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ÄRENDEN Sid

1 Information från verksamheten, verkställighet  samt redovisning av 
delegationsbeslut

2018/11 
002

2 Budgetuppföljning kommunen oktober 2018 och kommunstyrelsen 
specifikt
Tjänsteskrivelse med förslag att lägga uppföljningen till handlingarna samt 
uppmana nämnderna att framtida uppföljningar ska innehålla åtgärder med 
belopp.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/8 
042

6-26

3 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; projekt 
brandlarm biblioteket
I tjänsteskrivelse föreslår ekonomi- och fastighetsavdelningen att 150 tkr 
omprioriteras från fastigheter upprustning akut underhåll till projektet 
Biblioteket brandlarm. 
Beslutas av kommunstyrelsen enligt delegation från fullmäktige.

2018/135 
049

27

4 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; projekt 
laddstolpar Höken
I tjänsteskrivelse föreslår ekonomi- och fastighetsavdelningen att 400 tkr 
ompriorieteras från fastigheter upprustning till projektet Laddstolpar Höken.
Beslutas av kommunstyrelsen enligt delegation från fullmäktige

2018/135 
049

28

5 Begäran om anvisning av medel i 2018 års budget.; budgetöver-
skridande Gata/Park
Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 § 167 kommunstyrelsen att avsätta 
medel för det beräknade budgetöverskridandet på Gata/park 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-06 § 307 kommun-
styrelsen
att uppmana Borgholm Energi AB att arbetet avseende åtgärder för att 

minska budgetöverskridande ska ske löpande och redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med månadsuppföljning.

att det budgetöverskridandet som återstår efter effekt av genomförda 
åtgärder hanteras inom kommunstyrelsens ram.

Beslutas av kommunstyrelsen

2018/165 
049

29-37
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6 Anvisning av medel akuta åtgärdspunkter i hamnarna Kårehamn och 
Sandvik
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-06 § 308 kommun-
styrelsen
att anvisa 100 tkr/hamn för besiktning av akuta åtgärdspunkter i hamn-

arna Kårehamn och Sandvik. 
att avvakta övrig prioritering av åtgärder i hamnarna tills föreslagna 

driftsformer redovisats, i syfte att få till en långsiktig underhålls- och 
investeringsplan för kommunens hamnar.

Beslutas av kommunstyrelsen

2016/92 
043

38-40

7 Begäran om tilläggsbudget 2018; kompensation underskott 
asylsökande elever, utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden beslutar 2018-10-25 § 101
att äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande asylsökande 

elever.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/265 
043

41-45

8 Verksamhetsplaner 2019
Redovisning av nämndernas antagna verksamhetsplaner, förvaltningschef 
och ordförande deltar

2018/128 
041

46-88
endast 
digitalt

9 Reviderad budgetram för utbildningsnämnden med anledning av 
genomförd lönerevision
Tjänsteskrivelse med förslag att godkänna revidering av utbildnings-
nämndens ram efter faktisk effekt av lönerevisionen. 
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/128
041

89

10 Begäran om avsättning extramedel i 2019 års budget till gata/park
Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 § 165 kommunstyrelsen att avsätta 
extramedel till 2019 års budget för Gata/park
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-06 § 306 kommunstyrel-
sen
att begäran om utökad ram tas upp för ny behandling efter tertial 1 2019.
att ge uppdrag åt de båda ekonomiavdelningarna att göra en djupanalys 

av budget Gata/park inför kommande behandling av ärendet i maj 
2019.

att uppmana Borgholm Energi AB att sammanställa uppföljning och 
förtydligande av de föreslagna åtgärderna.

Beslutas av kommunstyrelsen

2018/128 
041

90-94

11 Utökad budget 2019, Ölands kommunalförbund
Ölands kommunalförbund överlämnar 2018-10-08 § 56 budgetförslag 
2019 till medlemskommunerna för beslut. Av beslutet framgår att 
Borgholms kommuns medlemsbidrag ökar med 1 000 000 kronor.
Beslutas av kommunstyrelsen – det är ks internbudget som belastas

2018/246 
042

95-97
98-111
endast 
digitalt

12 Ändrade taxor 2019; Borgholms slott
Borgholm Slott vill att inträde till Borgholms Slott höjs från 95 kronor till 100 
kronor från år 2019.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/128 
041

112

13 Anvisning av medel till upprustning av fastigheten Södra Runsten 
7:21 till korttidsboende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-13 § 331
att avsluta uppdraget om försäljning av fastigheten Södra Runsten 7:1
att godkänna anpassning och upprustning av fastigheten Södra Runsten 

7:21 som ersättningslokaler för Klinta korttidsboende LSS, samt rast-
lokal för hemtjänstpersonal.

2017/18 
253

113-117
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Vidare föreslås kommunstyrelsen
att anvisa projektet 2 500 000 kronor från kontot Fastigheter ny, om- 

och tillbyggnad i Investeringsbudget 2019.
Beslutas av kommunstyrelsen

14 Anvisning av medel; färdigställande av cykelled Knäppinge-Ormöga, 
del av projektet Fyr till Fyr
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-13 § 329 kommun-
styrelsen 
att anvisa 2 000 000 kronor +- 15 % till färdigställandet av sträckan 

Knäppinge-Ormöga.
att omdisponera summan från fastighetskontot till kontot infrastruktur i 

2018 års investeringsbudget.
att beställa hos Borgholm Energi AB Gata/Park att färdigställa 2,7 km ny 

cykelväg samt utföra underhåll på 1 km befintlig väg.
att uppdra till mark- och exploateringsavdelningen att upprätta mark-

intrångsavtal i enlighet med tidigare tecknade avtal i projektet.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/231 
312

118-122

15 Godkännande av åtgärder och anvisning av medel; Anpassning och 
upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6 plan 
2 samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-13 § 333 kommun-
styrelsen
att godkänna förslagna åtgärder och invändig upprustning av lokaler för 

samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka, Hus 6, plan 2. 
att anvisa projektet 2 600 000 kronor ur investeringsbudget 2019.
att godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar 

av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.
att anvisa projektet 1 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

Förtydligande vad summan för projektet Hammaren 9 innefattar redovisas 
vid sammanträdet.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/255 
298

123-128

16 Ansökan om medfinansiering ansökan till Boverket; upprustning av 
samlingslokal IOGT-NTO
Borgholms Godtemplares Byggnadsföreningen ansöker om kommunal 
medfinansiering om 105 tkr (30 % av sökt belopp från Boverket). 
Enligt krav från Boverket måste det finnas beslut från kommunen om an-
sökan överhuvudtaget ska behandlas. Pengarna betalas ut först när beslut 
kommit från Boverket och beräknat på den summa som Boverket beviljar.
Tjänsteskrivelse där ärendet lämnas till politiken för ställningstagande.  
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/222 
048

129-131

17 Fastighetsförvärv, Rälla Tall 2:2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-06-12 § 213 beslutat att genom 
fastighetsreglering förvärva fastigheten. 
I tjänsteskrivelse redogör mark- och exploatering att fastighetsägaren vill 
att förvärvet inte görs genom fastighetsreglering, varför ärendet måste gå 
vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/161 
252

132-133

18 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-06 § 318 kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta föreliggande reviderade förslag till kommunfullmäktiges arbets-

ordning.

2018/117
003 

134-147
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Beslutas av kommunfullmäktige

19 Revidering av nämndernas reglementen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-06 § 319 kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna och anta revideringar i reglementena för kommunstyrelsen, 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämn-
den.

Beslutas av kommunfullmäktige

2018/117
003

148-178

20 Antagande av personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm 
Energi AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-06 § 303 kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi 

AB.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/249
003

179-188

21 Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Borgholms 
kommun och Borgholm Energi AB OPF-KL18
Sveriges Kommuner och landsting föreslår kommunen att genom lokalt 
beslut anta nya pensionsbestämmelser om omställningsstöd, pension 
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18). 
Delen gällande familjeskydd saknas i OPF-KL14 som Borgholms kommun 
antog 2014-09-29.
Tjänsteskrivelse med förslag att anta bestämmelserna, revidera antagen 
pensionspolicy och att uppdra till HR-avdelningen att inarbeta revideringen 
i kommunens pensionspolicy.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/234 
024

189-191
192-228
endast 
digitalt

22 Remiss - Borgerliga vigselförrättare 2019-2022
Länsstyrelsen i Kalmar län begär förteckning över de borgerliga vigsel-
förrättare som ska förordnas de kommande fyra åren. 
I tjänsteskrivelse föreslås nuvarande vigselförrättare; Eva Wahlgren, Ilko 
Corkovic, Lisa Crocker, Magita Vestring, Per Lublin och Ann-Kristine 
Forsman, samt följande nya vigselförrättare; Lenamarie Wikström, Jens 
Odevall samt Charlott Lindahl. Alla har tackat ja om kommunstyrelsen 
beslutar utse dem. 
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/242 
112

229-230

23 Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om Åkerboskolans 
ombyggnation i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-11-13 § 335 kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen. 
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/168 
109

231-234

24 Öland en kommun – slutrapport och förslag till vidare hantering
Protokoll från styrgruppen med förslag på beslut och vidare hantering.
Tjänsteskrivelse med förslag att överlämna ärendet till kommunfullmäktige 
att fatta beslut om att genomföra folkomröstning.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/191 235-241
242-279
endast 
digitalt

25 Delårsrapport 2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund överlämnar delårsrapport.. 
Kommunstyrelsen ska överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige.
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/260 
041

280
281-326
endast 
digitalt
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26 Delårsrapport 2018; Regionförbundet Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län överlämnar 2018-10-25 § 122 
delårsrapporten till medlemskommunerna.
Kommunstyrelsen ska överlämna delårsrapproten till kommunfullmäktige
Beslutas av kommunfullmäktige

2018/261 
106

327
328-374
endast 
digitalt

27 Sammanträdesdagar 2019
Tjänsteskrivelse med förslag att godkänna föreslagna sammanträdes-
dagar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2018/254
006

375-376

27 Meddelanden och delegationsbeslut 2018/10 
002

377-389

_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-11-21
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2018-11-20 2018/8 042-

 

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsen

Budgetuppföljning oktober 2018

Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen lägger budgetuppföljnigen till handlingarna.

att nämnderna uppmanas att framtida budgetuppföljningar ska innehålla 
åtgärder med belopp. 

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning oktober 2018 varav 
framgår att

 Resultatet för kommunen i oktober är +7,5 mkr. (Årsprognos +11,2 mkr).
 Driftredoviningen visar budgetavvikelsen +6,6 mkr. (Årsprognos +7,5 mkr).
 Investeringarna till och med oktober uppgår till 23,1 mkr. (Årsprognos 45,3 

mkr). 
 Likvida medel 62,5 mkr. (Årsprognos 68,4 mkr). 

Överskottet på finansen förklaras av högre skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning +0,9 mkr samt Kommuninvests 
överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,9 mkr. Utöver detta 
återfinns även ett överskott i form av lägre kostnader för löneskatt på 
pensioner +1,7 mkr samt låga pensionskostnader +2,0 mkr. Ej omfördelade 
avskrivningskostnader för nya investeringar bidrar med +2,7 mkr. Det låga 
ränteläget genererar +1,7 mkr i överskott. Efter årets lönerörelse återstår 
budget för löneökningar och bidrar till en del av överskottet +1,5 mkr. 

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket 
avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 19,7 
mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 1 procent. Generellt brukar 
ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen oktober 2018
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Planerade åtgärder 
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade 
åtgärder för att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 

Kommunstyrelsen 
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en 
omfattande analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som 
kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppstå under året. 
Förslag på åtgärder för en budget i balans:

 Ökad andel säsongsanställda
 Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
 Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
 Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
 Minska externa tjänster
 Vakant tjänst är ej tillsatt

Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planerade 
åtgärder är:

 Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till 
att täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.

 Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens 
försäkringar.  

 Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal. 
 Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar 

inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten 
med mera. Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens 
äldreboende, är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. 
Flera av det senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av 
statsbidrag.

 Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning. 
 Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.
 Ny brandvägg förväntas inte ha samma kostnad som nuvarande. Effekt 

beräknas till 2019. 

Utbildningsnämnden
Statsbidrag kommer att framför allt användas för arbete med elever i behov av 
särskilt stöd.

Socialnämnden

 Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och 
fr.o.m. mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också 
samtliga chefer på plats. Den ökade chefstätheten ger minskad 
sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att 
kostnaderna minskar jämfört med föregående år.
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3 (3)

 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet för att 
samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer 
kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt 
och fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på 
Ekbacka och inflytt planeras så snart som möjligt.

 En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en 
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom 
omsorgen om funktionsnedsatta och under hösten kommer 
pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen.

 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa fler av 
de beslut som idag verkställs externt på hemmaplan.

 Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att 
verksamheten kan förhindra ytterligare externa placeringar. I varje 
utredning ska det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas 
och prövas innan en extern placering blir aktuell samt att det pågår 
omförhandling av befintliga dygnskostnader för externa placeringar.

 För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer 
i sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Digital 
ansökan frigör ca. 4 timmar per ärende för en handläggare som då kan 
arbeta än mer effektivt för att få ut individerna i sysselsättning och på 
så sätt minska kostnaderna.

 Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels 
omförhandling av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över 
och inventering av förbrukningsmaterial genomförs och enbart 
satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som 
prioriteras. 

 I en övertalighetsprocess har förvaltningen avslutat tre anställningar 
inom Individ- och familjeomsorgen.

 Avtal inom daglig verksamhet har sagts upp däremot kommer 
verksamheten att bedrivas i liknande form.

 Avtal med extern hyresvärd har sagts upp då Förebyggande teamet 
har flyttats till egenägda lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Helårsprognosen visar på ett positivt resultat genom ökade intäkter. Intäkter 
påverkas av personalomsättningen som återfinns på förvaltningen, vilket 
innebär att minskning av personalomsättning måste till för att bibehålla 
intäkterna på en hög nivå.

 

Lars Gunnar Fagerberg Mattias Sundman
Ekonomi- och Fastighetschef Controller
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Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
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Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  1

Borgholms kommun
Uppföljning oktober

KS: 2018-11-27 § XXX
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Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  2

1 Sammanställning
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,5 mkr efter oktober. Det är 
framförallt lägre kostnader än förväntat till gymnasieförbundet beroende på minskat antal 
16-19 åringar, De flesta avdelningarna har en budget i balans. Avvikelserna återfinns 
inom gata, park och hamnar och kommunstab. Inom kommunstaben finns ett 
övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska arbetas in under året. 
Årsprognosen är -0,8 mkr.

Under perioden har exempelvis följande projekt påbörjats:

 Allaktivitetsparken i Löttorp är i stort sett färdigställd med invigning planerad i 
november.

 Planering och byggstart av kommunens hyreshus i Rälla fortgår. 
Markförberedande arbeten påbörjades i slutet av oktober.

 Planering och genomförande av utbyte av kommunens fordonspark till elfordon 
samt utbyggnad av infrastruktur, laddstolpar.

 Fortsatt aktivt söka bidrag för energieffektivisering, grönområden mm.
 Projektet "införande av e-handel" pågår och införande planeras till mars 2019.
 Erbjudande från EON att delta i utvecklingsprojektet "regionalt energisystem 

Öland". Kommunens fastighetsavdelning deltar med start i september 2019. 
 Installation av trådlösa nätverk är påbörjat.

 

2 Analys av verksamheten
Kultur

 Ljus på kulturkatalogen tryckt, utdelad och spridd så mycket som möjligt. 
Invigningen 2018 genomfördes i Mörbylånga hamn 27 oktober. Borgholm- och 
Mörbylånga kommun ansvarade gemensamt för invigningen.

 Borgholms bokhandel och Borgholms kommun arrangerade för tredje året i rad 
författarafton på Strand hotell.

 Borgholm och Mörbylånga kommun samt Ölands turist deltar tillsammans med 
19 andra kommuner från fem regioner i utbildningen Kulturella och Kreativa 
Näringar (KKN).

Fritid

 Lagt på granulat på konstgräsplanen samt torrtvättat den.
 Genomlysning och planering av åtgärder i kommunens sporthallar och 

anläggningar.

Fastighetsavdelning

 Utbyte av ventilationsaggregaten i Borgholms sporthall kommer att genomföras 
innan årsskiftet utan större påverkan för skola och idrottsföreningar. Förutom 
bättre ventilation ger investeringen också stora energibesparingar. Utbytet 
kommer att finansieras med statsbidrag upp till en tredjedel av den totala 
kostnaden.

 Komplettering av laddstationer har gjorts vid Ekbacka för att möta upp behovet 
av utbyte till elfordon. Laddstationer kommer även att placeras vid höken. 
Utbyggnaden av laddstationer finansieras med hjälp av statsbidrag.

 Planering och byggstart av kommunens hyreshus i Rälla fortgår. Leveransdatum 
är planerat till vecka 14, 2019 med inflyttning i augusti. Markförberedande 
arbeten påbörjades i slutet av oktober.

 Planering och genomförande av markarbeten vid Kulturskolan
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Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  3

 Planering och genomförande av satsningarna på lekparker i Borgholm, 
Köpingsvik och Löttorp.

 Arbetet med en underhållsplan för kommunens fastigheter pågår.
 Kommunens internhyresmodell klar att implementeras.

Ekonomiavdelning

 Samtliga nämnders verksamhetsplaner har beslutats i oktober.
 Projektet "införande av e-handel" pågår och planeras att gå "live" 1 mars 2019.
 Deltagande i SKLs projekt "utveckla förplanering av budgetprocess" fortlöper 

och ett minitest kommer genomföras under november.

IT-avdelning

 Installation av trådlösa nätverk påbörjade.
 Projektet för implementation av e-tjänsteplattform har påbörjats och beräknas 

vara klar innan jul.
 Mörbylånga har köpt in samma Intranät som Borgholm.

Personalavdelning

 Övergripande personalpolitik framtagen och avstämd i ledningsgrupp och med de 
fackliga organisationerna, samt med KSAU och BEABs styrelse

 Samtliga chefer har fått genomgång av "från kärnvärden till kriterier"
 Arbetsmiljöutbildning i egen regi pågår för fullt för alla chefer och skyddsombud

Arbetsmarknadsavdelning 

 Avdelningen har blivit uppdaterade gällande Kommunala Aktivitets Ansvaret.
 Kartläggning av alla i Integrationen har påbörjats via personliga möten.
 Projekt Pontibus har lyckats få ut ännu en deltagare i arbete.
 Utökning av antal extratjänster.

 

3 Personaluppföljning

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Antal årsarbetare 2017 68,5 66,8 81,6 65,9 80,9 81,8 81,4 88,3 75,9

Antal årsarbetare 2018 78,4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4 57,3 64,7 62,9
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Nettoarbetstimmarna (årsarbetare) är lägre sedan juli på grund av att 
Arbetsmarknadsavdelningen är överflyttad till Socialförvaltningen from juli månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Övertid 2017 5,5 17,0 4,0 5,6 2,0 1,7 25,8 16,8 18,0

Fyllnadstid 2017

Övertid 2018 17,5 24,6 21,5 30,0 17,1 23,8 54,6 27,2 38,2

Fyllnadstid 2018 11,0 2,3 6,5

Belastningen på fastighetsavdelningen står för det ökande övertidsuttaget

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Sjukfrånvaro 2017 6,49 7,66 6,09 6,64 4,18 3,58 3,76 3,73 4,97

Sjukfrånvaro 2018 4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67 2,17 2,56 3,97

 Sjukfrånvaron följer variationerna i kurvan för föregående år, men på en lägre nivå.
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4 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på 1,5 mkr efter oktober (årsprognos -0,8 mkr). 
Lägre kostnader till gymnasieförbundet bidrar till ökat resultat samt även att de flesta 
avdelningarna har lägre kostnader än budget.

De största negativa avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar. Under perioden 
beslutades en tilläggsbudget inom vinterväghållningen som medför att avvikelsen 
minskat. Inom kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika 
åtgärder ska arbetas in under året. Även beslutade bidrag inom kommunstyrelsen samt 
hyra för moduler medför till reducering av periodens resultat.

Skillnaden mellan periodens resultat och årsprognos beror främst på att kostnader för 
BEAB service ännu inte är fakturerat utan en avstämning sker efter året. Tanken med 
BEAB service är att det på årsbasis ska vara noll medan beräknat utfall är 2,2 mkr. Även 
kostnader för e-handel beräknas i årsprognosen, men fram till oktober är inget fakturerat. 
Skillnaden på IT-avdelningens resultat och årsprognos beror på att den interna 
faktureringen till förvaltningarna till viss del släpar en månad.

Gata, park och hamnar

Verksamheten har mycket svårt att hålla budget. Generellt har verksamheten lagt mer tid 
än överenskommet inom avtalet. Under perioden har nya parkeringsbestämmelser 
medfört arbete kring skyltning, bryggor och flottar nedmonteras och plockas in och i yttre 
hamnen har projektering för renovering påbörjats.

Fritid

Fritidsverksamheten har under perioden höga driftkostnader där den största delen beror på 
att föreningsbidrag betalats ut, men som på helårsbasis är enligt budget. Även kostnader 
för bowlingverksamheten bidrar till underskottet.

Fastighetsavdelningen

Långvarig brist på fastighetsunderhåll leder fortfarande till många akutinsatser. Ett 
blixtnedslag vid Slottsskolan har orsakat skador på elektronik i området. Flera driftprojekt 
kommer att överföras till investeringar då avskrivningsregler måste tillämpas. Flera 
oplanerade projekt har genomförts under året för att undvika kostsamma reparationer.  
Överföring av ansvaret för offentliga toaletter från BEAB har visat sig vara betydligt 
kostsammare än uppskattat. Genomlysning av den fortsatta driften pågår.

Kommunstab

Det övergripande sparbetinget har ännu inte arbetats in och tillsammans med högre 
personalkostnad är budgeterat leder till periodens underskott.

Övriga verksamheter har i stort sett en budget i balans. Där överskottet inom 
ekonomiavdelningen till stor del beror på att implementering av e-handel ännu ej 
fakturerats fullt ut samt upphandling av kommunens försäkringar. Inom IT-avdelningen 
har vite begärts för försenad leverans av svartfiber vilket medför högre intäkter än 
budgeterat. De största skillnaderna mellan periodens resultat och årsprognos är främst att 
underskottet inom gata och park och kostnad för moduler fortsätter att öka även under 
kommande månader samt att kostnader inom integration kommer tillkomma för planerade 
aktiviteter.
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 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

1000 Kommunfullmäktige 575 858 -283 -295

1010 Kommunstyrelse 65 645 63 971 1 674 2 954

1011 Kultur 1 837 1 568 269 87

1012 Gata, park och hamnar 12 666 15 437 -2 771 -4 954

1013 Fritid 7 081 7 998 -917 -672

1015 Fastigheter 3 054 3 416 -362 80

1016 Fastighetsfunktion 7 356 8 652 -1 296 -1 243

1100 Kommunstab 5 144 6 443 -1 300 -899

1110 Ekonomiavdelning 6 495 5 440 1 055 487

1112 IT- avdelning 590 830 -240 329

1120 Personalchef 6 905 5 758 1 147 925

1142 Arbetsmarknadsavdelning 4 948 3 484 1 464 1 110

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 0 0 0

1201 DUA 0 -8 8 8

1202 Samordningsförbundet 0 0 0 0

1204 Integration 13 -4 703 4 716 3 216

1206 Tidiga insatser § 37a 0 0 0 0

1800 Statsbidrag flyktingar 544 2 160 -1 616 -1 941

Summa 122 854 121 305 1 549 -807

5 Åtgärder
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande 
analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som kommer att genomföras 
snarast för att effekt ska kunna uppstå under året. Förslag på åtgärder för en budget i 
balans:

 Ökad andel säsongsanställda
 Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
 Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
 Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
 Minska externa tjänster
 Vakant tjänst är ej tillsatt.

Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:

 Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att täcka 
för sociala avgifter inom respektive förvaltning.

 Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar
 Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal
 Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar inom 

värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med mera. 
Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens äldreboende, är nu 
utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det senaste årets 
projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag.
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 Successivt ersätta fordonsparken med elbilar för lägre driftkostnad. Statliga 
bidrag (bonus malus) medför minskade kostnader vid byte.

 Aktivt söka statsbidrag inom energieffektiviseringar, grönområden och 
infrastruktur.

 Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning
 Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.
 Ny brandvägg förväntas inte ha på samma kostnad som nuvarande. Effekt under 

2019.
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1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter oktober 2018.

 Resultatet för kommunen i oktober är +7,5 mkr. (Årsprognos +11,2 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +6,6 mkr. (Årsprognos +7,5 mkr)
 Investeringarna till och med oktober uppgår till 23,1 mkr. (Årsprognos 45,3 mkr)
 Likvida medel 62,5 mkr. (Årsprognos 68,4 mkr)

Överskottet på finansen förklaras av högre skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning +0,9 mkr samt Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna 
+1,9 mkr. Utöver detta återfinns även ett överskott i form av lägre kostnader för löneskatt 
på pensioner +1,7 mkr samt låga pensionskostnader +2,0 mkr. Ej omfördelade 
avskrivningskostnader för nya investeringar bidrar med +2,7 mkr. Det låga ränteläget 
genererar +1,7 mkr i överskott. Efter årets lönerörelse återstår budget för löneökningar 
och bidrar till en del av överskottet +1,5 mkr.

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende 
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 19,7 mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 1 procent. Generellt brukar ett resultat på 
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

2 Personaluppföljning

Nettoarbetstimmar (årsarbetare) ligger på samma nivå som föregående år för september 
men har totalt sett minskat hittills under året.

Fyllnadstid och övertidstimmar följer kurvan mot föregående år, men nu på en lägre nivå, 
det vill säga ett minskat uttag. 

18



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

Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  4

Sjukfrånvaron för kommunen har, under 2018 jämfört med samma period föregående år, 
ökat marginellt från 6,93 till 7,14.

3 Ekonomiuppföljning
Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter oktober är +1,5 mkr (årsprognos -0,8 mkr). 
Lägre kostnader till gymnasieförbundet samt att de flesta avdelningarna har lägre 
kostnader än budget bidrar till periodens positiva budgetavvikelse. Den största negativa 
avvikelsen återfinns inom gata, park och hamnar. Under perioden beslutades en 
tilläggsbudget inom vinterväghållningen som medför att avvikelsen minskar. Inom 
kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska arbetas in 
under året. Även beslutade bidrag inom kommunstyrelsen samt hyra för moduler medför 
till att den positiva budgetavvikelsen minskar.

Borgholms Slotts budgetavvikelse efter oktober är +1,0 mkr (årsprognos +2,0 mkr).

Utbildningsnämnden budgetavvikelse efter oktober är +0,2 mkr (årsprognos +0,4 mkr). 
Utbildningsförvaltningens årsprognos har reviderats och beror på ett obudgeterat 
statsbidrag som kan användas till att möta det behov som finns i verksamheterna.

Socialnämndens budgetavvikelse är -8,3 mkr (årsprognos -9,4 mkr). I budgetavvikelsen 
för oktober månad ingår KF-beslut § 186 om tilläggsbudget 12,0 mkr. Över hälften av 
förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen. Underskottet består 
av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt försörjningsstöd. 30 procent av 
underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Inom verksamheten 
gruppbostäder har mer personalresurser använts än budgeterat delvis på grund av att 
verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter ett förändrat behov. Två 
tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från 
Försäkringskassan som inte inryms i budget. Resterande del av underskottet härleds 
främst till äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter 
behovet skapar underskott.

Samhällsbyggnadsnämnden inklusive bostadsanpassningen visar för perioden en 
budgetavvikelse om -0,3 mkr (årsprognos +0,1 mkr). Tidigare överskott av intäkter har 
minskat under perioden och höga driftskostnader, bland annat på grund av att kommunens 
telefonkostnader som tidigare belastat kommunens olika förvaltningar har genom nya 
avtal samlats till en månadsfaktura som belastar samhällsbyggnadsförvaltningen. I budget 
finns inte tillräcklig höjd för denna kostnad vilket på helårsbasis kommer skapa ett 
underskott.
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3.1 Driftredovisning (tkr)
 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

1 Kommunstyrelsen 122 854 121 305 1 549 -807

2 Övriga nämnder 1 718 2 027 -308 -749

3 Borgholms Slott 700 -348 1 049 1 956

6 Utbildningsnämnd 147 862 147 651 212 377

7 Socialnämnd 252 249 260 537 -8 288 -9 409

8 Samhällsbyggnadsnäm
nd 12 781 13 050 -269 115

9 Finansförvaltning -539 024 -551 683 12 659 16 011

Summa -859 -7 463 6 603 7 493

4 Åtgärder
Kommunstyrelsen 

Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande 
analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som kommer att genomföras 
snarast för att effekt ska kunna uppstå under året. Förslag på åtgärder för en budget i 
balans:

 Ökad andel säsongsanställda
 Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
 Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
 Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
 Minska externa tjänster
 Vakant tjänst är ej tillsatt.

Inom kommunstyrelsen finns en sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:

 Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att täcka 
för sociala avgifter inom respektive förvaltning.

 Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar
 Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal
 Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar inom 

värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med mera. 
Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens äldreboende, är nu 
utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det senaste årets 
projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag.

 Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning
 Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.
 Ny brandvägg förväntas inte ha på samma kostnad som nuvarande. Effekt under 

2019

Utbildningsnämnden

 Statsbidrag kommer att framför allt användas för arbete med elever i behov av 
särskilt stöd.

Socialnämnden

 Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. mitten 
av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Den 
ökade chefstätheten ger minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och 
övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med föregående år.
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 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet för att 
samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. 
En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsavdelningen 
arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt planeras så snart 
som möjligt.

 En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en 
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen 
om funktionsnedsatta och under hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas 
enligt resursfördelningsmodellen.

 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa fler av de beslut 
som idag verkställs externt på hemmaplan.

 Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att verksamheten kan 
förhindra ytterligare externa placeringar. I varje utredning ska det framgå vilka 
öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan en extern placering blir 
aktuell samt att det pågår omförhandling av befintliga dygnskostnader för externa 
placeringar.

  För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i 
sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Digital ansökan frigör 
ca. 4 timmar per ärende för en handläggare som då kan arbeta än mer effektivt för 
att få ut individerna i sysselsättning och på så sätt minska kostnaderna.

 Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels omförhandling av 
samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av 
förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som generar 
effektiviseringar är det som prioriteras. 

 I en övertalighetsprocess har förvaltningen avslutat tre anställningar inom 
Individ- och familjeomsorgen.

 Avtal inom daglig verksamhet har sagts upp däremot kommer verksamheten att 
bedrivas i liknande form.

 Avtal med extern hyresvärd har sagts upp då Förebyggande teamet har flyttats till 
egenägda lokaler.

Samhällsbyggnadsnämnden

Helårsprognosen visar på ett positivt resultat genom ökade intäkter. Intäkter påverkas av 
personalomsättningen som återfinns på förvaltningen, vilket innebär att minskning av 
personalomsättning måste till för att bibehålla intäkterna på en hög nivå.

5 Likviditet
 Utgående saldo för oktober är 62,5 mkr (årsprognos 68,4 mkr).
 Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är utbetalningen av 

den avgiftsbestämda delen av anställdas pensioner 15,7 mkr i slutet av mars.
 I slutet av augusti mottog kommunen pengar från Migrationsverket avseende 

tidigare uppbokade fordringar 11,2 mkr. Detta avspeglas i den högre 
likviditetskurvan för resterande månader.

 Under året har 23,1 mkr i investeringar belastat likviditeten med motsvarande 
belopp.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för oktober är 
59,8 mkr.
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6 Investeringar
Under 2018 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade 
investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 61,2 mkr. Enligt beslut § 73/18 
KS överfördes investeringsbudget från 2017 om totalt 14,3 mkr. Ny investeringsbudget 
för år 2018 är 75,5 mkr. Investeringarna för oktober uppgår till 2,3 mkr och för perioden 
januari till oktober 23,1 mkr. Årsprognosen för 2018 är 45,3 mkr.

6.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Fastigheter ny- om och tillbyggnation

 Beviljad 2018 4 575 0 1 000 3 575

Åkerboskolan

 Beviljad 2017 1 012 142 142 870

Höken 8

 Beviljad 2017 0 84 84 -84

Kronomagasinet

 Beviljad 2017 415 809 809 -394

Ekbacka DNR 2017/71-298

 Beviljad 2018 3 325 2 110 3 325 0

SKL Bostäder Rälla

 Beviljad 2017 16 500 0 2 000 14 500

Summa 25 827 3 145 7 360 18 467

6.2 Fastigheter upprustning
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Fastigheter upprustning

 Beviljad 2018 1 745 0 1 495 250

Servicehus Böda §33/17

 Beviljad 2017 1 621 1 628 1 628 -7

Soldalen Hiss §170/17

 Beviljad 2017 52 44 44 8

Styrsystem Åkerbo §179/17

 Beviljad 2017 86 0 86 0
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Investeringsprojekt Investerings
plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Målning Björkvik §179/17

 Beviljad 2017

Pågående enl plan.

100 11 100 0

Ekbacka Tak §179/17

 Beviljad 2017 1 800 2 320 2 741 -941

Fönster Soldalen §179/17

 Beviljad 2017 840 682 840 0

Målningsarbete §71/18

 Beviljad 2018

Projektet är färdigställt. Inväntar fakturor

1 250 383 1 250 0

Kronomagasinet §110/18

 Beviljad 2018

 
Fasadrestaurering utförd och slutbesiktigad, södra gaveln fogas om 
efter beslut i sept-18.
Markarbeten under planering, start : så fort markentreprenör finns 
tillgänglig.
Inväntar bekräftelse på  ny Ram leverantör , Mark, besked förväntas 
17 nov.

3 200 1 992 3 200 0

Sandgatan 32 C §115/18

 Beviljad 2018 200 240 239 -39

Tak Ölandslego §132/18

 Beviljad 2018

Påbörjas V46.

275 0 275 0

Sporthall Borgholm Vent §131/18

 Beviljad 2018

Arbetena påbörjas V48 och beräknas vara klara V51. (injustering 
V3)

2 000 99 76 1 924

Ekbacka Pool §149/18

 Beviljad 2018

Arbetet med att återställa poolen till ursprungligt skick pågår enligt 
plan. Följande delar har ersatts: Filter, rördelar samt mätutrustning. 
Kompressorn till värmesystemet är nästa del som ska ersättas.

450 138 450 0

Kylaggregat §176/18

 Beviljad 2018

Arbetet med att ersätta kylaggregaten i kommunens fastigheter är 
färdigställt. Inväntar fakturor

500 300 500 0

Kvarngatan 25B-Deligation

 Beviljad 2018 250 0 250 0

Summa 14 369 7 837 13 174 1 195

6.3 Hamnar
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Hamnar

 Beviljad 2018 0 0 0 0

Byxelkroks hamn §284/17

 Beviljad 2017 16 259 5 140 11 000 5 259

Slipen i Böda Hamn §8/18

 Beviljad 2018 130 130 130 0
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Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  9

Investeringsprojekt Investerings
plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

YTTRE HAMN §198/18

 Beviljad 2018 315

Summa 16 704 5 270 11 130 5 259

6.4 Övriga investeringar
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Övriga investeringar

 Beviljad 2018 195 0 0 195

IT Infrastruktur

 Beviljad 2018 323 511 511 -188

Allaktivitetspark Löttorp

 Beviljad 2017

Projektet något försenat beräknas vara klart V47.
Tllfällig invigning och öppnande idag(tors 8/11), under V46 schakt 
för belysning kring Multiarena , samt slutförande av 
marköverbyggnader, matjord, gräsytor, gångar.

1 300 1 008 1 300 0

Allaktivitetspark Borgholm

 Beviljad 2017

Projektering och markdisposition under planering.
Ny yta och markdisposition utvald , projektering och planering 
påbörjad.

1 300 62 62 1 238

Offentliga Lekplatser §95/17

 Beviljad 2017 4 000 115 2 000 2 000

SWECON ROSY §168/17

 Beviljad 2017 333 0 333 0

Klättervägg §184/17

 Beviljad 2017 173 173 173 0

Amerikaparken §114/18

 Beviljad 2018

Projektet försenat p.g.a. markentreprenör ej kan utföra inom 
tidsram.

335 159 335 0

Surfplattor §200/18

 Beviljad 2018 284 0 284 0

Summa 8 243 2 028 4 998 3 245

6.5 Infrastruktur
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Infrastruktur

 Beviljad 2018 0 0 0 0

Cirkulationsplats Rälla §30/16 KF

 Beviljad 2018 0 0 0 0

Bredbandsstrategi §173/13 KF

 Beviljad 2018 355 116 400 -45

Ölandsleden

 Beviljad 2018 1 700 1 700 1 700 0
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Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  10

Investeringsprojekt Investerings
plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Gatubelysning §7/16 KF

 Beviljad 2018 1 000 47 523 477

Laddningsstationer §57/16

 Beviljad 2017 0 51 51 -51

Cykelställ §32/17

 Beviljad 2017 5 12 12 -7

Asfaltering GC-väg Karlsh

 Beviljad 2017 186 70 186 0

Marknad o FabrikV §98/17

 Beviljad 2017 171 24 171 0

Gatub MarknadV §98/17

 Beviljad 2017 62 115 115 -53

Parkering Åkerbo §183/17

 Beviljad 2017 29 0 29 0

Återvinningstation §176/1

 Beviljad 2017 1 022 1 024 1 024 -2

Köpingsvik- bad §130/17

 Beviljad 2017 70 20 70 0

Stor-Tullgatan §76/18

 Beviljad 2018 1 030 1 061 1 061 -31

Laddning Ekbacka §130/18

 Beviljad 2018 400 254 400 0

Asfalt Sandvik §128/18

 Beviljad 2018 65 0 65 0

Nätverk social §150/18

 Beviljad 2018 900 21 900 0

Asfalt Ängsgatan §186/18

 Beviljad 2018 330 85 100 230

Lilla Triangeln

 Beviljad 2018 1 500 0 737 763

RosfV,HagtV,VikV §174/18

 Beviljad 2018 345 0 304 41

Summa 9 170 4 600 7 848 1 322

6.6 Utbildningsförvaltningen
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Utbildningsförvaltningen

 Beviljad 2018 0 0 0 0

Inventarier Slotts café

 Beviljad 2018 100 25 100 0

Möbler Kronomagasinet

 Beviljad 2018
340 236 340 0
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Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  11

Investeringsprojekt Investerings
plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Summa 440 261 440 0

6.7 Socialförvaltningen
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Socialförvaltningen

 Beviljad 2018 0 0 0 0

Larmsystem Ekbacka 5,6

 Beviljad 2018 350 0 350 0

Gardiner Höken

 Beviljad 2018 100 0 0 100

Summa 450 0 350 100

6.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Samhällsbygnadsförvaltningen

 Beviljad 2018 0 0 0 0

Mätutrustning SBN

 Beviljad 2018 310 0 0 310

Summa 310 0 0 310
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-19 2018/135 049-

 

Handläggare
Kristian Kijewski
Controller

Ert datum Er beteckning

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

Till Kommunstyrelsen

Prioritering och utnyttjande av investeringsbudgeten 
2018
Förslag till beslut 
att besluta anvisning av medel från investeringsbudgeten fastigheter 

upprustning akut underhåll till projektet Biblioteket brandlarm. Total 
kostnad för projektet beräknas uppgå till 150 000 kr

Ärendebeskrivning
I det löpande arbetet att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter föreslår 
fastighetsavdelningen att ersätta brandlarm i Borgholms Bibliotek. 
Brandlarmet har passerat den ekonomiska samt tekniska livslängden och 
måste akut ersättas för att följa gällande lagstiftning

Bedömning
Efter att fastighetsförvaltningseneheten varit ute på plats och besiktigat 
brandlarmet har det kunnat konstateras att brandlarmet måste ersättas akut 
för att följa gällande lagstiftning. 

Tidigare installation var sammankopplat med inbrottslarm vilket inte är en 
godkänd installation. Kabeldragning var även gjord med vita kablar istället för 
röda vilket inte följer SBF 110:8. 

Ytterligare andledning till byte är flertalet fellarm som orsakat problem i 
anläggning och onödiga utryckningar av räddningstjänsten. 

Den nya installationen gör det möjligt att besikta och godkänna anläggning 
mot dagens regler och krav

Lars Gunnar Fagerberg Kristian Kijewski
Ekonomi- och Fastighetschef Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Beteckning
2018-11-19 2018/135 049- 

Handläggare
Kristian Kijewski
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www

38721 Borgholm  Kristian.Kijewski@borgholm.se
Box 52   http://www.borgholm.se

 
Till Kommunstyrelsen
   

Prioritering och utnyttjande av investeringsbudgeten 
2018
Förslag till beslut 
att kommunstyrelsen beslutar anvisning av medel från 

investeringsbudgeten 2018 för att kunna sätta igång med projektet 
laddstolpar till Höken. Total kostnad för projektet inklusive markarbete, 
eldragningen och själva laddstolparna beräknas vara 400 000 kr. 

att kommunstyrelsen beslutar anvisning av medel från 
investeringsbudgeten Fastigheter upprustning till projektet Laddstolpar 
Höken. 

Ärendebeskrivning
I det löpande arbetet kring att ersätta fossila bränslen i våra transporter till mer 
miljövänliga transportmedel har nya elbilar beställts till fastighetsavdelningen, 
IT avdelning samt hemtjänsten. 

Laddstolparna som undersökts och som lämpar sig bäst i detta fall är 
modellen modell GARO LS4, 2 Uttag Typ 2 á 22 kW. Fem (5) stycken 
laddningsstolpar behövs till Hökens parkering. De fem (5) laddstolparna gör 
att totalt tio (10) stycken bilar kan laddas samtidigt då det är två (2) uttag på 
vardera stolpe. Laddstolparna kommer vara utrustande med serieladdnings 
funktion, vilket innebär att en effektivare energibalansering kan ske. 
Serieladdningen sker automatiskt beroende på bilarnas batterinivå. 

I samband med projektet har bidrag sökas hos naturvårdsverket där 
bidragsdelen uppgår till 50 % av de totala kostnaderna. 

Lars Gunnar Fagerberg Kristian Kijewski
Ekonomi- och Fastighetschef Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 307

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 307 Dnr 2018/165 049 KS

Begäran om anvisning av medel, budgetöverskridande Gata/Park

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att uppmana Borgholm Energi AB att arbetet avseende åtgärder för att 

minska budgetöverskridande ska ske löpande och redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med månadsuppföljning.

att det budgetöverskridandet som återstår efter effekt av genomförda 
åtgärder hanteras inom kommunstyrelsens ram.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 § 167 kommunstyrelsen att 
avsätta medel för det beräknade budgetöverskridandet på Gata/Park 2018 
om 2,5 mkr. 
Under 2018 har följande effektiviseringsåtgärder vidtagits inom Gata Park 
som förväntas bidra till effektivisering. Till exempel
• Badplatsutredningen
• Hamnutredningen
• Införande av Rosie/asfaltsplan
• Tydliggörande av roller och rutiner
• Kontroll och styrning av arbetsåtgärder
• Extra insatta arbetsgrupper internt inom bolaget för att skapa tydlig styr-

ning på Gata Park

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 167
Tjänsteskrivelse 2018-11-01

Bedömning
Åtgärder har vidtagits för att minska underskottet och bör därmed till viss del 
ge effekt redan under 2018. Delar av beskrivna åtgärder tar inte upp hur och 
när effekter förväntas få genomslag.

Kommunledningskontoret bedömer att åtgärderna för att minska budgetöver-
skridande ska ske löpande och redovisas i månadsuppföljningarna. Det 
överskridande som återstå efter effekt av genomförda åtgärder ska hanteras 
inom kommunstyrelsens ram. 

Skickas till
Kommunstyrelsen 
______________
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 167                            Dnr 2018/49

Budget 2018 Gata Park 

Budgetöverskridande 2018 Gata Park

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta medel för det beräknade 
budgetöverskridandet på Gata/Park 2018 om 2,5 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Prognos 2018 Gata/Park
Den prognos som gjorts per 2018-08-31 visar ett överskridande på 2,5 mkr för Gata/Park.
Avtalet beräknas överskrida med 310 tkr, och BEAB Service med 2 190 tkr. 

Orsakerna beskrivs nedan:
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Prognos

2018
Förändring

Gatubelysning 1 600 300 0 1 900 300
BARMARKSUNDERHÅLL 2 835 145 -280 -100 0 2 600 -235
ENSKILD VÄGHÅLLNING 315 -15 300 -15
PARKERING -90 25 -65 25
PARKER 570 230 0 800 230
Skog och övrig mark 140 0 140 0
OFFENTLIGA LEKPLATSER 40 30 0 70 30
Bad och Rastplatser 942 -100 213 45 0 1 100 158
HAMNRÖRELSE 425 291 -966 0 -250 -675
KOMMERSIELL VERKSAMHET -592 142 0 -450 142
VERKSAMHETSFASTIGHETER 0 350 0 350 350

310

Intäkter 0 -20 -20 -20
Externa tjänster 95 105 0 200 105
KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT6 110 480 -540 0 6 050 -60
Fordon, förbr.mtrl, rep. O UH 1 364 -300 600 336 0 2 000 636
Avgifter, avskrivningar 515 -5 510 -5
INTERNREDOVISNING -6 213 -177 -160 0 -6 550 -337
Underskott i budget -1 871 1 871 0 1 871

2 190
Totaler 6 185 0 350 145 480 -249 -956 500 441 -160 1 856 8 685 2 500

Budget 6 185 6 185
Diff 0 -2 500
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

BEAB Service har en budget som inte gick ihop från början. Det beror på att intäkterna för 
arbetstiden inte täcker kostnaderna.
Några orsaker till det:

 Mycket extra intern tid har lagts på förrådet (odebiterbar tid)
 Vi debiterar ingenting för projektledning
 Vi har utfört tjänster utan att ta betalt. De gamla överenskommelser som uppdagats 

har nu stoppats.

Åtgärder har vidtagits för att planera bättre, ha mer framförhållning och ta kontroll över 
budgeten.

Arbetsmiljön för medarbetarna på Gata/Park har varit ett stort problem under lång tid. 
En orsak till det är att tjänstemän och politiker ringer till enskilda medarbetare och vill ha 
tjänster utförda. Arbetsledningen blir mycket otydlig och medarbetaren tvingas fatta beslut 
som han/hon inte har befogenhet till. Detta leder till obehag. Verksamheten blir svår att 
styra för chefen och oplanerade arbetsuppgifter kostar pengar.
Två medarbetare är för tillfället sjukskrivna för utmattningsdepression. Orsakerna till det är 
givetvis flera, men gemensamt kan vara en känsla av att inte ha makt att styra sin 
arbetsdag.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Annika Hermansson föredrar ärendet. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-08-28 144-164

Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2018/165-049 KS

Begäran om tilläggsbudget samt begäran om anvisning av medel, Ga-
ta/park och vinterväghållning

Borgholm Energi föreslår 2018-05-17 § 112 kommunstyrelsen 
att avsätta medel för det beräknade budgetöverskridandet på Gata/Park om 

3 mkr och Vinterväghållningen på 2,4 mkr. Total summa 5,4 mkr.

Av beslutet framgår följande prognoser:

Prognos 2018 Gata/Park
Den prognos som gjorts visar ett överskridande på 3 mkr för Gata/Park. Be-
räkningen baseras på utfall i april och utfall maj-dec 2017 (12 månaders rul-
lande) med justeringar för förväntningar 2018. Avtalet beräknas överskrida 
med 536 tkr och BEAB Service med 2 463 tkr. 

Prognos 2018 Vinterväghållning
Den prognos som gjorts visar ett överskridande på 2,4 mkr för Vinterväghåll-
ningen. Det beror på den stora mängd snö som föll i februari-mars. Progno-
sen är beräknad på utfallet i april och en beräknad ytterligare kostnad på 500 
tkr. Denna summa ligger i paritet med föregående år. Total kostnad beräknas 
bli 4 mkr, med en budget på 1,6 mkr.

Vid dagens avstämningsmöte diskuteras budgetöverskridandet och kommun-
ledningen påtalar att enligt antagen styrmodell för Borgholms kommun och 
dess bolag ska åtgärdsplan medfölja vid redovisning av budgetöverskridan-
de.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade 2018-06-12 § 203 i sam-
band med avstämningsmötet Borgholm Energi AB
att inkomma med åtgärdsplan innan ärendet tas upp till vidare hantering i 

kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-0-12 § 203 ärendet 
till kommunstyrelsen utan förslag på åtgärd. Vid positivt besked om anvisning 
av medel, kan kommunstyrelsen om behov finns äska medel hos kommun-
fullmäktige.

Till dagens sammanträde finns framtagen åtgärdsplan vad gäller gata/park, 
samt information om bolagets arbete med vinterväghållningen.  

Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar på återremiss av åtgärdsplanen gällande gata/ 
park för komplettering och för att göra den mer utförlig och med mer sub-
stans för att få en mera realistisk åtgärdsplan. 
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-08-28 144-164

Utdragsbestyrkande

Stig Bertilsson (C) yrkar att godkänna 2,4 mkr till snöröjning samt att kom-
munstyrelsen äskar tilläggsbudget för detta.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels återremiss 
vad gäller åtgärdsplanen gata/park och dels godkännande att anvisa medel 
till vinterväghållningen, vilka ska ställas under proposition.

Proposition – återremiss av åtgärdsplanen
Vid propositionsställande finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder 
återremissyrkandet.

Åtgärdsplanen för gata/park ska därmed återremitteras.

Proposition – vinterväghållning
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder för-
slaget att godkänna 2, 4 mkr till vinterväghållning samt äska medel för detta 
hos kommunfullmäktige. 

Medel till vinterväghållning godkänns därmed.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t avsätta 2,4 mkr till vinterväghållning för år 2018.

a t t återremittera åtgärdsplanen för gata/park till Borgholm Energi AB för 
komplettering för att göra den mer utförlig för att få en mera realistisk 
åtgärdsplan. 

Kommunstyrelsen beslutar

a t t hos kommunfullmäktige äska 2,4 mkr i tilläggsbudget för vinterväg-
hållning 2018 inom resultatet 2018.

_____________________________
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Sida 1
Datum:20180613

Åtgärdsplan Gata/Park och Vinterväghållning 2018

Budgetöverskridande
För 2018 prognosticeras ett budgetöverskridande på Gata/Park om 3 mkr och 
Vinterväghållningen på 2,4 mkr. Detta har beskrivits i tjänsteutlåtande till BEABs styrelse 
2018-05-15. Som ytterligare underlag beskrivs här en åtgärdsplan för att nå budget på sikt.

Konsekvensbeskrivning
Worst case!

Vinterväghållning
Entreprenörer är upphandlade för att sköta snöröjningen utanför Borgholms stad. Ca 600 
tkr är fast kostnad som avser beredskap. 
Personal från GataPark snöröjer och halkbekämpar i Borgholms stad. Sanden måste sedan 
sopas bort från gator och trottoarer. Efter vintersäsongen tillkommer kostnader för 
återställning av snöröjning skador, vilket ofta sker under vår månaderna när nytt gräs kan 
sås in eller asfalt kan läggas. 

_______________________ _______________________
Annika Hermansson Julia Persson
Handläggare Handläggare

Vad skall 
åtgärdas

Riskbedö
mning Vad kommer att ske Konsekvensbeskrivning Kostnader

Besparing 3

Ökad andel säsongsanställda
Återanställning vid t ex 
pensionsavgång görs med 
säsongsanställd personal 
eller entreprenörer

Rörlig kostnad ökar.
Svårt att hitta personal.
Mindre säkerhet vid kraftig snömängd 

-300

3 Fodonsunderhåll halveras Fordonens underhåll uteblir och livlängden förkortas 
väsentligt. Större underhållskostnader. -50

3 Uppsägning av leasing avtal 
personbil

Fasta kostnadsmassan minskar.
Arbetsuppgifter tar längre tid. -60

3 Ta bort administrativ tjänst
Fasta kostnadsmassan minskar. 
Alla administrativa tjänster kommer utebli/minska 
radikalt.

-450

3

Öka timersättning främst 
utanför avtalet, t ex införa ob-
tillägg och kostnad för 
projektledning samt 
differentierad normaltaxa

Ökade kostnader för extrabeställningar och kunder 
utanför avtalet, men även ob-tillägg inom avtalet -500

2 Minska externa tjänster 
Fasta kostnadsmassan minskar.
Arbetsuppgifter tar längre tid.
Vissa delar av avtalet kan inte genomföras.

-500

34



Sida 2
Datum:20180613
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-01 2018/165 049-049

 

Handläggare
 
 

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Budgetöverskridande 2018 Gata Park

Förslag till beslut 
Att arbetet avseende åtgärder för att minska budgetöverskridande sker 

löpande och redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
månadsuppföljning.

Att det budgetöverskridandet som återstår efter effekt av genomförda 
åtgärder hanteras inom kommunstyrelsens ram.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Borgholm Energi beslutade 2018-10-10 att föreslå 
Kommunstyrelsen att avsätta medel för det beräknade budgetöverskridandet 
på Gata/Park 2018 om 2,5 mkr. 

Beslutet grundast på deras prognos per 2018-08-31 som visar ett 
överskridande på 2,5 mkr för Gata/Park. Överskridandet beror på högre 
kostnader inom avtalet med 310 tkr och BEAB Service med 2 190 tkr. 

Under 2018 har följande effektiviseringsåtgärder vidtagits inom Gata Park som 
förväntas bidra till effektivisering. T ex: 

 Badplatsutredningen
 Hamnutredningen
 Införande av Rosie/asfaltsplan
 Tydliggörande av roller och rutiner
 Kontroll och styrning av arbetsåtgärder
 Extra insatta arbetsgrupper internt inom bolaget för att skapa tydlig 

styrning på Gata Park

Bedömning
Åtgärder har vidtagits för att minska underskottet och bör därmed till viss del 
ge effekt redan under 2018. Delar av beskrivna åtgärder tar inte upp hur och 
när effekter förväntas få genomslag.

Jens Odevall  
Kommunchef  
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Tjänsteutlåtande Sida 1
2018-10-23  Dnr.

Avdelning: Bolagsledning Mottagare: Kommunstyrelsen
Handläggare Anders Lindholm 
E-post: anders.lindholm@borgholm.se
Tel: 0485-883 10

Svar på återremiss av begäran tilläggsmedel Gata Park 2018 enligt 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2018-08-28 § 151

Sammanfattning av ärendet 
I den tidigare begäran som uppgick till 3 mkr så har Borgholm Energi efter noggrann 
genomgång kunnat reducera begäran till 2,5 mkr. Observera att gatubelysning ingår med 
1,9 mkr. Vad gäller tidigare begäran, så är den beskriven nedan med uppdaterade orsaker. 

Verksamhet

Budget

2018

E
ne

rg
is

ka
tt

G
rä

s 
oc

h 
sn

ö

K
öp

in
gb

ad
en

E
xt

er
na

 tj
än

st
er

E
gn

a 
ar

be
ts

tim
m

ar

A
dm

in
 tj

än
st

P
er

so
na

lk
os

tn
ad

Fö
rä

nd
ra

d 
in

tä
kt

Fö
rb

ru
kn

in
gs

m
at

er
ia

l

R
ep

 o
ch

 u
nd

er
hå

ll

B
ol

ag
sg

em
en

sa
m

t

Ö
vr

ig
t

Prognos

2018
Förändring

Gatubelysning 1 600 300 0 1 900 300
BARMARKSUNDERHÅLL 2 835 145 -280 -100 0 2 600 -235
ENSKILD VÄGHÅLLNING 315 -15 300 -15
PARKERING -90 25 -65 25
PARKER 570 230 0 800 230
Skog och övrig mark 140 0 140 0
OFFENTLIGA LEKPLATSER 40 30 0 70 30
Bad och Rastplatser 942 -100 213 45 0 1 100 158
HAMNRÖRELSE 425 291 -966 0 -250 -675
KOMMERSIELL VERKSAMHET -592 142 0 -450 142
VERKSAMHETSFASTIGHETER 0 350 0 350 350

310

Intäkter 0 -20 -20 -20
Externa tjänster 95 105 0 200 105
KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT6 110 480 -540 0 6 050 -60
Fordon, förbr.mtrl, rep. O UH 1 364 -300 600 336 0 2 000 636
Avgifter, avskrivningar 515 -5 510 -5
INTERNREDOVISNING -6 213 -177 -160 0 -6 550 -337
Underskott i budget -1 871 1 871 0 1 871

2 190
Totaler 6 185 0 350 145 480 -249 -956 500 441 -160 1 856 8 685 2 500

Budget 6 185 6 185
Diff 0 -2 500

Tilläggas kan, att under 2018 så har följande åtgärder vidtagits inom Gata Park som 
kommer att skapa framtida effektivitet. T ex för att nämna några: 

 Badplatsutredningen
 Hamnutredningen
 Införande av Rosie/asfaltsplan
 Tydliggörande av roller och rutiner
 Kontroll och styrning av arbetsåtgärder
 Extra insatta arbetsgrupper internt inom bolaget för att skapa tydlig styrning på 

Gata Park
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 308

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 308 Dnr 2016/92 043 KS

Återrapportering prioritering underhållsplan för hamnar; Begäran 
om anvisning av medel för akuta åtgärdspunkter i hamnarna 
Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anvisa 100 tkr/hamn för besiktning av akuta åtgärdspunkter i hamnarna 

Kårehamn och Sandvik. 
att avvakta övrig prioritering av åtgärder i hamnarna tills föreslagna drifts-

former redovisats, i syfte att få till en långsiktig underhålls- och investe-
ringsplan för kommunens hamnar. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-31 § 5 att bolaget lyfter 
framtagen underhållsplan i styrelsen för att få fram förslag på prioriterings-
ordning, driftsformer och tidshorisont för åtgärderna på 5-10 års sikt. 

Borgholm Energi AB rekommenderade 2018-09-12 § 147 kommunstyrelsen 
att avsätta 100 tkr/hamn för besiktning av akuta åtgärdspunkter i hamnarna 
Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik. I beslutet hänvisas till fram-
tagen underhållsplan där det finns upptaget ett antal akuta åtgärdspunkter 
som bör besiktigas för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om 
det finns behov av att genomföra förstudier.

Borgholm Energi AB godkände 2018-09-12 § 148 framtagen prioriteringslista 
över underhåll i de kommunala hamnarna och överlämnade beslutet till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-31 § 5. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-09 § 220 utredning av driftsformer.
Borgholm Energi AB 2018-09-12 § 147.
Tjänsteskrivelse med förslag att avvakta hamnutredningen.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 199 att avvakta återrapportering av 
hamnutredning/underhållsplan innan vidare beslut medel till besiktningar.
Borgholm Energi 2018-09-12 § 148 att överlämna prioriteringslista.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde lyfts återrapporterad underhållsplan med prioriteringar.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-09-12

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 147                            Dnr 2018/52

Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att rekommenderar Kommunstyrelsen att avsätta nödvändiga medel för 
besiktning av de akuta åtgärdspunkterna i respektive hamn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Underhållsplanen finns ett antal akuta åtgärdspunkter. Dessa bör besiktigas för att 
avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om det finns behov av att genomföra 
förstudier.

De akuta åtgärdspunkterna presenteras i Bilaga 1.

Dagens sammanträde
VD Anders Lindholm föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Besiktning av akuta åtgärdspunkter

Skickas till
Åsa Amnér
Kommunstyrelsen
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Postadress Besöksadress Telefon E-post /webbadress
Box 55 Badhusgatan 4 0485-883 00 borgholm.energi@borgholm.se
387 32 Borgholm http://www.borgholmenergi.se    

Avdelning: Hamnar
Handläggare: Åsa Amnér
E-post: asa.amner@borghomenergi.se
Telefon: 85788

Datum: 2018-09-06

Bilaga 1 till Besiktning av akuta åtgärdspunkter

Hamnprojekt 2017 visar i Underhållsplanen att det finns ett antal akuta åtgärdspunkter 
där det förekommer risk för liv och hälsa. Yttre hamnen i Borgholm är ett område som 
redan har besiktigats till en kostnad av drygt 100 000kr. Det finns ingen exakt prisuppgift 
för vad besiktning av övriga hamnar kan kosta. Det beror på hur stort område som ska 
besiktigas samt hur avancerat uppdraget är. De 100 000 kr som Yttre hamnen i 
Borgholm krävt är endast en fingervisning. Något att utgå ifrån.

Akuta åtgärdspunkter – en sammanställning

BORGHOLM
Yttre hamnen AKUT Besiktning genomförd, 

projektering initierad.

BYXELKROK
Lilla betongbryggan AKUT
Byte träbrygga AKUT
Färjeramp AKUT – denna är avstängd

KÅREHAMN
Toppning asfaltsytor AKUT
Sättningar i yttre piren AKUT
Huvudskåp till el AKUT
Nytt elskåp till 
husbilsparkeringen

AKUT – denna görs 
tillsammans m. huvudskåp

Bättre belysning på kajen AKUT – denna görs 
tillsammans m. huvudskåp

SANDVIK
Renovering av södra 
pirhuvudet

AKUT – denna är avstängd 
idag
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-18 2018/265 043-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Förslag till beslut 
att avslå utbildningsnämndens äskande om tilläggsbudget

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till september ett underskott 
i förhållande till budget på -130 tkr. Helårsprognosen uppgår till ett överskott 
på 1 014 tkr.  Förbättringen av resultatet beror till största delen av 
statsbidraget för en likvärdig skola.

Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar förvaltningen i form av 
minskade intäkter medan personalkostnader för dessa elever kvarstår under 
en period. Denna ofinansierade kostnad har beräknats till 543 tkr.

Bedömning
Intäkterna avseende asylboendet har försvunnit i och med att asylboendet i 
Ekerum har stängts ner. De barn som nu går kvar i skola och förskola är barn 
som nu är folkbokförda i kommunen. Underskott som hänförs till minskade 
intäkter bör därför hanteras inom utbildningsförvaltningens budgetram.

 

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-25 100-110

Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2018/4-640 UN

Beslut, Uppföljning budget september 2018

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör 
för budgetuppföljning för september månad. Utbildningsförvaltningens bud-
getram för 2018 uppgår till 172,9 mkr. Utbildningsförvaltningen visar för peri-
oden januari till september ett underskott i förhållande till budget på -130 tkr. 
Helårsprognosen uppgår till ett överskott på 1 014 tkr.

 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

60 Central stöd-
funktion 45 074 44 518 556 1 466

61 Norra rektors-
området 15 337 15 633 -297 -590

62 Centrala rek-
torsområdet 37 478 37 766 -287 -274

63 Södra rektors-
området 26 392 27 018 -627 -687

65 Kulturområdet 6 799 6 474 326 487

69 Projekt 0 -199 199 611

Summa 131 080 131 210 -130 1 014

Förbättringen av resultatet beror till största delen av statsbidraget för en lik-
värdig skola. Utbildningsnämnden har fått ta del av 1,5 mkr för kostnader un-
der 2018 som har kunnat användas för att minska underskottet av tilläggsbe-
lopp för elever med särskilda behov.

Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar förvaltningen i form av mins-
kade intäkter medan personalkostnader för dessa elever kvarstår under en 
period. Denna ofinansierade kostnad har beräknats till 543 tkr.

Diskussion förs kring arbetsutskottets förslag att avstå från att äska de 543 
tkr som kompensation för underskottet gällande asylsökande elever.

Förslag under mötet

Anna Victor Hiort (M), yrkar att utbildningsnämnden ska äska medel för att 
kompenseras för underskottet som uppkommit på grund av stängningen av 
asylboendet i Ekerum för nyanlända.

Jeanette Thygesen (FÖL), Björn Andreen (M) bifaller Anna Victor Hiort (M) 
yrkande.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-10-25 100-110

Utdragsbestyrkande

Under överläggningen framför ordförande att i konsekvens med att yrka kom-
pensation för underskottet i asylboendet, bör utbildningsnämnden redovisa 
varför dessa medel behövs i verksamheten under 2018. Eftersom det råder 
enighet i nämnden om detta, menar ordförande att arbetsutskottets förslag 
om att avstå från att äska för kompensationen inte längre är aktuellt.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut  med Anna Victor Hiorts 
(M) yrkande som ändringsförslag i andra att-satsen, samt att nämnden i en 
tredje att-sats uppdrar till förvaltningschefen att redovisa hur dessa medel 
ska användas i verksamheten 2018.

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att lägga månadsuppföljningen, september 2018 med godkännande till hand-
lingarna.
att avstå från att äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande asyl-
sökande elever då utbildningsnämnden inte har ett prognostiserat underskott.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 § 81
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018 
Månadsuppföljning september 2018 

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t lägga månadsuppföljningen, september 2018 med godkännande till 
handlingarna.

a t t äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande asylsökande 
elever.

a t t uppdra till förvaltningschefen att i en skrivning till äskandet redovisa 
hur medlen ska användas i verksamheten under 2018.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2018-11-07 2018/4-640 UN

 

Handläggare
Helena Svensson
 

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  Helena.Svensson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Kommunstyrelsen 

Tilläggsäskande UN budget 2018

Förslag till beslut 
att bevilja utbildningsnämnden tilläggsbudget på 543 tkr för 2018

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till september ett 
underskott i förhållande till budget på -130 tkr. Helårsprognosen uppgår 
till ett överskott på 1 014 tkr.

Förbättringen av resultatet beror till största delen av statsbidraget för en 
likvärdig skola. Utbildningsnämnden har fått ta del av 1,5 mkr för 
kostnader under 2018 som har kunnat användas för att minska 
underskottet av tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.
Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar förvaltningen i form av 
minskade intäkter medan personalkostnader för dessa elever kvarstår 
under en period. Denna ofinansierade kostnad har beräknats till 543 tkr. 
Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen eller i vissa fall 
äska medel för att nå en budget i balans. Om ovan nämnda statsbidrag 
inte hade kommit kommunen till del hade utbildningsnämnden haft ett 
prognosticerat underskott på ca 500 tkr istället för ett överskott.
Statsbidraget för en likvärdig skola ska enligt förordningen som 
Skolverket ställt upp användas till följande:
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög 
kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att 
kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att 
stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög 
kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar 
och behov. Det här statsbidraget är ett stöd för huvudmän att stärka 
likvärdigheten inom och mellan skolor.
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2 (2)

Skolverket ställer också följande krav:

Statsbidraget får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för 
förskoleklass och grundskola. Det innebär det att ni måste redovisa att ni inte 
har minskat era egna kostnader per elev under bidragsomgången 2019 
jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren (2016, 2017, 2018). Det 
gäller för kategorierna personal i förskoleklassen, undervisning i grundskolan 
och elevhälsa i grundskolan. Om ni minskar kostnaderna kan det leda till 
återkrav.

Detta innebär att utbildningsnämnden inte kan använda statsbidraget för att 
täcka ett budgetunderskott som uppstått på grund av andra kostnader än de 
som statsbidraget avser.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning UN september 2018

Konsekvensanalys
Det statsbidrag som utbildningsnämnden fått för att skapa en likvärdig skola 
kommer om det inte används till det som anges i förordningen att få betalas 
tillbaka till Skolverket.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson
Utbildningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1 Kommunens verksamheter 

1.1 Kommunstyrelsen i korthet 

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

Budgetram 2018 148 613 tkr 

Budgetram 2019 154 614 tkr 

Ordförande Ilko Corkovic 

Förvaltningschef Jens Odevall 

  

1.2 Kommunstyrelsens förändringar mellan åren 

Inför 2019 beslutades en omorganisation som medförde följande förändringar: 

 Kommunstyrelsens förvaltning benämns kommunledningsförvaltning 
 Budget för samtliga verksamhetsområden inom 

samhällsbyggnadsnämnden flyttades till kommunledningsförvaltningen, 
förutom nämndsledamöternas arvoden och ersättningar. 

 Samhällsbyggnadsnämnden ersätts av miljö- och byggnadsnämnd. 
 Arbetsmarknadsavdelningen flyttas till socialförvaltningen och ingår 

därmed i socialnämndens budget. 

Inför budget 2019 utökades kommunstyrelsens ram med 1 800 tkr till 
gymnasieskolan. Efter förhandling med övriga medlemskommuner blir 
kommunens kostnad samma nivå som föregående år. Samtidigt beslutade Ölands 
kommunalförbund att öka räddningstjänstens budget för att klara framtida 
bemanning. Denna liksom övriga kostnadsökningar hanteras inom 
kommunstyrelsens ram. 

(tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Gymnasieskola 1 800 0 0 

  

1.3 Verksamhet 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltning 
Kommunledningen omfattar verksamheterna, kommunledning, 
ekonomiavdelning, personalavdelning, IT-avdelning, tillväxtenhet, administration, 
miljöavdelning, plan- och byggavdelning och integration. 
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Borgholms slott 
Borgholms Slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av Statens 
Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet. 

 

1.4 Budget per ansvar 

   Budget_2019 

 Total  

1000 Kommunfullmäktige 713 550 

1010 Kommunstyrelse 76 820 208 

1012 Gata, park och hamnar 12 997 905 

1013 Fritid 7 422 778 

1015 Fastigheter 4 347 209 

1016 Fastighetsfunktion 9 378 940 

1100 Kommunstab 5 556 685 

1101 Administration 6 326 879 

1102 Servicecenter 1 607 684 

1105 Tillväxtenhet 8 235 892 

1110 Ekonomiavdelning 7 335 353 

1112 IT- avdelning 1 070 715 

1120 Personalchef 8 187 886 

1130 Plan- och byggenhet -98 824 

1135 Miljöenhet 3 196 212 

1139 Bostadsanpassning 1 514 928 

 Summa 154 614 000 

 

1.5 Verksamhetsinvesteringar 

   Budget_2019 Plan_2020 Plan_2021 

1 Kommunstyrelsen    

4001 Extern webb 500   

4002 Office 150 400 400 

4003 Drönare 60   

 Summa 710 400 400 

 

1.6 Styrmodell 

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att 
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås 
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samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som 
önskas uppnås. 

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till 

något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i 
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan 
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att 
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar 
verksamheterna. 

Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts 
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån 
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för 
kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan 
med aktivitetsplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen. 

Medborgare 

Kommunfullmäkti
gemål 

Nämndens mål Nyckeltal Målvärd
e 

Aktiviteter 

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

Medborgarens väg 
in ska vara enkel 
och tydlig 

Nöjd-Inflytande-
Index 75  

Hur god är 
kommunens 
webinformation till 
medborgarna 

80  

  Införa ny extern hemsida  

  Införa e-förslag  

  Utveckla "en väg in"  

Medborgaren 
känner sig delaktig i 
kommunens 
utveckling 

Hur väl möjliggör 
kommunen för 
medborgarna att 
delta i kommunens 
utveckling? 

60  

  
Ta fram en 
guide/handlingsplan för 
medborgardialog  

Borgholms 
kommun ska 
tillsammans med 
företagare och 
myndigheter 
arbeta för nöjdare 
företagare som blir 
fler. 

Borgholms 
kommun ska ha 
flest nystartade 
företag i länet 

Antal nya företag 
som har startats 
per 1 000 invånare i 
kommunen 

5,2  

  
Ta fram detaljplaner och 
byggklar mark för 
företagsetableringar  

  

Tillsätta LOTS-funktion  
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Kommunfullmäkti
gemål 

Nämndens mål Nyckeltal Målvärd
e 

Aktiviteter 

 

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

Ska vara bland de 
200 bästa inom 
svenskt näringslivs 
ranking inom det 
lokala 
företagsklimatet 

200  

  Fortsätta med 
företagssafaris.  

  

Tydlig och enkel 
information om planerade 
och pågående 
upphandlingar  

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

Ska vara bland de 
200 bästa inom 
svenskt näringslivs 
ranking inom det 
lokala 
företagsklimatet 

200  

  Förstärka samarbetet 
med Ölands turism.  

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

Sammanfattande 
omdöme om 
kommunens 
service för 
företagen 

70  

  

Utveckla 
medarbetarutbildning så 
att alla lär sig att se till 
helheten.  

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

Skapa god 
kommunikation 
med kommunens 
medborgare och 
andra 
servicefunktioner 

Andel av 
medborgarna som 
tar kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på enkel 
fråga 

50  

Andel ärenden som 
inkommer via e-
tjänst 

50 %  

  Införa plattform för e-
tjänster  

  Införa en app för 
hänvisning  

  Utveckla servicecenter  

Borgholms 
kommun ska skapa 
möjlighet för fiber 
till samtliga 
medborgare 

Minst 75 % av 
kommunens 
hushåll ska ha 
möjlighet att 
ansluta sig till fiber. 

75 %  

  

Revidering av strategi- 
och handlingsplan i 
enlighet med digitala, 
regionala agendan  
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Organisation 

Kommunfullmäkti
gemål 

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde 

Aktiviteter 

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

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

Andel tjänster som 
annonseras inom 
kommunledningsför
valtningen är på 
100 % 

100 %  

Andel 
verksamheter som 
har mål och 
handlingsplan 
avseende 
jämställdhet och 
mångfald. 

100 %  

Förbättra 
Medarbetarindex 
mot fg mätning 

  

Förbättra Ledar-
index mot fg 
mätning 

  

Kommunens totala 
sjukfrånvaro 5 %  

  
Skapa digital arena för 
gemensam 
bemanningsplanering  

  
Ta fram mål och 
handlingsplan för 
jämställdhet  

  Genomföra årlig 
medarbetarundersökning  

  Införande av chefsdagar  

  

Följa upp handlingsplaner 
utifrån 
medarbetarundersökning 
2018.  

Borgholms 
kommuns ska vara 
en effektiv och 
ändamålsenlig 
organisation 

Verksamheten är 
effektiv och 
ändamålsenlig 

Varje medarbetare 
ska ha haft mål- 
resultat och 
lönedialog med 
tillhörande 
utvecklingsplan 

100 %  

Kartlaggning av 
kommunens 
processer 

5  

E-blomlådan, 
förbättring mot fg år   

  

Stödfunktion: Löpande 
information och utbildning till 
samtliga chefer avseende 
mål- resultat och 
löneprocess  

  Ta fram en 
lokalförsörjningsplan  
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Kommunfullmäkti
gemål 

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde 

Aktiviteter 

  Förbättra kommunens 
huvudprocesser  

  
Inspirationsdagar, 
implementering av 
digitaliseringsstrategin  

Hållbarhet 

Kommunfullmäkti
gemål 

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde 

Aktiviteter 

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

Verksamheten ska 
arbeta för minskad 
användning av 
fossila bränslen 

Andel flygresor i 
förhållande till 
annat res-sätt. 

  

Andel miljöbilar 35  

  Införa klimatkompensering  

  Övergång till fossilfria 
transporter  

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

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

Andel våtmarker 
och ängsmarker 
bibehålls eller ökar 

  

  Pollineringsprojekt  

Verksamheterna 
ska ha 
energieffektiva 
fastigheter 

Minskad 
energianvändning   

  Kartlägga möjlighet till 
solpaneler  

Verksamheterna 
ska bedrivas 
kostnadseffektivt 

Referenskostnad 
för verksamheter 
inom 
kommunstyrelsens 
område 

  

Ökad avtalstrohet 
jämfört med 
föregående år 

  

  Delta i SKLs "Att utveckla 
budgetprocessen"  

 

1.7 Kommunstyrelsens tankar om framtiden 

Styrelsen utvecklas inom flera områden och kommande framtida utmaningar är 
bland annat ett fortsatt förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och gott 
bemötande mot kommunens medborgare, ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter samt aktivt medverka till att kommunens bostadsförsörjning 
utvecklas. För att klara det kommunala välfärdsuppdraget krävs en ökad 
samverkan i olika former med främst grannkommunen oaktat hur kommunerna 
beslutar om en eventuell kommunsammanslagning. Styrelsen behöver också 
utveckla arbetet och ta fram olika åtgärder för att säkra den framtida 
kompetensförsörjningen 
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Ny fastighetsstrategi har antagits och arbetet med att ta fram en 
lokalförsörjningsplan pågår för att möta verksamhetens framtida behov. Det är 
även fortsatt planering för ökat renoveringsbehov av kommunens 
verksamhetslokaler, för att följa med i utveckling inom miljö- och 
energieffektivisering, parallellt med omfattande investeringar inom infrastruktur 
och hamnar. 
Förvaltningen fortsätter även med att arbeta för god planering och beslutsunderlag 
från kommunens stabsfunktioner. Det pågår ett förbättringsarbete där det ingår att 
ge bättre struktur för kommunens ärendehantering och skapa förutsättningar för 
digitalisering av flödena. 

1.8 Intern styrning och kontroll 

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens 
verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att 
arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att 
kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att: 

 Arbetet sker mot uppsatta mål 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, säkra system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 Bevaka att fastställda styrdokument följs 

Ekonomi 

Process Risk Riskvärde Vidare 
hanter-
ing 

Till 
intern-
kontroll-
plan 

Granskning 

Inköp 

 Risken att 
verksamheten 
betalar för felaktiga 
produkter/tjänster.  
 
Riskbeskrivning 
Flera personer 
beställer 
varor/tjänster och de 
är inte samma som 
mottagningsattestera
r vilket skapar 
osäkerhet kring vad 
som betalas för 
kontra vad som 
levererats. 
Konsekvens 
Att verksamheterna 
betalar för något som 
inte levereras vilket 
kan leda till 
ekonomiska 
konsekvenser. 
Antingen genom att 
verksamheten 
betalar för felaktiga 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
6 

Gransk
ning Ja 

 Kontroll av att 
mottagningsattestan
t/inköpsansvarig har 
rutiner för inköp 
genom stickprov. 
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Process Risk Riskvärde Vidare 
hanter-
ing 

Till 
intern-
kontroll-
plan 

Granskning 

produkter/tjänster 
eller att 
föreningsavgifter 
uppstår på grund av 
att ingen tar ansvar 
för fakturan. 

 

 Risken att 
verksamheten 
belastas av 
förseningsavgifter.  
 
Riskbeskrivning 
Ekonomiska 
konsekvenser. 
Konsekvens 
Att verksamheten 
betalar onödiga 
kostnader för 
levererade varor och 
tjänster på grund av 
att 
mottagningsattestant 
är omedveten om 
beställning. 

 

 

Sannolikhet 
3. Trolig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9 

Gransk
ning Ja 

 Kontroll av 
inköpsorganisation 
samt kostnader för 
förseningsavgifter 

Handkassor/
kontanta 
medel 

 Risken att 
kontanta medel 
hanteras på ett 
felaktigt sätt  
 
 
Konsekvens 
Kontanta medel 
redovisas inte 
korrekt. 

 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
6 

Gransk
ning Ja 

 Kontroll genom 
kartläggning av 
kommunens 
kontanthantering. 

Upphandling 

 Risken att 
Borgholms 
kommun begår 
avtalsbrott 
gentemot 
leverantörer  
 
Riskbeskrivning 
Om kommunen inte 
följer avtalen och gör 
inköp hos en 
leverantör som inte 
är avtalad kan 
skadestånd utgå. 
Konsekvens 
Ekonomiska 
konsekvenser till följd 
av skadestånd. 
Försämrad 
trovärdighet 
gentemot 
leverantörer. 

 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
Riskvärde 
8 

Gransk
ning Ja  Kontrollera 

avtalstroheten 

 Risken att 
Borgholms 

 Sannolikhet 
3. Trolig 

Gransk
ning Ja  Kontroll av inom 

vilka kategorier 
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Process Risk Riskvärde Vidare 
hanter-
ing 

Till 
intern-
kontroll-
plan 

Granskning 

kommun som 
helhet överstiger 
beloppsgränsen för 
direktupphandling.  
 
Riskbeskrivning 
Risk att tvingas 
betala 
skadeståndsavgift. 
Konkurrensverket är 
kontrollfunktion. 
 

 

Konsekvens 
4. Allvarlig 
Riskvärde 
12 

inköp görs där 
värdet överstiger 
beloppsgränsen. 

HR 

Process Risk Riskvärde Vidare 
hanter-
ing 

Till intern-
kontroll-
plan 

Granskning 

Sekretess 

 Risken att 
information sprids 
utanför 
organisationen  
 
Riskbeskrivning 
Känslig information 
sprids inom och utom 
organisationen. 
Konsekvens 
Att inte samtliga 
medarbetare har 
skrivit på 
sekretessavtal samt 
inte är medvetna om 
vilken information 
som är relevant. 

 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekven
s 
4. Allvarlig 
Riskvärde 
8 

Gransk
ning Ja 

 Kontrolleras 
genom att ta fram 
listor på de som 
saknas 
sekretessavtal och 
meddelar chefen i 
de fall det saknas 

Redovisning 
av frånvaro 

 Risken att 
kommunen betalar 
ut för mycket lön  
 
Riskbeskrivning 
Risk att felaktig lön 
betalas ut på grund 
av att frånvaro inte 
registreras korrekt. 
Konsekvens 
Ekonomiska och 
sociala konsekvenser 
på grund av att 
felaktig lön betalas ut 
samt att statistik för 
sjukfrånvaro blir 
missvisande och 
även att eventuella 
rehabiliteringsåtgärd
er uteblir. 

 

 

Sannolikhet 
3. Trolig 
Konsekven
s 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9 

Gransk
ning Ja 

 Kontroll av 
avvikelse mot 
lönerapportering. 
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IT 

Process Risk Riskvärde Vidare 
hanter-
ing 

Till intern-
kontroll-
plan 

Granskning 

Nätverk 

 Risken att 
nätverket inte 
fungerar  
 
Riskbeskrivning 
Ingen kommer åt 
sina 
verksamhetssystem. 
Konsekvens 
De centrala 
nätverksfunktionerna 
ligger nere i 
serverrummet. 

 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
Riskvärde 
8 

Gransk
ning Ja 

 Kontrollera 
duplicerade 
enheter, hur kan vi 
utnyttja 
Mörbylångas 
serverrum. Kontroll 
av loggar. 

Serverrum 

 Risken att 
Backup för lagring 
är ur funktion  
 
Riskbeskrivning 
Primär lagring måste 
ersättas av backup 
som inte heller 
fungerar 
 
 

 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
Riskvärde 
8 

Gransk
ning Ja 

 Kontrollera 
tillsammans med 
systemförvaltare att 
testa återläsning av 
backuperna 

 Risken att 
lagring, servrar och 
nätverk är ur 
funktion  
 
Riskbeskrivning 
Brand eller 
översvämning, inga 
verksamhetssystem 
är tillgängliga. 
 

 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
Riskvärde 
8 

Gransk
ning Ja 

 Kontrollera 
skyddet mot 
översvämning i 
serverrummet. 

Informationssäkerhet 

Process Risk Riskvärde Vidare 
hanter-
ing 

Till intern-
kontroll-
plan 

Granskning 

GDPR 

 Risk att 
personuppgifter 
inte hanteras på rätt 
sätt  
 
 
 

 

 

Sannolikhet 
2. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
Riskvärde 
8 

Gransk
ning Ja 

 Kontroll av att 
det inte skett 
personuppgiftsincid
enter. 

 

57



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

Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 
2020-2021

Borgholms Kommun 
1

Socialnämnden
Verksamhetsplan med 
budget 2019 samt plan 
2020-2021

SN: 2018-10-24 

58



Error! No text of specified style in document.

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

Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 
2020-2021

Borgholms Kommun 
2

Innehållsförteckning
1 Socialnämnden i korthet.......................................................................3
2 Socialnämndens förändringar mellan åren ........................................3
3 Verksamhet............................................................................................3
4 Budget ....................................................................................................5
5 Verksamhetsinvesteringar ...................................................................5
6 Styrmodell..............................................................................................5
7 Socialnämndens tankar om framtiden ..............................................10
8 Systematisk kvalitetssäkring .............................................................11
9 Intern styrning och kontroll................................................................14

59



Error! No text of specified style in document.

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

Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 
2020-2021

Borgholms Kommun 
3

1 Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, 
socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och 
familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende. Nytt för 2019 är att 
arbetsmarknadsenheten också inryms inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver 
detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Budgetram 2018 282 690 tkr

Budgetram 2019 297 620 tkr

Ordförande

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

2 Socialnämndens förändringar mellan åren
Inför 2019 erhöll socialnämnden 3,6 mkr för att kunna bibehålla den ökade 
bemanningen inom äldreomsorgen. Det statliga bidraget som kommunen fått 
under 2,5 års tid utgår vid årsskiftet 2018/2019 men det kommer inte påverka 
verksamheterna.  

(tkr) Förslag 
2019

Plan 2020 Plan 2021

Nya tider 3 600

Del av välfärdsmiljarder -1 500

Verksamhetsövergång Arbetsmarknadsavdelning 
med integration 5 882

Inför 2018 erhöll nämnden 5,0 mkr som kommunen fick av de statliga 
välfärdsmiljarderna. Då de kommer avta sker en utfasning av tillskottet under 
2020.
Inför 2019 övergår budgetansvaret för arbetsmarknadsenheten från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.

3 Verksamhet

Äldreomsorg
Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den 
egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden. Kommunens äldreomsorg 
arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så 
långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför 
biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt 
behovsprövade. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen medborgare med 
behov av kommunala insatser ökar.
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Hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter: 
hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av 
den kommunala hälso-och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS). Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka, 
bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna 
leva ett så självständigt liv som möjligt.

Omsorg om funktionsnedsatta
Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri 
enligt socialtjänstlagen. OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva 
som andra. Verksamheten innefattar bland annat gruppbostäder, servicebostäder, 
boendestöd samt dagligverksamhet/sysselsättning.

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen, IFO, myndighetsutövar, utreder och verkställer 
insatser, inom ett flertal områden. Verksamheten utreder alltid ärenden som gäller 
barn som befaras far illa och ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras 
familjer. Även råd och stöd till personer med missbruksproblem ges. 
Försörjningsstöd handläggs inom IFO. Vidare gör verksamheten utredningar i 
familjerättsärenden, faderskapsärenden, adoption och dödsbon.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten, AME, är kommunens resurs för människor som står 
utanför arbetsmarknaden och samarbetar med handläggare på 
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Verksamheten hjälper 
till med coachning, arbetsträning, vägledning, studiebesök med mera.

Boende och insatser
Verksamheten har under 2018 förändrats. Inom ramen för verksamheten finns ett 
stödboende för ensamkommande samt en verksamhet som arbetar med insatser 
inom individ- och familjeomsorg.  Syftet med verksamheten är att öka kvaliteten 
för medborgaren och minska antalet placeringar genom att erbjuda alternativa 
lösningar inom kommunen.
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4 Budget
 Budget 2019 (tkr)

Total

70 Centralt 18 335

71 Bemanningsenheten 1 444

72 Hälso- och sjukvård 23 180

73 Särskilt boende 82 812

74 Hemtjänst o sociala verks. 73 591

75 Omsorgen om funktionsneds. 63 610

76 Individ- och familjeomsorg 28 498

77 Arbetsmarknadsenheten 6 151

78 Boende och insatser

Summa 297 620

5 Verksamhetsinvesteringar

Verksamhetsinvesteringar 2019

 Budget_2019 Plan_2020 Plan_2021

7 Socialnämnd

3001 Nyckelfria lås 80 80

3003 Möbler Ekbacka 
2-4 60

3004 Möbler OFN 60

Summa 200 80

6 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att 
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås 
samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som 
önskas uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till 
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i 
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan 
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att 
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar 
verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts 
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån 
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för 
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kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan 
med aktivitesplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.

Medborgare

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andel upprättade 
genomförandeplan
er innehållande 
mätbara mål

100 %

Andel 
biståndsbeslut i 
systemet LifeCare

100 %

Andel BPSD-
registreringar på 
demensboende

100 %

Uppföljning av 
genomförandeplan
er minst var 6:e 
månad

Verkställda beslut 
inom tidsramen 100 %

Andel 
hemmaplanslösnin
gar som 
förebyggande eller 
alternativ till 
externa placeringar

95 %

Andel upprättade 
genomförandeplan
er

100 %

Uppföljning av 
genomförandeplan
er minst var 3:e 
månad

Andel 
välkomstbesök vid 
nya brukare

100 %

Handläggningstid 
ska understiga fyra 
månader från det 
att ansökan 
inkommit

100 %

Andel patienter 
med aktuell 
vårdplan

100 %

Andel upprättade 
individanpassade 
handlingsplaner

100 %

Antal 
genomförandeplan
er där klientens 
delaktighet 
dokumenterats

100 %

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

Stöd, vård och 
omsorg är 
individanpassad.

Antal 50 %
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

genomförandeplan
er med mätbara 
mål

Torsåsmodellen 

Bygg om 
organisationsträdet 
i 
verksamhetssystem
et 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
uppföljning av och 
innehållet i 
genomförandeplan
er 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
att beslut verkställs 
inom tidsramen. 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
att patienter har 
aktuell vårdplan 

Utföra 
besöksstatistikmätn
ing 

Antal personer som 
har sysselsättning 
som har 
försörjningsstöd

50

Antal personer i 
etableringen som 
90 dagar efter 
avslutad etablering 
går till arbete eller 
reguljära studier

60 %

Antal deltagare 
som kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad 
insats i projektet 
Pontibus

30 %

Antal inskrivna 
deltagare i DUA 
(Delegationen för 
ungdomar och 
nyanlända till 
arbete) som går 
vidare till 
arbete/utbildning/an
nan aktivitet

50 %

Handlingsplansarbe
te 

Borgholms 
kommun ska 
tillsammans med 
företagare och 
myndigheter 
arbeta för nöjdare 
företagare som blir 
fler.

Individanpassad 
sysselsättning 
genom samverkan 
med företag och 
myndigheter

Välkomstsamtal 

Borgholms Verksamheten Andel registreringar 90 %
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

i Palliativa registret

Följsamhet till 
länets 
förskrivningsanvisni
ngar

Personalkontinuitet 
14 dagar 12

Andel avvikelser 
som är 
analyserade, 
besvarade och 
åtgärdade.

100 %

Följsamhet till 
basala 
hygienrutiner

100 %

Antal träffar med 
dokumentationsom
bud

1

Andel brukare med 
ökad upplevd 
kvalitet/ nöjdhet

Procentuellt sett 
ska en större andel 
familjehemsplacerin
gar ske i egna 
familjehem/ egen 
regi jämfört med 
tidigare år

65 %

Analysera data av 
det palliativa 
registret 

Utföra PPM-
mätning 

Brukarundersöknin
g 

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

genomsyras av god 
kvalitet

Analys av 
resursfördelningsm
odellen varje 
månad 

Organisation

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andel utbildade 
undersköterskor 50 %

Total sjukfrånvaro 6 %

Andel 
omsorgsassistenter 90 %

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

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

Följa upp 
handlingsplaner 
från 
medarbetarundersö
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

kningen 2018

Korttidssjukfrånvaro 3 %

Finns 
kompetensutvecklin
gsplan?

Andel medarbetare 
som upplever att 
närmsta chef är väl 
insatt i det dagliga 
arbetet

90 %

Implementera ny 
mall för 
medarbetarsamtal 

Sjukfrånvaroanalys 

Utforma 
enhetsspecifik 
medarbetarenkät 

Riktlinjer och rutiner 
revideras enligt 
plan.

100 %

Övertidstimmar 50 %

Fyllnadstid 50 %

Timanställda 50 %

Borgholms 
kommuns ska vara 
en effektiv och 
ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är 
ändamålsenlig och 
effektiv

Andel utbokade 
beställningar 100 %

Hållbarhet

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andel elbilar i 
verksamheten 30 %Borgholms 

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

Verksamheten tar 
hänsyn till miljö och 
kultur. Antal traditionella 

/kulturella aktiviteter 12

Hjälpmedelsbudget 
är i balans

Produktivitet (andel 
utförda av 
tillgängliga timmar)

71,91 
%

Bemanningsnyckel 
i Säbo 0,71

Resurser ska 
fördelas efter behov

Vårdtyngd- och 
tidsmätning utförs

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

Verksamheten ska 
bedrivas 
kostnadseffektivt.

Antalet obokade 
timmar hos 
poolanställda

0
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

HVB-placeringar 
har en lägre 
dygnskostnad än 
tidigare period

2 620

Förtydliga 
biståndsbeslut 

Implementera en 
modell för 
resursfördelning av 
gruppbostäder 

Tidsbedöma 
insatser i 
boendestöd 

Analys av 
produktivitet 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
att 
vårdtyngdsmätning 
utförs 

7 Socialnämndens tankar om framtiden
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska 
överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till 
följd av ändrad lagstiftning samt politiska beslut som ska implementeras. Fokus 
råder på ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten.
Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad 
tjänstgöringsgrad i projektet Heltid som norm som fortsätterunder 2019. Större 
fokus på verksamheternas resultat och kvalitetsledning ger systematisk 
uppföljning, analys och utveckling. Förvaltningen implementerar under 2019 ett 
nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som följer föreskrifterna för 
SOSFS 2011:9.
Förvaltningen arbetar med säkerställa och öka kvaliteten för kommunens 
medborgare. Genom att erbjuda olika former av öppenvård kan den slutna vården 
undvikas. Hemsjukhuset, som innebär ett nära sammarbete mellan hemsjukvård, 
hemtjänst och hälsocentralen kommer fortsätta att utvecklas då rehabenheten och 
hemtjänst involveras i högre utsträckning för att bygga vidare på en fungerande 
modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt. 
Ett förändrat arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen innebär fördjupade 
utredningar och behandling på hemmaplan. Verksamheten anpassas för att kunna 
erbjuda olika former av öppenvård som alternativ till kostsamma placeringar.
Teknik inom välfärden som mobilitet i hemtjänsten, hemsjukvård samt e-tjänster 
till exempelvis ekonomiskt bistånd fortsätter utvecklas och omfattar samtliga 
verksamheter.
Inför 2019 ingår arbetsmarknadsenheten inom nämndens ansvarsområde. 
Fördelen är att det blir kortare kontaktvägar mellan exempelvis handläggare och 
medborgare. Förhoppningen är att fler personer ska komma ut i arbetslivet genom 
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exempelvis en verksamhet med återbruk.

8 Systematisk kvalitetssäkring
Under 2018 intensifierades arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet 
enligt SOSFS 2011:9. Kvalitetsbegreppet är definierat och socialtjänstprocessen 
med dess aktiviteter är identifierade och beskrivna, vilket utgör grunden för 
fortsatt arbete att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Nästa steg i det 
systematiska kvalitetsarbetet är att genom riskanalyser bedöma om det finns risk 
för att händelser som medför brister i verksamhetens kvalité kan inträffa. 
Identifieras sådana risker ska åtgärder ske. Vidare ska egenkontroller ske i syfte 
att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Ta emot ansökan/anmälan/vårdbegäran

Risk Egenkontroll Åtgärd

Risk att ansökan avvisas utan 
prövning 

Förhands- och 
skyddsbedömning har inte 
skett enligt lag och 
författningar 

Har skyddsbedömning skett 
inom 24 timmar från att 
orosanmälan för barn/unga 
alt. kännedom om barn som 
bevittnat våld inkommit?

Finns aktuella rutiner för att 
hantera ärenden med 
skyddade personuppgifter?

Utreda

Risk Egenkontroll Åtgärd

Ingen enhetlighet i 
bedömningar 

För mycket insatser beviljas 
för att "säkra upp" 

Finns övervägda alternativ för 
inför extern placering?

Är utredningar slutförda inom 
120 dagar?

Handläggs ärenden 
likvärdigt?
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Meddela beslut

Risk Egenkontroll Åtgärd

Beslutsmottagare förstår inte 
beslutet 

Säkerställa att 
material/information finns 
tillgängligt samt att rutiner 
finns för meddelande av 
beslut i de fall där mottagaren 
behöver extra stöd för att 
förstå dess innebörd.

Besvärshänvisning sker inte 
vid avslag 

Finns besvärshänvisning 
angivet i avslagsbeslutet?

Verkställa och genomföra insats

Risk Egenkontroll Åtgärd

Insats utförs inte enligt beslut/ ordinationer 
följs inte 

Test

Brukare/klient/patient är inte delaktig i 
upprättande av genomförandeplaner/ 
vårdplan/ handlingsplan 

Brukare/patient är inte delaktig i 
uppföljning av 
genomförandeplan/vårdplan/handlingsplan 

Har vi jämlikhet i 
insatser/verkställighet?

Andel ej verkställda beslut

Har vi följsamhet till basala 
hygienrutiner?

Antal utskrivningsklara dagar 
från slutenvård

Analys av avvikelser

Förekomsten av trycksår och 
vårdrelaterade infektioner i 
förhållande till övriga landet

Analys av missförhållanden/ 
risk för missförhållanden 
enligt lex Sarah

Analys av vårdskador/ risk 
för vårdskador enligt lex 
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Risk Egenkontroll Åtgärd
Maria

Finns aktuell rutin för 
hanterande av skyddade 
personuppgifter?

Analys av Borgholms resultat 
av kvalitetsmåtten i KKiK

Analys av Borgholms resultat 
av Socialstyrelsens 
undersökning "Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?"

Analys av Borgholms resultat 
av SKLs 
brukarundersökning, LSS

Dokumentationsgranskning 
hälso- och sjukvård

Följa upp insats

Risk Egenkontroll Åtgärd

Uppföljning sker inte i den 
frekvens och omfattning som 
ärendet kräver 

Att uppföljning inte 
säkerställer att resurser 
används effektivt och att god 
kvalitetsleverans uppnås 

Ta fram en mall för 
uppföljningssamtal

Följs externa placeringar upp 
enligt rutin?

Sker uppföljning enligt lag?

Motsvarar insatsen aktuellt 
behov?

Är avtal vid extern placering 
upprättade av oss och 
framtagna enligt SKLs mall?

Avsluta insats

Risk Egenkontroll Åtgärd

Insatsen avlutas inte i 
Procapita 
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Risk Egenkontroll Åtgärd

Är avslutade 
insatser/utredningar även 
avslutade i Procapita?

9 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens 
verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att 
arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att 
kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

 Arbetet sker mot uppsatta mål
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
 Minimera risker, säkra system och rutiner
 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
 Bevaka att fastställda styrdokument följs

Ekonomi

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

Handkassor/konta
nta medel

 Risken att 
kontanta medel 
hanteras på ett 
felaktigt sätt 

Konsekvens
Kontanta medel 
redovisas inte 
korrekt.

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
3. 
Kännbar
Riskvär
de
6

Gransk
ning Ja

 Kontroll 
genom 
kartläggning 
av 
kommunens 
kontanthanteri
ng.

HR

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

Redovisning av 
frånvaro

 Risken att 
kommunen betalar 
ut för mycket lön 

Riskbeskrivning
Risk att felaktig lön 
betalas ut på grund 
av att frånvaro inte 
registreras korrekt.
Konsekvens
Ekonomiska och 
sociala konsekvenser 
på grund av att 
felaktig lön betalas ut 

Sannoli
khet
3. Trolig
Konsek
vens
3. 
Kännbar
Riskvär
de
9

Gransk
ning Ja

 
Sjukfrånvaroa
nalys
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Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

samt att statistik för 
sjukfrånvaro blir 
missvisande och 
även att eventuella 
rehabiliteringsåtgärd
er uteblir.

Informationssäkerhet

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

GDPR

 Risk att 
personuppgifter 
inte hanteras på rätt 
sätt 

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
4. 
Allvarlig
Riskvär
de
8

Gransk
ning Ja

 Kontroll av 
att det inte 
skett 
personuppgifts
incidenter.
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), 
förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, 
fritidsgårdar, kulturskola samt bibliotek.

Rambudget 2018 173 723 tkr

Rambudget 2019 181 618 tkr

Ordförande   

Förvaltningschef Helena Svensson

 

1.2 Utbildningsnämndens förändringar mellan åren
Inför 2019 erhöll utbildningsnämnden 0,42 mkr för att kunna utöka kulturskolan 
med 0,8 tjänst och möta det stora intresse som visats för kulturskolans 
verksamhet.

(tkr) Förslag 2019 Plan 2020 Plan 2021

Utökning av 0,8 tj 
Kulturskolan 420

 

1.3 Verksamhet

Förskoleverksamhet och fritidshem
För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg i form av 
dagbarnvårdare. Barnomsorg är kopplat till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller 
studier, men även arbetssökandes och föräldraledigas barn erbjuds barnomsorg 15 
timmar/vecka. 
Även barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas.
Borgholms kommuns förskolor och antal barn 15 september 2018:

Område Förskola Antal inskrivna barn

Norra området Sandhorvan, Böda 11

Solvändan, Löttorp 21

Kråkbacken, Södvik 20

Centrala området Skogsbrynet, Borgholm 40

Rödhaken, Borgholm 28

Fyrtornet, Borgholm 11

Södra området Hasselbacken, Köpingsvik 32
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Område Förskola Antal inskrivna barn

Björkviken, Köpingsvik 31

Gärdslösa förskola 47

Runstens förskola 36

Rälla förskola 36

Summa 313

Grundskola inklusive förskoleklass och särskola
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt för barn som under 
året fyller 6 år. Förskoleklassen är organisatoriskt kopplad till grundskolan.
Borgholms kommuns grundskolor och antal elever 15 september 2018:

Område Skola Antal elever

Norra området Åkerboskolan, årskurs F-9 179

Centrala området Viktoriaskolan, årskurs F-5 213

Slottsskolan, årskurs 6-9 276

Södra området Köpings skola, årskurs F-5 102

Gärdslösa skola, årskurs F-5 77

Rälla skola, årskurs F-5 61

Summa 908

Särskolan är en alternativ skolform till grundskolan och den är anpassad för de 
elever som inte når grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning. 
Särskolan är organiserad i grundsärskola och träningsskola. De elever som är 
inskrivna i grundsärskolan i kommunen går integrerat med elever i grundskolan. 
Borgholms kommun har för närvarande ingen träningsskola i egen regi.

Fritidsgårdar
Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år. 
Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer 
strukturerade aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det 
tre fritidsgårdar som organisatoriskt tillhör tre av grundskolorna.

Kulturskola
Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av 
instrumentalundervisning, dans, drama och skapande verksamhet. Verksamheten 
är en delvis avgiftsfinansierad fritidsaktivitet. Barn och ungdomar har i första 
hand tillgång till kulturskolans undervisning men även vuxna kan få del av den i 
mån av plats. Kulturskolan har verksamhet på flera orter i kommunen, men har 
egna lokaler i Borgholm.

Bibliotek
Biblioteket är organiserat med ett huvudbibliotek i Borgholm samt tre 
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biblioteksfilialer i Löttorp, Rälla och Runsten. Samtliga grundskolor i kommunen 
har skolbibliotek som bemannas av skol-bibliotekarier. På biblioteket finns 
möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter, låna böcker, tidskrifter, Tv-spel, 
musik, ljudböcker och hyra DVD. Här finns en stor samling med litteratur om 
Öland och möjlighet att studera och släktforska samt använda våra datorer, 
scanna, faxa och kopiera. Biblioteket ordnar också en mängd olika aktiviteter för 
både barn och vuxna.

1.4 Budget
  Budget 2019, tkr

6000 Nämnd 622

6003 Ersättning andra huvudmän 13 185

6008 Kompetensutveckling 175

6009 Administration 7 757

6010 Central administration 14 290

6011 Tilläggsbelopp/Stödinsatser 2 186

6012 Särskola 3 414

6013 Central elevhälsa 4 763

6017 Skolskjuts 7 297

6018 Kulturgaranti 200

6019 Pedagogiska måltider 380

6021 IT-kostnader 5 806

6023 Elevhälsa 
flerspråkighet/Lotsen 690

6024 Barnomsorg på OB 1 551

Socioekonomi 5 671

TS och fastigheter 23 151

Norra området 14 922

Köping 11 217

Central barnomsorg 7 768

Viktoria 12 510

Södra området 18 452

Slottskolan 16 456

6510 Kulturskolan 2 657

6520 Bibliotek 6 498

181 618
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1.5 Verksamhetsinvesteringar

Verksamhetsinvesteringar 2019

 Budget_2019 Plan_2020 Plan_2021

6 Utbildningsnämnd

2001 Inventarier Böda 
förskola 140

2002 Inventarier 
Björkviken 150 66

2003 Inventarie 
Slottsskolan 150

2004 Inventarier 
Kronormagasine 50

2005 Utemiljö 
Skogsbrynet 60

2006 Inv fritidshem 
Åkerbo 47

2007 Symaskiner Rälla 
skola 96

2008 Inv personalrum 
Gärdslösa 49

2009 Informationsskärm 
Slottssk 50

Summa 290 568

1.6 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att 
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås 
samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som 
önskas uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till 
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i 
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan 
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att 
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar 
verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts 
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån 
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för 
kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan 
med aktivitesplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.
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Medborgare

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andelen elever som 
upplever att de har 
inflytande i skolan

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser sig ha 
inflytande över 
verksamheten i 
förskola och skola

Andelen elever i 
Kulturskolan som 
upplever inflytande 
över verksamheten

Antalet genomförda 
aktiviteter på 
biblioteket

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

Utbildningsnämnde
ns verksamheter 
ska genomsyras av 
delaktighet och 
inflytande av våra 
brukare

Alla verksamheter 
arbetar aktivt med 
barns, elevers och 
brukares 
delaktighet 

Genomförd PRAO

Resultat av 
gymnasieval

Borgholms 
kommun ska 
tillsammans med 
företagare och 
myndigheter 
arbeta för nöjdare 
företagare som blir 
fler.

Alla elever ska 
under 
grundskoletiden 
komma i kontakt 
med olika 
arbetsplatser, yrken 
och studievägar, så 
att de kan göra 
välgrundade val av 
studier och yrken 
som baseras på 
deras intressen och 
möjligheter, inte på 
tradition och 
konventioner.

Alla enheter inom 
grundskolan 
arbetar med 
Borgholms 
kommuns SYV-plan 

Andel trygga elever 
i grundskolan

Antal läsfrämjande 
aktiviteter

Genomsnittligt 
meritvärde i årskurs 
9

Andel elever med 
behörighet till 
yrkesförberedande 
program

Andel trygga elever 
i Kulturskolan

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

Utbildningsnämnde
n ska erbjuda 
trygga och 
utvecklande 
verksamheter i hela 
kommunen

Andel 
vårdnadshavare i 
förskolan som 
anser att deras 
barn är trygga
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andel elever med 
minst E i 
ämnesprovet 
svenska årskurs 9

Andel elever med 
minst E i 
ämnesprovet 
engelska årskurs 9

Andel elever med 
minst E i 
ämnesprovet 
matematik årskurs 
9

Andel elever med 
minst E i 
ämnesprovet 
svenska årskurs 6

Andel elever med 
minst E i 
ämnesprovet 
engelska årskurs 6

Andel elever med 
minst E i 
ämnesprovet 
matematik årskurs 
6

Alla verksamheter 
arbetar aktivt med 
likabehandling och 
trygghet 

Organisation

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

NMI (Nöjd 
medarbetarindex)

Andelen behörig 
personal

Genomförd 
kompetensutvecklin
g

Andel 
sjukskrivningar

Genomförda 
friskvårdsinsatser

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

Utbildningsnämnde
ns verksamheter 
ska ha en god 
arbetsmiljö med 
kompetent personal 
i ständig utveckling

Alla verksamheter 
arbetar med 
handlingsplan 
utifrån 
medarbetarenkät 

Borgholms 
kommuns ska vara 
en effektiv och 

Utbildningsnämnde
ns verksamheter 
ska ha en god 

Andel genomförda 
beslut
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Genomförd 
internkontroll

Andel besvarade 
klagomål

Aktivt arbete med 
utbildningsnämnde
ns kalendarium 

ändamålsenlig 
organisation

service, präglas av 
transparens och 
förbättra 
verksamheten 
genom samverkan 
mellan enheter, 
stadier och 
verksamheter

Grupputveckling i 
förvaltningens 
ledningsgrupp 

Hållbarhet

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Utvärdering av 
digitalisering

Kartlägga digitala 
system och hur de 
förhåller sig till 
varandra 

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

Utbildningsnämnde
ns verksamheter 
ska bidra till en 
hållbar miljö

Dela dokument 
istället för att skicka 
med e-post 

Genomförd 
månadsuppföljning

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

Utbildningsnämnde
ns verksamheter 
ska arbeta aktivt 
med en 
resursfördelning 
anpassad till 
verksamhetens 
behov

Workshops kring 
användning av 
Stratsys beslutstöd 

1.7 Utbildningsnämndens tankar om framtiden
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och 
prognosen är att det fortsätter att minska om inte inflyttning sker. I SKLs 
befolkningsprognos för kommunen uppskattar man en minskning mellan 2018 
och 2027 från ca 500 till ca 420 barn i åldrarna 0-5 år. I åldersspannen 6-9, 10-12 
och 13-15 år är minskningen ca 20-30 barn per ålderskategori.
Detta gör att det i våra mindre skolor kan bli svårt att skapa åldershomogena 
klasser och att få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig 
lärarpersonal. Utbildningsförvaltningens största utmaning blir att skapa attraktiva 
tjänster och fortsätta ha en hög kvalitet och en hög andel behörig personal.
Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer 
och att utveckla vårt arbete med flerspråkiga elever. Vi kan se i våra resultat att 
elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med svenska som 
modersmål. Digitaliseringen kan vara en möjlighet för att använda olika 
kompetenser utan att fysiskt behöva förflytta dem inom kommunen eller från 
annan kommun.
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1.8 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens 
verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att 
arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att 
kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

 Arbetet sker mot uppsatta mål
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
 Minimera risker, säkra system och rutiner
 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
 Bevaka att fastställda styrdokument följs

Resurshantering

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

 Diskussion 
i 
ledningsgrupp
en

Tilläggsbelopp

 Att elever med 
särskilda behov på 
olika skolor inte får 
samma 
förutsättningar 

Sannoli
khet
3. Trolig
Konsek
vens
4. 
Allvarlig
Riskvär
de
12

Gransk
ning Ja

 Analys av 
utfall

Trygghet

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

Rutiner och 
riktlinjer vid 
krissituationer

 Att vi inte vet 
hur vi ska agera i 
en krissituation 
vilket kan leda till 
ohälsa för barn, 
elever och 
personal. 

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
4. 
Allvarlig
Riskvär
de
8

Gransk
ning Ja

 
Kartläggning 
av rutiner

 Analysera 
statistik över 
tillbud och 
olycksfall

•Förebygga tillbud 
och olycksfall

 Att barn, elever 
och personal 
skadar sig samt att 
vi inte följer 
arbetsmiljölagstiftni
ngen 

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
4. 
Allvarlig
Riskvär
de
8

Gransk
ning Ja  Kartlägga 

det 
förebyggande 
arbetet i 
samverkan
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Miljö- och byggnadsnämnden i korthet
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- 
och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar 
för tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, 
däribland många kommunala verksamheter.

Rambudget 2018 14 994 tkr

Rambudget 2019 519 tkr

Ordförande

Förvaltningschef Jens Odevall

 

1.2 Miljö- och byggnadsnämndens förändringar mellan åren
Inför 2019 förändras organisationen och tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen 
slås ihop med kommunledningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fram till 
slutet av 2018 innefattat en administrativ enhet där servicecenter och 
kontorsservice ingått. Enheten syftar till att ge god service och information vilket 
skapar goda förutsättningar för utveckling och att leva och bo i Borgholms 
kommun. Vidare innefattade samhällsbyggnadsförvaltningen en plan-och 
byggenhet samt en miljötillsynsenhet. Dessa enheter kommer att arbeta med de 
sakfrågor som sorterar under den nya miljö- och byggnadsnämnden.

1.3 Verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende följande 
lagstiftningar:

 Plan- och bygglagen
 Miljöbalken
 Livsmedelslagen
 Alkohollagen
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1.4 Budget per konto

Budget 2019 konto

 Budget_2019

8000 Miljö- och byggnadsnämnden

50100 Arvoden förtroendevalda 357 324

55210 Bilersättning skattefria 24 996

56100 Lagstadgade arbetsgivarav 114 180

60110 Lokalhyra extern 12 000

68200 MOBILTELEFONI 500

70500 RESEKOSTNADER 5 000

76500 Avgifter för kurser 5 000

Summa 519 000

1.5 Verksamhetsinvesteringar

Verksamhetsinvesteringar 2019

1.6 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att 
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås 
samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som 
önskas uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till 
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i 
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan 
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att 
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar 
verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts 
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån 
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för 
kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan 
med aktivitetsplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.
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Medborgare

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Nöjd-Inflytande-
IndexMedborgarens väg 

in ska vara enkel 
och tydlig

Kommunens 
webinformation till 
medborgarna

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

Öka 
förutsättningarna 
för helt digital 
ärendehantering

Antal ärenden 
inkomna via e-
tjänst

Realistiska och 
aktuella 
tillsynsplaner

Andel genomförd 
tillsyn i relation till 
planerad

Borgholms 
kommun ska 
tillsammans med 
företagare och 
myndigheter 
arbeta för nöjdare 
företagare som blir 
fler.

Ett professionellt 
bemötande med 
hög servicenivå ska 
prägla nämndens 
arbete

Löpande insikt

Beslutade 
handläggningstider 
överskrids inte

Andel ärenden där 
handläggningstiden 
överskrids

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

Stärka arbetet med 
att uppdatera och 
digitalisera 
detaljplaner

Antal 
uppdaterade/digitali
serade detaljplaner

Organisation

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

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

Borgholms 
kommuns ska vara 
en effektiv och 
ändamålsenlig 
organisation

Hållbarhet

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

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

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

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

Tillsynsarbetet 
leder till positiva 
förändringar i 
företagens 
arbetssätt

Minskat antal 
anmärkningar i 
tillsynsarbetet

1.7 Miljö- och byggnadsnämndens tankar om framtiden
Den nya organisationen syftar till att tydligare särskilja kommunens 
myndighetsuppgifter från kommunens utvecklingsarbete.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-20 2018/128 041-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut om reviderade budgetramar. 

Förslag till beslut 
att godkänna revidering av utbildningsnämndens ram efter faktiskt effekt av 

lönerevision.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-06-18 § 139 delegerat till kommunstyrelsen att 
besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-30 om revidering av budgetramar utifrån 
korrigeringar avseende omfördelning av teknisk service, omfördelning av 
driftkostnader för verksamhetslokaler, effekter av beslutad omorganisation, 
effekter av lönerevision samt tilläggsbudget för revisionen.

Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-10-30 har fackliga förhandlingar 
avseende förskollärare och lärare avslutats och effekter av lönerevisionen är 
fastställd. Det medför att utbildningsnämndens ram har korrigerats utifrån 
verklig effekt av lönerevisionen. Övriga ramar är oförändrade.

Budget enl 
beslut

Reviderade 
ramar 2019

Socialnämnd 294 951 297 620 
Kommunstyrelsen 146 706 154 614 
Utbildningsnämnd 177 519 180 451 
Miljö- och byggnadsnämnd 13 668 519 
Bostadsanpassning 1 526 -
Revision 732 732 
Överförmyndare 960 960 
Allmänna val 350 350 

636 412 635 246 

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 306

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 306 Dnr 2018/128 041 KS

Begäran om avsättning extramedel till 2019 års budget Gata/park

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att begäran om utökad ram tas upp för ny behandling efter tertial 1 2019.

att ge uppdrag åt de båda ekonomiavdelningarna att göra en djupanalys 
av budget Gata/park inför kommande behandling av ärendet i maj 
2019.

att uppmana Borgholm Energi AB att sammanställa uppföljning och 
förtydligande av de föreslagna åtgärderna.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 kommunstyrelsen att 
avsätta extra medel till 2019 års budget för Gata/Park om 2 265 tkr. 
Beräkningarna har gjorts utifrån 2018 års avtal.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 165 med begäran om extramedel om 2 265 tkr 
för år 2019.
Tjänsteskrivelse 2018-11-01 med förslag att ärendet tas upp för ny behandling efter 
tertial 1 2019.

Bedömning
Omfattning och ansvar är svårt att bedöma utifrån föreslagna åtgärder då det 
finns en uppdelning av arbetsuppgifter mellan gata/park, arbetsmarknads-
avdelningen och verksamhetsvaktmästare. 

Tillsammans med ett förtydligande av ansvarsfördelning behövs även en 
vidare analys och uppföljning av tidigare föreslagna åtgärder. Det finns inga 
medel avsatta för utökad ram och eventuell utökning sker genom ompriori-
tering inom kommunstyrelsens ram.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 165                            Dnr 2018/49

Budget 2019 Borgholm Energi

Äskande av medel för 2019 Gata Park

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta extra medel till 2019 års budget 
för Gata/Park om 2 265 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten 2019
För att klara de åtaganden som föreskrivs i avtalet har bolaget bedömt att budgeten 
behöver ökas med 2 265 tkr, från beslutade 6 311 tkr till 8 576 tkr. Beräkningarna har gjorts 
utifrån 2018 års avtal.  Se budgeten i bifogat beslutsunderlag.

Observera att i den beslutade budgeten om 6 311 tkr ingår el-kostnad avseende 
gatubelysning på 1 800 tkr. Budget för övriga delar i avtalet är 4 511 tkr. Den äskade 
ökningen avser de övriga delarna i avtalet, som då skulle få en budget på 6 776 tkr.
Se budgeten i bifogat beslutsunderlag.

Beräkningar
Kommunen betalar för 6 heltidsanställda, men det är inte namngivna personer, utan 
arbetet läggs upp så effektivt som möjligt.  Alla medarbetare kan utföra arbetsuppgifter 
inom avtalet. Arbetet planeras så att högsäsongen har tillräckligt med resurser. 
Kommunen betalar även för 58% av administratören och 29% av verksamhetschefen.

Planering för sommaren är att semester för ordinarie personal läggs ut av arbetsgivaren 
 enl. semesterlagen dvs delas upp under juni-augusti för att få större 
Spridning och fler ordinarie är i arbete under sommaren mot tidigare. Endast 2 
sommarjobbare krävs samt feriearbetare

Ett förslag är att vi debiterar fasta belopp i avtalet, precis som för övriga skattefinansierade 
verksamheter i bolaget. Rapporteringen i KomMa används för att planera arbetet. 
Rapportering för övriga uppdragsgivare sker som tidigare, d v s debitering av rapporterade 
timmar.
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Ett annat förslag är att vi har avstämningsmöten mellan beställaren och BEAB för att 
stämma av om nivån är bra. Helt enkelt för att ha dialog om tolkningen av avtalet stämmer 
överens. För att förenkla helt enkelt.

Konsekvensanalys
Ej ökad budget Ökad budget med 2,3 mkr
Minimal gräsklippning Gräsklippning enligt riktlinjer i avtalet.
Minimal ogräsrensning Ogräsrensning enligt avtalet.
Minimal trimning och röjning Trimning och röjning enligt avtalet.
Endast ett fåtal blomkrukor, vi slipper inköpet av 
blommor och vattningen

Samma omfattning av blomkrukor och planteringar 
som tidigare

Färre bryggor läggs i, vi slipper underhåll och 
pålning Samma antal bryggor som tidigare.
Stängning av latrintoaletter Alla toaletter öppna.

Minskad maskinpark, med mindre personal krävs 
färre maskiner och bilar. Specialmaskiner kanske vi 
inte kan göra oss av med.

Analys av beläggningen på maskinparken skall 
göras. Målet är att ha rätt resurser tillgängliga vid 
rätt tillfälle. Kanske leder analysen till 
förändringar i maskinparken.

Liten beredskap vid snöröjning
Personalstyrkan och den beläggning vi planerar för 
gör att vi kan ha beredskap för snöröjning.

Släcka gatubelysning, i vissa områden eller vissa 
lampor. För att minska elförbrukningen.

Gatubelysning i samma omfattning som tidigare. 
Ökade elpriser gör att kostnaden har ökat senaste 
åren.

Minskade lokaler. Färre personer och mindre 
utrustning kräver mindre lokaler. Ytor utomhus är 
svåra att minska ner. I praktiken svårt att 
genomföra.

Lokaler i Osten som tidigare. Genom 
samlokalisering försöker vi minska 
hyreskostnaden per verksamhet.

Arbetsmiljöanalys
Arbetsmiljön för medarbetarna på Gata/Park har varit ett stort problem under lång tid. 
Oavsett om ytterligare medel beviljas till Gata/Park eller inte, så måste åtgärder vidtas för 
att förbättra arbetsmiljön. En stor del av problemen handlar om styrningen av 
verksamheten. 
Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön:

1. Tydliga beställningar till rätt person
2. Tydligt avtal
3. Resurser för akutåtgärder (ex snörröjning, gräsklippning, olyckor, döda sälar, 

evenemang) som vi lever med hela tiden
4. Resurser för extrabeställningar, så att vi kan hjälpa till när det behövs, men också ta 

betalt.
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-10-10

Justerare Utdragsbestyrkande

Åtgärd 3 och 4 är svåra att genomföra med en så liten arbetsgrupp som det blir om 
ytterligare medel inte beviljas. 

Avslutning
Vad vill vi erbjuda medborgare och turister i Borgholms kommun? 
Borgholm Energis ambition är en fräsch kommun och att bibehålla varumärket. Vi har 
vidtagit åtgärder för att effektivisera, och vi tror att ytterligare förbättringar kan göras i 
samråd med kommunen. Men det finns en gräns när arbetsgruppen blir för liten och 
maskinutrustningen inte utnyttjas optimalt. Den gränsen är passerad med en budget på 
6 311 tkr

Dagens sammanträde
Anders Lindholm föredrar ärendet.  
Styrelsen önskar få el-kostnaderna för gatubelysningen redovisad separat innan ärendet 
går vidare till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag
Till kallelsen bilagt budgetförslag: Gata Park budget 2019 8,6 mkr

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Gata park avtal 2019
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8 576 Budget

Externt 1 800 000 650 000 180 000 10 000 120 000 25 000 10 000 915 000 3 074 000 60 000 15 000 6 859 000 0 check 3 675 Intäkter

Internt 360 500 360 500 -4 032 Personal

Intäkter 0 -100 000 -25 000 -75 000 -2 975 000 -500 000 -3 675 000 0 check -361 Kostn 9513

Maskintid 480 000 35 000 166 000 89 250 3 100 108 000 36 000 10 000 72 000 999 350 -999 Maskiner

Mantid 2 087 400 126 000 0 672 000 293 750 33 600 419 750 105 000 21 500 273 000 4 032 000 Budget 2018 -6 859 Externt

Budget 9510 1 800 000 3 217 400 0 341 000 -90 000 958 000 383 000 46 700 1 367 750 240 000 -408 500 360 000 360 500 8 575 850 6 185 0 check 0

Budget 9512 1 636 000 1 636 000 1 636

0 check

Antal timmar 0 4 970 0 300 0 1 600 700 80 1 000 250 50 650 0 9 600
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-15 2018/246 042-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Budget 2019 för Ölands kommunalförbund

Förslag till beslut 
att godkänna budget inför 2019 där medlemsbidraget för Borgholms 

kommun är 17 325 kronor.

att mellanskillnaden mellan reserverade medel hanteras inom 
kommunstyrelsens budgetram

Ärendebeskrivning
Budgetförslaget från Ölands kommunalförbund omfattar följande förändringar 
jämfört med föregående år:

 Budget för den Allmänna verksamheten ökar med totalt 694 tkr. Vilket 
hänförs till uppräknade arvoden samt kostnad för Sydarkivera.

 Budget för turistorganisationen minskas med 400 tkr som följd av 
effektiviseringar.

 Budget för räddningstjänst ökar med totalt 1 356 tkr vilket beror på 
utökning av dagtidstjänster samt kostnader för läkarundersökningar.

I beslutad verksamhetsplan för kommunstyrelsen var 1 040 tkr 
reserverade inför budget 2019. Jämfört med beslutad budget 2018 är det 
för Borgholm en ökning med 1 173 tkr vilket medför att resterande del på 
133 tkr behöver hanteras inom kommunstyrelsens budgetram.

Bedömning
Klicka här för att ange text.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef

95



96



97



   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLANDS  
KOMMUNALFÖRBUND FÖR 
ÖVERSIKTLIG PLANERING 

 

 

Budget inklusive verksamhetsplaner 2019 

med plan för 2020 och 2021 

 

 
  

98



Ölands kommunalförbund 
Budget inklusive verksamhetsplaner 2019 med plan för 2020 och 2021 
 

 

1 
 

Innehållsförteckning 
Budgetunderlag Ölands Kommunalförbund år 2019 med plan för 2020 och 2021 .....................................1 

Ekonomi ..........................................................................................................................................................................1 

Finansiella mål ................................................................................................................................................................1 

Allmän verksamhet ......................................................................................................................................................1 

Ekonomisk plan ........................................................................................................................................................1 

Turistorganisationen ....................................................................................................................................................2 

Verksamhet ...............................................................................................................................................................2 

Analys av nuläge och utmaning .............................................................................................................................2 

Verksamhetsmål .......................................................................................................................................................2 

Ekonomisk plan ........................................................................................................................................................4 

Cykelprojektet Fyr till Fyr ..........................................................................................................................................5 

Verksamhet ...............................................................................................................................................................5 

Analys av nuläge och utmaning .............................................................................................................................5 

Verksamhetsmål .......................................................................................................................................................5 

Ekonomisk plan ........................................................................................................................................................6 

Räddningstjänsten .........................................................................................................................................................7 

Verksamhet ...............................................................................................................................................................7 

Analys av nuläge och utmaning .............................................................................................................................7 

Verksamhetens mål 2018 .......................................................................................................................................8 

Ekonomisk plan ..................................................................................................................................................... 11 

Investeringsbudget räddningstjänsten .............................................................................................................. 11 

Total budget 2019 med plan för 2020 och 2021 ............................................................................................... 12 

 

 
  

99



Ölands kommunalförbund 
Budget inklusive verksamhetsplaner 2019 med plan för 2020 och 2021 
Allmän verksamhet 

 

1 
 

 

Budgetunderlag Ölands Kommunalförbund år 2019 med plan för 2020 och 
2021 
Föreligger nedanstående underlag till budget för år 2019 med plan för 2020 och 2021. 

Ekonomi  
Kommunallagen stadgar att kommuner, ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (Kom-
munalförbund jämställs med kommun). 

Det av riksdagen beslutade balanskravet gäller från och med år 2000, vilket innebär att kostnaderna inte 
får överstiga intäkterna. Ett negativt resultat ska regleras senast tre år efter det år som det uppkom.  

Förbundet hade ett negativt balanskravsresultat år 2016 och kvar att återställa är 494 tkr. Då prognosen är 
ett nollresultat för år 2018 är hela det kvarvarande balanskravsresultatet budgeterat som överskott för år 
2019. 

Finansiella mål 
Samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade budgetramarna. 

Verksamhetsplaner 

Allmän verksamhet 
Kommunalförbundets ändamål är att samverka inom de områden som anges i förbundsordningen (§ 2): 

• Räddningstjänst; som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av medlemskommunerna 
Borgholm och Mörbylånga. 

• Säkerhetssamordning; risk- och informationssäkerhetssamordning. 

• Besöksnäringsfrågor; turistbyråverksamhet, organisering av turism- och besöksnäringens övergri-
pande marknadsförings- och utvecklingsfrågor, samt äger rätt att teckna ägarandelar i turistbo-
lag/destinationsbolag. 

Kommunalförbundets syfte är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom de 
i förbundsordningen angivna områdena. 

Ekonomisk plan 

Budget 
2018

Förändring
Budget 

2019
Plan    2020 Plan    2021

Allmän verksamhet -1 269 -678 -1 946 -1 973 -2 001

 

 

100



Ölands kommunalförbund 
Budget inklusive verksamhetsplaner 2019 med plan för 2020 och 2021 
Turistorganisationen 
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Turistorganisationen 
Verksamhet 

Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande 
turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla 
Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra 
till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. 
I övrigt finns Infopointer under högsäsong/ året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsö-
kande perspektiv. 

Turistorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även 
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och tillit 
byggs upp mellan organisationen och det lokala näringslivet. 
Banden mellan turistorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun be-
höver stärkas. Samarbetet med regionförbundet och destination Kalmar behöver även prioriteras. 

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som kännetecknas 
av arbetsglädje och gemenskap. Arbetssätt och metoder behöver genomlysas och möta den digitala nuti-
den. Detta blir ett uppdrag för den nya turistchefen. 

Verksamhetsmål 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turistorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen 

Aktiviteter för att uppnå mål 

• Tätt samarbete med näringslivet 

• Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

• Stärka det interna samarbetet inom Ölands turism bland genom tydliga målbilder och tydlig ar-
betsfördelning. 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 
  

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Öland är en bra plats att leva 
och bo på (SCB) 

    

Invånarantal     
Nöjdheten bland besökare 90 % 90 % 90 %  
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Ölands kommunalförbund 
Budget inklusive verksamhetsplaner 2019 med plan för 2020 och 2021 
Turistorganisationen 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks och vi är bland de fem mest besökta destinationerna i landet 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en långsiktig hållbar turistdestination 

Aktiviteter för att uppnå mål 

• Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

• Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Total turismomsättning 1,74 miljarder 1,8 miljarder 1,86 miljarder  

Kommersiella gästnätter 1 450 000 st 1 500 000 st 1 550 000 st  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

• Medarbetarsamtal 

• Arbetsplatsträffar 

• Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

  

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Medarbetarenkät >75 % uppfattar 
turistverksamheten 
som en god arbets-
plats 

100 % 100 %  
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Budget inklusive verksamhetsplaner 2019 med plan för 2020 och 2021 
Turistorganisationen 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Ölands turism ska uppfattas som och erbjuda ett mervärde för de lokala aktörerna 

Aktiviteter för att uppnå mål: 

• Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

• Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

• Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland 
 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Ekonomisk plan 

Budget 
2018

Förändring
Budget 

2019
Plan    2020 Plan    2021

Turistorganisationen -5 700 205 -5 495 -5 589 -5 686

 

Kommentarer till ekonomisk plan  

Turismens budget minskar i omslutning då effektiviseringar behöver göras inom alla områden. Uppräk-
ning av kostnader för löner samt att intäkterna sjunker på bokning och försäljning har budgeterats. Effek-
tivisering av lokalutnyttjande bedöms kunna göras.

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Ekonomisk uppföljning Budget i balans Budget i balans Budget i balans  

Medel för aktiviteter Öka extern medfi-
nansiering 

Öka extern och 
offentlig medfi-

nansiering 

Öka extern och 
offentlig medfi-
nansiering 
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Räddningstjänsten 
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Cykelprojektet Fyr till Fyr 
Verksamhet 

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands kommunal-
förbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första etappen avslu-
tades 2014 och nu pågår  etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom Trafikverket och de båda 
Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2018 utan planeras avslutas under 2019 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed generera 
fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  

Planering för de återsående sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna 
av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation 
till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i 
områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1. 
Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2019.  

Verksamhetsmål 

Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok 2018-2019 

Albrunna – Grönhögen 2018 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem 2018 

Ottenby vandrarhem – Torngård 2018-2019 

Del av trollskogen 2019 

Västerstad – Smedby 2019 

Smedby – Gåssten – Väg 931 2019 

Dammvägen – Strömelbacken 2019 

Torngård – Skärlöv 2019 

 

Ekonomi  

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. Bud-
get finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in till 
projektet. Projektet lyder under LOU.  

Framtid  

Under senare delen av 2019 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan 
beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Ekonomisk plan 

Budget 
2018

Förändring
Budget 

2019
Plan    2020 Plan    2021

Cykelprojektet
Intäkter 15 926 16 146 32 072                 -                      -      
Kostnader -15 926 -16 146 -32 072                 -                      -      
Summa Cykelprojektet 0 0 0                 -                      -      
 

Kommentarer till ekonomisk plan 

Den kommunala medfinansieringen upphör i och med 2018. Finansiering av projektet 2019 består därmed 
enbart av bidrag från Trafikverket samt den del av den kommunala medfinansieringen som inte utnyttjats 
2015-2018. Budgetförslaget kan komma att justeras beroende på nu ej känd kommande kostnader 2018. 
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Räddningstjänsten 
Verksamhet 
Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och informationssäkerhetssam-
ordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa handlingsprogram efter 
hörande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt skadeavhjäl-
pande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 
Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att be-
manna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större ris-
ker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att rädd-
ningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta nya 
risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid. 

Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten 
på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska 
styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara 
tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed 
kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns. 

Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund av 
det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns några 
brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid trafiko-
lyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för dessa nya 
risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap och 
hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. Sänkning av 
räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt med att problemen ökar. 
Detta för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga mycket tid på att 
försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna 
minskar. 

På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för 
att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland 
annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras 
på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs. 

Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare 
och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att 
Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt 
skydd mot olyckor. Den utredning som har gjorts om räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för 
att möta de problem som finns. 

Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen 
efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt 
förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna 
innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom 
en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella för-
bättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas en räddningstjänst 
överhuvudtaget. 
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Verksamhetens mål 2018 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Aktiviteter för att uppnå mål 

• Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

• Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

• Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

• De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

• Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Utlarmning I mindre än 5 % 
av olyckorna ska 
det upplevas att 
utlarmningen var 
felaktig 

I mindre än 4 % 
av olyckorna ska 
det upplevas att 
utlarmningen var 
felaktig 

I mindre än 3 % 
av olyckorna ska 
det upplevas att 
utlarmningen var 
felaktig 

 

Responstider Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående 
år 

Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående 
år 

Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående 
år 

 

Tjänsteanteckning efter 
första tillsynsbesök 

Tjänsteanteckning 
från första till-
synsbesöket ska 
skickas ut inom 
en vecka i 70 % 
av ärendena, 
inom två veckor i 
90 % av ärendena 
och inom tre 
veckor i 100 % av 
ärendena. 

Tjänsteanteckning 
från första till-
synsbesöket ska 
skickas ut inom 
en vecka i 70 % 
av ärendena, 
inom två veckor i 
90 % av ärendena 
och inom tre 
veckor i 100 % av 
ärendena. 

Tjänsteanteckning 
från första till-
synsbesöket ska 
skickas ut inom 
en vecka i 70 % 
av ärendena, 
inom två veckor i 
90 % av ärendena 
och inom tre 
veckor i 100 % av 
ärendena. 

 

Svarsbrev på tillståndsan-
sökan LBE 

Svarsbrev ska gå 
ut samma dag 
tillståndsansökan 
LBE registreras 

Svarsbrev ska gå 
ut samma dag 
tillståndsansökan 
LBE registreras 

Svarsbrev ska gå 
ut samma dag 
tillståndsansökan 
LBE registreras 

 

Sociala medier Facebook-konto 
ska skapas och 
börja användas 

- -  
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

• Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

• RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

• Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

• Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

• Medarbetarsamtal 

• Arbetsplatsträffar 

• Infoblad 

• Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

• Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Övningsuppföljning All personal ska 
ha genomfört de 
övningar som är 
planerade för 
resp. station 

All personal ska 
ha genomfört de 
övningar som är 
planerade för 
resp. station 

All personal ska 
ha genomfört de 
övningar som är 
planerade för 
resp. station 

 

Övningsplanering Planeringen ska ta 
med övningar 
som behövs för 
att uppfylla för-
mågan för resp. 
station 

Planeringen ska 
ta med övningar 
som behövs för 
att uppfylla för-
mågan för resp. 
station 

Planeringen ska 
ta med övningar 
som behövs för 
att uppfylla för-
mågan för resp. 
station 

 

Formella kompetenser Grundutbildning 
för formella kom-
petenser ska ges 
minst en gång/år 

Grundutbildning 
för formella 
kompetenser ska 
ges minst en 
gång/år 

Grundutbildning 
för formella 
kompetenser ska 
ges minst en 
gång/år 
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

• Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

• Planera för inköp 

• Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

  

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Medarbetarenkät Över 90 % av med-
arbetarna ska trivas 
på sin arbetsplats 
och känna stolthet 

Över 92 % av 
medarbetarna 
ska trivas på 
sin arbetsplats 
och känna 
stolthet 

Över 95 % av 
medarbetarna 
ska trivas på sin 
arbetsplats och 
känna stolthet 

 

Upplevd kompetens Över 70 % av med-
arbetarna ska upp-
leva att de har kom-
petens att utföra 
samtliga uppgifter 

Över 80 % av 
medarbetarna 
ska uppleva att 
de har kompe-
tens att utföra 
samtliga upp-
gifter 

Över 90 % av 
medarbetarna 
ska uppleva att 
de har kompe-
tens att utföra 
samtliga uppgif-
ter 

 

Mått Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Analys 

Ekonomisk uppföljning Driftsbudgeten 
totalt ska ligga på 
+2% inför somma-
ren, därefter enligt 
plan 

Driftsbudgeten 
totalt ska ligga på 
+2% inför 
sommaren, där-
efter enligt plan 

Driftsbudgeten 
totalt ska ligga på 
+2% inför som-
maren, därefter 
enligt plan 

 

Service och underhåll Service, underhåll 
och besiktningar ska 
vara gjorda enligt 
givna intervall 

Service, under-
håll och besikt-
ningar ska vara 
gjorda enligt 
givna intervall 

Service, underhåll 
och besiktningar 
ska vara gjorda 
enligt givna inter-
vall 

 

109



Ölands kommunalförbund 
Budget inklusive verksamhetsplaner 2019 med plan för 2020 och 2021 
Räddningstjänsten 

 

11 
 

Ekonomisk plan 

Budget 
2018

Förändring
Budget 

2019
Plan    2020 Plan    2021

Räddningstjänsten -27 998 -1 356 -29 354 -32 975 -33 613

 

 

Kommentarer till ekonomisk plan 

Räddningstjänsten har drabbats av en del oförutsedda kostnadsökningar, främst gällande priset på läkar-
undersökning för personalen, vilket görs regelbundet. Annars utgörs den största äskningen av pengar till 
att utöka antalet dagtidstjänster med 2, i enlighet med den utredning om organisationen som är gjord. 

Investeringsbudget räddningstjänsten 

Investeringsprojekt
Budget 

2018
Budget 

2019
Plan    
2020

Plan    
2021

Tankbil Borgholm 2 700               -                    -      -
Utbyte av personlig skyddsutrustning 1 600               -                    -      -

Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon 900 600               -      -

Friska brandmän 300               -                    -      -
Byte KEM-bil i Mörbylånga (framflyttad från 2017)               -                    -                    -      -
Byte släckbil i Degerhamn               -      500               -      -
Inköp av nya personbilar               -      300               -      -
Offensiv enhet Färjestaden               -                    -      900 -
Utbyte av släckbil 8310 i Borgholm  -  - - 4 000
Total 5 500 1 400 900 4 000  

Kommentarer till investeringsbudget 

Det kommer stora investeringar 2021 och 2023. Investeringarna hålls därför på en miniminivå fram till 
dess, för att skapa utrymme längre fram.  
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Total budget 2019 med plan för 2020 och 2021 

Budget 
2018

Förändring
Budget 

2019
Plan    2020 Plan    2021

Verksamhet
Allmän verksamhet -1 269 -678 -1 946 -1 973 -2 001
Cykelprojektet Fyr till Fyr 0 0 0 0 0
Turistorganisationen -5 700 205 -5 495 -5 589 -5 686
Räddningstjänst -27 998 -1 356 -29 354 -32 975 -33 613
Avskrivningar -2 700 -100 -2 800 -2 900 -2 900
Räntekostnader -20 0 -20 -20 -20
Medlemsbidrag 37 686 2 422 40 108 43 457 44 220
Summa 0 493 493 0 0

Medlemsbidrag
Borgholms kommun 16 284 1 040 17 325 18 699 19 027
Mörbylånga kommun 21 402 1 382 22 784 24 758 25 192
Summa intäkter 37 686 2 422 40 108 43 457 44 220
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-16 2018/128 041-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Ändrade taxor Borgholm Slott 2019

Förslag till beslut 
att taxa avseende entré till Borgholms slott höjs från 95 kronor till 100 

kronor inför 2019.

Ärendebeskrivning
Under 2018 har det varit kostnadsdrivande att hantera växel då entréavgiften 
till Borgholms slott varit 95 kronor. Genom att höja entréavgiften till 100 kronor 
minskar hanteringen av växel betydligt. Ölands bank hanterar längre inte 
växelkassor utan det utförs av Loomis vilket medför en kostnad vid varje uttag 
och insättning av växel.

 

Jan-Åke Johansson Linda Kjellin
Fritid- och Slottschef Budgetchef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 331

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 331 Dnr 2017/18 253 KS

Återrapportering av uppdrag; Fastighetsförsäljning Södra Runsten 
7:21 (förskolan Näktergalen)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avsluta uppdraget om försäljning av fastigheten Södra Runsten 7:1
att godkänna anpassning och upprustning av fastigheten Södra Runsten 

7:21 som ersättningslokaler för Klinta korttidsboende LSS, samt rast-
lokal för hemtjänstpersonal.

Vidare föreslås kommunstyrelsen
att anvisa projektet 2 500 000 kronor från kontot; Fastigheter ny, om- och 

tillbyggnad i Investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen har, i enlighet med beslut § 17/18, tillsammans med 
socialchef och verksamhetschef undersökt förutsättningar för anpassning och 
ombyggnad av fastigheten Södra Runsten 7:21 (Näktergalens förskola) till 
lokaler för korttidsboende enligt kraven för LSS (Lagen om Särskilt Boende).

Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Öland beslutade 2016-06-13 att förelägga Borgholms 
kommun vidta åtgärder för brandskydd gällande lokalen för Klinta korttids-
boende LSS. Lokalerna som kommunen hyr av Svenska Bostadsfonden 
uppfyller inte kraven enligt LSO. Bristerna måste åtgärdas genom utökat 
brandskydd till en beräknad kostnad på cirka 1,5 - 2 miljoner kronor. För 
närvarande har verksamheten dispens genom att ha en personal vaken 
nattetid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 § 23 med uppdrag att ta fram 
underlag för försäljning av fastigheten Södra Runsten 7;21 (förskolan 
Näktergalen). I samband med uppdraget har socialförvaltningen meddelat att 
de kan ha behov av lokalerna. 

Socialnämnden beslutade 2017-11-20 § 143 Dnr 2017/25-730 SN; 
- att ge fastighetsavdelningen uppdraget att se över möjligheterna att flytta 

korttidsverksamheten till kommunägda lokaler och beräkna kostnader för 
att lokalen ska uppfylla de brandkrav som gäller för korttidsverksamhet 
enligt LSS.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-09 § 17 Dnr 2017/18-
253 KS; 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 331

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Att avvakta försäljningen av fastigheten Södra Runsten 7:21 under 
pågående utredning gällande ersättningslokaler för LSS korttidsboende.

- Att undersöka möjlighet att anpassa fastigheten Södra Runsten 7:21 enligt 
krav för LSS korttidsboende och återkomma med beräknad kostnad för 
åtgärderna. 

Tjänsteskrivelse 2018-10-24 med förslag att avsluta försäljningsuppdraget, 
godkänna åtgärderna samt anvisa medel. 

Bedömning
Bedömningen är att byggnaden som är uppförd som förskola 1990 i grunden är 
välhållen men sliten av flera års förskoleverksamhet. Den är i behov av upprustning 
och en del ombyggnad för att lokalerna ska uppfylla kraven för LSS boende. 

Förutom att lokalerna ska utrustas med sprinklers behövs ny ventilation och 
värmepump, nytt kök med tillgänglighet för brukarna, nya ytskikt, belysning och 
utvändig målning. En del åtgärder behövs också för att anpassa utemiljön. 

Kostnaderna beräknas till 2 500 000 kronor och föreslås belasta kontot för ny, om- 
och tillbyggnad, Investeringsbudget 2019.

Konsekvensanalys
Genom ombyggnad av Näktergalen beräknas kostnaden på längre sikt bli 
lägre än om brandåtgärderna utförs i verksamhetens befintliga lokaler.

Anpassningen innebär att verksamheten får godkända och ändamålsenliga 
lokaler och att fler platser kan erbjudas.

Verksamhetens personalkostnader kan minskas.

Hemtjänsten får tillgång till lokaler för rast och uppehåll i den sydöstra delen 
av kommunen vilket bidrar till att minska restider för personalen.

Dagens sammanträde
Budgetchef Linda Kjellin redogör för framtagna kostnader och redovisar att 
driftskostnaden inte blir någon större förändring mot nuvarande hyreskostnad. Den 
stora förändringen blir att verksamheten kommer att bedrivas i egna lokaler i 
enlighet med antagen fastighetspolicy. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Registrator 
Efter slutligt beslut:
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Johanna Karlsson, verksamhetschef 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2018-10-24 2017/18 253-253

 

Handläggare
Maria Drott
Fastighetsstrateg

Ert datum Er beteckning

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

Till Kommunstyrelsen

Förslag om anpassning  och upprustning av fastigheten Södra Runsten 
7:21 som ersättningslokaler för Klinta korttidsboende, enligt LSS

Förslag till beslut 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår kommunstyrelsen;

- Att avsluta uppdraget om försäljning av fastigheten Södra Runsten 7:1

- Att anpassa och upprusta fastigheten Södra Runsten 7:21 som 
ersättningslokaler för Klinta korttidsboende LSS, samt rastlokal för 
hemtjänstpersonal.

- Att anvisa projektet 2 500 000 kronor från kontot; Fastigheter ny, om- och 
tillbyggnad i Investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Öland beslutade 2016-06-13 att förelägga Borgholms 
kommun vidta åtgärder för brandskydd gällande lokalen för Klinta 
korttidsboende LSS. Lokalerna som kommunen hyr av Svenska 
Bostadsfonden uppfyller inte kraven enligt LSO. Bristerna måste åtgärdas 
genom utökat brandskydd till en beräknad kostnad på cirka 1,5 - 2 miljoner 
kronor. För närvarande har verksamheten dispens genom att ha en personal 
vaken nattetid.
Socialnämnden beslutade 2017-11-20 § 143 Dnr 2017/25-730 SN; 
- att ge fastighetsavdelningen uppdraget att se över möjligheterna att flytta 

korttidsverksamheten till kommunägda lokaler och beräkna kostnader för 
att lokalen ska uppfylla de brandkrav som gäller för korttidsverksamhet 
enligt LSS.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-09 § 17 Dnr 2017/18-253 
KS; 
- Att avvakta försäljningen av fastigheten Södra Runsten 7:21 under 

pågående utredning gällande ersättningslokaler för LSS korttidsboende.
- Att undersöka möjlighet att anpassa fastigheten Södra Runsten 7:21 enligt 

krav för LSS korttidsboende och återkomma med beräknad kostnad för 
åtgärderna. 
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Beslutsunderlag och bedömning 
Fastighetsavdelningen har tillsammans med socialchef och verksamhetschef 
undersökt förutsättningar för anpassning och ombyggnad av fastigheten Södra 
Runsten 7:21 (Näktergalens förskola) till lokaler för korttidsboende enligt 
kraven för LSS (Lagen om Särskilt Boende). 

Bedömningen är att byggnaden som är uppförd som förskola 1990 i grunden 
är välhållen men sliten av flera års förskoleverksamhet. Den är i behov av 
upprustning och en del ombyggnad för att lokalerna ska uppfylla kraven för 
LSS boende. Förutom att lokalerna ska utrustas med sprinklers behövs ny 
ventilation och värmepump, nytt kök med tillgänglighet för brukarna, nya 
ytskikt, belysning och utvändig målning. En del åtgärder behövs också för att 
anpassa utemiljön. Kostnaderna beräknas till 2 500 000 kronor och föreslås 
belasta kontot för ny, om- och tillbyggnad, Investeringsbudget 2019.

Konsekvensanalys
Genom ombyggnad av Näktergalen beräknas kostnaden på längre sikt bli 
lägre än om brandåtgärderna utförs i verksamhetens befintliga lokaler.

Anpassningen innebär att verksamheten får godkända och ändamålsenliga 
lokaler och att fler platser kan erbjudas.

Verksamhetens personalkostnader kan minskas.

Hemtjänsten får tillgång till lokaler för rast och uppehåll i den sydöstra delen 
av kommunen vilket bidrar till att minska restider för personalen.

 

Lars-Gunnar Fagerberg Maria Drott
Ekonomi- och fastighetschef Fastighetsstrateg

Skickas till
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Johanna Karlsson, verksamhetschef 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 329

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 329 Dnr 2018/231 312 KS

Färdigställande cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr 
till Fyr

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att anvisa 2 000 000 kronor +- 15 % till färdigställandet av sträckan 

Knäppinge-Ormöga.
att omdisponera summan från fastighetskontot till kontot infrastruktur i 

2018 års investeringsbudget.
att beställa hos Borgholm Energi AB Gata/Park att färdigställa 2,7 km ny 

cykelväg samt utföra underhåll på 1 km befintlig väg.
att uppdra till mark- och exploateringsavdelningen att upprätta mark-

intrångsavtal i enlighet med tidigare tecknade avtal i projektet.

Ärendebeskrivning
Det kommungemensamma projektet ”Ölandsleden” har pågått under ett antal 
år. I det inledande skedet söktes finansiering och bidrag för projektet. I en 
överenskommelse avgjordes att Borgholms kommun utöver medel och 
resurser även skulle finansiera delsträckan Vannborga-Ormöga.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-23 § 126 beslutas att anvisa 
50 tkr för att iordningsställa sträckan mellan Lundegård och Nedre 
Vannborga, inom ramen för resultatet år 2015. Frågan om resterande 
sträckor överlämnas till budgetberedningen 2016 (KS 2014/51).

Senare samma år tog dåvarande projektledare upp sträckningen vid ett 
sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-31. Projektledaren 
erbjöd kommunen genomföra en delprojektering för sträckan för att på så sätt 
komma igång med den saknade länken. I beslut 2015-08-31 § 283 avstår 
kommunstyrelsens arbetsutskott från erbjudandet.

Det nämns i beslutet att det finns möjlighet att cykla via Alböke bygata. Om 
beslutets tagits med detta tillägg som en tillfällig lösning eller om det tagits för 
att förhindra nybyggnation av cykelväg framgår inte.

Efter 2016 har sträckan Nedre Vannborga till Knäppinge färdigställts. I dag 
återstår sträckan Knäppinge-Ormöga för att färdigställa Ölandsledens norra 
del i Borgholms kommun.

Sträckan har inte vid något tillfälle ingått i projekt Ölandsleden utan varit en 
kommunal angelägenhet, varför medel för detta nu äskas.

Kostnaderna fördelar sig preliminärt enligt nedan:
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 329

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2,7 km, ny cykelväg 2 000 000 SEK
1 km, underhåll på befintlig grusväg 20 000 SEK
Markintrångsersättning 20 000 SEK
SUMMA 2 040 000 SEK

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2015-06-23 § 126
Karta Översikt och karta detalj
Tjänsteskrivelse 2018-10-12 med förslag att anvisa medel, beställa arbetet 
hos Borgholm Energi AB samt ge uppdrag till mark- och exploatering 
gällande avtalstecknande.

Bedömning
Färdigställandet av sträckan är angeläget att genomföra eftersom projektet 
Ölandsleden under 2019 kommer vara klart i Borgholms kommun.

Konsekvensanalys
Möjligheten att cykla längs Ölandsleden från Borgholm och norr ut kan finnas 
från och med sommaren 2019. Att kommunens åtagande i projektet genom-
förs är en förutsättning för att göra det möjligt.
Ölandsleden är en stor satsning på turismen och det rörliga friluftslivet som 
kommunen ställt sig bakom.

Dagens sammanträde
Budgetchef Linda Kjellin informerar om finansiering att omdisponera medel från 
fastighetskontot till infrastruktur i investeringsbudget 2018.

Marcel van Luijn (M) anser att markintrångsersättning ska utgå i enlighet med 
tidigare avtal i projektet. 

Yrkande
llko Corkovic (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget, finansieringsförslaget med 
tillägg att markintrångsersättning ska betalas i enlighet med tidigare tecknade avtal i 
projektet.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut samt förslag om 
finansiering.

Proposition – tillägg
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 333

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 333 Dnr 2018/255 298 KS

Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på 
Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten 
Hammaren 9

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna förslagna åtgärder och invändig upprustning av lokaler för 

samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka, Hus 6, plan 2. 
att anvisa projektet 2 600 000 kronor ur investeringsbudget 2019.
att godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar 

av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.
att anvisa projektet 1 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019.
Förtydligande vad summan för projektet Hammaren 9 innefattar redovisas vid 
sammanträdet. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-05 § 300 ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt 
återkomma med lämplig lokalför verksamheten.

Socialnämnden beslutade 2018-01-30 § 13, förmedla behovet av lokaler 
för återbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-13 § 85 överlämna 
socialnämndens beslut till kommunledningskontoret och 
fastighetsavdelningen. 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på 
åtgärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Dessa åtgärder 
förutsätter att samlokalisering kan ske i lokaler som är ändamålsenliga för 
verksamheten samt godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljösyn-
punkt. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag tas fram för 
samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna 
att förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av 
lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för 
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade 
kostnader för åtgärderna.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 333

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har tillsammans med berörda chefer, skyddsombud 
och personal undersökt vilka åtgärder som måste göras i lokalerna för att de 
ska fungera för verksamheten och att det bidrar till minskade kostnader, 
effektiviseringar, bättre arbetsmiljö för personal och brukare. 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 med förslag att godkänna åtgärderna och 
anvisa medel.

Bedömning
Ekbacka Hus 06 plan 2
Lokalernas befintliga utformning stämmer ganska väl med verksamhetens 
behov. Endast mindre ombyggnad krävs. Däremot är lokalerna nedslitna och 
kräver upprustning av ytskikt, fönster, ventilation, nya kök, el, VVs och IT 
samt byte till Led belysning. Lokalerna planeras för att inrymma daglig 
verksamhet med olika typer av aktiviteter för cirka 44 brukare tillsammans 
med cirka 13 personal. Kostnaderna beräknas till 2 600 000 kronor. 

Hammaren 9
Lokalytor frigörs då daglig verksamhet flyttar till Ekbacka. Dessa är i behov 
av upprustning av ytskikt, mindre ombyggnad av rum för sy verkstad, tvätt 
och lunchrum. Ett nytt kök, tvättmaskiner och fler platser i omklädningsrum 
behövs också. Utifrån ett långsiktigt perspektiv bör en undersökning göras 
gällande energiåtgång då byggnaden är uppförd i plåt utan isolering.  
En önskan finns om utbyggnad, alternativt placering av kontorsmodul för att 
centralisera och effektivisera kommunens arbetsmarknadsåtgärder genom 
ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen.
Kostnader för en första invändig upprustning för att komma igång med 
återbruket beräknas till 1 000 000 kronor.

Konsekvensanalys
Investeringarna och genomförande av åtgärderna leder till;
- Att lokaler som inte uppfyller krav på god arbetsmiljö och 

energiförbrukning kan sägas upp och eventuellt säljas och avetableras.

- Att kommunens befintliga fastigheter underhålls och används mer 
effektivt.

- Att satsningarna medverkar till att minska socialnämndens utgifter för 
lokaler och bidrag.

- Arbetsmarknadsavdelningen ges möjlighet att starta ett återbruk i 
samma byggnad som deras befintliga verkstadslokaler finns, vilket 
skapar olika samordningsvinster.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 333

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Vid mötet uppkommer fråga om vad den beräknade summan 1 000 000 kronor för 
Hammaren innefattar. Förtydligande bör ges vid kommunstyrelsens sammanträde.

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Efter beslut i kommunstyrelsen:
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Ola Davidsson, chef arbetsmarknadsavdelning
Johanna Karlsson, chef daglig verksamhet 
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

______________

125



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2018-10-23 2018/255-298

 

Handläggare
Maria Drott
Fastighetsstrateg

Ert datum Er beteckning

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

Till Kommunstyrelsen

Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på 
Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9

Förslag till beslut 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår kommunstyrelsen;

- Att godkänna förslagna åtgärder och invändig upprustning av lokaler för 
samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka, Hus 6, plan 2. 

- Att anvisa projektet 2 600 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

- Att godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar 
av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.

- Att anvisa projektet 1 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-05 § 300 ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt 
återkomma med lämplig lokalför verksamheten.

Socialnämnden beslutade 2018-01-30 § 13, förmedla behovet av lokaler för 
återbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-13 § 85 överlämna 
socialnämndens beslut till kommunledningskontoret och 
fastighetsavdelningen. 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på 
åtgärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Dessa åtgärder 
förutsätter att samlokalisering kan ske i lokaler som är ändamålsenliga för 
verksamheten samt godkända utifrån myndighetskrav och 
arbetsmiljösynpunkt. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag 
tas fram för samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna 
att förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av 
lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för 
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade 
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kostnader för åtgärderna.

Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har tillsammans med berörda chefer, skyddsombud 
och personal undersökt vilka åtgärder som måste göras i lokalerna för att de 
ska fungera för verksamheten och att det bidrar till minskade kostnader, 
effektiviseringar, bättre arbetsmiljö för personal och brukare. 

Bedömning av åtgärder och kostnader

Ekbacka Hus 06 plan 2
Lokalernas befintliga utformning stämmer ganska väl med verksamhetens 
behov. Endast mindre ombyggnad krävs. Däremot är lokalerna nedslitna och 
kräver upprustning av ytskikt, fönster, ventilation, nya kök, el, VVs och IT samt 
byte till Led belysning. Lokalerna planeras för att inrymma daglig verksamhet 
med olika typer av aktiviteter för cirka 44 brukare tillsammans med cirka 13 
personal. Kostnaderna beräknas till 2 600 000 kronor. 

Hammaren 9
Lokalytor frigörs då daglig verksamhet flyttar till Ekbacka. Dessa är i behov av 
upprustning av ytskikt, mindre ombyggnad av rum för sy verkstad, tvätt och 
lunchrum. Ett nytt kök, tvättmaskiner och fler platser i omklädningsrum behövs 
också. Utifrån ett långsiktigt perspektiv bör en undersökning göras gällande 
energiåtgång då byggnaden är uppförd i plåt utan isolering.  
En önskan finns om utbyggnad, alternativt placering av kontorsmodul för att 
centralisera och effektivisera kommunens arbetsmarknadsåtgärder genom 
ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen.
Kostnader för en första invändig upprustning för att komma igång med 
återbruket beräknas till 1 000 000 kronor.

Konsekvensanalys
Investeringarna och genomförande av åtgärderna leder till;
- Att lokaler som inte uppfyller krav på god arbetsmiljö och 

energiförbrukning kan sägas upp och eventuellt säljas och avetableras.

- Att kommunens befintliga fastigheter underhålls och används mer 
effektivt.

- Att satsningarna medverkar till att minska socialnämndens utgifter för 
lokaler och bidrag.

- Arbetsmarknadsavdelningen ges möjlighet att starta ett återbruk i samma 
byggnad som deras befintliga verkstadslokaler finns, vilket skapar olika 
samordningsvinster.

 

Lars-Gunnar Fagerberg Maria Drott
Ekonomi- och fastighetschef Fastighetsstrateg
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Skickas till
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Ola Davidsson, chef arbetsmarknadsavdelning
Johanna Karlsson, chef daglig verksamhet 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-18 2018/222 048-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Förslag till beslut 
att Lämnas till politiken för ställningstagande. I årets budget saknas 

utrymme för satsningar på externa lokaler. Exempelvis föreningslokaler, 
bygdegårdar m.m. Eventuella bidrag medför besparingar inom andra 
verksamheter.

Ärendebeskrivning
Borgholms Godtemplares byggnadsförening u.p.a ansöker om kommunalt 
stöd för renovering av kök i IOGT-NTO-lokalen. Föreningen kommer att 
ansöka om statligt stöd hos Boverket där ekonomisk stöd kan erhållas med 50 
procent av kostnaden under förutsättning av kommunen beviljar bidrar med 30 
procent samt att föreningen själv finansierar med 20 procent. Den totala 
kostnaden uppgår till 350 000 kronor och för Borgholms kommun medför 30 
procent en medfinansiering med 105 000 kronor. 

 

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-16 2018/161 252-

 

Handläggare
Ida Dessin
Mex

Ert datum Er beteckning

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

Till Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse ändra beslut om förvärv genom fastighetsreglering

Förslag till beslut 
att ändra kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om förvärv genom 

fastighetsreglering

att föreslår kommunfullmäktige att genom köp förvärva fastigheten Rälla 
Tall 2:2 för att efter genomfört köp sedan genom fastighetsreglering 
tillföra fastigheten till Högsrum 5:29.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Rälla Tall 2:2. 
Erbjudandet inkom till kommunen genom mark- och exploateringsavdel-
ningen i samband med att Borgholm energi AB projekterade för VA i 
området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-12 § 213, med stöd av 
gällande delegationsordning att genom fastighetsreglering förvärva 
markområdet som utgörs av hela fastigheten Rälla Tall 2:2 till erbjudet pris 
om 100 000 kronor. Vidare beslutades att fastighetsregleringen skulle 
verkställs av mark- och exploatering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderades att förvärva fastigheten 
Rälla Tall 2:2 då den ligger strategiskt sett till de pågående förändringarna av 
infrastruktur i området samt att den i samrådsförslaget till fördjupning av 
översiktsplanen för Rälla, Stora Rör och Ekerum markerats för bebyggelse-
utveckling.

Vid verkställandet av kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag och vid 
kontakt med säljaren har det framkommit att säljaren vill påskynda processen 
och inte invänta en fastighetsreglering. Därför föreslås kommunfullmäktige nu 
besluta om förvärvet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-06-12 § 213,

Mark- och exploatering

Ida Dessin
Mex

Skickas till
Kommunfullmäktige
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-06-12 191-219

Utdragsbestyrkande

§ 213 Dnr 2018/161-252 KS

Fastighetsförvärv genom fastighetsreglering, Rälla Tall 2:2

Borgholms kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Rälla Tall 2:2. Er-
bjudandet inkom till kommunen genom mark- och exploateringsavdelningen i 
samband med att Borgholm energi AB projekterade för VA i området.

I tjänsteskrivelse 2018-06-05 och vid dagens sammanträde rekommenderar 
mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin att kommunen förvärvar fastighe-
ten Rälla Tall 2:2 då den ligger strategiskt sett till de pågående förändringar-
na av infrastruktur i området. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan, inget beslut om bygglov eller för-
handsbesked finns heller. Fastigheten är omnämnd i samrådsförslaget till för-
djupning av översiktsplanen för Rälla, Stora Rör och Ekerum. I samrådsför-
slaget var marken avsedd för bebyggelseutveckling men ströks efter samrå-
det med hänvisning till trafiksäkerhet och risker då väg 136 behövde korsas 
för att nå samhället Rälla och den service som där finns.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, med stöd av gällande delega-ti-
onsordning,

a t t genom fastighetsreglering förvärva markområdet som utgörs av hela 
fastigheten Rälla Tall 2:2 till erbjudet pris om 100 000 kronor. 

a t t fastighetsregleringen verkställs av mark- och exploatering.

_____________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 318

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 318 Dnr 2018/117 003 KS

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
att anta föreliggande reviderade förslag till kommunfullmäktiges arbets-

ordning.

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges arbetsordning föreslås få delvis nytt innehåll efter att kommunen 
beslutat om att införa så kallade e-förslag som en utveckling av nu gällande 
medborgarförslag. 

Revideringar har också gjorts för att möjliggöra elektroniskt utskick av full-
mäktiges kallelse på fler sätt än e-post då förvaltningen förberett en helt 
digital ärendekedja. Detta innebär att de förtroendevalda kan erbjudas möjlig-
het att hantera kallelser, protokoll och andra handlingar med hjälp av till 
exempel en läsplatta.

En översyn har också gjorts vad gäller laghänvisningar då kommunallagen 
gjordes om 2018.

Beslutsunderlag
Antagen arbetsordning
Kommunallagen
Slutrapport demokratiberedningen godkänd av kommunfullmäktige 2017-08-
21 § 120

Skickas till
Kommunstyrelsen
Författningssamlingen efter slutligt beslut

______________
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Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, 
främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och 
9. extra val till fullmäktige. 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
§ 1 Fullmäktige har 35 ledamöter

I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

Kommunfullmäktiges presidium och dess arbetsuppgifter
§ 2 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer full-

mäktige bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och en 2:e ordför-
ande (presidium). Presidievalen ska förrättas på första sammanträdet med 
nyvalda fullmäktige.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

§ 3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har 
varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den 
äldste av dem vara ålderspresident.

§ 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 
från sin presidiepost bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålders-
presidenten ordförandens uppgifter.

§ 5 Presidiet har bland annat följande arbetsuppgifter:

- Leda kommunfullmäktiges arbete och definiera fullmäktigeärenden.

- Bestämma vilken lokal kommunfullmäktige ska sammanträda i.

- Om det föreligger särskilda skäl besluta om att ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
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- Följa upp enskilda beslut i kommunfullmäktige.

- Föra dialog med gruppledarna i kommunfullmäktige.

- Ha kontakt med kommunstyrelsens presidium.

- Ha två möten per år med kommunens revisorer

- Bestämma i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplys-
ningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

- I tveksamma fall besluta om ett medborgarförslag får ställas.

- Besluta om ett medborgarförlag ska överlämnas till styrelsen eller nämnd 
för ställningstagande och beslut.

- I tveksamma fall besluta om ett ärende ska behandlas som ett med-
borgarförslag eller är ett klart verkställighetsärende som överlämnas till 
berörd nämnd för besvarande/åtgärd.

- Besluta om frågestund för ledamöterna i kommunfullmäktige. Ämnet ska 
höra till kommunfullmäktiges eller nämnds handläggning.

- Bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Tid och plats för sammanträdena
§ 6 Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje 

år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda 
fullmäktige den första måndagen efter 15 oktober på tid och plats som 
bestäms av ålderspresidenten.

§ 7 Extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter 
samråd med vice ordförandena.

En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden och 
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på 
det extra sammanträdet.

§ 8 Om det föreligger särskilda skäl för det får kommunfullmäktiges presidium 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om presidiet beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras låter ordföranden snarast underrätta 
varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 
och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på 
kommunens anslagstavla samt införas i de ortstidningar som fullmäktige 
har beslutat att uppgift om sammanträdet ska införas i.

§ 9 Fullmäktige sammanträder i lokal som presidiet bestämmer.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 10 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sam-

manträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för samman-
trädet.
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Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var samman-
trädet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden 
en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse 
inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de leda-
möter och ersättare, som inte är närvarande när sammanträdet avbryts, om 
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ 11 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när full-

mäktige ska behandla ett ärende om inte annat följer av lag.

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i 
de ärenden som tagits in i kungörelsen ska skickas till varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende 
ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kungörelse och dagordning med tillhörande handlingar ska skickas till varje 
ledamot och ersättare med e-postelektroniskt i så stor utsträckning som 
möjligt. Tjänstgörande ledamot som önskar tryckt version till sammanträdet 
kontaktar kommun-ledningskontoret för att få detta. Handlingar i varje 
ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet. Dagordning skickas till alla ledamöter och ersättare med 
ordinarie post.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde ska i så stor 
utsträckning som möjligt finnas tillgängliga på kommunens webbsida minst 
en vecka före sammanträdesdagen. Brådskande ärenden kungörs på 
webbplatsen senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Sammanträdeshandlingarna ska vara ledamöterna tillhanda i så god tid 
som möjligt, dock senast en (1) vecka före sammanträdet.

Interpellationer och enkla frågor bör skickas till samtliga ledamöter och 
ersättare före det sammanträde de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
§12 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde ska snarast anmäla detta till ansvarig person enligt 
kallelsen, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

§ 13 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, 
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och 
står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till presidiet om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring.
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§ 14 Det som sagts om ledamot i § 12 och § 13 gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring.

§ 15 Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 
särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning 
av ett ärende.

Upprop
§ 16 En uppropslista som utvisar vilka ledamöter och ersättare som tjänstgör 

ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde och när ordförande anser att det behövs 
låter ordföranden förrätta upprop.

Protokolljusterare
§ 17 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet 

från sammanträdet.

Sedan upprop har förrättats enligt § 16 väljer fullmäktige två ledamöter 
samt en ersättare att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 18 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

kungörelsen.

Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer vid sammanträdets början när under samman-
trädet ett ärende som inte finns med i kungörelsen ska behandlas.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena
§ 19 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd 

vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i 
ärendet.

Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning får delta i 
överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har 
handlagt.

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 10 kap 2 § första 
stycket17 och 18 §§ kommunallagen får delta i överläggningen, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning 
som hålls med anledning av svaret.

§ 20 Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
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Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvalt-
ning.

§ 21 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning 
det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att 
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 
sakkunniga. 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföran-
den efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning det behövs 
kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och 
anställda i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upp-
lysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, efter 
samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för 
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överlägg-
ningarna.

Kommunens förvaltningschefer ska redogöra inför fullmäktige en gång om 
året utifrån sin verksamhets måluppfyllelse. Denna redovisning får ta högst 
30 minuter och ska ske utifrån frågeställningar från ledamöterna som 
lämnas skriftligt månaden innan till fullmäktiges ordförande som i sin tur 
vidarebefordrar dem till förvaltningschefen.

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekom-
mer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 22 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Om inget annat bestäms är ledamotens första inlägg på högst fem (5) 
minuter, följande inlägg högst tre (3) minuter och genmäle/replik högst två 
(2) minuter. För att få genmäle/replik ska ledamoten vara direkt tilltalad.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet bryter denne leda-
mot mot de demokratiska principerna att det som kommer att avhandlas vid 
sammanträdet ska vara kungjort i förväg. Om ledamoten inte efter till-
sägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet.  I 
övrigt får ingen avbryta en talare under anförandet.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig 
efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordförande inte kan avstyra får ordföranden ajour-
nera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
§ 23 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller återtas om inte fullmäktige beslutar medge det 
enhälligt.

Ett yrkande ska för tydlighets skull alltid vara skriftligt och lämnas till 
presidiet i samband med att det avges. 

Deltagande i beslut
§ 24 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta 

till ordföranden innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
§ 25 När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöter som 

har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upp-
rop. Uppropet sker enligt uppropslistan där ordföranden avger sin röst sist.

Används voteringsanläggning ska voteringsproposition uppläsas och 
godkännas innan omröstning sker. Efter anvisning av ordföranden avger 
ledamöterna sina röster genom att trycka på någon av knapparna Ja, Nej, 
Avstår.

Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. Vid 
felröstning kan detta anmälas för anteckning i protokollet.

§ 26 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om:

1. den upptar namnet på någon som inte är valbar.
2. den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas.
3. den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av propor-
tionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
§ 27 En motion ska vara skriftlig och originalet ska vara undertecknad av en eller 

flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Motionen ska endast 
innehålla fråga som ska kunna bifallas eller avslås i sin helhet.

En motion väcks genom att den skickas in, e-postas eller lämnas till kom-
munledningskontoret.

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar om remiss för beredning av en motion.

141



8 (12)

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde.

Motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast ett år från det 
att motionen väcktes. Efter beredningen ska beslutsförslag ges i form av 
bifall eller avslag av motionen i sin helhet.

Kommunstyrelsen ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

MedborgarförslagE-förslag
§ 28 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka medborgarförslag e-förslag 

på följande villkor:

Ett medborgarförslag e-förslag ska vara skriftligt och lämnas via 
kommunens e-tjänst för e-förslag. , ställas till kommunfullmäktige, ha 
beteckningen ”medborgarförslag”, ha uppgift om förslagsställarens eller 
förslagsställarnas namn, adress(er) och telefonnummer samt vara egen-
händigt undertecknat. E-tjänsten kräver inloggning med BankID och de 
medborgare som saknar BankID kan få hjälpa att lämna sitt förslag och 
rösta i kommunens servicecenter och på kommunens bibliotek.

För att förslaget ska hanteras av kommunfullmäktige krävs det att det 
stödjs av 25 andra medborgare när det presenteras på kommunens 
webbplats. Efter förslag från kommunfullmäktiges presidium kan 
kommunfullmäktige besluta att e-förslaget tas vidare till politisk hantering 
även om det stödjs av färre än 25 medborgare.

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till kommunlednings-
kontoret eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges samman-
träde.

Medborgarförslag E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta 
eventuellt beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.

Ett medborgarförslag e-förslag ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 
nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Det får inte avse 
ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller 
rasistisk innebörd. Vidare får ämnen av olika slag inte tas upp i samma 
medborgar-e-förslag.

Ett medborgarförslag e-förslag kan överlåtas för ställningstagande och 
beslut till styrelsen eller till en annan nämnd. Förslagsställaren ska i så fall 
under-rättas om vilken nämnd som i fortsättningen ska handlägga ärendet. 
Fullmäktiges presidium lämnar förslag till fullmäktige om ärendet ska 
överlåtas till en nämnd.

Den som väckt ett medborgarförslag e-förslag ska ha rätt att yttra sig både 
vid sammanträdet när medborgarförslaget förslaget anmäls och vid beslut i 
fullmäktige eller nämnd. Förslagsställaren har även möjlighet att yttra sig 
skriftligt.

När ett medborgarförslag e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska 
förslags-ställaren underrättas.

Förslag som är ”klara verkställighetsärenden” som t ex löpande underhåll 
eller ärenden som handläggs enligt speciallagstiftning ska inte behandlas 
som medborgarförslage-förslag. Kommunledningskontoret 
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Kommunledningsförvaltningen ska istället överlämna dessa till berörd 
nämnd/förvaltning för att handlägga ärendet. Vidare ska dessa förslag 
anmälas till kommunfullmäktige tillsammans med nämndens/ förvaltningens 
svar. I tveksamma fall beslutar kommunfullmäktiges presi-dium om ärendet 
ska behandlas som medborgarförslag e-förslag eller överlämnas till berörd 
nämnd/förvaltning för att svara på förslaget.

Kommunstyrelsen ska redovisa de medborgarförslag e-förslag som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska lämnas till fullmäktige vid ordinarie 
samman-träden i mars och oktober.

Företagens initiativrätt
§ 29 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2 § första stycket3 kap 17 

och 18 §§ KL kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige om sådana 
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer
§ 30 Enligt kommunallagen gäller följande:

- Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller 
en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden 
som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

- Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll, vara försedda med motivering 
samt avslutande frågor. De bör ställas endast i angelägenheter av större 
intresse för kommunen.

- Kommunfullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en inter-
pellation får ställas.

En interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd.

En interpellation ska vara skriftlig och originalet ska vara undertecknad av 
den som tjänstgör som ledamot. Den totala texten bör inte överstiga en A4 
sida.

Interpellationen ska lämnas och e-postas till kommunledningskontoret 
senast tio (10) arbetsdagar före det sammanträde den är avsedd att fram-
ställas. Lämnas interpellationen in senare och inte kommer med i kallelsen 
anmäls den vid sammanträdet och besvaras vid nästkommande samman-
träde.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och e-postas till fullmäktiges 
sekreterare inför dokumentation i protokollet. Uppgift om att interpellations-
var kommer att lämnas vid visst sammanträde, interpellation och svaret tas 
med i kungörelsens handlingar. Den ledamot som har ställt interpellationen 
bör få ta del av svaret senast tre (3) dagar före den sammanträdesdag då 
svaret ska lämnas.  
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Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 
10 kap 2 § första stycket kommunallagen3 kap 17 eller 18 §§  KL, får den 
ordförande till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av 
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör 
vid sammanträdet eller inte.

Rekommenderad talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 4+2+2 
minuter. För svaranden 5+2+2+2 minuter och för övriga debattörer 2+2 
minuter.

Frågor
§ 31  Enligt kommunallagen gäller följande:

- En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. Den får dock inte avse ärenden som 
rör myndighetsutövning mot någon enskild.

- En fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort 
inledande förklaring.

- Kommunfullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en fråga 
får ställas.

- En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av den som tjänstgör som 
ledamot. Den ska lämnas eller e-postas till kommunledningskontoret 
senast arbetsdagen före det sammanträde den är avsedd att framställas.

Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts.

Rekommenderad talartid i frågedebatt är för svarande och frågande 4+2+2.

Allmänhetens frågestund
§ 32 En kort allmänhetens frågestund om maximalt 30 minuter anordnas vid 

varje fullmäktigesammanträde. Vi dessa tillfällen behöver inga förvaltnings-
chefer medverka.

Vid det sammanträde där fullmäktige behandlar årsredovisningen ska 
allmänheten kunna ställa frågor direkt efter det att föredragningen av 
årsredovisningen gjorts. Frågorna ska ställas innan fullmäktiges beslut och 
behandling av de ärenden som finns på dagordningen. Vid detta samman-
träde ska nämndernas/styrelses ordförande samt ansvariga tjänstemän 
närvara.

Gästföreläsare
§ 33 Ordföranden bestämmer om gästföreläsare ska inbjudas till fullmäktige. 

Informationen som lämnas ska vara av betydelse för kommunen eller av 
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annat viktigt skäl. Föreläsningen inkl eventuella frågor bör inte vara längre 
än 30 minuter.

Beredning av ärenden
§34 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 
om remiss av sådana ärenden.

Fullmäktigeberedning 
§ 35 För beredning av ett visst ärende eller av en viss grupp av ärenden som 

ska avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta tillfälliga fullmäktigebered-
ningar. 

Om fullmäktige beslutar att inrätta tillfällig fullmäktigeberedning, enligt 3 kap 
7 § KL2 kap 2 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om:

● gruppens uppdrag
● gruppens sammansättning och arbetsformer
● utse ordförande och en vice ordförande
● om beredningens sammanträden ska vara offentliga samt
● tid för återrapportering och förslag från beredningen

Återredovisning från nämnderna 
§ 36 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas åter-

redovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 
anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
§ 37 Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning
§ 38 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning.

Valberedningen består av elva (11) ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och 
en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska vid varje ny mandatperiod lägga fram förslag i de val-
ärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av full-
mäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförande-
val.

Under mandatperioden förrättas val utan föregående beredning. 

Beredning av revisorernas budget
§ 39 Presidiet bereder revisorernas budget.

Kommunstyrelsen
§ 40 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige 

kommunstyrelse för den löpande mandatperioden.
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Kommunstyrelsen består av elva (11) ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tid en ordförande, en 1:e 
vice ordförande och en 2:e vice ordförande, vilka även ska utgöra styrel-
sens arbetsutskott, för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Sekreterare
§ 41 Som sekreterare hos fullmäktige och fullmäktiges valberedning tjänstgör 

kommunsekreteraren om inte annat påkallats av omständigheterna. Som 
vikarie för sekreteraren tjänstgör kommunchefen eller annan av kommun-
chefen utsedd tjänsteman.

Justering av protokoll
§ 42 Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation
§ 43 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill moti-

vera reservationen ska detta göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet 
som reservationen avser ska motiveringen dock lämnas så snart det kan 
ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
§ 44 Utdrag ur protokollet skicks till de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid få hela proto-
kollet.

Protokollet publiceras i sin helhet på kommunens hemsida.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte 
fullmäktige beslutar annat.

Allmänpolitisk debatt
§ 45 Allmänpolitisk debatt anordnas två gånger per år, maj och oktober månad.

_ _ _ _ _ _ _ 

Representation och etik
Vid representation i offentliga sammanhang ska i första hand kommunfullmäk-
tiges ordförande vara kommunens representant.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige företräder inte bara fullmäktige utan är 
också representationer för Borgholms kommun. Kontakter med allmänhet och 
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media ska präglas av öppenhet, korrekthet och serviceanda med 
offentlighetsprincipen som utgångspunkt. Allmänhetens krav ska bemötas med 
respekt och lyhördhet.

Förtroendevalda i fullmäktige ska visa varandra respekt som personer. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 319

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 319 Dnr 2018/117 003 KS

Reviderade reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
att godkänna och anta revideringar i reglementena för kommunstyrelsen, 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämn-
den.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-05-29 § 99 åt förvaltningen att upprätta förslag till 
reviderade reglementen för kommunens övriga nämnder och kommunstyrelsen så 
att dessa kan träda i kraft 2019-10-15 för kommunstyrelsen och 2019-01-01 för 
övriga nämnder.

Beslutsunderlag
Gällande reglementen
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 99
Kommunallagen

Bedömning
Bakgrunden till översynen är dels den organisationsöversyn som beslutades under 
våren där samhällsbyggnadsnämndens uppgifter fördelas till en ny miljö- och 
byggnadsnämnd och kommunstyrelsen, ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder 
föreslås flyttas till socialnämnden, klargöra att ansvaret för personal- och orga-
nisationsfrågorna gällande förvaltningarna är kommunstyrelsens och inte som hittills 
ett delat ansvar samt datera upp reglementena i enlighet med ny lagstiftning som 
GDPR och kommunallag.

Skickas till
Kommunstyrelsen.
Efter slutligt beslut:
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

______________
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Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-18, § 81.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i Kommunallagen gäller bestämmel-
serna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens mandatperiod börjar 15 oktober det år då val av kommunfull-
mäktige ägt rum i hela landet.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter

§  1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fatställda målen och återrapportera till fulltillmäktige (uppföljningsfunktion).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de 
uppgifter som framgår av Kommunallagen (1991:900)och annan lagstiftning. 

Övergripande uppgifter

§  2 Kommunstyrelsen ska
- leda arbetet med och samordna utformningen av  övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna 
annan nämnd.

- utöva uppsikt över de kommunala nämndernas och bolagets verksamhet och 
beslut och säkerställa att kommunen har en väl fungerande internkontroll.

Ledningsfunktionen

§  3 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:
- utvecklingen av den kommunala demokratin,
- personalpolitiken,
- samhällsplaneringen och den översiktliga planeringen samt användningen av 

mark och vatten,
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
- näringslivspolitiken,
- energiplaneringen samt energihushållningen,
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- trafikpolitiken och verka för tillfredsställande kommunikationer,
- informationsverksamheten,
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet.
- utvecklingen av den övergripande organisationsstrukturen
- ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls,
- arbetet med att fortlöpande effektivisera administrationen,
- utvecklingen av IT- och informationssystem, 
- utvecklingen av brukarinflytande,
- utvecklingen gällande gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och hög-

skoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen
- utvecklingen av och verksamheten vid Borgholms Slott.
- kulturpolitiken
- frågor rörande mångfald, välfärd och folkhälsa

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa
- utvecklingen gällande kommunens infrastruktur,
- miljövårds- och naturvårdsinsatser och verka för en god miljö i kommunen,
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
- verksamheten och insatserna enligt Lagen om särskilt stöd och 

service till vissa funktionshindrade,
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård inom särskilda boendeformer,
- kommunens arbetsmarknadsårgärder och integrationsåtgärder.
- skol-, förskole-, barnomsorgs- och skolbarnomsorgsverksamheten och verka 

för att skollagens mål kan uppfyllas,
- fritids- och kulturverksamheten och verka för en god fritids- och kulturverk-

samhet i kommunen,
- verka för en god bebyggelse och livsmiljö i kommunen.
- den kommunaltekniska verksamheten.

§ 4 Kommunstyrelsens åligganden i fråga om uppsikt över de kommunala bolagen 
innefattar att 
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 

helt eller delvis äger främst vad gäller ändamål, ekonomi, intern kontroll, 
riskbedömning  och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges 
i 103 kap, 17 och 18 §§ KL kommunallagen är uppfyllda beträffande de

 aktiebolag kommunen innehar aktier i. 
- årligen, i anslutning till årsredovisningen, i beslut pröva om den verksamhet 

som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under 
föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunalrättsliga principer som gäller för 
verksamheten. Detta beslut ska delges fullmäktige. 

- att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige om verksamhet 
och ekonomi i bolagen.
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Styrfunktionen

§  5 Kommunstyrelsen ska
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksam-

heten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning 
handhas rationellt och ekonomiskt samt att av fullmäktige och styrelsen 
beslutade anvisningar tillämpas,

- se till att redovisning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

- övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och kommunens 

chefsgrupp.

Ekonomisk förvaltning

§  6 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid 
följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften 
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar 
görs i god tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar annan - vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bland annat att:
- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna regle-

menten inom ekonomiområdet,
- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och 

uppföljning för ökad effektivitet,
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta inte 

uppdragits till annan nämnd,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som handläggs av den nämn-
den.

Löne- och personalpolitiken

§  7 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
- övergripande ansvara för kommunens löne- och personalpolitiska inriktning 

samt följa utvecklingen på det arbetsrättsliga området,
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbets-
tagare,

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhand-
lingsrätt utom vad gäller 11-14, 19 och 38 §§ lagen om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden.

- besluta om stridsåtgärd,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestäm-

melser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare,

- lämna uppdrag som avses i SFS 2009:47. 
- anställa förvaltningschefer inom samtliga förvaltningar samt avdelnings-

chefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,
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- handha frågor rörande arbetstagares pensioner,
- ansvara för kommunens lönesystem och lönerutiner,
- handlägga övriga frågor som faller inom personalutskottets verksamhets-

område såsom t ex verka och svara för utveckling och samordning av 
personaladministrationen, verka och svara för utveckling av personalstatistik 
och personalekonomisk redovisning samt ge råd och biträda i personalpoli-
tiska och personaladministrativa frågor samt

- utfärda erforderliga riktlinjer, råd och anvisningar för kommunens personal-
politik och personaladministration.

Styrelsen är anställande myndighet för samtlig personal i kommunen. 

Kommunstyrelsen ska utse kommundirektör/kommunchef som ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. Dennes uppgifter och ansvar regleras i en 
särskild instruktion som fastställs av kommunstyrelsen. 
Styrelsen är anställande myndighet för personal inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är i egenskap av personalutskott kommunens 
förhandlingsdelegation i löne- och avtalsfrågor.

Övrig förvaltning

Uppgifter enligt speciallagstiftning

§ 8 Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen ska ansvara för kommunens åliggande enligt lagen om civilt 
försvar och förordningen om civilt försvar, 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns 
i arkivreglemente.Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet och ansvarar för 
samråd med kommunalförbundet Sydarkivera i arkivfrågor. Närmare föreskrifter 
om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är registeransvarig enligt Personuppgiftslagen 
dataskyddsförordningen (GDPRPuL) för de personregister och journalerregister 
som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

Kommunstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning vid ansökan om att få uppföra 
vindkraftanläggning (s k kommunala ”vetot” 16 kap 4 § MB).

Övrig verksamhet

§ 9 Kommunstyrelsen har vidare hand om:
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att all-

mänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,
- kommunens mark och fastigheter,
- övergripande ansvar för kommunens markreserv,
- planeringen av kommunens bostadsförsörjning,
- kommunens översiktliga planering enligt PBL och den strategiska 

planeringen för kommunens utveckling samt planprioritering efter 
samråd med miljö- och byggnadsnämnden.

- kommunens beredskapsplanering, 
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- kommunens centrala informationsverksamhet,
- registrering och tillståndsgivning enligt Lotterilagen samt
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 10 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit,

- vid behov ta upp kortfristiga lån, dvs lån med en löptid av högst ett (1) år,
- styrelsens och nämndernas förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt,
- fastställa kommunens förvaltningsorganisation
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom 

den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd belopps-
ram och andra riktlinjer,

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen i de 
fall då ansvaret inte åvilar Borgholm Energi AB,

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation, offentlig auktion 
eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel 
samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning,

- för kommunens räkning sluta och teckna avtal,
- avge yttranden enligt Kameraövervakningslagen,
- utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda 

kommunens vapen,
- föra talan i mål där någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut,
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 

av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.

Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 11 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

§ 12 Kommunstyrelsen ska regelmässigt dock minst två gånger per år, till fullmäktige 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under året. Vad gäller rapportering har styrelsen att följa de av kommunfullmäk-
tige fastställda föreskrifterna för kommunens redovisning.

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är fastställd 
budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att detta följs.
Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska
nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och 
redovisa detta till kommunstyrelsen.

MEDBORGARFÖRSLAGE-FÖRSLAG
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§ 13 MedborgarförslagE-förslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, 
ska om möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väcktes i fullmäktige. 

De som väckt ett ärende genom medborgarförslag e-förslag får närvara när 
styrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 
beslut fattas. 

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag e-förslag som av 
styrelsen och nämnderna inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes 
i full-mäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte 
avgjorts och när beslut kan förvänta fattas. Redovisning ska göras på fullmäk-
tiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 14 Kommunstyrelsen består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare.

Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland styrelsens ledamöter en 
ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Ledamots och ersättares tjänstgöring

§ 15 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid styrelsens sammanträden och ska 
underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att utan tjänst-
göringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 16 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
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§ 17 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller 
någon annan anställd vid kommunledningskontoret som kallar ersättare. Den 
ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 18 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt sam-
manträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot 
att vara ordförande tillfälligt. 

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i styrelsen tjänstgör som ordförande till 
dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt
§ 19 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller att ordföranden anser att det behövs.

Kommunstyrelsens sammanträden får enligt KL § 19a6:25 vara öppna för 
allmän-heten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att 
behandlas internt.

Kallelse
§ 20 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 

vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem (5) dagar 
före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista, vilken skickas till ledamöter och 
ersättare digitalt samt publiceras på kommunens hemsida. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på före-
dragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den ledamot med längst tjänstgöringstid i styrelsen göra detta.

Justering av protokoll
§ 21 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel-
bart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
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Reservation
§ 22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen skaledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Ordföranden
§ 23 Kommunstyrelsens ordförande ska:

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnds-
förvaltning,

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor,

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämn-
der, samt

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konfe-
renser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de kommunala 
nämnderna. Kommunstyrelseordföranden får delta i nämndernas överläggningar 
men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutöv-
ning mot enskild eller andra sekretessärenden.

Kommunalråd
§ 24 Kommunstyrelsens ordförande ska vara är tillika kommunalråd.

Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen med 
ansvarsområden enligt kommunstyrelsens bestämmande.

Delgivning
§ 25 Delgivning från kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller 

annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av kommunchefen eller annan anställd som styrelsen 
bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna 
handlingar.

Utskott
§ 27 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som även är kommunens 

budgetberedning, krisledningsnämnd, näringslivsutskott, pensionsmyndighet, 
personalutskott och trafiknämnd samt ett kultur- och fritidsutskott.

§ 28 Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter tillika ordförande, 1:e och 2:e 
ordförande i styrelsen vilka utses av kommunfullmäktige samt tre (3) förste 
ersättare och tre (3) andre ersättare ´.

Kommunstyrelsen utser första och andra ersättare till utskottet.
Ordförandeskapet i arbetsutskottet följer ordförandeskapetkan delas mellan 
ledamöterna i arbetsutskottet i styrelsen.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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§ 29 Kultur-och fritidsutskottet ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare 
vilka utses av kommunstyrelsen som även utser sammankallande i utskottet.

§ 30 Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 
bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid propor-
tionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 31 Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst två (2) ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är närvaran-
de.

§ 32 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet ska normalt 
beredas av utskotten om beredning behövs.

Ordföranden, sammankallande, kommunchefen eller utskottens sekreterare 
överlämnar sådana ärenden till utskottet.

Närvarorätt

§ 33 Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte 
styrelsen eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, styrelsens tjänstemän 
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige har rätt att närvara vid styrelsens samman-
träden men inte att delta i överläggningar eller beslut. 

Administrativa organ

§ 34 Under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret. Kommunchefen leder 
verksamheten närmast under styrelsen och är inför styrelsen ansvarig för att 
personalen fullgör sina åligganden.

§ 35 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten har en tillfredsställande organi-
sation samt verka för att tillgång till personal finns i den omfattning som behövs.

§ 36 Styrelsen äger rätt att utfärda instruktioner för förvaltningen, kommunchefen och 
andra befattningshavare, som lyder under nämnden. 

MEDBORGARDIALOG

§ 37 Kommunstyrelsen ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

158



1 (7)

Antaget KF 2015-05-18 § 81

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

UTBILDNINGSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
Lednings- och styrfunktionen .........................................................2

Ekonomisk förvaltning .....................................................................3

Löne- och personalpolitikenFörvaltningschef ...............................3
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET .....................................3
MEDBORGARFÖRSLAG E-FÖRSLAG .....................................................3
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER ........................................3

Sammansättning ...............................................................................3
Ledamots och ersättares tjänstgöring ............................................4
Inkallande av ersättare .....................................................................4

Ersättare för ordföranden ................................................................4

Sammanträden ..................................................................................4
Tidpunkt ......................................................................................5
Kallelse .......................................................................................5
Justering av protokoll .................................................................5
Reservation ................................................................................5
Ordföranden ...............................................................................5
Delgivning ..................................................................................5
Undertecknande av handlingar ..................................................6
Utskott ........................................................................................6
Närvarorätt .................................................................................6

Administrativa organ ........................................................................7

MEDBORGARDIALOG ...............................................................................7

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

159



2 (7)

Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-18 § 81.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.

UTBILDNINGSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Lednings- och styrfunktionen

§ 1   Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga och 
frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar, omsorgsverksamhet för barn 
samt biblioteksverksamhet.

Nämndens uppgifter omfattar:
- familjedaghem, förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg
- grundskola
- grundsärskola
- fritidsgårdar
- kulturskola
- biblioteksverksamhet

§ 2 Utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som anges i:
- skollag, skolförordning och andra förordningar inom det offentliga skol-

väsendet
- socialtjänstlagen
- bibliotekslagen
- kommunfullmäktiges beslut

§ 3 Utbildningsnämndens ska
- leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrning 

av hela nämndens verksamhet,
- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är förbehåll-

na annan nämnd,
- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin följs och att nämndens löpande förvaltning 
handhas rationellt och ekonomiskt.

I övrigt ska utbildningsnämnden:
- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller nämndens 

ansvarsområde,
- som lokalnyttjare samverka med kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB 

i fastighets- och byggnadsfrågor,
- avge yttranden i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden,
- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra eventuella synpunkter 

till berörd myndighet
- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommun-

fullmäktige överlämnats till nämnden,
- lämna information till allmänheten om den egna verksamheten,
- inom sitt verksamhetsområde verka för regelreformering och regelförenkling,
- vara registeransvarig enligt Personuppgiftlagen dataskyddsförordningen 
(PuLGDPR) för de personregister och journaler som nämnden för 
inom sin verksamhet och förfogar över.
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§ 4 Om fullmäktige inte bestämt annat äger nämnden själv eller genom ombud att 
föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal.

Ekonomisk förvaltning

§ 5 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i enlighet 
med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt.

Löne-och personalpolitikenFörvaltningschef

§ 6 Utbildningsnämnden är anställande myndighet för personal inom sitt verksam-
hetsområde och inom befintlig personalstat. Förvaltningschef anställs av 
kommunstyrelsen efter samråd med utbildningsnämndens arbetsutskott.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 7 Utbildningsnämnden beslutar i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens 
ansvarsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutar annat.

§ 8 Nämnden har förhandlingsrätt vad gäller §§ 11-14 samt 38 Lagen om medbe-
stämmande i arbetslivet, i övrigt ska nämnden följa instruktioner och anvis-
ningar från personalutskottet.

§ 9 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budget-
året. Vad gäller rapportering har nämnden att följa de av kommunfullmäktige 
fastställda föreskrifterna för kommunens redovisning. 

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är fastställd 
budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att detta följs.
Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska
nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och 
redovisa detta till kommunstyrelsen.

MEDBORGARFÖRSLAGE-förslag

§ 10
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. 

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden behandlar 
ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut fattas. 

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes i fullmäktige. 

De som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut 
fattas. 

Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
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Sammansättning

§ 10 Utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9)  ersättare.

Ledamots och ersättares tjänstgöring

§ 11 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och ska 
underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att utan tjänst-
göringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 12 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 13 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd, som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 14 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt sam-
manträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot 
att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden tjänstgör som ordförande 
till dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
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§ 15 Utbildningsnämndens sammanträden får enligt KL § 19a6:25 vara öppna för 
allmän-heten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighets-utövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att 
behandlas internt.

Tidpunkt

§ 16 Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser det behövs.

Kallelse

§ 17 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem (5) dagar 
före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista vilken skickas till ledamöter och 
ersättare digitalt samt publiceras på kommunens externa hemsida. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredrag-
ningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta.

Justering av protokoll

§ 18 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Ordföranden

§ 20 Utbildningsnämndens ordförande ska
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor,

- främja samverkan med andra kommunala nämnder och styrelser,
- representera utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, kon-

ferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt 
fall.
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Delgivning

§ 21 Delgivning från utbildningsnämnden sker med ordföranden och förvaltningschef 
eller annan anställd nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 22 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utbildningsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av förvaltningschef (två i förening). Undantag kan ske vid 
sekretess, då utbildningsnämnden genom delegation bestämmer vem som ska 
underteckna handlingar.

Utskott

§ 23 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av tre (3) leda-
möter och tre (3) ersättare

§ 24 Utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 25 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är för-
hindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av utbildningsnämnden vid valet 
bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 26 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att de behövs eller när 
minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är närvaran-
de.

§ 27 De ärenden som ska avgöras av utbildningsnämnden i dess helhet ska beredas 
av arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller utbildningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

Närvarorätt

§ 28 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte nämnden/ 
utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän vara närvarande 
med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes 
verksamhetsområde.
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Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunchefen 
har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men inte att delta i överlägg-
ningar eller beslut. Närvarorätt gäller inte vid myndighetsutövning, sekretess 
eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt behandlas internt. 

Administrativa organ

§ 29 Under utbildningsnämnden lyder utbildningsförvaltningen. Förvaltningschefen 
leder verksamheten närmast under nämnden och är inför nämnden ansvarig för 
att personalen fullgör sina åligganden. 

§ 30 Nämnden ska se till att verksamheten har en tillfredsställande organisation 
samt verka för att tillgång till personal finns i den omfattning som behövs.

§ 31 Nämnden äger rätt att utfärda instruktioner för förvaltningen, förvaltnings-chefen 
och andra befattningshavare, som lyder under nämnden.

MEDBORGARDIALOG

§ 32 Utbildningsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-18 § 81.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.

SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Lednings- och styrfunktionen

§ 1   Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter och utövar ledningen av 
- socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om social-

nämnd utom barnomsorg, förskole- och fritidsverksamhet, 
- verksamheten för funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service för 

vissa funktionsnedsatta, LSS,
- den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 

HSL,
- ensamkommande flyktingbarn,
- arbetsmarknadsåtärder,

integrationsåtgärder.

§ 2 Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
- de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, 
- de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
- bestämmelserna i detta reglemente.

§ 3 Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande:
- besluta om sådan avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, 

som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda om-
ständigheter

§ 4 Socialnämnden ska
- leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrning av 

hela nämndens verksamhet,
- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är förbehållna 

annan nämnd,
- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att nämndens löpande förvaltning 
handhas rationellt och ekonomiskt.

I övrigt ska socialnämnden:
- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller nämndens 

ansvarsområde,
- som lokalnyttjare samverka med kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB 

i fastighets- och byggnadsfrågor,
- avge yttrande i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden,
- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra eventuella synpunkter 

till berörd myndighet,
- fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter inom nämndens 

verksamhetsområde.
- lämna information till allmänheten om den egna verksamheten,
- inom sitt verksamhetsområde verka för regelreformering och regelförenkling, 
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- vara registeransvarig enligt Personuppgiftslagen dataskyddsförordningen 
(PuLGDPR) för de personregister och journaler som nämnden för 
inom sin verksamhet och förfogar över,

§ 5 Om fullmäktige inte bestämt annat äger nämnden själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens förvalt-
ningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Ekonomisk förvaltning

§ 6 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i enlighet 
med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt.

Löne-och personalpolitikenFörvaltningschef

§ 7 Socialnämnden är anställande myndighet för personal inom sitt verksamhets-
område och inom befintlig personalstat. Förvaltningschef anställs av kommun-
styrelsen efter samråd med nämndens arbetsutskott.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 8 Socialnämnden beslutar i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens 
ansvarsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutat annat.

§ 9 Nämnden har förhandlingsrätt vad gäller §§ 11-14 och 38 Lagen om medbe-
stämmande i arbetslivet, i övrigt ska nämnden följa instruktioner och anvis-
ningar från personalutskottet.

§ 10 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budget-
året. Vad gäller rapportering har nämnden att följa de av kommunfullmäktige 
fastställda föreskrifterna för kommunens redovisning. 

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är fastställd 
budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att detta följs.
Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska
nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och 
redovisa detta till kommunstyrelsen.

MEDBORGARFÖRSLAGE-FÖRSLAG

§ 11 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. 

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden behandlar 
ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut fattas. 

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes i fullmäktige. 

De som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut 
fattas. 
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Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen. 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 12 Socialnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Ledamots och ersättares tjänstgöring

§ 13 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Tjänstgörande 
ersättare fullföljer dock pågående ärende.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden och ska 
underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att utan tjänst-
göringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 14 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska anmäla till sekreteraren som då kallar ersättare.

Ersättare för ordföranden

§ 16 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt sam-
manträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot 
att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden tjänstgör som ordförande till 
dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträden

§ 17 Socialnämndens sammanträden får enligt KL § 19a6:25 vara öppna för 
allmänhe-ten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighets-utövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att 
behandlas internt.

Tidpunkt

§ 18 Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Kallelse

§ 19 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem (5) dagar 
före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista vilken skickas till ledamöter och 
ersättare digitalt samt publiceras på kommunens externa hemsida samt 
förteckning på delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredrag-
ningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta.

Justering av protokoll

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel-
bart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 21 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Ordföranden

§ 22 Socialnämndens ordförande ska 
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor.

- främja samverkan med andra kommunala nämnder och styrelser.
- representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferen-

ser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
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Delgivning

§ 23 Delgivning från socialnämnden sker med ordföranden och förvaltningschef eller 
annan anställd nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 24 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av förvaltningschefen (två i förening). Undantag kan ske vid 
sekretess, då socialnämnden genom delegation bestämmer vem som ska 
underteckna handlingar.

Utskott

§ 25 Inom nämnden ska finnas två arbetsutskott, där ett är beredande arbetsutskott 
och ett är beslutande utskott (Individutskott) för personärenden.  

Utskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare

§ 26 Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets leda-
möter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 27 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är för-
hindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestäm-
da ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 28 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att de behövs eller när 
minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är närvaran-
de.

§ 29 De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

Närvarorätt

§ 30 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte nämnden/ 
utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän vara närvarande 
med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes 
verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunchefen 
har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men inte att delta i överlägg-

171



7 (7)

ningar eller beslut. Närvarorätt gäller inte vid myndighetsutövning, sekretess 
eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt behandlas internt. 

Administrativa organ

§ 31 Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. Förvaltningschefen leder 
verksamheten närmast under nämnden och är inför nämnden ansvarig för att 
personalen fullgör sina åligganden. 

§ 32 Nämnden ska se till att verksamheten har en tillfredsställande organisation samt 
verka för att tillgång till personal finns i den omfattning som behövs.

§ 33 Nämnden äger rätt att utfärda instruktioner för förvaltningen, förvaltningschefen 
och andra befattningshavare, som lyder under nämnden.

MEDBORGARDIALOG

§ 34 Socialnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Antaget KF 

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
I detta reglemente regleras organisation, ansvarsområden och uppgifter för miljö- och 
byggnadsnämnden utöver vad som anges i kommunallagen. Nämndens ansvarsområde 
omfattar inte de uppgifter inom nämndens verksamhetsområde som enligt kommunstyrel-
sens reglemente fullgörs av kommunstyrelsen (Kommunstyrelsen fullgör de övriga 
uppgifter, som inte utgör myndighetsutövning mot enskild eller juridisk person, som enligt 
lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller 
miljö- och hälsoskyddsområdet.)

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna
i detta reglemente.

Miljö och byggnadsnämndens uppgifter

Myndighetsutövningen
§ 1
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom:

1. byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL)
Nämnden ska besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över 
byggverksamheten enligt PBL samt övriga lagbestämmelser som berör 
byggverksamheten. 

Nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och ändra 
detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

2. lagen om bostadsanpassningsbidrag
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpass-
ningsbidrag.

3. Gaturenhållning och skyltning (LGS).
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om Gaturenhållning 
och skyltning (LGS).

4. miljö- och hälsoskyddsområdet

Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, kontroll av livsmedel, serveringstillstånd och kontroll av folköls- och 
tobaksförsäljning. 

Nämnden ska därvid ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen (2 och 4 §§, rökfria miljöer), smittskyddslagen, jaktlagen 
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(skyddsjakt), alkohollagen samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier eller 
enligt annan författning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, och de EU-bestämmelser 
som kompletteras av lagarna samt de förordningar och föreskrifter som meddelats med 
stöd av dessa lagar. 

Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskild eller 
juridisk person.

5. Övrigt
Nämnden har rätt att komplettera befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp 
med enstaka nya fastigheter som har skyndsamt behov av vattentjänster

Nämnden ska fatta beslut i namnsättningsfrågor som gäller kommundelar, 
bostadsområden, industriområden, kvarter, torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, 
gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda vägar inom detaljplan, allmänna platser, 
landsbygdsadresser, parkeringsplatser, skolor och kommunens offentliga byggnader. 

Nämndens verksamhet
§ 2
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild lagstiftning 
anges för:

• byggnadsnämnd eller motsvarande
• miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande

Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning såväl gentemot enskild som 
juridisk person såväl som gentemot kommunens verksamheter. Nämnden yttrar sig över 
förslag till taxor och avgifter som berör nämndens beslutsområde.

Kompletterande ansvar
§ 3
Nämndens myndighetsansvar kompletteras av följande

• avge de yttanden som ankommer på nämnden.
• ansvara för nämndens arkiv enligt arkivlagen.
• vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 

personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och som man förfogar över.
• ansvara för nämndens informationsverksamhet
• reformering och förenkling av nämndens regelbestånd

Nämndens ekonomiska ansvar
§ 4
Nämndens ekonomiska ansvar följer av den budget kommunfullmäktige beslutar för 
nämndens verksamhet.

Nämnden har att hålla sig informerad om de ekonomiska resurser som kommunen 
förfogar över för den verksamhet som påverkas av nämndens beslut. I fall där ett beslut i 
betydande omfattning kan komma att påverka kommunens ekonomi ska nämnden 
omgående informera kommunstyrelsen.

Ekonomi
§ 5
Kommunfullmäktige beslutar i budget om vilka resurser som kommunstyrelsen ska ställa 
till nämndens förfogande för fullgörande av dess uppgifter.
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Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 6
Nämnden ska se till att nämndens arbete bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur nämndens arbete utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning
§ 7
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordföranden
§ 8
Det åligger nämndens ordförande att

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhetsområde
samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

• främja samverkan mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunen övriga nämnde 
och styrelser

• representera miljö- och byggnadsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter samt 
vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat.

Ersättarnas tjänstgöring
§ 9
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna.

Tjänstgöring efter jävsavbrott samt efter annat avbrott
än jäv
§ 10
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 11
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast själv kalla in ersättare eller anmäla detta till nämndens sekreterare som har 
att kalla in ersättare. Inkallande ska ske enligt av kommunfullmäktige fattat beslut.

Ersättare för ordföranden
§ 12
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträdena
§ 13
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse till sammanträdena
§ 14
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar före 
sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

Avstående från deltagande i beslut
§ 15
En ledamot som avser att avstå från att delta i beslut ska anmäla detta till ordföranden 
innan beslutet fattas. Görs ej detta anses ledamoten ha deltagit i beslutet och det fattats 
med acklamation.

I beslut som utgör myndighetsutövning gentemot enskild är ledamot skyldig att delta i 
beslut.
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Reservation
§ 16
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.

Justering av protokoll
§ 17
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Delgivning
§ 18
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, dess sekreterare eller annan av 
kommunen anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 19
Av nämnden utfärdade handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Närvarorätt och yttranderätt vid sammanträdena
§ 20
Vid nämndens sammanträden får, utom i de fall nämnden beslutar annat, kommunens 
chefstjänstemän närvara och delta i överläggningarna i de ärenden som berör 
vederbörandes ansvarsområde.

Ombud
§ 21
Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför allmän domstol, 
förvaltningsdomstol eller annan myndighet.

Infordran av yttranden och upplysningar
§ 22
Nämnden äger rätt att från kommunens andra nämnder, beredningar och tjänstemän 
infordra de yttranden och upplysningar som nämnden behöver för att kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

MedborgarförslagE-förslag
§ 23
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så 
att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. 

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och 
delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut fattas. 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige.
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De som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar 
ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut fattas.

Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

Medborgardialog
§ 24
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog.

_ _ _ _ _ _ _ _
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 303

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 303 Dnr 2018/249 003 KS

Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige
att anta Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB

Ärendebeskrivning
HR-avdelningen har tagit fram en personalpolicy som beskriver hur kommu-
nen och bolaget ska arbeta med personalfrågor utifrån lagar, avtal samt 
antagna värderingar.

Personalpolicy är ny. Den är övergripande och sammanfattar till en stor del 
det som sedan beskrivs i fördjupande policyer, såsom Lönepolitik, 
Jämställdhet och Mångfald med mera.

Beslutsunderlag
Personalpolicy
Tjänsteskrivelse 2018-10-26

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Vårt uppdrag 
Vi har ett viktigt gemensamt uppdrag. Som arbetsgivare ska vi vara ett föredöme.  
Borgholms kommun och Borgholm Energi ska vara en attraktiv, effektiv och 
utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, 
jämställdhet och trygghet.  Som medarbetare möter du arbetskamrater och 
kommuninvånare i livets alla skeden, därför är ditt arbete viktigt.

Personalpolicyn är gemensam och övergripande för alla förvaltningar i Borgholms 
kommun samt Borgholm Energi. Grunden för anställningsförhållandet regleras i 
lagar och avtal, medan personalpolicyn beskriver Borgholms kommun och Borgholm 
Energis värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till 
de människor vi möter i arbetet.

Med kommuninvånarna i fokus 
Borgholms kommun och Borgholm Energi är den största arbetsgivarna i kommunen 
och erbjuder en mängd möjligheter där vi som medarbetare och chefer dagligen 
påverkar och formar kommunens framtid. Tillsammans skapar vi välfärd och hållbar 
utveckling genom arbete inom förskola, fritidshem, skola, äldreomsorg, verksamhet 
för personer med funktionshinder, Gata Park, kost, lokalvård, vatten o el, miljö-, 
trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och flera andra områden.

Gemensamt för alla verksamheter är att ge kommuninvånarna service av hög 
kvalitet. Det ställer krav på oss och våra verksamheter. Omvärlden förändras i allt 
snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla 
vår organisation och våra verksamheter till nytta för kommuninvånarna.

Engagemang och ansvar
Varje medarbetare är unik och värdefull i sitt arbete. Det är viktigt att vi känner 
stolthet över vår insats och arbetsplats. Vårt gemensamma engagemang och ansvar 
bidrar till att göra Borgholms kommun och Borgholm Energi till en kraftfull 
organisation och attraktiv arbetsplats. Vi är alla ambassadörer för verksamheten.

182



Borgholms kommun
Datum
2018-09-28

     
     

Sida
4(9)

Personalpolicy

Vision och kärnvärden
Visionen visar färdriktningen och ambitionsnivån för hur vi vill att den gemensamma 
framtidsbilden ska se ut. Den ska engagera och vara en plattform för vårt 
strategiska arbete med att utveckla Borgholm, inte bara för den kommunala 
organisationen utan även för näringsliv, organisationer, föreningar och andra 
samhällsföreträdare. 

Vision 
”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är 
stolta över. Nu och för framtiden.”

Kärnvärden
Välkomnande
Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att vi är 
tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. 
Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit sedda och 
respekterade.

Utvecklande
Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt dagliga arbete. 
Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom 
verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och 
skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling.

Tillsammans
Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. Därför är 
det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje medborgare 
vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för den 
verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas 
samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en 
framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.

Alla är lika viktiga - delaktighet och samverkan 
Vi skapar dialog 
Alla arbetsplatser ska ha en öppen kommunikation och en tillåtande attityd, som ger 
utrymme för egna initiativ. God kommunikation skapas i samspel mellan 
medarbetare i arbetslaget samt mellan medarbetare och chefer. Genom dialog i 
vardagen, i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar samt i samverkansgrupper 
utvecklar vi vår verksamhet.

I dialogen utvecklar vi goda relationer som bidrar till arbetsglädje och god 
arbetsmiljö. Alla får i samverkan möjlighet att vara delaktiga, ta ansvar och använda 
sitt inflytande. 

Vi samverkar
Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation.  
Arbetsplatsträffarna på varje arbetsplats är ett bra forum för dialog och informations-
utbyte. Samverkan mellan arbetsgivaren och fackförbunden värderar vi högt. Det 
finns minst en samverkansgrupp på varje förvaltning som består av representanter 
för arbetsgivaren och fackliga organisationer. Här tas större frågor upp som berör 
förvaltningen. Övergripande samverkan behandlar frågor som rör hela kommunen.
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Borgholms kommun och Borgholm Energi som arbetsgivare… 
o säkerställer att alla medarbetare har möjlighet till delaktighet, ansvar och 

inflytande. 

Som medarbetare i Borgholms kommun och Borgholm Energi … 
o tar du ansvar för din möjlighet till inflytande och är delaktig i syfte att utveckla 

verksamheten.
o ansvarar du för att hålla dig informerad genom att läsa mail, 

mötesanteckningar, nyheter på intranät och andra informationsytor.  

Har du ett uppdrag som chef… 
o skapar du genom ditt ledarskap förutsättningar för dialog, öppenhet och 

samverkan.
o ansvarar du för att stimulera medarbetarnas delaktighet i verksamhetens 

utveckling.

Likabehandling - jämställdhet och mångfald 

Vår grund är alla människors lika värde 
Alla våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet och mångfald. Respekt för varje 
individ och en insikt om alla människors lika värde skapar ett bra arbetsklimat. Vi 
erbjuder alla samma möjligheter i arbetet oavsett anställningsform, kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet och uttryck. Ingen form av diskriminering eller 
kränkande behandling får förekomma inom Borgholms kommuns och Borgholm 
Energis arbetsplatser.

Borgholms kommun och Borgholm Energi som arbetsgivare… 
o arbetar för att öka kompetensen kring mångfalds- och jämställdhetsfrågorna 

så att de är integrerade i allt arbete.
o arbetar för att motverka alla former av diskriminering.
o skapar goda förutsättningar att kunna kombinera din yrkesroll med rollen 

som förälder.

Som medarbetare i Borgholms kommun och Borgholm Energi …
o bemöter du alla med respekt.
o reagerar du och informerar närmaste chef om du uppmärksammar 

kränkningar eller trakasserier.

Har du ett uppdrag som chef… 
o ansvarar du för jämställdhet och ökad mångfald i din verksamhet och att du i 

ditt ledarskap är en god förebild.
o ser du som ledare till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas av 

öppenhet och respekt för alla.
o förebygger kränkande särbehandling och trakasserier i enlighet med 

handlingsplan och kommunikation, samt anmäler händelser för vidare 
utredning.
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Hållbart arbetsliv

Vi främjar god arbetsmiljö 
Alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö där alla känner trivsel och arbetsglädje. 
Arbetsmiljön i Borgholms kommun och Borgholm Energi ska upplevas som öppen 
och omtänksam, vara trygg och säker, stimulera till personlig utveckling, 
arbetstillfredsställese, personligt ansvarstagande samt upplevelsen av 
meningsfullhet i arbetet. Det är viktigt att bedriva ett arbetsmiljöarbete som ger 
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Vi är alla en del av 
arbetsmiljön på vår arbetsplats och vi behandlar varandra med respekt.
Arbetsmiljö handlar också om att skapa ramar och trygghet i arbetet. Det ska 
uppnås genom tydlighet i organisation, uppdrag och mål på alla arbetsplatser. 

Vi främjar god hälsa 
I Borgholms kommun arbetar vi för hälsofrämjande arbetsplatser och att lyfta fram 
och stärka friskfaktorer som ledarskap, delaktighet kommunikation och stöd. Arbetet 
utgår från en helhetssyn på hälsa utifrån individ-, grupp- och organisation. Vi stöttar 
bland annat genom hälsoinspiratörer och hälsoprofiler.

Vi skapar förutsättningar för heltid som norm
Borgholms kommun och Borgholm energi vill öka delaktigheten hos alla 
medarbetare och öka andelen heltidsanställda. Detta ska ske utifrån de anställdas 
individuella behov och verksamhetens krav. Inom Borgholms kommun tillämpar en 
del arbetsplatser flextid. Det innebär att du kan påverka din arbetstid inom vissa 
ramar. Årsarbetstid är också en möjlighet som kan tillämpas utifrån verksamhetens 
krav. De som önskar arbeta heltid ska ges möjlighet till detta.

Borgholms kommun och Borgholm Energi som arbetsgivare… 
o främjar hälsa och säkerhet genom att säkerställa en god arbetsmiljö.
o uppmuntrar till en sund livsstil genom att erbjuda friskvård.
o arbetar för att alla, som vill, ska kunna arbeta heltid.
o ger förutsättningar för cheferna att utveckla ett gott ledarskap.

Som medarbetare i Borgholms kommun och Borgholm Energi … 
o bidrar du aktivt till ett gott arbetsklimat.
o tar du ansvar för din hälsa och säkerhet i arbetet.
      talar du med istället för om kollegor.

Har du ett uppdrag som chef… 
o tar du ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och tar stöd av 

hälsoinspiratörer.
o bedriver du ett systematiskt arbetsmiljöarbete, så att arbetsmiljön blir en del 

av det dagliga arbetet.
o är du uppmärksam på signaler om ohälsa.
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Lön och anställningsvillkor  

Vi erbjuder goda anställningsvillkor 
Löne-och anställningsvillkor ska göra det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla 
engagerade medarbetare med rätt kompetens.
Lönepolitiken ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och 
arbetstillfredsställelse Kopplingen mellan kommunens verksamhetsidé och 
kärnvärden samt mål-resultat-lön ska vara tydlig.  Eftersom lönen är individuell och 
speglar arbetsinsats och resultat har alla möjlighet att påverka sin lön.
Grunden för lönesättning är det ansvar och den svårighetsgrad som yrket innehåller 
samt medarbetarens kompetens och prestation.
Inom Borgholms kommun och Borgholm Energi ska kvinnors och mäns löne- och 
anställningsvillkor vara likvärdiga. 

Borgholms kommun och Borgholm Energi som arbetsgivare… 
o har en löneprocess som tydliggör sambandet mellan mål, resultat och lön.

Som medarbetare i Borgholms kommun och Borgholm Energi … 
o medverkar du i såväl medarbetar- som lönedialoger.
o arbetar du för att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet.

Har du ett uppdrag som chef… 
o ansvarar du för att alla medarbetare känner till verksamhetens mål.
o fastställer du i dialog individuella mål för varje medarbetare.
o följer du upp arbetsresultatet så att kopplingen till lön blir tydlig.
o genomför du lönesättning i dialog med dina medarbetare.

Förnyelse och utveckling

Rekrytering och introduktion
Varje rekrytering är en investering och det är därför viktigt att rekryteringsarbetet 
bedrivs med noggrannhet och professionalism. Vi ställer krav på medarbetare såväl 
som chefer.

Borgholms kommun har en positiv inställning till personalrörlighet det vill säga att 
prova nya eller andra arbetsuppgifter eller ny arbetsplats.

Medarbetarens första tid på arbetsplatsen är avgörande för hur snabbt man kommer 
in i arbetet Det är därför viktigt att introduktionen sker med stor medvetenhet och 
bredd. Syftet med en välplanerad introduktion är att den nyanställde kommer igång 
snabbt och får möjlighet att göra ett bra arbete.

Vi ger plats för kreativitet och utveckling 
Alla arbetsplatser ska synliggöra och ta tillvara lärande som sker i det dagliga 
arbetet. Kompetens är en kombination av kunskap, förmåga och vilja. Medarbetarna 
ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens och bidra till förbättring av 
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verksamheten. I medarbetarsamtalen identifierar chef och medarbetare i dialog 
kompetens, behov och önskemål om utveckling. 
Genom att nyttja alla medarbetares kompetens anser vi att Borgholms kommun blir 
effektivare som organisation. 

Borgholms kommun och Borgholm Energi som arbetsgivare … 
o ger förutsättningar för lärande i vardagsarbetet, delaktighet i förändrings-

arbete och kontinuerlig kompetensutveckling i olika former.
o har en öppen, tydlig och tillförlitlig kommunikation som ett strategiskt verktyg 

för utveckling.
o ger alla nyanställda en väl planerad och genomförd introduktion.

Som medarbetare i Borgholms kommun och Borgholm Energi … 
o tar du egna initiativ för att utvecklas i ditt arbete och använder din kompetens 

för att utveckla verksamheten.
o är du positiv till att arbeta enligt nya metoder, scheman, nya riktlinjer eller ny 

arbetsplats när det behövs. 
o bidrar du med konstruktiv kritik som leder till utveckling.
o delar du med dig av dina kunskaper och erfarenheter, bidrar du till en god 

introduktion samt stödjer dina arbetskamraters utveckling.

Har du ett uppdrag som chef… 
o ansvarar du för att varje medarbetare får en bra introduktion såväl lokalt som 

övergripande.
o tar du i dialog med medarbetaren fram en årlig utvecklingsplan i samband 

med medaretarsamtalet.
o strävar du efter att tillvarata allas personliga kompetenser till nytta för 

arbetsgivaren och medarbetaren.
o ger du dina medarbetare möjlighet till lärande i det dagliga arbetet.
o har du ett ledarskap som ger ett öppet och tillåtande klimat för förändring och 

utveckling.

Hur blir personalpolicyn verklighet?
Personalpolicyn blir verklighet när vi tar ett gemensamt ansvar för att gå från ord till 
handling. Det är framför allt våra chefer som ansvarar för att personalpolitiken 
genomförs i enlighet med policyn.
 

187



Borgholms kommun
Datum
2018-09-28

     
     

Sida
9(9)

Personalpolicy

Andra styrdokument 
Personalpolicyn kompletteras med andra styrande dokument inom 
personalområdet, till exempel: 

o Samverkansavtal
o Arbetsmiljöpolicy
o Alkohol och droger
o Kränkande särbehandling
o Jämställdhets- och mångfaldspolicy
o Kompetensutvecklingspolicy  
o Lönepolicy 
o Hälsofrämjande arbetsplats
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-21 2018/234 024-

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Förslag att revidera antagen pensionspolicy enligt SKL:s cirkulär 
OPF_KL18 

Förslag till beslut 
att anta bestämmelserna om omställningsstöd, pension och familjeskydd  

för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga att gälla från 2018-
10-15.

att revidera antagen pensionspolicy omfattande omställning, pension och 
familjeskydd, enligt förslag från Sveriges kommuner och Landsting.

att uppdra till HR-avdelningen att inarbeta revideringen i kommunens 
pensionspolicy.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting föreslår i Cirkulär 18:31 landets kommuner 
att anta reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtrondevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare 
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen.

Beslutsunderlag
Cirkulär 18:31
Antagen pensionspolicy 2014-09-29 § 170

Kommunledningskontoret
 

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
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CIRKULÄR 18:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Victoria Bergner 
Ossian Wennström 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning 
och pension 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 
20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 
bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
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familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 
kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 
Wennström 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 
Victoria Bergner 
 

  
 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 
2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

191



  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-
KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-
KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 
har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-
liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 
vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 
livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 
anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  

206



                                                                                                      2018-09-14 

3 
 

Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 
hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 
tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-
KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 
omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 
fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 
föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 
avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 
sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 
på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 
efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 
den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 
sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 
inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 
Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 
av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 
omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 
årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 
dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte.  

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Inledning 

Bakgrund 
Pensionspolicyn är ett strategiskt dokument som ska medverka till att uppfylla visionen 
om Borgholms kommun som en eftertraktad arbetsplats. Pensionspolicyn ska användas 
som ett av flera instrument för att långsiktigt trygga verksamheten vad gäller personal-
/kompetensförsörjning och ekonomi  

Det har även öppnats upp möjligheter att utforma pensionslösningar för individer eller 
grupper av anställda samt alternativ att trygga dessa utfästelser. Kommunens 
pensionspolicy ska tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras inom kommunen, 
hur dessa ska tryggas samt hur arbetet med pensionsfrågor ska bedrivas. 

Policyn samt dess bilagor gäller för samtliga anställda inom kommunen samt anställda 
på av kommunen helägda bolag som omfattas av KAP-KL som pensionsavtal. Anställda 
med rätt till pension enligt PA-KFS omfattas inte av denna policy.  

Syfte 
Pensionspolicyn ska medverka till att Kommunen alltid har marknadsmässigt riktiga 
förmåner för de anställda och att detta går att följa upp.  

Pensionsförmånerna ska hjälpa Kommunen att attrahera och behålla kompetent 
personal. 

Policyn ska effektivisera Kommunens administration och ge snabba och enkla rutiner 
vilket ska bidra till sänkta kostnader. 

Nyanställningar ska klaras av inom ramen för pensionspolicyn som ska fungera som ett 
ramverk inom vilken nyanställningen ska hanteras.  

 

Uppdatering 
Pensionspolicyn ska ses över vart tredje år eller då det finns behov att den uppdateras. 
Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och kollektiv-
avtal med påverkan på pensionsområdet.  

 

Beslutsordning 
Övergripande och strategiska frågor tas av personalutskottet. Den dagliga pensions-
hanteringen leds av personal- och ekonomienheterna.  

 

Pensionsmyndighet är personalutskottet 

 

218



4(7) 
 

Pension för anställda 

För samtliga anställda med pensionsrätt i kommunen gäller KAP-KL fr o m 2006-01-01 
samt i förekommande fall AKAP-KL fr o m 2014-01-01. Anställd med rätt till förtids-
pension eller sjukbidrag vid övergången till KAP-KL respektive AKAP-KL kvarstår i det 
äldre pensionsavtalet PFA eller KAP-KL.  

KAP-KL/AKAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning efter det att 
han eller hon har fyllt 67 år.  

Pension för förtroendevalda 

Heltids- och deltidspolitiker 
Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-01. Vissa övergångsbestämmelser 
gäller för de med förtroendeuppdrag dessförinnan. Reglementet gäller för: 

 Ordförande i kommunstyrelsen samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 

i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Ordförande i socialnämnden 

 Ordförande i utbildningsnämnden 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

Förvärvsinkomster upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning. 

I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs regler.  

Kommunen har 2014-09-29 även antagit OPF-KL att gälla för alla förtroendevalda som 
väljs första gången i samband med valet 2014 eller senare samt för de som ej 
omfattats av PBF eller äldre avtal tidigare. Förtroendevald som tidigare har omfattas av 
PBF eller äldre reglementen kvarstår i detta system. OPF-KL gäller enligt KF 2014-09-29 
§ 169 för samtliga fritidspolitiker (politiker utan årsarvode) som nu väljs i kommunen 
och bolaget. 

OPF-KL innehåller dels ett omställningsstöd och dels pension.  

Omställningsstödet gäller för förtroendevald på heltidsuppdrag eller minst 40 %. 
Omställningsstödet är ett ekonomiskt tidsbegränsat stöd kombinerat med aktiva 
omställningsinsatser.  

Pensionen gäller oavsett omfattning. Pensionsförmånerna avser avgiftsbestämd 
ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Pensionsavgift sätts 
av på de årliga kontanta ersättningarna. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av 
pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på pensions-
grundande inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid små pensionsavgifter utbetalas 
detta kontant istället för att avsättas som pension. 

Pensionsavgifterna sätts av som pensionsbehållning hos kommunen och utbetalas som 
en livsvarig pension till den förtroendevalda efter ansökan till Pensionsmyndigheten.  
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Information 

Nyanställda 
Som en del av introduktionen till anställningen/uppdraget ska alla nya få information 
om de pensionsförmåner som gäller för anställningen/uppdraget. Informationen ska 
vara skriftlig och ska även innehålla uppgifter om vem man kan vända sig till med 
frågor. Den skriftliga informationen ska gå att få via kommunens intranät.  

Val avseende avgiftsbestämd ålderspension 
Den nyanställde ska skriftligen informeras om möjligheterna att välja pensionspla-
cering, valbara förvaltare och vad som händer om inget val görs.  

Under anställningstiden 
Under anställningstid kan anställd vända sig till personalenheten för information om 
intjänad kommunal tjänstepension.  

Inför pensionsavgång 
Anställd som ska avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan till närmaste chef 
senast tre månader före planerad pensionsavgång.  

Kommunen anordnar informationsträffar för anställd som under året fyller 59 år 
beträffande uttagsmöjligheter av pensionsförmåner.  

Pensionsgrundande ledigheter 
Enbart pensionsgrundande ledigheter som är upptagna i KAP-KL ska ligga till grund för 
intjänande av tjänstepensionsförmåner.  

Pensionsgrundande avlöningsförmåner 
Enbart pensionsgrundande avlöningsförmåner som är upptagna i KAP-KL ska ligga till 
grund för intjänande av tjänstepensionsförmåner. 

Särskild Avtalspension (SAP) 
Kommunen är restriktiv avseende beviljande av särskild avtalspension. Särskild 
avtalspension är inte en rättighet för den anställde utan är ett verktyg som arbets-
givaren kan använda sig av i undantagsfall vid neddragningar och i annat särskilt fall.  

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år.  

Villkoren för den Särskilda avtalspensionen dokumenteras i en särskild utfästelse vilken 
ska undertecknas av både den anställde och av arbetsgivaren.  
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Omfattning 
Hel SAP kan tidigast utges från den kalendermånad då arbetstagaren fyller 61 år. 

SAPen upphör vid 65 år eller då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmåns-
bestämd ålderpension utbetalas av kommunen. 

Partiell särskild avtalspension kan utgå som längst till 67 år.  

Förmånsnivå 
Förmånsnivån avtalas separat vid varje tillfälle.  

Pensionsavgifter 
Pensionsavgift tillgodoräknas arbetstagaren under tiden med SAP, beräknad på 
pensionsunderlaget vid tidpunkten för erhållandet av SAPen.  

Samordning 
Samordning ska ske med annan förvärvsinkomst.  

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) 
Den förmånsbestämda ålderspensionen ska anses som genast påbörjande. Den 
anställde får tillgodogöra sig tjänstetid för beräkning av FÅP motsvarande den kvar-
varande tiden fram till 65 år.  

Kompensation för allmän pension 
Den anställde erhåller ingen kompensation för eventuellt bortfall av intjänad allmän 
pension.  

Avgångsvederlag 
Kommunen kan välja att istället för SAP utge ett avgångsvederlag. Den anställde har 
möjlighet att inom samma totala kostnadsram omvandla avgångsvederlaget till 
pensionspremie. 

Beslut om SAP/avgångsvederlag fattas av pensionsmyndigheten.  

Övrigt 
Den anställde kan efter särskilt beslut erbjudas konsultation av fristående rådgivare 
beträffande utformningen av den särskilda avtalspensionen.  
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Borgholms kommuns pensionsplan 
Samtliga anställda med en lön överstigande 8,5 inkomstbasbelopp i pensionsunderlag 
erbjuds alternativ om enskild pensionslösning utifrån riktlinjerna om Enskild 
pensionslösning som följer av Bilaga 1 till denna policy.  

Löneväxling mot pension 
Anställd kan erbjudas att växla bruttolön mot pensionsavsättning efter godkännande av 
personalchefen. Växlingen ska ske enligt regelverk i bilaga 2 till denna policy. 

Återbetalning av för mycket utbetald pension 
Arbetstagaren är skyldig att lämna uppgifter som behövs för beräkning av pension i 
enlighet med arbetsgivarens anvisningar. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter 
lämnas kommer kommunen alltid att inleda utredning av för mycket utbetald pension 
om beloppet överstiger 500 kronor. Understiger beloppet 500 kronor har kommunen 
ändå rätt att återkräva detta belopp.  

Utbetalning av små förmåner 
Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 0,2 % av gällande PBB kommer 
kommunen att istället omräkna pensionen och utbetala beloppet som ett engångs-
belopp.  

Utbetalning av små pensionsavgifter 
Enbart pensionsavgifter som överstiger 1 % av samma års IBB ska betalas ut som 
pensionsavgift. I annat fall betalas det ut som en kontantutbetalning och sker senast i 
april året efter intjänandet. För anställd som omfattas av AKAP-KL är motsvarande 
procentsats 1,5 %. 

_ _ _ _ _ _ _ 
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      Bilaga 1 
Riktlinjer för Alternativ tjänstepension 

1. Inledning 
Avtalet ”KollektivAvtalad Pension-Kommun och Landsting” (KAP-KL) medger möjlighet 
till alternativa pensionslösningar för utvalda personer eller grupper.  

Avtalet medger att arbetsgivare och arbetstagare överenskommer om annan pen-
sionslösning skall gälla än vad som följer av KAP-KL. 

Hos Borgholms kommun erbjuds nedanstående kategorier (punkt 2) att teckna s.k. 
Alternativ pensionslösning vilket ersätter den förmånsbaserade ålderspension (FÅP), 
d.v.s. pensionen på lönedelar överstigande ett pensionsunderlag på 7,5 inkomstbas-
belopp. Erbjudandet kommer bl.a. att öka Borgholms kommuns möjligheter att re-
krytera och behålla nyckelpersoner. 

I en Alternativ pensionslösning får medarbetaren en pensionslösning anpassad efter 
egna önskemål. 

Medarbetare som avstår från att aktivt välja, kvarstår i ursprunglig KAP-KL för för-
månsbestämd ålderspension (FÅP), enligt kollektivavtalets huvudregel. 

För de medarbetare som väljer att kvarstå i ursprunglig KAP-KL, kan val av Alternativ 
pensionslösning göras senare. Kravet är då att medarbetaren vid detta senare tillfälle 
har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. 

Alternativ pensionslösning kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller en-
ligt lag och kollektivavtal. 

Rätten till eget val av pensionsförvaltare till den avgiftsbestämda ålderspensionen 
kvarstår oförändrat även för medarbetare som väljer Alternativ pensionslösning. 
Premien för avgiftsbestämd ålderspension får inte användas för Alternativ pensions-
lösning. 

Borgholms kommun utser valbara försäkringsgivare avseende placering av premien för 
Alternativ pensionslösning. 

Annan tillämpning av Alternativ pensionslösning än vad som anges i dessa riktlinjer får 
inte förekomma hos Borgholms kommun.  

2.  Personkrets 
Borgholms kommun erbjuder Alternativ pensionslösning till de medarbetare som upp-
fyller samtliga följande villkor: 

 Omfattas av KAP-KL. 
 Är 28 år eller äldre. 
 Har en tillsvidareanställning hos Borgholms kommun 
 Har en lön som överstiger 8,5 i pensionsunderlag 
 Har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till 8,5 

inkomstbasbelopp 
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3. Grundregler 
Pensionsåldern är 65 år. 

Medarbetaren omfattas av KAP-KL:s regler om pensionsmedförande lön, intjänandetid 
mm. Borgholms kommun svarar, enligt plan, för finansiering och tryggande av för-
månerna. 

Medarbetaren äger enligt KAP-KL, efter överenskommelse med Borgholms kommun, 
att istället för ursprunglig KAP-KL välja annan pensionslösning för ålderspensionen för 
pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. 

Skriftlig överenskommelse ska undertecknas mellan Borgholms kommun och den an-
ställde för att pensionslösningen ska vara giltig.  

KAP-KL:s avgiftsbestämda del kvarstår i enlighet med kollektivavtalet. Sjuk- och 
efterlevandepensionsförmåner kvarstår på hela pensionsunderlaget.  

Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55-års ålder eller från den tidpunkt som skat-
telagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett livsvarigt 
eller temporärt uttag.  

Premiebetalning ska ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 65 
års ålder. 

För arbetstagare som avgår före 65 år, dock tidigast från och med kalendermånaden 
under vilken han eller hon fyller 61 år, tillgodoräknas även den tid som återstår till 65 
år, s.k. slutbetalning.  

Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är 
oåterkallelig förmånstagare.  

4.  Val av utformning av Alternativ pensionslösning 
Den medarbetare som väljer Alternativ pensionslösning, får välja premiebestämd för-
säkringslösning inom ramen för de leverantörer som Borgholms kommun upphandlat 
avseende såväl traditionell- som fondförsäkring.  

4.1. Premieunderlag för Alternativ pensionslösning 
Premien för försäkringar enligt Alternativ pensionslösning kommer årligen att av-
stämmas mot den premiekostnad som Borgholms kommun annars skulle ha haft för 
en försäkrad förmån för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Kostnads-
neutralitet gäller för Borgholms kommun. 

4.2. Traditionell- eller fondförsäkring 
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på pen-
sionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är beroende av 
de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den vinstdelning som för-
säkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid fondförsäkring den värdeut-
veckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av fondförsäkring är alltid 
medarbetaren själv ansvarig för valet av fond, och därmed också storleken på pen-
sionsförmånerna. 
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4.3 Efterlevandeskydd/Återbetalningsskydd 
Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetare själv avgöra om 
hans/hennes alternativa pensionslösning ska omfatta utökat efterlevandeskydd, s.k. 
återbetalningsskydd. Detta påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre.  

Borgholms kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i 
det fall någon medvetet avstått ifrån val av återbetalningsskydd i det alternativa valet. 

4.4.  Obligatoriskt premieskydd vid sjukdom 
Premien för Alternativ pensionslösning ska obligatoriskt innehålla premieskydd vid 
sjukdom. Det betyder att pensionsuppbyggnaden fortsätter även under sjukdomstid. 
Kostnaden för premieskyddet belastar ej den anställdes premieutrymme utan betalas 
av arbetsgivaren utöver den övriga premien.  

5. Konsekvenser av att välja Alternativ pensionslösning 
Medarbetare som valt Alternativ pensionslösning kan inte under anställningstiden hos 
Borgholms kommun återgå till ursprunglig FÅP (förmånsbestämd ålderspension). 

Genom att välja Alternativ pensionslösning tar medarbetaren eget ansvar för den 
valda pensionslösningen. Medarbetaren eller efterlevande till medarbetaren, kan så-
ledes i framtiden inte ställa några krav på Borgholms kommun, för att vald pensions-
lösning skulle ge ett oförmånligt ekonomiskt utfall, jämfört med den ålderspension 
som ursprunglig FÅP skulle ha givit. 

6. Förändring av vald alternativ försäkringslösning 
Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform inom den alternativa försäk-
ringslösningen.  

7. Löneökning/löneminskning 
Om medarbetare inom personkretsen får löneökning så att hans pensionsunderlag 
överstiger 8,5 inkomstbasbelopp, ska han erbjudas att välja Alternativ pensionslös-
ning.  

Om medarbetare som valt Alternativ pensionslösning får löneminskning, så att pen-
sionsunderlaget understiger 7,5 inkomstbasbelopp, upphör premiebetalningen.  

8. Rådgivning 
För medarbetaren innebär valet mellan ursprunglig och Alternativ pensionslösning ett 
viktigt privatekonomiskt beslut. 

Borgholms kommun kommer därför att erbjuda medarbetaren individuell rådgivning 
av fristående försäkringsspecialist vilken utses av Borgholms kommun.  

För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet mellan ursprunglig och Alternativ 
pensionslösning, ska denne före sitt val alltid få information om skillnaderna mellan de 
olika försäkringslösningarna.  

9. Ansvar för riktlinjerna 
Kommunstyrelsen ansvarar för dessa riktlinjer 

_ _ _ _ _ _ _  
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      Bilaga 2 

Riktlinjer för löneväxling till pension 

1. Inledning 
En löneväxling innebär att den anställde byter en bestämd del av sin bruttolön mot att 
motsvarande del plus tillägg inbetalas till en pensionsförsäkring i ett valt försäkrings-
bolag utefter den anställdes önskemål, kommunens upphandling, pensionspolicy samt 
dessa riktlinjer.   

Löneväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt lag och kol-
lektivavtal samt ev. privat sparande. 

Borgholms kommun har upphandlat valbar försäkringsgivare avseende placering av 
premien för löneväxlingen. 

2.  Personkrets 
Borgholms kommun erbjuder växling av lön mot pension till de medarbetare som 
uppfyller samtliga följande villkor: 

 Har en tillsvidareanställning i kommunen 
 Omfattas av KAP-KL 
 Är 21 år eller äldre 
 Har en lön som överstiger 8,25 inkomstbasbelopp 

3. Grundregler 
 Pensionsåldern är 65 år. 
 Uttag från pensionen kan påbörjas vid 55 års ålder eller från den tidpunkt som 

skattelagstiftningen och valt försäkringsbolags villkor tillåter antingen som ett 
livsvarigt eller temporärt uttag.  

 Premiebetalning kan ske så länge medarbetaren kvarstår i tjänst, dock längst intill 
65 års ålder. 

 Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd tjänstepension med den anställde 
som försäkrad. Den försäkrade har full förfoganderätt över pensionen.  

4. Storleken på växlingen 
Det belopp som den anställde avstår varje månad måste uppgå till minst 500 kronor.  

Utöver den bruttolön som den anställde avstår bekostar arbetsgivaren ett tillägg mot-
svarande skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket inbetalas till det för-
valtningsalternativ som den anställde väljer. Tillägget kan komma att förändras utifrån 
en ev. förändring av de sociala avgifterna eller löneskatten och är således inget fast 
belopp.   

5.  Val av utformning av löneväxlingen 
Den medarbetare som väljer löneväxling, får välja premiebestämd försäkringslösning 
inom ramen för de leverantörer som kommunen upphandlat avseende såväl traditio-
nell- som fondförsäkring.  
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5.1. Traditionell- eller fondförsäkring 
Utmärkande för premiebestämd försäkring är att pensionens storlek baseras på pen-
sionskapitalet vid pensioneringstidpunkten. Pensionskapitalets storlek är beroende av 
de premier som inbetalats under anställningstiden, samt av den vinstdelning/återbä-
ring som försäkringsbolaget tilldelar traditionell försäkring, eller vid fondförsäkring den 
värdeutveckling fonden erhållit under den aktuella perioden. Vid val av fondförsäkring 
är alltid medarbetaren själv ansvarig för valet av fond, och därmed också storleken på 
pensionsförmånerna. 

5.2 Efterlevandeskydd 
Utöver det efterlevandeskydd som finns i KAP-KL kan medarbetaren själv avgöra om 
hans/hennes löneväxling ska omfatta ett utökat efterlevandeskydd, s.k. återbetal-
ningsskydd. Detta påverkar den egna ålderspensionen, som då blir lägre.  

Borgholms kommun tar inget ansvar, utöver kollektivavtalet, gentemot efterlevande, i 
det fall någon medvetet avstått ifrån val av återbetalningsskydd i det alternativa valet  

6. Förändring av försäkringslösningen 
Medarbetaren har möjlighet att byta förvaltningsform, premiestorlek och efterlevande-
skydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av förvaltningsform och efterle-
vandeskydd ska anmälas till respektive försäkringsbolag. Ändring av premiestorleken 
ska anmälas till personalavdelningen. Ändring kan ske maximalt två gånger per år.   

7. Löneunderlag 
Det är lönen innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till tjänstepen-
sionen. Dock kan ev. ersättningar från socialförsäkringarna enligt lag komma att på-
verkas av växlingen såsom allmän pension, sjukersättning och föräldrapenning.  

Det är även lönen innan växlingen som ska ligga till grund för lönerevision.  

8. Vid sjukdom/ledighet 
Löneväxlingen upphör vid långvarig ledighet (dock ej semester) eller då den anställde 
ej längre har en sjuklön som avdraget kan tas av.  

9. Särskild överenskommelse 
För att växling av lön mot pension ska börja gälla ska en särskild överenskommelse 
upprättas vilken ska undertecknas av både den anställde och av arbetsgivaren.  

10. Rådgivning 
För medarbetaren innebär valet av ev. löneväxling ett viktigt privatekonomiskt beslut. 

Borgholms kommun kommer därför att erbjuda medarbetaren individuell rådgivning 
av fristående försäkringsspecialist vilken utses av kommunen.  

För att medarbetaren ska kunna ta ställning i valet ska denne före sitt val alltid få in-
formation om skillnaderna mellan de olika förvaltningsformerna samt övriga valmöjlig-
heter.  

11. Ansvar för riktlinjerna 
Kommunstyrelsen ansvarar för dessa riktlinjer 
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Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88705 magdalena.Widell@borgholm.se
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Till KS

Remiss – vigselförrättare 2019-2022 

Förslag till beslut 
att Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna vigselförrättare under 
perioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Inkommen remiss 2018-10-22 från Länsstyrelsen i Kalmar län om en 
förteckning av de vigselförrättare som ska förordnas de kommande 4 åren.

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

Bedömning
Nuvarande vigselförrättare är tillfrågade och följande personer önskar vara 
kvar även nästa mandatperiod. 
Eva Wahlgren, Ilko Corkovic, Lisa Crocker, Magita Vestring, Per Lublin och 
Ann- Kristine Forsman.

Vidare föreslås Lena- Marie Wikström, Jens Odevall samt Charlott Lindahl 
som nya vigselförrättare inför perioden 2019-2022. 

Kommunledningskontoret

 

Jens Odevall Magdalena Widell
Kommunchef Förvaltningssekreterare

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
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Magdalena Widell

Från: Länsstyrelsen Kalmar län <kalmar@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 22 oktober 2018 13:43
Till: vasterviks.kommun@vastervik.se; Kommun Vimmerby; Info Torsås; Kommunen 

Oskarshamn; Kommun Mörbylånga; Kommun Nybro; Kommun Mönsterås; Kommun 
Kalmar; Kommun Högsby; Kommunen Hultsfred; Borgholms Kommun; Kommunen 
Emmaboda

Ämne: Förfrågan borgerliga vigselförrättare

Begäran över förteckning på borgerliga vigselförrättare. 
 

Ni ska senast den 16 november 2018 till Länsstyrelsen i Kalmar län inkomma med en förteckning över de 
borgerliga vigselförrättare som ska förordnas de kommande fyra åren.  

 
Av förteckningen ska namn, adressuppgifter och personnummer framgå.  

 
Förteckningen skickas till kalmar@lansstyrelsen.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristine ”Kicki” Åkesson 
Kommunikationsenheten, registrator 
kristine.akesson@lansstyrelsen.se 
 
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 
Besöksadress: Regeringsgatan 1 
Telefon: 010 223 80 00, Fax: 010 223 81 10 
 
www.lansstyrelsen.se, kalmar@lansstyrelsen.se   
Facebook: facebook.com/lstkalmar 
Instagram:@lstkalmar, Twitter: @lstkalmar 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/lstkalmar/  
 
Information om hur Länsstyrelsen Kalmar län behandlar  
personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 335

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 335 Dnr 2018/168 109 KS

Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om  Åkerboskolans 
ombyggnation i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-06-18 § 150 motion från Lars-Erik Larsson 
(V) till kommunstyrelsen för beredning. 

Lars-Erik Larsson (V) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar
- att frågan om Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad ska tas upp och 

beslutas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 97 - inriktningsbeslut
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 137 – förtydligande av inriktningsbeslut.
Tjänsteskrivelse med förslag att motionen avslås.

Dagens sammanträde
Ordförande Staffan Larsson (C) föreslår att motionen bifalls och att inriktningsbeslut 
avseende Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad enligt KS § 97/18 lyfts till 
kommunfullmäktige enligt motionens intention. 

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till ordförandens förslag att föreslå bifall till motionen och 
att inriktningsbeslut enligt kommunstyrelsen § 97/18 lyfts till kommunfullmäktige. 

Marcel van Luijn (M) yrkar att motionen avslås.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
motionen, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder bifalls-
yrkandet. 

Reservation
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 1)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-13 335

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till

Kommunfullmäktige

______________
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Motion till Borgholms kommunfullmäktige . 
 
 
Angående ombyggnad av Åkerboskolan 
 
Kommunstyrelsen har beslutat anta ett förslag om ombyggnad av         
Åkerboskolan. Vi tycker att det är ett ekonomiskt stort beslut och           
att frågan bör avgöras i kommunfullmäktige. 
 
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige skall besluta  
 
att    frågan om Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad 
        skall tas upp och beslutas i kommunfullmäktige. 
 
Byxelkrok den 11 juni 2018 
 
 
Lars-Erik Larsson 
Vänsterpartiet 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2018-11-21 2016/191 106

 

Handläggare
Jens Odevall
Kommunchef

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsen

Återrapportering och förslag till kommunfullmäktige; Öland en kommun

Förslag till beslut 
att överlämna till kommunfullmäktige att fatta beslut om att genomföra 

folkomröstning i enlighet med lagen(1991-692) om kommunala 
folkomröstningar.

Vid ett beslut om att genomföra folkomröstning har kommunfullmäktige även 
att ta beslut enligt styrgruppens förslag enligt  § 4/18.

Ärendebeskrivning
Styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår i protokoll 2018-11-20 § 4 
respektive kommunfullmäktige
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 

2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 

huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 
Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank

att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfull-
mäktige och kommunstyrelse.

att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytter-
ligare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kom-
munala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive 
valnämnd som ansvarar för valets genomförande.    

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163
Styrgruppens protokoll 2018-11-20 § 4
Slutrapport
Processbeskrivning
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2 (2)

Bakgrund
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att 
starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till 
projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i 
kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som adjungerade. Stefan 
Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag utifrån 
styrgruppens projektdirektiv vilket framgår av bifogad slutrapport.

Vid styrgruppens sammanträde 2018-11-20 hade styrgruppen att lägga förslag 
till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kommun?”. Två 
huvudalternativ fanns att ta ställning till vid sammanträdet;

Alternativ 1; Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i 
samband med valet till EU-parlamentet 2019.

Alternativ 2; Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kommun-
chef i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt samverkan kommunerna 
emellan och återkomma senare i frågan om formell sammanslagning av 
kommunerna. 

Kommunledningskontoret
 

Jens Odevall
Kommunchef

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll sid 1 (3)

Sammanträdesdatum
2018-11-20

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN ………….-…..….-…..….   /   …..…….-……….-……... SIGN ………

Plats och tid KS-rummet, Stadshuset Borgholm kl. 13:00-14:30

Beslutande Eva-Lena Israelsson, Ordförande (S) 
Kjell Magnusson (C)
Margareta Lööf- Johansson (S)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Henrik Yngvesson (M)
Matilda Wärenfalk (S)
Kent Ingvarsson                                      (M)
Marcel van Luijn (M)
Daniel Nilsson (C)

Övriga närvarande Stefan Carlsson, projektledare 
Ann Willsund, kommundirektör Mörbylånga
Jens Odevall, kommunchef Borgholm 

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Borgholms stadshus 2018-11-21

Underskrifter Sekreterare
Jens Odevall

Ordförande
Eva-Lena Israelsson 

Justerande
Marcel van Luijn
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Sammanträdesprotokoll sid 2 (3)

Sammanträdesdatum
2018-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1 Val av justerare
Marcel Van Luijn utses att justera dagens protokoll. 

§ 2 Föregående protokoll/minnesanteckningar
Styrgruppen beslutar 
att lägga föregående anteckningar till handlingarna.

§ 3 Godkännande av dagordning
Styrgruppen beslutar 
att godkänna dagordningen.

§ 4 ”Öland en kommun?” – förslag till kommunfullmäktige

Bakgrund
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att inleda en
process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till projektet utsågs presidierna i
de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i kommunstyrelserna med de två kommuncheferna 
som adjungerade. Stefan Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag ut-
ifrån styrgruppens projektdirektiv, vilket framgår av bifogad slutrapport.

Beslutsförslag
Styrgruppen har att lägga förslag till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kom-
mun?”. Två huvudalternativ finns att ta ställning till vid dagens sammanträde.

Alternativ 1
Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i samband med valet till EU-parlamentet 
2019.

Alternativ 2
Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kommunchef i uppdrag att ta fram en strategi 
för fortsatt samverkan kommunerna emellan och återkomma senare i frågan om formell samman-
slagning av kommunerna. 

Beslut

Styrgruppen föreslår respektive kommunfullmäktige

att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar i 
frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 2019.
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Sammanträdesprotokoll sid 3 (3)

Sammanträdesdatum
2018-11-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under huvudfrågeställningen ”ska 
Borgholms och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank
att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige och kommun-sty-
relse.
att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytterligare bestämmelser som 
erfordras enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av 
respektive valnämnd som ansvarar för valets genomförande.    

Härutöver beslutar styrgruppen

att inför behandlingen i respektive kommun komplettera utredningen med bilagd processbeskrivning 
om vad som händer vid ett eventuellt ja i de bägge kommunerna till att bilda en kommun. 

Protokollsanteckningar 
Kjell Magnusson (C) och Margareta Lööf-Johansson (S) anmäler avvikande mening då de föredrar 
alternativ 2 (samverkan).

§ 5 Nästa möte
Styrgruppen beslutar att nästa möte äger rum den 28 december kl. 10:00 i Färjestaden under förut-
sättning att de båda fullmäktigeförsamlingarna beslutar att genomföra folkomröstningen.
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PROCESSBESKRIVNING INFÖR EN EVENTUELL FOLKOMRÖSTNING OM 
ÖLAND EN KOMMUN.

1. Styrgruppen för projektet föreslog 2019-11-20  respektive 
fullmäktigeförsamlingar att en folkomröstning ska genomföras i 
anslutning till EU-valet i maj 2019.

2. Fullmäktige i de två kommunerna beslutar i december i enlighet 
med styrgruppens förslag.

3. Valnämnden får uppdraget att genomföra den formella delen 
av folkomröstningen.

4. Anmälan görs till valmyndigheten om att en folkomröstning 
kommer att genomföras.

5. Styrgruppen får ansvaret för att förutsättningarna finns för en 
kampanj för ja respektive nej till en sammanläggning under 
våren 2019.  Styrgruppen tar också fram nödvändig information 
till allmänheten inför omröstningen.

6. Vid fullmäktigeförsanlingarnas möte i januari avsätts medel för 
folkomröstningens genomförande.
- Administrativa kostnader 
- Resurser till ja respektive nej kampanjerna
- Kostnader för samhällsinformationen

7. Folkomröstningen genomförs den 26 maj i anslutning till EU-
valet.

8. Folkomröstningsresultatet sammanställs för varje kommun. 
Resultatet är rådgivande och de två kommunerna beslutar om 
hur man vill gå vidare.
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9. Om de båda kommunerna beslutar att gå vidare med en 
kommunsammanläggning görs en förfrågan till regeringen om 
att få påbörja sammanläggningsarbetet. 

10 . Kammarkollegiet bereder ärendet till regeringen. I denna 
beredning görs en bedömning av om det finns bestående 
fördelar med att bilda en kommun på Öland.

11 . Regeringen ger ”grönt ljus” under hösten 2019 till att starta 
sammanläggningen och utser ett antal politiker till att vara så 
kallade sammanläggningsdelegerade. Denna politikergrupp har 
till uppgift att dels skapa den nya organisationen dels successivt 
fatta större beslut som har påverkan efter det att den nya 
kommunen är på plats.

12 . Val till kommun Öland genomförs 2022.
13 . Den nya kommunen börjar verka  2023.
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1. Inledning

Den 7 juni 2009 genomfördes en folkomröstning om en sammanläggning av de två 
kommunerna på Öland. Svaret från befolkningen var nej. Nejsidan fick 56 % och jasidan 
41,1%. I Borgholms kommun blev resultatet ett ja men i Mörbylånga röstade invånarna nej. 
Anledningen till resultatet kan vi naturligtvis bara spekulera om. Många hävdar att de 
ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna var en starkt bidragande orsak till resultatet. 
Dessutom var det mycket diskussioner om var kommuncentrum skulle ligga. Det fanns heller 
inget tydligt politiskt ledarskap för de båda sidorna.

Det har inte förekommit några kommunsammanläggningar i Sverige sedan 1970-talet. Sedan 
dess har kommunerna istället ökat den interkommunala samverkan. Den ökade kraftigt 
framförallt under 1990- och 2000-talet. Under senare år har dock frågan om 
sammanläggningar aktualiserats på nytt.

I Sverige har regeringen tillsatt en parlamentarisk utredning som bland annat ska undersöka 
behovet av sammanläggningar, ökad samverkan eller annan uppgiftsfördelning i samhället. 
Detta för att öka kommunernas kapacitet att hantera sina utmaningar. Utredningen har redan 
kommit, med ett delbetänkande om möjligheterna till avtalssamverkan mellan kommunerna. 
Riksdagen har också beslutat om ändrad lagstiftning som innebär att avtalssamverkan tillåts 
på de flesta av kommunernas verksamhetsområden.

Under 2017 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på uppdrag av 
Ölandskommunerna en utredning som studerade förutsättningarna för en sammanslagning. 
Denna utredning gjorde en genomgång av de administrativa förutsättningarna såsom 
organisation, ekonomi och påverkan på den kommunala servicen. Utredningen kan med 
fördel läsas som en del i beslutsunderlaget inför beslutet i december.

Jag har valt att hålla denna rapport relativt kort. Istället bifogas ett antal filer som bilagor. För 
att få ett fullödigt beslutsunderlag bör dessa bilagor läsas. Jag sammanfattar direkt i 
rapporten de flesta av dessa bilagor:

 SKL utredningen 
http://www.sou.gov.se/kommunutredningen
Sammanfattning av kommunutredningens delbetänkande ”En generell rätt till 
kommunal avtalssamverkan” 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2017/10/sou-201777

 Sammanfattning av forskningsrapport till kommunutredning. ”Strukturella reformer 
riktade mot den kommunala nivån i Danmark, Finland och Norge 200-2018”

 Underlag till dialogmötena och resultatet av medborgarundersökningen:
www.morbylanga.se/olandenkommun
www.borgholm.se/olandenkommun
Fritextsvar i medborgarundersökningen

Detta underlag behandlas i styrgruppen för projektet den 12 oktober. Därefter genomförs en 
workshop den 8 november med de nya fullmäktigeförsamlingarna. Slutligen fattas 
vägvalsbeslut i fullmäktige i december.

Projektledaren står för de slutsatser som finns i denna rapport.
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1. Upplägg av projektet ”Öland en kommun?”

Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att starta upp en 
process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till projektet utsågs presidierna i 
de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i kommunstyrelserna samt de två 
kommuncheferna som adjungerade. En projektledare anställdes på halvtid. 
Fullmäktigeordförandena och kommuncheferna utgör en arbetsgrupp för projektet.

Styrgruppen har beslutat om följande punkter som direktiv till processen:

 Utredningen ska bedrivas som en process där vi ska diskutera alternativa framtida 
strukturer för den kommunala organisationen. 

 Tre alternativ ska värderas:
- att vi arbetar kvar i nuvarande struktur med två kommuner.
- att vi ökar samarbetet radikalt i förhållanda till idag.
- att en folkomröstning om en eventuell sammanslagning av kommunerna görs i 
anslutning till EU-valet i maj månad 2019.

 En dialog ska genomföras med medborgarna och de politiska partierna om 
framtidens kommunala organisation på Öland 

 Beslut om val av alternativ ska fattas av de två fullmäktigeförsamlingarna i december 
2018.

 En sammanslagning med Kalmar ska inte ingå i utredningen.
 En analys ska göras av vilken omvärld och utmaningar en framtida organisation ska 

hantera.
 En opinionsundersökning ska genomföras till samtliga hushåll på Öland.

3. Från sockenkommuner till en kommun på Öland?

Det är på sin plats att vi inledningsvis gör en historisk betraktelse över hur Ölands 
administrativa tillhörighet och indelning har utvecklats över tiden. Det finns naturligtvis många 
argument för och emot de olika alternativen till en ny organisation som tar sin utgångspunkt i 
historien. Den slutsatsen blir extra stark utifrån de diskussioner som fördes under 
medborgardialogen. 

3.1 Landskap
Öland är ett eget landskap, till ytan Sveriges minsta. Landskap är en äldre indelning som 
sedan 1634 helt saknar administrativ betydelse, men är en stark grund för kulturell identitet. 
De flesta människor anger landskapet som sin hembygd snarare än länet. Få ölänningar 
skulle troligen presentera sig som ”från Kalmar län”. Landskapen används mycket i kulturella 
sammanhang och för marknadsföring i turistnäringen. Öland är i detta sammanhang ett 
mycket starkt varumärke, välkänt för sin säregna geologi, natur, kultur och sitt klimat.

3.2 Län
Sedan regeringsformen 1634, när Sverige indelades i län, har Öland varit en del av Kalmar 
län, men bildade en kort tid, mellan 1819 och 1826, ett eget län. 

3.3 Härader 
Härader är ett historiskt område kring en tingsplats för rättsliga frågor. Häraderna fick fastare 
geografiska gränser i och med att kyrksocknar etablerades på 1100- och 1200-talen. 
Socknarna utgjorde därefter delar av ett härad. I härader och socknar utövades den 
kommunala självstyrelsen på landsbygden, i rättskipning och en del kommunala politiska 
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beslut. Öland var indelat i Algutsrums, Gräsgårds, Möckleby, Runstens, Slättbo och Åkerbo 
härad. Tidigare fanns också Förbo och Hulterstads härad.
Häradernas olika funktioner försvann gradvis genom kommunreformer, andra administrativa 
reformer och lagändringar.

3.4 Socknar
Socken är ett gammalt namn på landsortsförsamling i folkkyrkor, kyrksocken, som även kom 
att få funktion som borgerlig landskommun, sockenkommun, och beskattningsenhet, 
jordebokssocken. 
Alla socknens ärenden sköttes på sockenstämman.  Kyrksocknen och sockenkommunen 
avskaffades som administrativ enhet vid kommunreformen 1862. Jordregistersocknen 
användes fram till fastighetsdatareformens genomförande 1976–1995. Socknarna är 
fortfarande en registerenhet i historiska arkiv och var underlag till distriktsindelningen 2016 
som ersatte svenska kyrkans församlingar i folkbokföringen och fastighetsregistret. Öland 
har 33 socknar, som liksom landskapet är en grund för kulturell identitet.

3.5 Kommunreformer 
Sverige har genomgått tre landsomfattande kommunreformer. Alla har haft syftet att öka det 
lokala självstyret, genom indelning i administrativt funktionella och ekonomiskt bärkraftiga 
enheter. 

3.6 Kommunreform 1862
1862 års kommunalförordningar är ursprunget till dagens kommunssystem med lokalt 
självstyre. Med socknarna som grund indelades Sverige i 2500 kommuner, varav 88 städer. I 
princip var alltså varje socken på Öland en egen kommun. En diskussion fanns redan tidigt 
nationellt om inte socknarna var för små, och att man i stället borde valt häraden som bas för 
en kommunal enhet. 

3.7 Kommunreform 1952
De små, sockenbaserade kommunerna hade efter befolkningsomflyttning och urbanisering 
svårt att klara de allt större uppgifter de fick. På Öland bildades landskommunerna 
Gärdslösa, Mörbylånga, Köpingsvik, Ottenby, Torslunda och Ölands-Åkerbo samt Borgholms 
stad. 

3.8 Kommunreform 1971
Kommunreformen 1952 visade sig ganska snart inte vara tillräckligt genomgripande. En 
enhetlig kommuntyp infördes enligt centralortsprincipen. Samtliga tidigare landskommuner, 
städer och köpingar ombildades till enbart kommuner. Nu bildades Borgholms kommun, som 
1974 införlivade Ölands-Åkerbo kommun, och Mörbylånga kommun, som 1974 införlivade 
Torslunda kommun.

3.9 Öland en kommun
Den 7 juni 2009, samma dag som Europaparlamentsvalet, röstade ölänningarna om att slå 
samman Borgholms och Mörbylånga kommuner till en kommun. Nej-sidan segrade med 
56,0% mot ja-sidans 41,1%. Motståndet mot en gemensam kommun var starkare i 
Mörbylånga kommun än i Borgholms kommun.

4. Omvärld, utmaningar och värderingar

En förändring i den kommunala organisationen måste naturligtvis svara upp mot den 
omvärld, de värderingar och utmaningar som finns för framtiden. En viktig del i de 
medborgardialoger som genomfördes under maj 2018 var en diskussion om vilka utmaningar 
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som Sveriges kommuner står inför.  En del i underlaget – för medborgardialogerna - var 
därför den statliga kommunutredningens analys. Utmaningarna som är specifika för Ölands 
kommuner diskuteras också. (se underlag www.)
Utifrån denna dialog formulerade vi åtta utmaningar som vi också ställde frågor om i 
medborgarundersökningen. Utmaningarna var utifrån vad respondenterna ansåg vara 
viktigast.

 En stark kommunal ekonomi.
 En god service till de äldre.
 Att vårda Ölands unika värden.
 Att hantera miljö och klimat.
 Att det finns en väl fungerande demokrati.
 Att det går att rekrytera bra kompetens. 
 Att vi får fler att flytta till Öland 
 Det är viktigt att Öland har en stark röst i omgivningen.

 Det finns en stor mängd synpunkter i fritext från de som svarade på enkäten om hur man ser 
på framtiden hittar man här.

5. Dialogmöten i maj 2018

Styrgruppen beslutade i sina direktiv att en dialog ska genomföras med medborgarna och de 
politiska partierna om hur framtidens kommunorganisation ska utformas. Denna diskussion 
ska ta sin utgångspunkt i de utmaningar som kommunerna har generellt och 
ölandskommunerna specifikt. De viktigaste utmaningarna redovisades i kapitel 4. 
Styrgruppen godkände en plan för dialogen innehållande sex medborgarmöten på Öland 
under maj månad. Dessutom erbjöds de politiska partierna möjligheten att få en föredragning 
och diskussion med projektledaren.

Projektledaren har också genomfört ett ytterligare medborgarmöte, deltagit i tre 
Rotarymöten, ett möte med högstadieeleverna i Borgholm och ett frukostmöte i Sandvik. 

Uppskattningsvis har ca 600 personer deltagit i dessa möten. Deltagarna vid 
medborgarmötena har till stor del haft en hög medelålder och varit intresserade av 
samhällsfrågor. Det relativt låga deltagandet har säkert sin förklaring i ett stort antal faktorer. 
Vi vet att intresset för samhällsstrukturer generellt sätt är lågt hos medborgarna. Det är det 
som kommer ut ur strukturerna som är av intresse utifrån ett medborgarperspektiv. 
Nedläggning av glesbygdsskolor tilldrar sig mer intresse än frågor om 
kommunsammanläggningar.

Dialogen vid mötena var mycket konstruktiv och många bra argument diskuterades för de 
olika alternativen. Grunden för diskussionen har varit ett presentationsmaterial som tagits 
fram av projektledaren och godkänts av styrgruppen. Presentationsmaterialet hittar ni här.

Vid mötena fanns både argument för och emot en kommunsammanläggning. De som 
argumenterar för en kommunsammanslagning använder framförallt följande argument:

 De viktigaste är att vi får en effektiv organisation som kan hantera skattepengarna på 
ett bra sätt. 

 Varumärkesfrågan är viktig för många. Öland är ett starkt varumärke som skulle 
kunna bli ännu starkare om en kommun bildades under namnet Öland.

 Många anser att det i framtiden kommer en tvingande kommunreform där det bildas 
en kommun där även Kalmar ingår. För att stå stark i en sådan förändring är det 
viktigt att Öland är en kommun.
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 Den förändringsprocess som en sammanläggning innebär ger möjligheter till att 
skapa nytänkande i den kommunala organisationen.

 Vi får möjlighet att dra nytta av digitaliseringen fullt ut när vi skapar en ny 
organisation. Kan digitaliseringen skapa en decentraliserad organisation?

 En sammanfattande positiv uppfattning är att en kommun på Öland skapar 
förutsättningar för en ökad styrka som blir viktig i såväl regional som nationellt 
perspektiv.

De som känner sig osäkra om vilket av alternativen som är det rätta eller som är direkt 
motståndare till en sammanslagning använder framförallt följande argument:

 Många har varit med under flera sammanslagningar. Sockensammanslagningar och 
koimmunsammanläggningar har alltid inneburit centralisering till de större orterna och 
att glesbygden har fått betala ett högt pris med sämre service som resultat.

 Känslan av att vara bortglömd är mest påtaglig utanför Borgholm och Färjestaden. 
Det finns en stark kritik mot de politiska ledningarna att man inte ser behoven utanför 
de större orterna.

 Ett flertal påpekar att demokratin kommer att skadas om Öland blir en kommun. 
Avståndet till de förtroendevalda blir längre och ansvarsutkrävandet otydligare.

 Många menar också att en så omfattande förändringsprocess som en 
sammanslagning av kommunerna innebär kommer att vara kostsam. Kommunerna är 
väldigt olika när det gäller kultur och struktur och de kommer vara svårt att skapa en 
ny organisation.

6. Medborgarundersökning

I augusti månad svarade 3144 ölänningar på en enkät där de gav sina synpunkter på hur 
framtidens kommunala bör utformas. Målet med undersökningen har varit:

 Att klargöra hur ölänningarna ställer sig till de tre alternativen sammanslagning, att 
låta kommunerna finnas kvar som idag, samt markant ökad samverkan.

 Att bättre förstå vilka motiv och förklaringar som ligger bakom medborgarnas 
ställningstaganden mellan de tre alternativen.

 Att se eventuella skillnader i uppfattningen mellan åldersgrupper, kön eller 
bostadsort.

 Att ge fler ölänningar ges chansen att komma till tals i frågan om 
kommunsammanläggning.

Den öppna undersökningsformen är vald för att i så stor utsträckning kanalisera 
uppfattningar som finns hos ölänningarna. Vi ville sätta trösklarna så låga som möjligt för att 
delta och därför publicerade vi undersökningen helt öppet. Att över 3000 personer väljer att 
delta överstiger med råge våra förväntningar.

Det hade inte varit några problem att istället göra en OSU-undersökning (obundet 
slumpmässigt urval) till exempel över telefon, för att uppnå en ur statistisk synvinkel mer 
tillförlitlig undersökning. Men då skulle vi ha missat möjligheten att verkligen kanalisera 
uppfattningar, farhågor och förhoppningar på bredare front. Det har vi lyckats med nu och det 
gynnar verkligen den fortsatta processen.

De svar som tagits bort har gjorts så med varsam hand för att vi inte av oaktsamhet ska 
radera ett någons uppriktiga svar. Vi har under hela undersökningsperioden övervakat 
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deltagandet genom att följa IP-adresser och vi är fullt medvetna om att det bor flera i varje 
hushåll. Anonymiteten har inte röjts och antalet "dubbelröster" är minimalt.

Undersökningen bör som nämnts inte ses som en OSU och därför blir det heller inte 
meningsfullt med en bortfallsanalys. Istället väljer vi att poängtera att resultatet ska tas med 
en nypa salt. 

Vi kan heller inte med säkerhet säga att en eventuell kommande folkomröstning skulle 
utmynna i exakt samma resultat. Den skulle exempelvis bara ha två svarsalternativ och då 
kan svarsbilden komma att se annorlunda ut. 

Allt ovanstående ligger helt i linje med de mål, förväntningar och reservationer vi hade inför 
undersökningens start. 

Resultatet av undersökningen redovisas i det följande: 

På frågan om vilket alternativ av organisation som man föredrog så svarade 57 % att man 
ville se en kommun på Öland, 23 % ville behålla kommunerna så som de ser ut idag och 20 
% föredrog ett alternativ med en ökad samverkan. Utifrån de svar som avgivits har det alltså 
skett mycket i förhållande till folkomröstningen 2009, då 56 % sa nej till en sammanslagning 
av kommunerna. Vi ska beakta att undersökningen inte är en folkomröstning och resultaten 
bygger på drygt 3000 svarande. Å andra sidan kan vi utgå ifrån att det vid en folkomröstning 
finns bara ja och nej och inte tre alternativ. Hur detta påverkar resultatet är svårt att bedöma. 

Ålder eller kön påverkar inte svaren, men bostadsorten påverkar på samma sätt som vid 
folkomröstningen, medborgarna i Borgholm är mer positiva till en sammanslagning. I 
Borgholm är 62 procent för en sammanslagning, i Färjestaden 60 procent och i Mörbylånga 
49 procent.

Läs hela undersökningen här och alla fritextsvar här.

7. Ekonomiska förutsättningar och påverkan av en kommun på Öland.

Vi vet att den kommunala ekonomin stod i fokus vid omröstningen 2009, då jämförelserna 
mellan kommunerna var viktiga argument. Den kommunala ekonomin har också bedömts 
som den viktigaste framtidsutmaningen i den genomförda medborgarundersökningen.

Resultatet i Borgholms kommun blev rekordhögt under 2015 med ett överskott på 11 procent 
av skatter och bidrag. År 2016 levererades ännu ett positivt resultat på 5 procent av skatter 
och bidrag. Borgholm hade dessa resultat till följd av eftersläpning av besparingar i 
verksamheterna efter förluståret 2012, samt effektivisering i verksamheterna vid 
flyktingvågen. När antalet nyanlända ökade under 2015 hade verksamheterna inte möjlighet 
att rekrytera i den takt som behovet uppstod. Borgholm fick också under dessa år intäkter 
från Migrationsverket baserat på antalet nyanlända i kommunen. För detta likvida tillskott 
beslutades långsiktiga investeringar istället för drifttillskott då det var ett tillfälligt bidrag. Detta 
gör att resultaten bibehåller en hög nivå och kommunen klarar av att finanserera 
investeringar utan nyupptagning av lån. Genom detta ökar soliditeten i kommunen. 

Mörbylånga hade 2017 ett resultat med 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
Utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och högre vinster vid försäljning än normalt 
var bidragande faktorer till resultatet. De närmsta åren, 2019 – 2021, sker en sämre 
skatteunderlagsutveckling i kombination med fortsatt ökat behov. Detta väntas leda till sämre 
resultat, inte bara för Mörbylånga utan för de flesta kommuner. För att klara den ökade 
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efterfrågan i takt med att demografin och ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag 
behövs effektiviseringar i verksamheterna. Behovet av personal inom skola, vård och omsorg 
kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara 
välfärdsuppdragen.

7.1 Framtid
Borgholms och Mörbylånga kommuner står inför liknande utmaningar de närmsta åren med 
minskade intäkter och ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna. I Borgholm ser de 
ekonomiska förutsättningarna sämre ut vid en prognos på fyra år framåt i tiden, jämfört med 
föregående år då skatteunderlaget förväntas vara samma. I Mörbylånga ökar 
skatteunderlaget på grund av befolkningsökning. Efterfrågan på äldreomsorg prognosticeras 
öka över tid till följd av en åldrande befolkning. Troligen kommer fler platser att behövas inom 
särskilt boende om inte andra boendelösningar, som exempelvis Bovieran eller BoKlok, blir 
framtida alternativa äldreboenden. Behovet av hemtjänst kommer troligen också öka i 
framtiden. I Mörbylånga kommun ökar efterfrågan på skolor och barnomsorg då området 
kring brofästet växer till följd av nybyggnation. 

Inom verksamheten för vård och omsorg används effektiv schemaplanering och hälsosam 
schemaläggning. Syftet är att skapa fler heltider samt att skapa förutsättning att arbeta heltid 
fram till pensionen. Detta är en strategi för att klara kompetensförsörjningen inom vård och 
omsorg. En effektiv schemaplanering är också en förutsättning för att kunna införa heltid som 
norm vid anställning. I och med att framtida intäkter inte kommer att räcka till när 
befolkningen växer behöver verksamheterna effektivisera på olika sätt. Digitaliseringen 
effektiviserar verksamheterna, exempelvis genom beställning av mat, digitala körjournaler 
och digital tillsyn på natten. 

Personalförsörjningen är en utmaning inom barn och ungdomsverksamheten de närmaste tio 
åren. I år har Mörbylånga för första gången inte kunnat tillsätta alla tjänster direkt med 
behöriga lärare. Samarbete med Linnéuniversitet kommer att bli fortsatt viktigt och arbete 
med att attrahera, rekrytera och behålla personal fortsätter. Kommunerna vidtar flera 
åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare.  Arbetet fortsätter med att skapa 
trygga, kreativa arbetsplatser med bra ledare. 

Mörbylånga och Borgholm har ungefär samma ekonomiska förutsättningar vid en 
sammanslagning. Det är inte någon som har bättre eller sämre ekonomi de närmsta åren. 
Däremot kan större enheter bidra till att klara framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Det 
finns möjlighet att rationalisera verksamheten och skapa en effektivare organisation som är 
bättre rustad för framtidens utmaningar. Risker med att slå ihop ekonomierna ses därför som 
väldigt liten. 

7.2 Intäkter
Borgholms kommuns intäkter minskar på grund av kostnadsutjämningen som redan under 
2018 minskat med 12 mkr jämfört med 2017. De riktade statsbidragen som kommunen fått 
baserat på antalet nyanlända fasas också ut från att vara 10 mkr under 2017 till att försvinna 
helt 2021. Utöver de ekonomiska bortfall som ses över tid finns utmaningar för framförallt 
socialförvaltningen som i dagsläget inte håller den tilldelade budgetramen. Det finns i 
dagsläget inte resultat för att nå målet om god ekonomisk hushållning, det vill säga ett 
resultat om två procent av skatter och bidrag. 

Befolkningstillväxten i Mörbylånga kommun gör att intäkterna ökar med cirka 20 mkr årligen. 
Med en växande befolkning ökar även kraven på de kommunala tjänsterna. Även 
Mörbylånga kommun har fått ta del av riktade statsbidrag baserat på antalet nyanlända med 
cirka 5 mkr. 

Skattesatsen i Borgholms kommun, exklusive begravningsavgift och avgift till svenska kyrkan 
är 32,95 procent 2018 vilket överstiger riksgenomsnittet med 0,83 procentenheter. I 
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Mörbylånga kommun är skattesatsen 32,78 procent vilket är något lägre än i Borgholm. Vid 
en sammanslagning kommer den nya skattesatsen att beslutas. Enligt den utredning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde av möjliga effekter vid en sammanslagning 
av Ölandskommunerna föreslås en sänkning i Borgholm och en höjning i Mörbylånga för att 
få ett medelvärde av den befintliga skattesatsen. Min bedömning är att det blir svårt att höja 
kommunalskatten i samband med en sammanläggning. Förväntan är ju snarare att sänka 
kostnaderna eller höja kvalitén i den kommunala servicen.

7.3 Effekter vid sammanslagning
Skatteutjämningens effekter är svåra att förutspå, då en sammanslagning inte regleras i 
lagstiftningen. Intäkterna för en sammanslagen Ölandskommun antas vara samma som för 
de båda kommunera i dagsläget. En trolig effekt efter en sammanslagning är att kostnader 
för politik och övre chefsledet samt eventuell administration minskar samt kan kostnader för 
system och program minskar då dubbla licenser samt dubbla implementationskostnader inte 
behövs. Verksamheter inom exempelvis skola, vård och omsorg förväntas vara intakta. I en 
större organisation kan sårbarheten vid personalomsättning bli mindre påtaglig. I 
basverksamheten finns möjlighet till effektivare resursprioriteringar inom ramen för större 
enheter. 

7.4 Investeringar
I dagsläget finansieras investeringarna i Borgholms kommun med egna medel, men då 
investeringsbehovet i kommunala fastigheter är stort har underhåll fått stå tillbaka under de 
år som kommunen hade sämre ekonomi. Fortsatta investeringar behövs i fastighetsunderhåll 
framöver. Behov finns också inom vägnät, vatten- och avloppsledningar samt hamnar. Det 
går i dagsläget inte att redovisa hur stor investeringsvolym som motsvarar behovet, men 
budgetutrymmet är inte tillräckligt.

När orterna kring Ölandsbron växer, behöver infrastrukturen i form av gator, vägar och 
cykelvägar följa med i utvecklingen. Andelen äldre ökar, vilket innebär att Mörbylånga 
kommun behöver cirka 30 platser på särskilt boende inom tio års tid. Detta ställer krav på att 
ett nytt äldreboende börjar projekteras inom de närmaste åren. Båda ölandskommunerna är 
avlånga geografiskt. I Mörbylånga kommun bor merparten av invånarna i den nordöstra 
delen medan den största delen av befolkningen i Borgholms kommun bor i tätorten.  
Ambitionen är att hela Öland ska leva, vilket innebär att en utbyggnad av servicefunktioner i 
möjligaste mån sker i bägge kommunerna. En vatten- och avloppsplan har beslutats i 
Mörbylånga kommun där utbyggnad prioriteras i de områden som ännu inte har kommunalt 
vatten och avlopp. Det är både ledningar, vattenverk och pumpstationer som behöver 
byggas ut för att uppnå en stabil infrastruktur. 

7.5 Soliditet och skuldsättning
Soliditeten för Borgholms kommun är 40 procent 2018 och beräknas öka med en 
procentenhet per år. Detta förutsätter att investeringarna finanseras med egna medel samt 
att resultatnivåerna är 2 procent av skatter och bidrag. Då majoriteten av skuldsättningen är i 
Borgholm Energi AB redovisas den sammanslagna skuldsättningen; 754 mnkr, 67 
tkr/invånare. Nyupplåning är inte aktuell i dagsläget men kan bli aktuell om 
investeringstakten fortsatt är högre än utrymmet. Utrymmet baseras på kommunens resultat 
och avskrivningar.

Mörbylånga kommun har de senaste åren på grund av stora investeringar behövt uppta nya 
lån. Kommunens låneskuld uppgår nu till 48 tkr/invånare och inklusive koncernen blir 
summan 84 tkr/invånare. År 2001 hade kommunen inga lån men har fram till idag lånat 724 
mnkr. Summan av investeringarna för denna period uppgår till ca 1 600 mnkr varmed drygt 
hälften av investeringarna har självfinansierats. Soliditeten i Mörbylånga kommun uppgår till 
27 procent för 2017 och har minskat de senaste åren på grund av den ökade låneskulden.
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7.6 Utmaningar för två Ölandskommuner
Mörbylånga är en växande kommun där inflyttningen är större än utflyttningen. Färjestaden 
med omnejd är den ort som växer mest på grund av närheten till Kalmar. Färjestaden är idag 
att betrakta som en förort till Kalmar. Varje dag pendlar flera tusen personer över bron i båda 
riktningarna till och från båda kommunerna. När en ort som Färjestaden växer krävs också 
att infrastrukturen i form av gator, vägar och cykelvägar följer med i utvecklingen. Dels för att 
flödet runt om på orten ska flyta fint men också för att gatorna och cykelbanorna ska vara 
säkra. För att utvecklingen inte ska stanna av krävs att detaljplaner för ytterligare 
byggnationer finns klara och att kommunen exploaterar ytterligare områden. Bebyggelsen 
bör vara blandad för att säkerställa en bra integration i samhället och att de äldre får 
möjlighet att lämna sina villor till förmån för barnfamiljer.

Att vara en tillväxtkommun som Mörbylånga har sina utmaningar i att det krävs stora 
investeringar, i både infrastruktur och fastigheter, för att bedriva kommunal verksamhet. I och 
med att den största andel människor som flyttar hit är mellan 30 och 40 år, föds eller flyttar 
också många barn till kommunen. Utbyggnaden av förskolor och grundskolor i lagom takt är 
en utmaning för kommunen. Friskolor etablerar sig också i Färjestaden vilket gör det svårt att 
planera hur många barn som börjar i den kommunala skolan jämfört med friskolorna. Inom 
de närmaste åren planeras för en ny förskola och ett nytt högstadium i Färjestaden. 

Digitaliseringen inom kommunala verksamheter är nödvändig för att effektivisera. Genom att 
exempelvis byta manuell handläggning mot datorsystem som ger samma utfall varje gång 
och samma värde, exempelvis ansökan av försörjningsstöd eller bygglov, effektiviseras 
processerna. Det är också i detta utvecklingsarbete som små kommuner har svårigheter. Det 
kostar både tid och resurser att förbättra processerna.

I dagläget har kommunerna en gemensam IT-avdelning som gynnar samarbetet i många 
avseenden, då exempelvis gemensamma system och program förenklar samverkan. Det är 
tänkbart att personal- och ekonomiavdelningarna i viss mån skulle kunna bli gemensamma 
men det bygger på att exempelvis ekonomiprocesserna blir likadana i båda kommunerna. 
Även stödfunktioner som servicecenter och kommunikation skulle kunna vara gemensamma. 
Att stödfunktionerna finns lokalt är viktigt för politik och ledning. Detta skulle försvåra att en 
gemensam avdelning lokaliseras i den ena eller andra kommunen. 

Även handläggning och inspektion av vissa myndighetsfrågor skulle kunna bedrivas 
gemensamt såsom bygglov, alkoholhandläggning, livsmedelsinspektion med mera. 

8. Politisk - och tjänstemannaorganisation

Frågan om den framtida inre organisationen för de två kommunerna blir framförallt aktuell om 
fullmäktigeförsamlingarna beslutar om en ökad samverkan eller om man vill gå vidare till en 
folkomröstning om en kommunsammanslagning. 

Om beslutet blir en ökad samverkan bör detta arbete startas under våren 2019. Områden för 
ökad samverkan ska definieras och det finns en förväntan på att en sådan verkligen ska 
omfatta kärnverksamheterna och ge tillbaka rationaliseringsvinster. Formen för samverkan 
bör diskuteras:

 Vilka delar av samverkan ska ligga i kommunalförbundet.
 Hur kan vi dra nytta av möjligheterna till avtalssamverkan som nyligen har beslutats i 

riksdagen. 
 Hur ska samverkansinitiativen implementeras.
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Om beslutet blir att en folkomröstning om en sammanslagning ska genomföras 2019 bör 
vissa organisationsfrågor lösas. En viktig fråga är när i den fortsatta processen vissa 
organisationsfrågor behöver aktualisera. Exempel på sådana frågor är:

 Övergripande principer för den politiska organisationen.
 Principer för tjänstemannaorganisationen.
 Var olika delar av den framtida organisationen ska geografiskt placeras.

En utgångspunkt bör vara att organisationsfrågor är något som alltid går att lösa, om det 
finns ambition göra en sammanslagning. Samtidigt är det ett faktum att många efterlyser 
tidiga och tydliga lösningar inte minst på lokaliseringsfrågorna och att dessa frågor i stort sett 
är avgörande för hur man ställer sig till frågan om en sammanslagning. Dessa frågor måste 
tas på allvar och det är i grunden en politisk fråga att avgöra när dessa frågor behöver 
tydliggöras. 

Några principer som bör diskuteras är:

 Möjligheten att använda politiska områdesnämnder i syfte att garantera närheten till 
förtroendevalda på hela ön.

 Hur styrningen skall byggas upp så att effektivitetsvinsterna tas tillvara på ett effektivt 
sätt.

 Vilket ansvar och vilka frågor ska koncentreras till kommunstyrelsen och 
kommunledningsfunktionen.

 Hur digitaliseringen kan användas för att decentralisera en ny organisation och flytta 
ut delar av tjänstemannaorganisationen.

 Hur många ledamöter ett nytt fullmäktige ska ha och hur många valkretsar den nya 
kommunen ska delas in i.

 Vilket rationaliseringskrav som ska ställas på genomförandeprocessen. 
 Vilken ort som ska var säte för den nya kommunen.
 Hur processen för att harmonisera organisationsvärderingarna mellan kommunerna 

ska designas och ledas.
 Vid en eventuell genomförandeprocess måste en organisation under 

sammanläggningsdelegerade byggas upp.
 Vi måste också vara tydliga med att en samläggning av de två kommunerna är en 

rationaliseringsinvestering som kommer att generera ökade kostnader i det korta 
perspektivet men som naturligtvis långsiktigt ska resultera i högre kvallitté och lägre 
kostnader.

När och hur måste ovanstående frågor utredas och beslutas:

 Före fullmäktigebesluten i december
 Under våren 2019 men före folkomröstningen.
 Efter folkomröstningen om resultatet visar att en ny kommun ska bildas.
 Frågorna är framförallt en del i sammanläggningsdelegerandes arbete. 

9. Avslutande resonemang och förslag till beslut.

Låt oss nu återvända till de tre alternativen vi använt av oss i projektet. I det följande 
redovisas de viktigaste argumenten som kommit fram under processen. Det finns ett mycket 
bra underlag i de ”fritext” beskrivningar som finns kopplade till opinionsundersökningen som 
drygt 3100 Ölänningar svarat på samt resultatet av den medborgardialog som genomförts.
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9.1 Behåll kommunerna som idag.
Det är helt naturligt att ett antal som svarat anser att de nuvarande kommunerna fungerar 
bra och att en förändringsprocess skulle bli stökig och dyr. Många har erfarenhet av tidigare 
sammanslagningar och har en upplevelse av att varje förändring har inneburit en ytterligare 
centralisering och ytterändarna i den nya organisationen har varit förlorare. Avstånden på ön 
tas upp som ett skäl till att behålla kommunerna som idag. Öland är en lång ö och många har 
en rädsla av att komma geografiskt för långt från såväl förtroendevalada som tjänstemän i en 
ny kommun. 

Flera som förordar att kommunerna ska vara kvar är förespråkare för småskalighet när det 
gäller demokratin och den kommunala organisationen. 

Skillnaderna mellan kommunerna lyfts också upp som argument mot en sammanslagning. 
Skillnaderna finns på många områden som organisationsstruktur, organisationsvärderingar 
och skilda näringslivsstrukturer. Det finns de som hävdar att det finns en misstänksamhet 
bland medborgarna om respektive kommun. Vilken kommun har bäst ekonomi, vad kommer 
den nya kommunens centrum lokaliseras, vilken kommun är mest modern m.m.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att argumentationen kring detta alteranativ ofta är 
värderingsdrivet och ett värnade om det man tycker är bra. Man vet vad man har men inte 
vad man får. Men det handlar också om tilltro till det småskaliga och uppfattningen att det 
inte finns så mycket att hämta hem i en förändring.

Om besluten i fullmäktigeförsamlingarna landar i detta alternativ i december så behövs en 
ordentlig diskussion om hur man kan överbrygga misstänksamheten mellan centrum och 
periferi som finns i dagens kommuner på Öland.

9.2 Öka samarbetet markant mellan kommunerna.
Många anser att man med en ökad samverakan kan behålla kommunernas särarter 
samtidigt som effektiviteten kan öka genom att ta tillvara stordriftsfördelar.

Med ökad samverkan kan nytta dras av de områden som respektive kommun har bra 
kompetens inom och har en väl utvecklad verksamhet inom. Det gäller att dra nytta av 
stordriften där den passar och småskaligheten där den passar.

Argumentet att kommunerna inte är redo för en sammanslagning förs också fram och då kan 
samverkan vara ett första steg. En långtgående samverkan bli en test på vad en 
sammanslagning skulle kunna ge.

Om fullmäktigeförsamlingarna beslutar om detta alternativ i december så bör en 
politikergrupp från respektive kommunstyrelser tillsättas med uppgiften att fördjupa 
samverkan inom områden som är lämpliga. Här gäller det att prioritera och utveckla smidiga 
sätt att implementera samverkansinitiativen.

Den nya lagstiftningen om avtalssamverkan kan användas som ett viktigt instrument i detta 
arbete.

9.3 Gör en kommunsammanslagning
Argumenten för en sammanslagning är framförallt följande:

 Vi blir starkare tillsammans.
 Varumärket Öland – som är viktigt för vårt näringsliv- blir starkare om vi har en 

ölandskommun.
 De utmaningar som kommunerna står inför kräver en stark kommunal 

ekonomi, hög kompetens och bra kvalité i den kommunala servicen
 En sammanslagning kan locka till sig ny kompetens.
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 En sammanslagningsprocess leder i sig själv till att vi tvingas lyfta på varje 
sten och därmed bidra till nytänkande och effektivisering.

Sammanfattningsvis bygger argumentationen på en övertygelse om att det finns positiva 
effekter av att bilda en kommun.

Om detta alternativ blir fullmäktiges beslut i december startar ett arbete med att förbereda en 
folkomröstning som ska äga rum i maj nästa år i anslutning till EU valet. Under våren ska då 
en kampanj drivas för ja respektive nej till en ny Ölandskommun 2023. En objektiv 
samhällsinformation måste också genomföras under våren för att ge information/kunskap om 
vad folkomröstningen innebär.

9.4 Två viktiga frågor
Två frågor som har lyfts kring samtliga alternativ har varit dels om samverkan/samgående 
med Kalmar dels om var huvudorten/sätet för en eventuell ny kommun ska placeras

Kalmarfrågan diskuteras ur olika perspektiv:

 Gör en sammanslagning på Öland nu så vi är starkare när vi tvingas ihop med 
Kalmar.

 Gör ingen förändring nu för vi kommer i alla fall slås samman med Kalmar i nästa 
tvingade kommunsammanslagning.

 Testa om det är möjligt att göra en sammanslagning redan nu.
 Öka samarbetet med Kalmar framförallt inom turism och vattenområdet.

Det är viktigt att påpeka att ”kalmarfrågan” inte har ingått i direktiven till denna process. 
Frågan kan naturligtvis aktualisera genom tilläggsdirektiv.

Frågan om placeringen av huvudorten för en ny kommun tas upp av många. Färjestaden 
lyfts upp som ett alternativ andra anser Borgholm är den naturliga platsen. Detta är 
uppenbarligen en stark symbolfråga som kräver ett svar i den fortsatta processen.

9.5 Förslag till beslut om vägval i december.
Min slutsats om vägval bygger på följande punkter:

 Arbetet med projektet har skapat ett intresse på Öland för frågan om den framtida 
samhällsorganisationen.

 Vi har haft en bra mediabevakning.
 3144 medborgare svarade på webbenkäten, vilket visar på ett stort intresse för 

frågan. Vi har 100 sidor fritext om medborgarnas syn på de framtida utmaningarna 
och vilken organisation man föredrar.

 Enligt den genomförda medborgarundersökningen har det skett förskjutningar i 
opinionen i förhållande till folkomröstningen 2009

 Projektet har skapat stora förväntningar och intresse för vad resultatet blir i 
fullmäktigeförsamlingarna i december.

 Det finns inga avgörande skäl som talar emot att en sammanslagning inte går att 
genomföra.

10.Förslag till beslut

Mitt förslag till beslut är inte något ställningstagande för något av alternativen utan en 
rekommendation om hur processen behöver drivas vidare.
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Styrgruppen föreslås besluta att rekommendera Borgholms och Mörbylånga kommun att 
frågan om kommunsammanslagning ska bli föremål för en folkomröstning i maj månad 2019 
i anslutning till EU-valet.

Djupvik 2018-10-07

Stefan Carlsson
Projektledare
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Öland – en kommun?
Resultat av onlineundersökning 2018
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Undersökningsmål
ü Att klargöra hur ölänningarna ställer sig till de tre alternativen

• Sammanslagning
• Att låta de två kommunerna finnas kvar som idag samt 
• Markant ökad samverkan

ü Att bättre förstå vilka motiv och förklaringar som ligger bakom människors 
ställningstaganden mellan de tre alternativen.

ü Att se eventuella skillnader i uppfattning mellan åldersgrupper, kön eller 
beroende på var man bor på Öland.

ü Att genom undersökningen bidra till att fler ölänningar ges chansen att 
komma till tals i frågan om kommunsammanslagning.
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Metod
ü Den 16 augusti och 24 augusti 2018 skickades ett vykort till 

alla hushåll på Öland (12 580 st) med en uppmaning till alla 
över 16 år att ge syn i frågan om kommunsammanslagning på 
Öland. 

ü Undersökningen fanns tillgänglig på 
www.oland.se/enkommun samt i pappersform i receptionen 
på respektive kommunhus. 

ü Undersökningen startade den 16 augusti och stängdes den 31 
augusti. Deltagandet i undersökningen är anonymt.

ü Webbplatsen och enkäten har inte varit tillgänglig i 
sökmotorer eller för turister som besöker webbplatsen 
www.oland.se. 

ü Resultatet ska tolkas med försiktighet. I första hand ger 
undersökningen en kanalisering av vanligt förekommande 
uppfattningar bland ölänningarna.
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Frågebatteri
1. Vilka utmaningar ser du som särskilt viktiga för Öland att 
försöka möta? (Välj tre). 
En stark kommunal ekonomi
En väl fungerande demokrati
En god service till äldre
Att klara klimat och miljö
Att vårda Ölands unika värden
Fler inflyttare till Öland
En god tillgång till kompetens
En stark röst i omvärlden
Annat: (öppen fråga)

2. Vilket av följande tre alternativ föredrar du?
Slå ihop ölandskommunerna till en
Behåll de två kommunerna så som de ser ut idag
Öka samverkan markant mellan kommunerna

3. Hur motiverar du ditt val?
(Öppen fråga)
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Frågebatteri (forts..)
Var på Öland bor du?
I Borgholms kommun, utanför Borgholms tätort
I Borgholms tätort
I Mörbylånga kommun, utanför tätorter
I Mörbylånga tätort
I Färjestaden

Är du...
Kvinna
Man
Vill ej svara

Din ålder?
Under 18 år
18 - 25 år
26 - 40 år
41 - 65 år
66 år eller äldre
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Vem har svarat?

3144 svar

Kvinnor: 49 %
Män: 48 %
Vill ej uppge: 3 %

Kön

66 år eller äldre: 45 %
41-65 år: 42 %
26-40 år: 10 %
18-25 år: 2 %
Under 18 år:  1 %

ÅlderBoende på Öland

I Borgholms kommun: (44 %)
Utanför Borgholms tätort: 32 %
I Borgholms tätort: 12 %

I Mörbylånga kommun (56 %)
I Mörbylånga tätort: 6 %
I Färjestaden: 24 %
Utanför tätorter: 26 %
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Vad visar resultatet?

1. Slå ihop 
ölandskommunerna till en

2. Behåll de två 
kommunerna så som de ser 

ut idag

3. Öka samverkan markant 
mellan kommunerna
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20%

30%

40%

50%

60%

57%

23%
20%
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Skillnader i uppfattning?

ü Ingen/mycket små skillnader avseende ålder.

ü Ingen / mycket små skillnader avseende kön.

ü Vissa skillnader avseende boendeort:

Boende i Borgholms kommun (62 % svarar slå 
ihop) samt i Färjestaden (60 % svarar slå ihop) är 
mer positiva till sammanslagning än boende i 
övriga Mörbylånga kommun (49 % svarar slå 
ihop).
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Resultatet i respektive kommun
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3. Öka samverkan 
markant mellan 
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Viktiga utmaningar för Öland?

Diagrammet visar i vilken utsträckning som utmaningen pekats ut som viktig av respondenterna (flervalsfråga).
En fullständig lista över svaren som angetts under ”Annat” hittas här: https://app.box.com/file/317722079042

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

En stark kommunal ekonomi

En god service till äldre

Att vårda Ölands unika värden

Att klara klimat och miljö

En väl fungerande demokrati

En god tillgång till kompetens

Fler inflyttare till Öland

Annat

En stark röst i omvärlden

72%

55%

41%

34%

33%

31%

23%

10%

7%
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De som vill slå ihop anger “En stark 
kommunal ekonomi” som motiv.

En stark kommunal 
ekonomi

En god service till 
äldre

Att vårda ölands 
unika värden

En god tillgång till 
kompetens
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90%
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1. 
Slå ihop 
ölands-

kommunerna 
till en.
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Och förklarar med egna ord...

1. 
Slå ihop 
ölands-

kommunerna 
till en.

ü Öland är för litet för att ha två kommuner.

ü Bättre ekonomi och möjligheter till effektivisering.

ü Mindre byråkrati.

ü Tydligt i omvärldens ögon.

ü Lättare att attrahera kompetens till den 

kommunala organisationen.

ü Gammal rivalitet kan försvinna.

Vanliga typsvar

En fullständig lista över svaren som angetts under ”Hur motiverar du ditt val?” hittas här.
https://app.box.com/s/ctd3c8h63dvqhr6da662jbatt6ge01vv
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Några citat...

1. 
Slå ihop 
ölands-

kommunerna 
till en.

ü ”Öland blir mycket starkare varumärke om det enas under en 
kommun. Gemensam marknadsföring.”

ü ”Ett större befolkningsunderlag behövs för att klara alla 
kommunala uppdrag."

ü ”Öland är inte större än att det kan ledas av en organisation.”

ü ”Kan Gotland vara en kommun o ett län borde väl Öland klara 
detsamma.”

ü ”Kan inte finnas särintressen för två kommuner på Öland.”

ü ”För att klara utmaningarna är det en förutsättning.”
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En god service till 
äldre

En stark lokal 
ekonomi

Att vårda Ölands 
unika värden

En väl fungerande 
demokrati
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De som vill behålla kommunerna som idag 
anger oftast “En god service till äldre”.

2. Behåll 
de två 

kommunerna 
som de ser ut 

idag.
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Och förklarar med egna ord...

2. Behåll 
de två 

kommunerna 
som de ser ut 

idag.

Vanliga typsvar

ü Försämrade möjligheter till inflytande för gemene 
man.

ü Öland är en avlång ö. Det kan bli långt till de 
förtroendevalda.

ü Mindre enheter fungerar bättre än stora enheter.

ü De kulturella skillnaderna mellan kommunerna är 
stora.

ü Försämrad service på landsbygden.

ü Var ska kommunhuset ligga?
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Några citat...

2. Behåll 
de två 

kommunerna 
som de ser ut 

idag.

ü ”Småorterna får nog "stryka på foten" när det gäller olika 
investeringar.”

ü ”Öland en kommun = Mer byråkrati. Större kommunal 
administration. Mer kostnader för kommuninvånarna.”

ü ”Öland är alldeles för långt för att fungera som en 
kommun.”

ü ”Risken med en stor kommun är att insatser av olika slag 
ännu mer än nu koncentreras till de större samhällena 
och södra och norra Öland blir eftersatt.”

ü ”Ökad samverkan har prövats flera gånger men det slår 
inte väl ut. Kulturerna är så olika. Jag är orolig att en 
sammanslagning kommer kosta för mycket pengar, 
energi och tjafs till ingen nytta.”
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En stark lokal 
ekonomi

En god service till 
äldre

Att vårda Ölands 
unika värden

Att klara klimat och 
miljö
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De som vill öka samverkan anger...

3. Öka 
samverkan 
markant 
mellan 

kommunerna
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Och förklarar med egna ord...

3. Öka 
samverkan 
markant 
mellan 

kommunerna

Vanliga typsvar

ü Hitta områden där vi kan samverka mer och 
hjälpas åt.

ü Hopslagning leder till försämrade 
påverksansmöjligheter och service.

ü En gemensam kommun kan bildas på längre 
sikt. 

ü Liknande motiv som anges för ”Slå ihop 
kommunerna” och ”Behåll kommunerna 
som idag”.
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Några citat...

3. Öka 
samverkan 
markant 
mellan 

kommunerna

ü ”Samverkan där det är lämpligt med större enheter, 
men bara där den mindre enheten inte klarar sig själv.”

ü ”Det är först viktigt att kommunerna kommunicerar 
bättre och samarbetar innan vi gör en kommun.”

ü ”Jobba ihop i viktiga frågor såsom äldrevård, sjukvård, 
turism, skola mm.”

ü ”Tänka utanför boxen. Hjälpa varandra vid när det 
uppstår särskilda kriser. Typ vattenbristen.”

ü ”Stora strukturella och demokratiska skillnader mellan 
kommunerna, men många funktioner är likartade där 
samverkan markant kan och bör öka.”
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Resultatet i respektive kommun
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Kontaktuppgifter

Stefan Carlsson
Borgholms kommun
E-post: stefan.carlsson@oland.se

Per Ekman
Tendensor AB
E-post: per.ekman@tendensor.se

Undersökningen har genomförts av Tendensor AB på uppdrag av Borgholms 
kommun och Mörbylånga kommun.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2017-10-16 154-171

Utdragsbestyrkande

§ 163 Dnr 2016/191-106 KS

Uppdrag inledande diskussion utifrån Sveriges kommuner och lands-
tings utredning om Öland en kommun.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges och kom-
munstyrelsens presidier får i uppdrag att inleda samtal med representanter 
för Mörbylångas kommun utifrån SKL:s utredning Öland – en kommun.

Varje kommun står för sina egna kostnader. Om det uppstår gemensamma 
kostnader, exempelvis genom att någon konsult anlitas, så delas dessa kost-
nader lika mellan kommunerna.

Öppenhet ska vara vägledande och arbetet bör ske så skyndsamt som möj-
ligt. 

I våras fick samtliga ledamöter i kommunfullmäktige en inbjudan till presenta-
tionen av Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) utredning om förutsätt-
ningarna för en kommunsammanslagning på Öland. I rapporten belystes om-
rådena ekonomi, demokrati och kvalitet.

Detta är en intressant fråga som presidierna i båda kommunerna, tillsam-
mans med respektive kommunstyrelsens arbetsutskott, vill fortsätta att disku-
tera. Detta ska göras objektivt och utan förutfattade meningar. Det är viktigt 
att belysa för- och nackdelar för de båda kommunerna. SKLs utredare finns 
att tillgå som bollplank om det behövs.

Strukturen på arbetssättet bestäms av arbetsgruppen men det är mycket vik-
tigt med återrapportering både till övriga politiker och allmänheten.

Yrkanden
Daniel Nilsson (C) yrkar att gruppen utökas med en person från Centerparti-
et. 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet stöder förslaget att utöka 
gruppen med en person från centerpartiet. 

Stig Bertilsson (C) yrkar att Daniel Nilsson tilldelas platsen i gruppen.

Per Lublin (nÖP) anser att rapporten ska läggas till handlingarna.

Ordföranden konstaterar efter fråga att kommunfullmäktige anser att gruppen 
ska utökas med en person, vilket nu även är presidiets förslag, samt att det 
finns ett förslag på personval, vilka ska ställas under proposition.

Proposition – inledande diskussion
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder 
förslaget att inleda diskussion.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2017-10-16 154-171

Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller presidiets för-
slag att inleda diskussion röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej. 

Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 1 nej-röst (BILAGA 2)

Kommunfullmäktige godkänner därmed en inledande diskussion enligt försla-
get.

Proposition – val av representant
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige utser 
Daniel Nilsson (C) att ingå i gruppen. 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

a t t kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier tillsammans 
med en representant från Centerpartiet får i uppdrag att inleda samtal 
med representanter för Mörbylånga kommun utifrån SKL:s utredning 
Öland – en kommun. 

a t t varje kommun står för sina egna kostnader. Om det uppstår gemen-
samma kostnader, exempelvis genom att någon konsult anlitas, så 
delas dessa kostnader lika mellan kommunerna.

a t t öppenhet ska vara vägledande och arbetet bör ske så skyndsamt 
som möjligt.

a t t utse Daniel Nilsson (C) att ingå I gruppen för Centerpartiet. 

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)

_____________________________

279



280



Delårsbokslut 
2018Ka

lm
ar

su
nd

s g
ym

na
sie

fö
rb

un
d,

 D
el

år
sb

ok
slu

t 2
01

8

Et
t d

elå
r f

ull
t a

v m
öjlig

heter!

281



1 
 

 

Innehåll 
Förvaltningsberättelse ....................................................................................................... 2 

Utveckling under året ..................................................................................................... 2 
Årets resultat .................................................................................................................. 3 
Investeringar .................................................................................................................. 4 
Förväntad utveckling ...................................................................................................... 5 
Väsentliga personaluppgifter .......................................................................................... 6 
Ekonomiska mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning ..................................... 10 

Måluppfyllelse - verksamhetsmål ..................................................................................... 14 
Enheterna ........................................................................................................................ 24 

Lars Kaggskolan .......................................................................................................... 24 
Jenny Nyströmsskolan ................................................................................................. 27 
Stagneliusskolan .......................................................................................................... 29 
Axel Weüdelskolan och Mjölnergymnasiet ................................................................... 31 
Ölands Gymnasium ..................................................................................................... 33 

Driftredovisning ............................................................................................................... 36 
Investeringsredovisning ................................................................................................... 37 
Kassaflödesanalys........................................................................................................... 37 
Resultaträkning ............................................................................................................... 38 
Balansräkning .................................................................................................................. 39 
Noter ............................................................................................................................... 40 

 

 

 
  

282



2 
 

Förvaltningsberättelse 

Utveckling under året 
Gymnasieförbundet har lyckats väl i sin roll som utbildningsanordnare. Antal elever som går ut med 
examensbevis har ökat varje år sedan 2014 och förbundet ligger högre jämfört med riket. Förbundet 
har dock under de senaste åren haft kraftiga kostymanpassningar på grund av demografiska 
förändringar av antalet 16-19 åringar. Detta har inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt som 
bidraget från medlemskommunerna, vid sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts. Under 
våren 2018 har därför förbundet kartlagt sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och 
skillnader mellan Gymnasieförbundet och exempelvis riket. Utredningen visar att det årliga bidraget 
från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den 
genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. För att skapa bättre handlings- och 
planeringsutrymme för kommande utmaningar har förbundet, under våren, haft dialogmöten med 
förbundets medlemskommuner om en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Syftet har varit en 
avstämning av var förbundet är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna 
gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla hög kvalité, att ha en fortsatt god 
ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som 
genomsnittet i riket. 
 
Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att utveckla och förstärka både den yttre 
och inre organisationen. Under året har en ny process med elevhälsan startat. Elevhälsan har i 
samverkan med lärarna en central roll i skolans arbete med att utveckla inkluderande lärmiljöer med 
syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Ett nära och bra samarbete mellan rektor, 
lärare och elevhälsans yrkesgrupper är avgörande för om skolan ska lyckas utveckla inkluderande 
lärmiljöer. Elevhälsan behöver involveras mer i arbetet med att anpassa den ordinarie undervisningen 
till elevers olika behov och samarbetet mellan lärare och elevhälsan ska stärkas så att elever får tidigt 
stöd och hjälp. 
 
Med start våren 2017 har, genom ett varumärkesarbete, grupper ur personalen, elever och politiker 
tagit fram varumärkeslöften vilka har legat till grund för förbundets nya grafiska profil som beslutades 
av styrelsen under våren 2018. Tillsammans med den nya logotypen är den grafiska profilen en insats 
vilken ska tydliggöra kommunikationen mot förbundets målgrupper och ge en enhetlig kommunikation 
utåt som visar att gymnasieförbundet ligger i framkant och ger fler möjligheter. 
  
Integrering av språkpraktiken i undervisningen är en aktivitet i projektform vilken presenterades för 
styrelsen i februari. Syftet med projektet är att få en snabbare integration, att stärka elevernas 
språkutveckling och att få en ökad måluppfyllelse genom en strukturerad språkpraktik kopplad till 
undervisningen. 
  
I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av 
huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Skolinspektionen bedömer att 
huvudmannens styrning av gymnasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera 
avseende fungerar väl och att förbundet har goda rutiner för regelbunden informationshämtning och 
analys i uppföljningen av gymnasieskolan. 
  
Under sommaren har förbundet, med sina 10 samverkanskommuner i sydostregionen, utökat det 
redan etablerade samarbetet genom ett tilläggsavtal som reglerar parternas samverkan kring 
utbildning för nyanlända. Avtalet avser de nyanlända som söker asyl, är boende eller huvudsakligen 
vistas i respektive kommun och har rätt till gymnasieutbildning enligt förändringarna i lagarna 
(2016:752) och (2017:353). 
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Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda och i takt med att elevkullarna ökar så ser förbundet ett 
ökat lokalbehov. Gymnasieförbundet har fått möjlighet att hyra Storken 4 och har under våren 
påbörjat en projektering för att överta fastigheten 2019. Insatsen innebär att förbundet kan samla ihop 
verksamhet och koncentrera hyresavtal till färre fastighetsägare vilket i sin tur ger pedagogiska, 
praktiska och ekonomiska vinster. 

Årets resultat 
Årets helårsprognos visar på ett minusresultat om 24,1 mkr. Resultatet är en försämring från 
prognosen innan sommaren med 3,3 mkr. 
 
Skolenheterna uppvisar en försämrad helårsprognos gentemot april månads helårsprognos med 1,6 
mkr. Till stora delar är den försämrade prognosen hänförbar till försämrat resursutrymme. Antalet 
elever inom språkintroduktionen har minskat och de personella och materiella resurserna har inte 
kunnat anpassas i samma takt som elevminskningen. Effekten av elevminskning inom denna 
verksamhet reflekteras även inom den gemensamma verksamheten. Jämfört med de budgeterade 
antalet elever så har ett förväntat elevantal sjunkit med 18 stycken på årsbasis vilket motsvarar 2,1 
mkr i minskade intäkter från migrationsverket. 
 
Den totala prognosen för skolenheterna är ett underskott om 14,1 mkr och kan direkt kopplas till 
gymnasieverksamheten. Verksamheten för vuxenutbildning uppvisar en positiv helårsprognos även 
då det positiva utfallet på Axel Weüdelskolan minskat med 0,6 mkr sedan april månads prognos som 
en följd av personalförstärkningar inom främst Svenska för invandrare. Kommentarer kring enskilda 
enheters prognos återfinns längre fram i dokumentet. 
 
Hänsyn har i helårsprognosen tagits till de ökade elevkullar och flertalet elever på nationella program 
under höstterminen 2018 i jämförelse mot våren 2018. Direkta effekter vilka nu återfinns i prognosen 
är kostnader för skolskjuts och tilläggsbelopp. Dessa båda poster har räknats upp med 0,7 mkr. Då 
antalet elever ökar, ökar även antalet elever i friskolor och följden av detta blir för förbundet ökade 
interkommunala kostnader. I prognosen har höjd tagits för detta om 0,4 mkr efter april månads 
prognos. Elever från andra kommuner som går i Gymnasieförbundets skolor prognostiseras till 594 
stycken (576 år 2017). Elever som går till annan huvudman från förbundets medlemskommuner 
prognostiseras till 683 stycken (670 år 2017) 
 
Pensionsprognosen från Skandia uppger vid delåret en lägre prognostiserad kostnad avseende den 
förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP) på helår i förhållande till den prognos som erhölls vid 
delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Till detta kommer lägre kostnader för den beräknade 
löneskatten. Skillnaden mellan prognoserna är 2,4 kr till årets fördel. Dock nyttjas detta utrymme till 
ökade prognostiserade kostnader för det individuella valet, förändring av pensionsskulden samt 
utbetalning av pensioner med 1,4 mkr. Ett positivt utfall mot budget för pensions- och 
finanskostnaderna uppgår ändå till 1 mkr. Den interna finansieringen av pensionskostnaderna bidrar 
till resultatet med 1,3 mkr enligt prognosen.  
  
Enligt utfall från kammarättsdomar ska en ökning av friskolebidraget ske när de kommunala skolorna 
har visat underskott under en avstämningsperiod om tre år. En modell för utbetalning till friskolorna är 
framtagen och beslutades under augusti i förbundsstyrelsen. Förbundet har därmed bokat upp en 
utbetalning motsvarande beräkningen om 5,9 mkr baserat på åren 2010-2014. 
  
Förbundet hade vid ingång i året en avsättning gjord 2015 kvar. Denna avsåg omstrukturering i och 
med flytten av Stage4you Academy, numera Mjölnergymnasiet, till skolor i Kalmar. Efter juni månad 
är avsättningen förbrukad och därmed återstår ingen avsättning i balansräkningen förutom för 
pensionerna. Avsättningens nyttjande har inte påverkat förbundets resultat 2018. 
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Sammanfattningsvis så är årets prognos är ett direkt resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt 
urholkat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 
år, är på en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. 
Gymnasieförbundet flaggade för detta scenario tidigt på året och har med anledning av detsamma 
haft dialogmöten, om en nivåhöjning av medlemsbidraget, med medlemskommunerna under våren. 
 

 

Investeringar 
De budgeterade investeringarna enligt Kalmarsunds gymnasieförbund styrelse uppgår till 5 mkr. Detta 
är 2,8 mkr mindre i utrymme än under 2017. Flertalet av de kopiatorer som skulle köpas in enligt ny 
policy (till skillnad från förut då de leasades) är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med ett 
belopp i investeringsbudgeten 2018. Den investeringsplan som Stagneliusskolan har jobbat efter 
under tre år avslutades i och med 2017 och skolan har nu fått en budget för investeringar i anpassad 
nivå. 
 
Totalt har förbundet investerat för 1,5 mkr till och med augusti månad. Prognosen är att alla 
investeringsmedel som finns budgeterade (inom parentes nedan) används innan årets slut.   
 
Förbundsövergripande (1,2 mkr) finns en budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag från 
verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd att främja utveckling av verksamheterna.   
Restaurang & Café verksamheten ska byta ut grytor och en ugn i förbundets skolkök. Inköp av 
frysskåp och grytor tillsammans med mindre kostnader avseende verksamhetsutvecklingsprojekt 
uppgår efter augusti månad till 0,7 mkr. 
 
Lars Kaggskolans (1,3 mkr) i hög grad tekniska och resurskrävande program är i ständigt behov av 
modern utrustning för att upprätthålla dagens och framtidens krav. Detta innebär att inköp av ny 
utrustning till yrkesprogrammen även i år utgör en stor del av skolans totala investeringsbudget. 
Vidare kommer skolan att fortsätta påbörjat arbete med att skapa inspirerande och trivsamma 

285



5 
 

lärmiljöer. Till och med augusti månad har skolan investerat 0,13 mkr i utrustning till Bygg- och 
anläggnings samt VVS och fastighetsprogrammet i form av armeringsredskap och elvattenvärmare. 
  
Årets investeringsmedel på Stagneliusskolan (0,5 mkr) ska användas till klassuppsättningar av möbler 
till skolans salar samt stadigvarande undervisningsmaterial. Hälften av budgeten är efter augusti 
månad nyttjad till nya elevskåp, på grund av ökat elevantal, och till inventarier. 
 
Jenny Nyströmskolans investeringar (1,7 mkr) kommer 2018 främst att avse förnyade lärmiljöer på 
skolan. Klassrum behöver skapas och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt med nya 
pedagogiska undervisningsmetoder. Inköp av undervisningsmaterial planeras till vård- och 
omsorgsprogrammet och efter augusti månad har 0,05 mkr nyttjats till detta. I övrigt har investeringar 
gjorts motsvarande 0,12 mkr vilka avser klassrumsinventarier. 
 
Axel Weüdelskolan (0,2 mkr) planerar att investera i nyuppsättningar av stolar och bänkar till klassrum 
och arbetsrum. En-till-en bänkar samt uppmöblering av korridorer ingår också i skolans plan för 2018. 
Under 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och motionsredskap köptes in till skolan. Även 
undervisningsredskap i form av digitala redskap köptes in.  Dessa belastar kostnadsmässigt årets 
investeringsbudget med 0,15 mkr och ett överdrag med motsvarande summa på årets 
investeringsbudget beräknas bli aktuellt.   
 
På Ölands Gymnasium (0,1 mkr) finns behov av nya klassuppsättningar elevmöbler samt möbler till 
skolans personalutrymme. Dessa investeringar har ännu inte gjorts. 
 
 
 

Förväntad utveckling 
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 
att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i 
medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med ca 20 % fram till år 2027. 
Elevökningen kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt 
möta förändringarna gällande exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa. 
  
Satsningen på de nya lokalerna, beskrivna ovan, kommer att öka förbundets hyreskostnader med ca 
8 mkr. Till den ökade lokalkostnaden kommer de kostnader som förbundet haft för ensamkommande 
elever. Antalet ökade kraftigt med mer än 300 elever under bara två år. En del av dessa kostnader 
har finansierats genom migrationsverket men en stor del och en ökande andel är numera ofinansierad 
på grund av åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gällande möjlighet till 
uppehållstillstånd för elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för 
asylsökande elever som fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden. 
  
Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kommer att påverka 
ekonomin. Storleken på de ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna men förslagen kommer 
innebära ökade kostnader både för kärnverksamheten och för den administrativa verksamheten. (”En 
attraktiv gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 
gymnasieutbildning”, ”Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor”) 
  
En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för 
lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (1:e lärarreformen). Även om 
löneökningarna för satsningarna har varit fullt finansierade av staten så finns ingen ersättning för den 
ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär. 
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Väsentliga personaluppgifter 

Antal anställda 
Antalet tillsvidareanställda har ökat från föregående mättillfälle, december 2017, från 521 till 529 
tillsvidareanställda. 
Antalet visstidsanställda har minskat från 93 medarbetare till 82 medarbetare. Majoriteten av de 
visstidsanställda består av obehöriga lärare eller allmänna visstidsanställningar.  
Timavlönade omräknat till årsarbetare har i jämförelse med mättillfället i augusti föregående år sjunkit 
med 0.9 årsarbetare. 

 
Könsfördelning 
Andelen kvinnor och män av tillsvidareanställda är nästintill oförändrad sedan årsredovisningen i 
december 2017. Majoriteten i förbundet är lärare vilket anses vara ett kvinnodominerat yrke vilket gör 
det svårt att vid rekrytering få sökande av det underrepresenterade könet. Detta gör det i sin tur svårt 
att upprätthålla en jämn könsfördelning. Av de visstidsanställda är 50 % kvinnor och 50 % män. 
  

Åldersstruktur 
Medelåldern i förbundet är 48.2 år vilket är relativt högt. Detta är något som också syns under 
”åldersstruktur i procent av andel tillsvidareanställda” där majoriteten av medarbetarna, 97 %, är över 
30 år. 
  

Personalomsättning och rekrytering 
Till och med augusti 2018 har 56 tjänster annonserats ut externt vilket är en minskning med 9 tjänster 
vid samma tidpunkt föregående år. Av de 56 tjänsterna ligger 42st under kategorin ”pedagogisk 
verksamhet”. 38 av de utannonserade tjänsterna har varit tillsvidareanställningar i jämförelse med 39 
tillsvidareanställningar föregående år. 
  
Personalomsättningen visar, i jämförelse med föregående delårsbokslut, en liten nedgång på 
avgångar av orsak ”egen begäran”. I augusti 2017 hade 31 medarbetare sagt upp sig på egen 
begäran och 10 medarbetare hade avgått på grund av pension. I år är antalet avgångar mellan januari 
och augusti på grund av egen begäran 27 medarbetare och på grund av pension är samma som vid 
föregående år, 10st. 
Enligt tidigare framtagen pensionsprognos (årsredovisning 2017) står arbetsgivaren inför stora 
rekryteringsutmaningar framöver. 
  
För att möta kommande rekryteringsutmaningar fortsätter förbundet arbetet med implementeringen av 
det personalpolitiska programmet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förbundet arbetar även vidare 
med aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen. Underlag till rekryteringsprocessen kommer också 
att tas fram för att säkerställa en tydlig, effektiv och kvalitetssäker process.  
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Personalmått 
 

Anställda, antal Totalt Kvinnor Män 

Årsarbetare 576 350 226 

Månadsavlönade 610 369 241 

Andel kvinnor/män av 
månadsavlönade 100 % 60 % 40 % 

Tillsvidareanställda 529 329 200 

Andel kvinnor/män av 
tillsvidareanställda 100 % 62 % 38 % 

Visstidsanställda 82 41 41 

Andel kvinnor/män av 
visstidsanställda 100 % 50 % 50 % 

Timmar omräknat till antal 
årsarbetare (jan-jul 2018) 11.3 5.3 6 

   

Medelålder och 
sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män 

Medelålder 
tillsvidareanställda 48.2 48.3 48.1 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 94.6 % 95 % 93.9 % 

Åldersstruktur i procentuell  
andel tillsvidareanställda Totalt Kvinnor Män 

<29 3 % 1 % 2 % 

30-49 48 % 31 % 17 % 

50-67 49 % 30 % 18 % 

Personalomsättning Jan 
2018-Aug 2018 Procent 2018 

Antal Jan 2018- 
Aug 2018 Antal totalt 2017 

inkl egen begäran och 
pension 7.13 % 37 46 

egen begäran 5.20 % 27 35 

pension 1.93 % 10 11 

Externt annonserade 
tjänster 

56st varav 42st är under kat. ”pedagogiskt arbete” 
38 TV 18 visstid 
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Arbetsmiljö och hälsa 
 

Sjukfrånvaro 
Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger från januari 2018- augusti 2018 på 3.8 %. Vid samma 
tidpunkt föregående år låg den på 3.7 % vilket i år ger en ökning på 0.1 %. Sjukfrånvaron hos de olika 
grupperna som redovisas har minskat sen föregående år förutom hos åldersgruppen ”50 år eller 
äldre” där sjukfrånvaron har ökat med 0.6 %. 
  
Av den totala sjukfrånvaron är 44 % långtidssjukfrånvaro vilket är en minskning i jämförelse med 
föregående års statistik, 46.3 %. I jämförelse med resterande kommuner i Sverige som har en 
ackumulerad sjukfrånvaro på 7 % ligger Kalmarsunds gymnasieförbund lågt. För att bibehålla de låga 
sjuktalen är det viktigt att fortsätta arbetet med förebyggande insatser och ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
  
 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till förbundets arbetsplatser som besvaras 
av chefer, skyddsombud och medarbetare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Webbenkäten innehåller 
frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Förbundskontoret sammanställer 
arbetsplatsernas svar. Därefter ska varje arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån enkätresultatet. 
Handlingsplanerna behandlas i respektive samverkansgrupp. Enkäten ligger som grund till 
kommande insatser inom arbetsmiljöområdet. 
 
Det övergripande resultatet för 2017 visade på goda resultat gällande policys, rutiner, samverkan, 
ansvarsfördelning och företagshälsovård. Förbättringsområden framkom där elevskyddsombudens 
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roll behöver förtydligas, riskbedömningar behöver följas upp och introduktion där arbetsmiljön är 
inkluderad behöver förbättras. 
  

Förbundsövergripande insatser 
Under 2018 har förbundet fortsatt arbeta med implementeringen av det personalpolitiska programmet. 
Höstterminen 2018 genomförs medarbetarenkäten i syfte att kartlägga, bedöma och åtgärda 
förbättringsområden i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Ett arbete med revidering av arbetsmiljöpolicyn kommer även att påbörjas. 
   
Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på 
kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden beräknat i timmar. 
  

Total sjukfrånvaro 
Jan 2018- 
Juli 2018 

Jan 2017- 
Dec 2017 

Riksnivå 
medelvärde 
kommuner 

2017 
1.Total sjukfrånvaro ackumulerad 3.8 % 4 % 7 % 

2.Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) av total sjukfrånvarotid 

44 % 46.3 % 46.8 % 

3. Sjukfrånvaro ackumulerad för kvinnor 4.8 % 4.4 % 7.7 % 

4. Sjukfrånvaro ackumulerad för män 2.2 % 2.4 % 4.4 % 

5. Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 29 år eller yngre 

2.3 % 
 

1.9 % 5.9 % 

6. Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 30-49 år 

2.3 % 2.5 % 6.6 % 

7. Ackumulerad sjukfrånvaro i 
åldersgruppen 50 år eller äldre 

5.6 % 5.1 % 7.7 % 
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Ekonomiska mål, balanskrav och god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting skall upprätta en budget för varje 
kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Utöver balanskravet ska dock 
fullmäktige/direktionen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för den kommunala 
verksamheten. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 
 

Balanskravsutredning 

  
Prognos 

2021 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Årets resultat enligt resultaträkningen 0,5 0,5 0,5 -24,1 
Balanserat resultat 0,5 0,5 0,5 -24,1 
Återställning negativt resultat 11,5 11,0 0,0 0,0 
Resultatkrav 12,0 11,5 0,5 -24,1 

 
Kommentar: 
Förbundets prognos på helåret uppvisar ett negativt resultat. Resultatet ligger i den nivån till vilken 
förbundet diskuterat en anpassning av medlemsbidraget med medlemskommunerna under våren. 
Utan ett anpassat bidrag kan svårigheter uppstå att återställa resultatet. Återställningen ovan 
förutsätter ett fullt ut anpassat medlemsbidrag. 
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Ekonomiska mål 
Soliditet 
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundet genomsnittliga soliditet exklusive 
pensionsförpliktelser minst uppgå till 30% samt bibehålla en positiv soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser. 

  Totalt 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Soliditetsmål >30%  30,8% 32,2% 32,0% 28,1% 
Soliditetsmål inkl ansvarsförbindelsen >0%  10,8% 12% 11% 10% 

 
Kommentar: 
Förbundet klarar de båda soliditetsmålen över planeringsåren.  
 
 
 
Likviditet 
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundet genomsnittliga likviditetssaldo minst 
uppgå till 50 mkr/månad. 
 

  Totalt 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Årets Likviditetssaldo genomsnitt  69,0 69,0 69,0 69,0 
En månadsutbetalning (50 mkr) 54,3 57,8 56,1 54,3 

 
Kommentar: 
Likviditetsmålet är med årets genomsnittliga utbetalningar och saldo uppnått. 
 
 
Investeringar 
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundets nettoinvesteringar självfinansieras.  
 

  Totalt 
Prognos 

2020 
Prognos 

2019 
Prognos 

2018 
Resultat -12,1 11,5 0,5 -24,1 
Avskrivningar 13,5 4,4 4,4 4,6 
Förändring av pensionsskuld 0,6 0,0 1,1 -0,5 
Utrymme 2,02 16,0 6,0 -20,0 
          
Investeringar 24,99 7,0 13,0 5,0 

 
Kommentar: 
På grund av innevarande års negativa prognos reduceras investeringsutrymmet till 2 mkr avseende 
avstämningsperioden. Prognostiserade investeringar uppgår till nära 25 mkr över perioden och målet 
är därmed inte uppnått.  
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Bedömning - god ekonomisk hushållning 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett 
krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen 
regleras även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna 
(ovan nämnda balanskrav) samt att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.  
 
Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, upprättade planer och program för att följa upp 
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi. Förbundet har även en finansiell beredskap i form 
av kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet 
har under flera år tidigare byggts upp av goda resultat. 
 
Trots 2018 års enskilda negativa resultatprognos så görs bedömningen att gymnasieförbundet har en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Tidigt på året annonserades det prognostiserade resultatet till 
förbundets medlemskommuner, tillsammans med en utredning om nuvarande nivå på 
medlemsbidraget, via dialogmöten. Utredningen visar att det årliga bidraget från 
medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den 
genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. Dialogmötena syftade till en avstämning av var 
förbundet är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna gemensamt kan stärka 
förbundets möjligheter att bibehålla hög kvalité, att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning samt för 
att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet i riket. 
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Pensionsmedel 
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av 
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från 
och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Pensionsmedel 
Prognos 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016   
Avsättningar för pensioner 2,2 1,7 1,8   
Ansvarsförbindelse 38,6 36,9 37,3   
Särskild avtalspension 0 0 0   
Totala pensionsförpliktelser 40,8 38,6 39,1   
Återlånade medel 40,8 38,6 39,1   
Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt rek 7.1. 
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Måluppfyllelse - verksamhetsmål 
Våra prioriterade målområden 
Bland de sex prioriterade områdena finns det 23 delmål och 7 av dessa är föremål för analys i 
samband med delårsredovisningen 2018. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta 
målen för fem av målen. Trots ökning i år igen når gymnasieförbundet inte riktigt fram till målet för 
”Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.” Inom 
vuxenutbildningen når förbundet aktuella mål med råge inom det prioriterade området Kunskap, 
utveckling och lärande. 
 

 
 
Mål för Kunskap, utveckling och lärande 
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Skolorna framhåller elevhälsateamens tidiga involverande i snabbare stöd för elever med 
studiesvårigheter, både i klasserna och individuellt med enskilda elever. Flera skolor arbetar 
målmedvetet med att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. stödfunktionen i klassrummet med eleverna ute 
i ordinarie undervisningsgrupper. Skolorna kommer att utveckla kvaliteten i undervisningen utifrån ett 
kollegialt lärande samt genom en tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och ämneslag 
med kvalitetsmått på verksamheten för högre måluppfyllelse i fokus. 
I flera fall är hög frånvaro med anledning av psykisk ohälsa orsaken till att elever inte klarat sin 
gymnasieexamen. Skolorna har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka elevernas psykiska 
välbefinnande och minska elevernas upplevelse av stress. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna 
tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer som t.ex. primärvården och BUP. Flera 
rektorer pekar på att många elever inte når målen i de gymnasiegemensamma ämnena och skolan 
kommer att försöka upptäcka dessa elever tidigt och identifiera deras behov. 
Målet är nått, 93 procent (mål: över 90 procent) 
 
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet. 
Jämförelsetalet för de elever som tagit gymnasieexamen har ökat för tredje året i rad och som trenden 
ser ut kommer gymnasieförbundet att nå rikets nivå nästa år. Analysen är att skolorna har lyckats bra 
med att få eleverna till godkänt i sina kurser (se ovan) medan andelen elever med riktigt bra betyg är 
lägre än i riket. På program där jämförelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste två åren 
utvecklat undervisningen av kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med det 
formativa lärandet som ger eleverna en förståelse för vad som krävs av dem för att nå ett högre 
betyg. 
 
Skolorna kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Dessutom kommer rektorerna att utifrån sina skolenheters förutsättningar 
fortsätta det systematiska arbetet med att diskutera betyg, betygssättning och hur eleverna ska få  
tillräcklig information på vilka grunder betyg sätts. 
Målet är inte nått, 14,7 (mål: över 14,7) 
 

Resultat Mål Riktning
Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 93% 90% ì
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 14,7 14,7 ì
Elevernas totala närvaro ska öka. 0% Ökning è
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 12,9 12 ì
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 92% 90% ì
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 8,2 7,6 ì
Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan. 8,4 7,9 î
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Elevernas totala närvaro ska öka. 
Närvaron ligger kvar på samma nivå som förra året. Flera av gymnasieskolans nationella program har 
vänt en negativ trend och har nu ökat närvaron, om än blygsamt. Den stora förändringen ser vi hos 
gymnasieeleverna på introduktionsprogrammet språkintroduktion  med en betydande minskning av 
närvaron. 
 
Gymnasieskolorna praktiserar en mer aktiv och tidig aktivering av stödinsatser för elever som börjar få 
hög frånvaro. Rektorerna har en restriktiv hållning när det gäller frånvaro och har varit tydliga mot 
eleverna när det gäller att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering till CSN vid hög 
frånvaro. Detta tillsammans med en restriktiv hållning till ledighet främjar närvaron. 
 
På språkintroduktion kan nedgången i närvaron till stor del förklaras av en betydligt oroligare situation 
utanför skolan. Många är i en asylprocess, där de väntat länge på besked kring uppehållstillstånd och 
denna osäkerhet och väntan påverkar måendet hos många elever, vilket i sin tur också påverkar 
deras närvaro i skolan på ett negativt sätt. Cirka 20 procent av eleverna har blivit uppskrivna i ålder 
och flyttade till andra orter vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig till och från skolan.  
 
Heltidsmentorerna på Lars Kaggskolan fortsätter utveckla sitt arbetssätt även under kommande läsår, 
nu med tydligare fokus mot att öka närvaron och på andra sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra 
förutsättningar för lärande. 
 
Under läsåret 2018/19 kommer gymnasieskolorna att implementera ”Frånvarotrappan” som tydliggör 
rollerna bland personal gällande arbetet med en enskild elevs höga frånvaro och visar eleverna vilka 
konsekvenser hög frånvaro kan få. 
 
För vuxeneleverna har närvaron minskat. Många av eleverna har möten inbokade med andra 
myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa möten ibland en hel dag. Den ökade 
tillgången till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte 
har närvaroplikt väljer eleven att arbeta. Vikten av närvaro är något som diskuteras flitigt mellan lärare 
och elev. Skolorna har en organisation som är flexibel och täcker upp de kunskapsluckor som uppstår 
om eleven inte kan närvara. 
Målet är inte nått, förändring 0 procentenheter (mål: en ökning) 
 
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
De vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl motiverade och drivs på ordentligt av duktiga 
pedagoger. Skolorna anpassar dessa utbildningar utifrån elevernas behov av kunskaper för att nå 
målen. Lärarnas arbete med att aktivt synliggöra målen i kurserna för eleverna har inneburit en större 
insikt för eleverna vad som krävs för de olika betygen, vilket har en positiv inverkan på resultatet. 
Skolorna kommer att fortsätta med ett aktivt arbete med betygsreflektion i arbetslagen, vilket 
regelbundet flikas in i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Målet är nått, 12,9 (mål: över 12,0) 
 
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring. 
Målet är nått, 92 procent (mål: över 90 procent) 
 
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 
Skolorna har mycket kompetenta och engagerade lärare som ständigt vidareutvecklas i sin 
profession. För att ytterligare höja elevernas upplevelse av skolans kvalité kommer delar av 
lärarkåren ingå i utbildningsinsatser från Nationellt centrum för svenska. Skolorna kommer även att 
öka tillgången på datorer i undervisningen. 
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Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i arbetslagen för att öka det 
kollegiala lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen. 
Målet är nått, 8,2 (mål: minst 7,6) 
 
Mål för Normer, värden och inflytande 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Rektorerna på gymnasieskolorna konstaterar att eleverna känner sig, i stor utsträckning, trygga i 
skolan. Personalen har en god relation till sina elever som i sin tur skapar en god trygghet. 
Inomhuskameror och skollegitimationer har endast viss effekt vad gäller ”känslan av trygghet”. Det är 
snarare i det dagliga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar, som har långtgående effekter. 
Lärarna vidtar åtgärder direkt i klassrummet mot alla former av kränkningar. Lärarnas goda relationer 
med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa frågor ute på programmen påverkar 
resultatet. 
 
När konflikter mellan elever kommer till ytan markerar skoledningarna kraftfullt genom polisanmälan 
om brott misstänks samt vidtar disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga 
elever om att konflikter på skolan tas på allvar. 
Axel Weüdelskolan, Mjölnergymnasiet och Ölands Gymnasium har en enorm mångfald av elever och 
personal och det är naturligt att man accepterar varandra.  Det är lättare att jobba med vuxna elever 
ut detta perspektiv. 
Målet är nått, 8,4 (över 7,9) 
 
Det arbetsplatsförlagda lärandet - redovisning gällande avgångselever våren 2018 
Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 
veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i 
minst 22 veckor. 
 
Samtliga elever inom avgångsklasserna i juli 2018 som gick på yrkesprogram har blivit erbjudna 15-
20 veckor (elever inom gymnasieskolan) respektive 22 veckor apl (elever inom gymnasiesärskolan). 
Några inriktningar av gymnasieförbundets yrkesprogram har svårigheter att fullt ut hitta 
ändamålsenliga apl-platser (ca 20 av 280 elever juni 2018). Vi de tillfällen som en arbetsgivare inte 
möjlighet att ha eleven kvar (för få uppdrag eller liknande orsaker) ordnar skolorna en annan apl-plats 
omgående. 
 
Alla apl-platser kan inte erbjuda alla moment inom yrkeskurserna, men genom att elever byter apl-
platser täcker de olika arbetsplatserna tillsammans utbildningarnas innehåll. Alla elever har fått 
möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och skaffa sig en yrkesidentitet. De har också fått en ökad 
inblick i yrkesgemenskapen kopplat till programmet via apl. 
 
Besöken som görs regelbundet på apl-platserna tar upp den generella arbetsmiljön, där diskuteras 
även värdegrundsfrågor, då framförallt hur man förhåller sig till varandra på en arbetsplats. På så sätt 
får skolorna god kännedom om värdegrundsarbetet. Skolornas uppfattning är att arbetsplatser jobbar 
idag mycket med värdegrund och jämställdhet. För att säkerhetsställa att det är så bra som möjligt 
utvärderas apl-platser kontinuerligt under tiden eleven är ute och även efter avslutad apl.  
 
Skolorna lyfter möjligheterna till och nyttan med handledarutbildning kontinuerligt i programråden och 
erbjuder olika lösningar på olika program utifrån de olika branschernas förutsättningar. Vissa program 
genomför egna handledarutbildningar som alla handledare blivit erbjudna och stort sett alla program 
presenterar skolverkets webbaserade handledarutbildning. För handledarna på några program 
genomförs skolverkets utbildning vid gemensamma träffar på skolan. Två av förbundets program har 
inte erbjudit handledarutbildning aktivt under det gångna läsåret. 
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Jenny Nyströmsskolan 
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Målet är inte nått för programmen på skolan. Ett program har ökat sin andel med examensbevis 
sedan förra året. Skolledningens analys visar att många elever inte når målen i de 
gymnasiegemensamma ämnena och i flera av dessa kurser ligger eleverna på skolan under 
jämförelsetalen jämfört med riket. 
 
Skolan inför nya arbetssätt som i korthet innebär att arbetslagen ska arbeta med både 
pedagogiska/didaktiska frågor samt systematiskt kvalitetsarbete på ett tydligare sätt. Målet är att 
utveckla kvaliteten i undervisningen genom ett ökat kollegialt lärande. Dessutom kommer elevhälsan 
vara tydligare kopplad till respektive arbetslag för att stödja dem utifrån elevhälsans olika 
professioner. Målet är att på ett tidigt stadium upptäcka och sätta in åtgärder för de elever som 
riskerar att inte nå målen. 
 
Skolan kommer att bredda ämneskompetens i studiehallen alla dagar i veckan för de elever som 
behöver stöd för att nå E eller vill nå högre i sina studier. Skolan ska också arbeta med elevernas 
studieteknik och studiestruktur för att hjälpa eleverna att nå goda kunskapsresultat. 
 
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 
Målet är uppnått för tre av sex program på skolan. Elevernas närvaro har minskat och det finns ett 
samband mellan bristande närvaro och studieresultat. Skolledningen märker av att allt fler elever 
upplever stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. Elevhälsan kommer på ett tydligare sätt 
arbeta nära arbetslagen för att systematiskt arbeta förebyggande samt fånga upp enskilda elever i 
behov av stöd. Tidigare insatser och kartläggning samt tätare uppföljningar av varje enskild elevs 
resultat är framgångsfaktorer. Skolan ska fördjupa arbetet med extra anpassningar inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. 
 
För att öka motivationen samt minska stressen behöver skolan utveckla dialogen kring syfte och mål 
med kurserna samt hur eleverna bedöms i förhållande till kursmålen och hur eleverna ligger till. 
Rektorer kommer att ha tätare avstämningar med arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet, 
vilket skall leda till ett gemensamt arbete framåt där målen blir tydligare. 
 
Elevernas totala närvaro ska öka. 
Målet är inte nått för skolan som helhet. Närvaron har sjunkit med två procentenheter jämfört med 
förra läsåret. 
Skolan har jobbat medvetet med närvaron och har under året haft fler CSN-varningar vilket har gjort 
att en del elever har ökat sin närvaro medan andra elever har sett sig tvingade att arbeta mer istället 
då de tappat sitt studiebidrag. Flera elever i åk tre har arbetet en stor del av tiden och haft svårt att 
välja bort arbete för skolan. 
 
På introduktionsprogrammet språkintroduktion har skolan sett en nedgång i närvaron som till stor del 
kan förklaras av en betydligt oroligare situation utanför skolan. Cirka 20 procent av eleverna har blivit 
uppskrivna i ålder och flyttade till andra orter vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig till och från 
skolan. En osäkerhet kring hur framtiden kommer att bli gör att måendet försämrats och motivationen 
minskar. 
 
Skolan inför en ny frånvarorutin som innebär snabbare och direkta åtgärder redan vid mindre 
frånvaro. Mentors ansvar kommer att öka för att upptäcka elever med begynnande hög frånvaro och 
arbeta strukturerat för att förbättra elevernas närvaro genom täta uppföljningar och kontakter med 
vårdnadshavare och elevhälsateamet (EHT). Nya rutiner för EHT kommer ge skolan möjlighet att 
använda professionerna på bästa och snabbaste sätt för eleverna. 
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Skolledningen märker av att allt fler elever upplever stress och av olika skäl drabbas av psykisk 
ohälsa. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med 
externa aktörer som t.ex. primärvården och BUP. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är nått, men resultatet skiftar stort mellan programmen på skolan. Personalen har en god 
relation till sina elever som skapar en god trygghet. På några program arbetar lärarna med 
klassrumsplacering så att eleverna lär känna varandra och skapa ett socialt nätverk. 
Inomhuskameror och skollegitimationer har endast viss effekt vad gäller ”känslan av trygghet”. Det är 
snarare det dagliga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar, som har långtgående effekter. 
Skolan har sedan vårterminen 2018 en ökad bemanning i Gallerian på eftermiddagen för att skapa 
trygghet där. 
 
Personalen är bra på att upptäcka och utreda alla former av trakasserier och kränkningar, vilket ger 
tydliga signaler utåt och inåt i organisationen. Skolan kommer att prioritera värdegrundsarbetet under 
kommande läsår och arbeta mer intensivt med förbundets kärnvärde ”Trygghet ger trivsel”. 
 
  
Lars Kaggskolan 
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Målet är nått för samtliga program på skolan. Skolan har en hög andel elever som klarar att nå 
examensbevis. Specialpedagog, speciallärare och övriga från elevhälsateamet involveras från år 1 
vilket medfört ett snabbare stöd, både i klasserna och individuellt med enskilda elever. Ämneslagen 
och arbetslagen har ansvar för att snabba åtgärder sätts in för att tillgodose elevernas behov av extra 
anpassningar och särskilt stöd. 
 
Skolan arbetar målmedvetet med att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. stödfunktionen i klassrummet 
med eleverna i ordinarie undervisningsgrupper. På flera av yrkesprogrammen får idag eleverna extra 
resurstid i alla sina ämnen ute på programmet åtminstone en gång i veckan, vid behov fler gånger. 
Elever som inte klarat av gymnasieexamen har i flera fall på hög frånvaro med anledning av psykisk 
ohälsa. Skolan har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka elevernas psykiska 
välbefinnande och minska elevernas upplevelse av stress. 
 
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 
Målet är nått för fem av sju program på skolan. Analysen är att skolan har fokuserat på att få eleverna 
upp till godkänt i kurserna medan andelen elever med riktigt bra betyg är lägre än i riket. På program 
där jämförelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste två åren utvecklat undervisningen av 
kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med det formativa lärandet som ger eleverna 
en förståelse för vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg. 
 
Skolan kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en 
ökad måluppfyllelse. Skolans olika ämneslag tillsammans med rektor kommer att dra upp 
gemensamma riktlinjer för hur detta ska fungera i praktiken. Särskilda satsningar på de 
gymnasiegemensamma ämnena med resurstid ute på programmen kommer att höja jämförelsetalet 
på sikt. 
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Elevernas totala närvaro ska öka. 
Målet är inte nått för skolan som helhet, 
närvaron ligger kvar på samma nivå som 
förra läsåret. Dock har samtliga nationella 
program utom ett höjt sin närvaro jämfört 
med förra läsåret. 
Skolan praktiserar en effektiv och tidig 
aktivering av stödinsatser för elever som 
börjar få hög frånvaro. Rektor har 
kontinuerligt, via lotskonferenser och i 
övriga forum, fattat beslut om CSN-
varningar och indragna studiemedel i högre 
utsträckning än tidigare. Personalen tittar på 
mönster i frånvaron hos eleven, inte bara 
andelen. Skolan tar initiativ till en tidig 
diskussion med elev, vårdnadshavare och 
om inget förbättras genomförs ett extra 
hälsosamtal med skolsköterskan där hälso-, 
undervisnings- och skolsociala frågor m.m. 
tas upp. 
 
För eleverna på introduktionsprogrammet 
språkintroduktion har närvaron under det 
gångna läsåret minska avsevärt. Många är i 
en asylprocess, där de väntat länge på 
besked kring uppehållstillstånd och denna 
osäkerhet och väntan påverkar måendet 
hos många elever, vilket i sin tur också 

påverkar deras närvaro i skolan på ett negativt sätt. Förutom en lång asylprocess finns även annan 
problematik kring måendet i form av posttraumatiskt stressyndrom m.m., vilket också har en negativ 
effekt på närvaron i skolan. Skolan har även en utmaning i vad gäller möjligheterna att bättre anpassa 
studierna för denna heterogena elevgrupp; oavsett bakgrund, erfarenheter, ambitioner och 
framtidsplaner slussar vi in större delen av elevgruppen i samma studieplan. 
 
Under året som gått har de nyinrättade heltidsmentorerna arbetat upp relationer med 
språkintroduktionseleverna. De har arbetat fram rutiner och strukturer, deltagit i utbildningar m.m. 
Deras arbete ska fortsätta att utvecklas även under kommande läsår, med tydligare fokus mot att öka 
närvaron och på andra sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra förutsättningar för lärande. Arbetet 
med att fördjupa och utveckla undervisningen enligt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
(SKUA) och forskning kring nyanländas lärande fortsätter, liksom arbetet med att använda “Bygga 
Svenska” som utgångspunkt för att dokumentera elevernas utveckling i svenska. 
Under läsåret 2018/19 kommer skolan att implementera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna bland 
personal gällande arbetet med en enskild elevs höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser 
hög frånvaro kan få. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är nått för alla program på skolan utom ett. Prideveckan, Kårdagen och Kaggdagen bidrar till 
trygghet. Samarbetsövningar om hur vi talar och vad vi säger till varandra har bidragit till bättre ordval 
bland eleverna. Lärarna vidtar åtgärder direkt i klassrummet mot alla former av kränkningar. Lärarnas 
goda relationer med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa frågor ute på 
programmen påverkar resultatet. Trygghet och trivsel är stående punkter i olika grupper t.ex. 
likabehandlingsgruppen, klassråd/programråd/kaggråd och i samarbetet med elevkåren. 
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Skolan har under läsåret arbetat aktivt för att öka tryggheten där elevhälsateamet (EHT) har haft en 
aktiv roll. EHT har varit inne i klasserna och pratat och jobbat med normer och värden vid flera olika 
tillfällen. Mötena har bl. a. handlat om hur man ska agera i konflikter mellan elever-elever och elever-
lärare. 
 
När konflikter mellan elever kommer till ytan markerar skolledningen kraftfullt genom polisanmälan om 
brott misstänks samt vidtar disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga 
elever om att konflikter bland eleverna tas på allvar. 
 
  
Stagneliusskolan 
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. 
Målet är nått för två av tre program på skolan. De goda resultaten beror på ämnesövergripande 
samverkan, god stabilitet i personalstyrkan och en förmåga att skapa goda relationer till, samt att 
motivera eleverna. 
 
Skolan kommer att genomföra ett antal förändringar i arbetssättet kring elever som inte klarar målen: 
EHT-möten enligt nya rutiner, studietid blir obligatoriskt för elever med behov av stöd, fortsatt arbete 
med förstärkning i enstaka kurser, tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och ämneslag 
under läsåret med kvalitetsmått på verksamheten utifrån ett elevfokus samt samarbetet med 
Challenging Learning säkerställer en ökad måluppfyllelse inom området. 
 
Inom handels- och administrationsprogrammet, där målet inte är uppfyllt, hade flera elever stora 
utmaningar gällande att nå minst betyget E i alla kurser. Elevhälsan arbetade med att tidigt identifiera 
elever och sätta in rätt typ av extra anpassningar och i vissa fall särskilt stöd. Under kommande år så 
kommer elevhälsan att fortsätta arbetet  medatt försöka hjälpa och stödja de elever som riskerar att 
inte nå en godkänd examen. Vid skolstart så har rektor suttit i studieplaneringsmöten med samtliga 
elever som redan nu har kurser i sin studieplan som inte är godkända och då riskerar att inte nå sina 
mål. 
 
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet 
Målet är uppfyllt för två av tre program på skolan. Skolan ligger strax över snittet på 
ekonomiprogrammet och på rikets snitt på samhällsvetenskapsprogrammet, men mycket över på 
handel- och administrationsprogrammet. Detta kan tyda på att skolan inom handelsprogrammet 
behöver förbättra förmågan att få elever att nå en godkänd examen (se ovan), detta hade sannolikt 
sänkt jämförelsetalet eftersom att de elever som inte nådde sin examen hade ett lågt jämförelsetal. 
Skolan fortsätter det systematiska arbetet med att prata betyg. Ämneslagen kommer att få i uppgift i 
att förstå varför skillnader finns mellan olika lärare och undervisningsgrupper och hur de säkerställer 
likvärdigheten. Ämneslagen får även i uppgift att undersöka om eleverna fått tillräcklig information på 
vilka grunder som betyg sätts och att eleverna erbjudits flera tillfällen att visa sina kunskaper. Den 
bedömningskultur som finns i klassrummet och på skolan har stor betydelse för den enskilda eleven. 
Betyget ska upplevas som rättvist och ska spegla alla kunskaper i förhållande till den aktuella 
ämnesplanen. Alla elever behöver också en bra och tydlig återkoppling för att uppleva att likvärdighet 
råder inom skolan. 
 
Elevernas totala närvaro ska öka. 
Målet är nått för skolan. Rektorerna har en restriktiv hållning när det gäller ledigheter och frånvaro och 
har varit tydliga mot eleverna när det gäller att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering 
till CSN vid hög frånvaro. Skolan arbetar med ett fokus på frånvaron med en snabb uppföljning vid all 
typ av frånvaro och tydligare arbetsfördelning av ansvaret kring elever som inte är närvarande i 
skolan. Elevhälsan kopplas numera in tidigt vid all typ av frånvaro. Tonvikten kommer dock ligga i det 
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förebyggande arbete under de kommande mentorstiderna med eleverna. Utgå ifrån friskfaktorer och 
de positiva effekter skolnärvaro främjar. En ny frånvarorutin kommer att implementeras under läsåret. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är uppnått. Skolledningen konstaterar att eleverna känner sig trygga i stor utsträckning. 
Arbetslagen skapar en god och positiv kontroll över vad som sker i skolan. Lärarna använder sig av 
tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet som främjar trygghet och studiero. 
All personal på Stagneliusskolan har höga förväntningar på sina elever vilket gör att det är en relativt 
lugn skola. Eleverna speglar sig mycket i varandra och i miljön i övrigt vilket gör att de upplever sig 
trygga i skolan. 
 
Skolan fortsätter med förebyggande arbete kring de elever som har en tendens att skapa oro omkring 
sig. Skolan gör tydliga riskbedömningar och handlingsplaner kring dessa elever. 
 
  
Ölands gymnasium 
Elevernas totala närvaro ska öka. 
Skolan har inte nått målet. Många av eleverna har möten inbokade med andra myndigheter som t.ex. 
arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa möten ibland en hel dag. Personalen på skolan tar initiativ 
till samtal med eleverna om vikten av att vara närvarande. Varje lärare ska en gång per månad 
analysera närvarosituationen i sina undervisningsgrupper och lämna en rapport till rektor. Skolan 
kommer även att se över sina praktiska rutiner med hanteringen av frånvaron. 
 
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Skolan har nått målet för tre av fyra skolformer. De vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl 
motiverade och drivs på ordentligt av duktiga pedagoger. Dessa program anpassas utifrån elevernas 
behov av kunskaper för att nå målen. Praktiska delar gör att eleverna kan arbeta sig fram till 
kursmålen i vissa delar utan att behöva läsa allt. Inom SFI har skolan mycket duktiga och kreativa 
pedagoger som verkligen ser elevernas behov och utgår från detta. 
 
Många elever söker för att läsa upp sina betyg på gymnasienivå. En del av dessa börjar studera men 
inser att de inte får ihop sin vardag och har behov av att studera på andra tider. Skolan kommer att se 
över möjligheterna att starta flex-utbildning alternativt distansutbildningar för att bättre passa 
elevernas behov. 
 
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Skolan har nått målet för tre av fyra utbildningsformer. Se ovan för analys och åtgärder för förbättring. 
 
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 
Skolan har inte nått målet. Flera elever läser på distans och har då svårt att avgöra kvalitén på 
undervisningen och har då gett skolan ett lågt omdöme. 
 
För att höja elevernas upplevelse av skolans kvalité kommer nyrekryteringar av behörig personal 
göras samt kompetensen höjas genom utbildningsinsatser från Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk för majoriteten av lärarna. Skolan kommer att öka tillgången på datorer i undervisningen. 
Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i arbetslagen för att öka det 
kollegiala lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har nått målet. Skolan domineras av vuxna elever och det är lättare att jobba med vuxna ur 
detta perspektiv. Språkintroduktionseleverna ger skolan ett lägre omdöme än de vuxna eleverna. 
Ungdomar som till stora delar lever utan sina föräldrar har ingen grundtrygghet som en familj kan ge 
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utan är oroliga redan innan de kommer till skolan. Introduktionsprogrammet språkintroduktion är 
numera förstärkt med ytterligare en specialpedagog som jobbar både med enskilda elever och i 
grupp. 
 
  
Axel Weüdelskolan 
Elevernas totala närvaro ska öka. 
Målet är inte nått för skolan som helhet. Lärvuxeleverna har dock ökat sin närvaro. Den ökade 
tillgången till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte 
har närvaroplikt väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som diskuteras flitigt mellan lärare och elev 
och vikten av detta. Många av våra elever vill snabbt igenom systemet och vidare ut i vidare studier 
eller arbete så därför är det viktigt att de är med vid varje tillfälle. Däremot så är det andra faktorer 
som oftast spelar in t.ex. möten med andra myndigheter, arbete etc. 
 
Skolan har en organisation som är flexibel och täcker upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven 
inte kan närvara. Lärarna arbetar aktivt med detta och skolledningen anser att eleverna får väldigt 
mycket information om de inte är närvarande. 
 
Varje arbetslag avsätter tid för att analysera verksamhetsmålen som t.ex.närvaron en gång per 
månad. 
 
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Skolan har nått målet. Jämförelsetalet har ökat vilket är positivt och ett aktivt arbete med att 
synliggöra målen i kurserna för eleverna har inneburit en större insikt för eleverna vad som krävs för 
de olika betygen. 
 
Skolan kommer att fortsätta med arbetet med betygsreflektion i arbetslagen, vilket flikas in i det 
systematiska kvalitetsarbetet en gång per månad. 
 
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet. 
Skolan har inte nått målet. Gymnasiekurserna är den skolform som ligger längst ifrån rikets värden, 
samtidigt som de andra ligger strax under eller betydligt över riket. Lärarna har kompetensutvecklats 
och detta kommer vara prioriterat i skolans KPT-plan under verksamhetsåret 18/19. 
Varje arbetslag avsätter tid för att analysera verksamhetsmålen, bl.a. betygsresultaten en gång per 
månad. 
 
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet. 
Skolan har nått målet. Axel Weüdelskolan har mycket kompetenta och engagerade lärare som 
ständigt vidareutvecklas i sin profession. 
 
Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Skolan har nått målet. Skolan har en enorm mångfald av elever och personal och det är naturligt att 
acceptera varandra. Personalen arbetar dagligen för att upprätthålla ett bra arbetsklimat för både 
elever och personal. Skolan ser det som en gemensam arbetsplats för både elever och personal. 
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Enheterna 

Lars Kaggskolan 

Ekonomiskt utfall 
Lars Kaggskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 8,7 mkr. 
Introduktionsprogrammet stod för den största med ca 5,6 mkr och därefter el- och energiprogrammet 
med ca 2,1 mkr. För introduktionsprogrammet har det inte gått att anpassa kostnaderna i samma takt 
som det minskade minskade elevunderlaget. Det handlar om såväl lokaler som personella resurser. 
Antalet språkintroduktionselever har fortsatt minska under året och motsvarar på helårsbasis ca 10 
elever färre per månad mot budgeterade. Kostnaderna för personal väntas ändå i år bli ca 2,5 mkr 
lägre mot budgeterat. Ca 1,1 mkr av dessa 2,5 mkr går istället på tilldelade statsbidrag för utveckling 
av introduktionsprogrammet.   
 
För el och energiprogrammet blev effekten av förra årets låga antagningssiffra ökade 
undervisningskostnader. I år ökar antalet antagna och ser ut att fylla antalet platser. I vissa ämnen 
kvarstår dock små undervisningsgrupper vilket för programmet är kostnadsdrivande.  
 
Totalt sett för hela skolan väntas personalkostnaden bli knappt 4 mkr lägre mot budgeterat. Utöver det 
som nämnts gällande introduktionsprogrammet beror överskottet till stor del på att 
naturvetenskapsprogrammet minskade med en klass mot föregående års antagning (vilket inte antogs 
i personalbudgeten). Utöver statsbidraget för introduktionsprogrammet så har andra statsbidrag som 
läslyftet och matematiklyftet medfört ett positivt tillskott med ca 0,2 mkr. 
 
Helårsprognosen baseras på antalet inskrivna elever den 7/9 och landar sammantaget på -4,9 mkr.     
 
 

Viktiga händelser 
Alla skolans program är fortsatt populära. Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) har utökat intaget 
från 50 till 60 elever, el- och energiprogrammet (EE) har åter tagit in 64 elever till programmet 
samtidigt som fordons- och transportprogrammet (FT) bibehåller den utökade storleken från 
föregående år där 24 elever togs in i åk 1. Utökning på BA och EE har inneburit utökade tjänster inom 
yrkesämnen på dessa program. BA och FT har startat igång tre nya klasser med vuxenutbildning med 
sammanlagt 27 st vuxenstuderande. På Teknikprogrammet är det även i år 4 klasser. 
Naturvetenskapsprogrammet (NA) har minskat en klass till läsåret 2018. Fortsatt samläsning sker 
med NA på Jenny Nyströmsskolan, detta för att optimera gruppstorlekar inom inriktningarna och 
programfördjupningarna. EE har återgått till att läsa matematik, svenska och engelska klassvis istället 
för att samläsa i två klasser. Hantverksprogrammet (HV) är till läsåret 2018 fullt på båda 
inriktningarna.  
 

305



25 
  

306



26 
 

 
Den puckel som den ökande migrationen 2015 innebar för verksamheten på skolans 
språkintroduktionsprogram börjar nu minska. De elever som kommer från grundskolan är betydligt 
färre än tidigare år. Inför läsårsstart höstterminen 2018 har vi en organisation med 40 färre elever än 
förra året, vilket har medfört personalnedskärningar men också gett möjlighet att titta över strukturer 
och utveckla och fördjupa samverkansformer och arbetssätt. Fortfarande är skolan i behov av att se 
över möjligheterna till yrkesutgångar för de nyanlända elever som inte kommer att nå behörighet till 
nationella program, för att bättre matcha deras behov av utbildning. På övriga inriktningar på 
introduktionsprogrammet (IM) fylls organisationen med råge. Antal elever som av olika anledningar 
inte når behörighet eller inte kommer in på sina gymnasieval är inför läsårsstarten 2018 fler än 
tidigare år. Antalet samt spridningen på elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och kognitiva 
färdigheter och förmågor innebär att verksamheten ställs inför nya utmaningar. Den pågående 
omarbetningen av utbildningsplanen för IM-programmet samt översyn av de olika inriktningarna 
passar väl in i de utmaningar som programmet ställs inför.  
 
Fyra klassrum har fått ny inredning hittills under året och även i hörsalen har ny inredning. Detta 
påbörjades redan under 2017. 
 
Skolans ledningsgrupp har Under läsåret 17/18 uppdaterat skolans utvecklingsplan. Man har även 
genomfört grupputvecklingsarbete och processledning. För att ytterligare utveckla ledningsgruppens 
arbete genomfördes under våren persontester i samverkan med Kalmar kommun.  
 

Förväntad utveckling   
Ombyggnad av ytterligare en HV-sal bordlades 2018. Om elevtillströmningen fortsätter ligga på 
maximalt antal platser på HV måste vi noggrant överväga att bygga om och anpassa ytterligare en sal 
till HV-verksamheten. Vi planerar att fortsätta samarbetet med Kunskapsnavet vad gäller utbildning av 
frisörer, en ny grupp beräknas starta i januari 2019. Även inom BA och FT fortsätter vuxenutbildningar 
nästa år. Då fordonsprogrammet har en fortsatt mycket bra söktryck samtidigt som man blivit 
certifierat motorbranschcollege (MBC, med tillhörande krav) behöver vi se över möjligheten till en 
ytterligare utökad organisation samt en uppfräschad fordonspark. Begränsning i befintliga lokalytor 
kan bli ett problem. 
 
Under kommande läsår planerar vi för att  ordningsställa en läromedelscentral för utlåning av 
läroböcker. Stort behov av luftkylning i våra datasalar där både utrustning, personal och elever farit illa 
under våren, vilket kommer innebära investeringar. 
 
Den nya utbildningsplan för IM som under läsåret 17/18 har arbetats fram och som kommer att 
utvecklas ytterligare under läsåret 18/19 kommer att innebära att strukturen för IM-programmet; vilka 
inriktningar som finns var, utvecklandet av vissa inriktningar m.m. kommer att få konsekvenser. Bland 
annat kommer det minskade elevantalet på skolans språkintroduktionsprogram (samt även på Jenny 
Nyströmsskolan) att innebära behov av en förbundsövergripande genomlysning av eventuella 
konsekvenser vad gäller minskning eller förflyttning av personal.  
 
Processarbetet inom ledningsgruppen fortsätter som planerat; detta för att få till stånd ett effektivt och 
systematiskt arbete där vi har möjlighet att bättre använda och utnyttja deltagarnas styrkor.  
 
Den nya utvecklingsplanen tar sin början i samband med läsårsstarten 2018. Vi ser fram emot att, 
tillsammans med vår personal, arbeta mot ett systematiskt utvecklingsarbete.  
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Skolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för både elever och 
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att de anpassas till en 
modern lärmiljö. 
 
För ökad trivsel för personalen fortsätter vi anordna gemensamma aktiviteter. I linje med 
huvudmannens personalpolitiska program och tidigare genomförd medarbetarenkät fortsätter också 
arbetet med att utveckla Lars Kagg som en attraktiv arbetsplats. 

 
  

Jenny Nyströmsskolan 

Ekonomiskt utfall 
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2018 med en kostymanpassning på 13,7 mkr. Det estetiska 
programmet gick in med det största budgeterade underskottet på ca 4,3 mkr. Därefter kommer 
restaurang- och livsmedelsprogrammet med 2,6 mkr, naturvetenskapsprogrammet med 2,3 mkr, 
gymnasiesärskolan 1,1 mkr och resterande program (introduktionsprogrammet, barn- och 
fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet) runt 0,5 mkr. Generellt för skolan speglas 
underskotten i får små undervisningsgrupper i förhållande till vad som är ekonomiskt hållbart. En 
åtgärd att möta detta har varit att öka undervisningstiden för de lärare som undervisar små grupper. 
På detta sätt har det totala antalet tjänster minskat och genererar i år en besparing med ca 1,3 mkr.  
 

 
 
En stor avvikelse mot budget är intäkten för korttidstillsyn (för gymnasiesärelever) som väntas bli ca 
0,5 mkr bättre mot budgeterad intäkt. Denna föranleds av ökat elevantal till den verksamheten.    
 
Kostnaderna för Jenny Nyströmsskolans lokaler väntas bli ca 0,2 mkr lägre mot budgeterat. En del 
beror på minskad lokalyta som tas över av Lars Kaggskolan. Samtidigt har en del undervisning från 
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Lars Kaggskolans introduktionsprogram nyttjats i Jenny Nyströmsskolans lokaler vilket då kommer 
innebära en intäkt med knappt 0,1 mkr i år.  

 

Viktiga händelser 

På Jenny Nyströmsskolan finns en härlig blandning av utbildningar med en välutbildad och engagerad 
personal.Det finns såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram samt gymnasiesärskola 
och introduktionsprogrammet. Tillsammans blir det en underbar mix av elever och personal på skolan 
finns något för alla. 
 
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de politiskt fastställda målen, arbetar skolan sedan 
flera år utifrån aktuell forskning. Fokus har läsåret 17/18 legat på formativt, kollegialt, inkluderande 
och språkutvecklande arbetssätt med digital förstärkning för att eleverna ska nå än högre 
måluppfyllelse. Det arbetet går under namnet Förbättrat lärande. I samband med det arbetet har vår 
lektor undersökt effekterna av den kollegiala feedbacken mellan deltagande lärarna. I all pedagogisk 
utvecklingsarbete finns IKT som ett verktyg. 
 
Inför läsåret 18/19 tar vi ytterligare steg för ett Förbättrat lärande. Vi har utarbetat ett nytt arbetssätt 
för arbets- och ämneslagen och dess arbetslagsledare och ämnesutvecklare. I korthet går det arbetet 
ut på kontinuerliga möten med en tydlig struktur där pedagogiska/didaktiska utvecklingsmöjligheter 
samt systematiskt kvalitetsarbete ska vara dominerande inslag. Till varje arbetslag kopplas även både 
elevhälsans olika professioner samt bibliotekets kompetenser. De ska tillsammans stödja elevernas 
sociala- samt kunskapsutveckling på ett främjande sätt. Skolan har påbörjat implementeringen av helt 
nya EHT-rutiner vars mål är skapa tydlighet samt tidiga insatser gällande extra anpassningar och 
särskilt stöd.       
 
Jenny Nyströmsskolan har moderniserat ett antal klassrum till en mer tillmötesgående och lärmiljö 
som speglar dagens pedagogik. Studiehallen har fått utökade resurser vilket innebär att vi numera har 
en bredare kompetens jämt fördelat under veckorna så att de elever som kommer till studiehallen har 
möjligheter att få stöd i att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.   
 
En utvecklingsgrupp har skapats bestående av ca. tio personal med olika kompetenser, vars mål är 
att skapa en sammanhållen vision, pedagogiskt utvecklingsarbete, arbeta med systematiskt 
kvalitetsarbete etc. för att på sikt skapa en lokal utvecklingsplan. Särskilt Yrkesskickliga 
Lärarekommer parallellt med utvecklingsgruppen göra lektionsobservationer för att skapa en 
nulägesbild över hur det formativa, inkluderande och läsutvecklande arbetssättet ser ut på skolan.   
 
Ekonomiskt gör vissa program förluster. En påbörjad genomlysning över tjänster samt lokaler har 
inneburit att vi utarbetat en ny modell för tjänsteplanering utifrån ett flertal koefficienter. Detta har 
resulterat i en mer slimmad organisation men med bibehållen kvalitet. Vi har även gjort om några 
institutioner till klass- eller grupprum. 
 
Sammansättningen i ledningsgruppen har under året som gått förändrats vid flera tillfällen vilket har 
försvårat arbetetskontinuitet. 
 

Förväntad utveckling 

Den påbörjade förändringen av flertalet rutiner och arbetssätt kommer fortgå. Förbundsövergriande 
rutiner gällande elevhälsan implementeras under läsåret. Likaså kommer utvecklingen av moderna 
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lärmiljöer anpassade till modern pedagogik med digitala verktyg att fortsätta. I riktning mot ökad 
måluppfyllelse kommer lärare och elevhälsan arbeta och utveckla verksamheten för såväl elever som 
personal. Biblioteket kommer att utöka sitt samarbete med arbetslagen i linje med de reviderade 
styrdokumenten parallellt som man driver utvecklingsarbete med IKT-pedagogen. 
 
Arbetet för en sund resursfördelning och en hög utbildningskvalité kommer att fortsätta. Med årets 
söksiffror är förhoppningen på en fortsatt elevökning till våra program. I elevenkäten ligger många av 
skolans program högt när det gäller frågan om man kan rekommendera sitt program till någon annan. 
En marknadsföringsgrupp har startat med fokus på att synliggöra och göra skolan till ett attraktivt val i 
konkurrens med övriga gymnasieskolor i Kalmar. Jenny Nyströmsskolan fortsätter att erbjuda 
attraktiva utbildningar med stor bredd. 
 
Vid höstterminens start var ledningsgruppen densamma som vid skolavslutningen och vi ser med 
tillförsikt fram emot ett gemensamt arbete i ledningsgruppen. 
 
 

Stagneliusskolan 

Ekonomiskt utfall 
Stagneliusskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 2,2 mkr där AST-enheten och 
samhällsprogrammet, inriktning beteende, utgjorde cirka 1 mkr vardera. 
  
Antagning till skolans program höstterminen 2018 är genomgången. Den visar så här långt en väl fylld 
organisation. Bättre än vad tidigare prognoser visat, resurserna ökar med 0,8 mkr från den 
preliminära prognosen efter april månad. 
 
En översyn av de åtgärder som gjorts, undersökts samt planeras för att hantera en ekonomi i balans 
gjordes under våren. Skolledningen tillsammans med controller, verksamhetsområdeschef samt 
planeringschef har fört diskussioner angående rådande läge. Bland annat diskuterades 
gruppstorlekarna i språkundervisning samt nyttjandet av skolans lokaler. 
 
En upphämtning resultatmässigt redovisades tidigt under året. Utöver de lokaler skolan hyr extra av 
förbundet fanns i budget ytterligare medel för eventuella uppkomna behov under året. Så här långt ser 
skolan ut att klara sig med de extra klassrum man redan hyr.  
 
Sammantaget, inklusive höstens antagningssiffror (antalet inskrivna elever den 7/9), visar prognosen 
på ett positivt resultat för enheten om 0,3 mkr. 
 
 

Viktiga händelser 
Stagneliusskolan påbörjade under våren 2018 ett samarbete med Challenging Learning. Detta 
samarbete syftar till att fortsätta implementera de pedagogiska hörnstenar som genomsyrar skolans 
helhetsidé. Initialt ligger fokus på att utveckla, självständigt lärande, kritiskt tänkande, kognitiv 
utmaning och problemlösning. 
  
För att uppnå detta är projektets kärna att skapa en kultur där utmaning inte bara är förväntad, 
(kognitiv utmaning), utan även är välkomnad, där elever får tillfälle att samtala runt sitt tänkande, sitt  
 

310



30 
 

 

 
 
skolarbete och sin utveckling, (kritiskt tänkande), och, som ett resultat utveckla sina egenskaper och  
förmågor för att bli lärande med hög tilltro till sin egen förmåga, (självständigt lärande). Förhoppningen 
är att detta arbete har den inverkan på elever att det skapar en mätbar skillnad, observerbar i elevens 
språk, inställning och strategival när de ställs inför ett problem, (problemlösning). 
  
Ett övergripande mål i detta utvecklingsprojekt är att skapa en kraftfull lärandekultur som baseras på 
Stagneliusskolans redan starka fundament av akademiska prestationer och positiva attityd till lärande. 
  
Stagneliusskolan har ytterligare en samarbetspartner i Ung företagsamhet där det gemensamma 
målet är att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, 
företagande och innovationstänkande, vilket ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning 
genom företagande eller anställning. Framgångarna under den regionala UF-mässan visade sig bli 
stora då Stagneliusskolan belönades med fem förstaplatser och hela tretton andraplatser. Arbetet 
med att vidareutveckla detta samarbetsprojekt kommer fortsatt vara prioriterat. 
  
Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital utveckling. I vårt kontinuerliga kvalitetsarbete 
konstaterar vi att vi inom området har etablerade processer och forum för strukturerad 
kunskapsdelning. Denna delning sker exempelvis via digitala samarbetsytor, workshops, 
auskultationer, handledning och samtal med IKT-pedagoger. Genom att ha en etablerad struktur för 
kunskapsdelning främjas det kollegiala lärandet och kompetens och kunskap sprids på skolan, vilket 
driver den digitala utvecklingen på lång sikt. 
 

Förväntad utveckling   
Skolledningen för Stagneliusskolan planerar nu för nästa steg i det kontinuerliga systematiska 
kvalitetsarbetet där ett av delmålen är att vi ska utveckla den dynamiska kvaliteten på skolan för att 
successivt förbättra hela skolans förverkligande av den gemensamt formade helhetsidén. Kortfattat 
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innebär detta att samtliga medarbetare ägnar sig åt att lära om och bidra till den gemensamma 
kunskapsbildningen om hur vi kan bli allt bättre på att förverkliga olika mål som finns beskrivna i 
densamma.  
 
Stagneliusskolan ska såsom tidigare utveckla sin UF verksamhet i enlighet med de förväntningar som 
finns uttalade i Budget 20181. Skolans program ska präglas av attraktivitet och erbjuda en 
konkurrensmässig utbildning vilket bland annat innebär att utbildningsutbudet är anpassat till 
individens, arbetsmarknadens och samhällets behov. Vi kommer således fortsatt arbeta 
kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande och därigenom skapa goda 
möjligheter för elever att driva UF-företag. 
  
Den ökade digitaliseringen inom skolan ställer nya krav vad gäller kvalitet, likvärdighet och resultat i 
utbildningen. Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en 
genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat2. Med detta för ögonen så kommer det fortsatta 
arbetet med implementeringen av vår pedagogiska helhetsidé vara av yttersta vikt. Genom detta 
säkerställer vi att verksamheten får större flexibilitet och därmed ökad möjlighet för eleverna att nå 
kunskapsmålen där vi utjämnar livschanser och ger alla vår elever lika möjligheter.   
 
För att Stagneliusskolan ska nå de resultat våra politiker fastställt gällande vision och de prioriterade 
områden i budget 2018 är vår enskilt viktigaste uppgift att fortsatt utveckla och förbättra varje 
medarbetares prestationer under läsåret.  
 

Axel Weüdelskolan och Mjölnergymnasiet 

Ekonomiskt utfall 
Axel Weüdelskolan gick in i året med en budget i balans. Inget i delårsbokslutets årsprognos visar på 
annat än att skolan klarar detta på helåret. Visst överskott återfinns på den gymnasiala 
vuxenutbildningen på grund av delvis vakanta tjänster.  Helårsprognosen är, inklusive 
Mjölnergymnasiet, positiv med 0,5 mkr.  
 

Viktiga händelser 
Axel Weüdelskolan har utformat nya lärmiljöer och utökat de  digitala verktygen som gett goda 
resultat. Man kan se att elever arbetar utifrån det entreprenöriella lärandet. Fler elever använder sig 
av skolans studiehallar där man utöver sina lektioner kan handledas av pedagoger i sitt arbete eller 
tillsammans med studiekamrater arbeta med uppgifter i ämnena. Dessutom har man på SFI påbörjat 
ett flexkoncept som ska möjliggöra för fler att fortsätta sina studier på SFI trots andra aktiviteter. 
Skolan ser att detta har gett god respons och pedagogerna har varit på besök hos andra som arbetar 
med detta för att kunna ta lärdom för att utöka detta koncept. 
Fler elever tar möjligheten att läsa under sommaren och når sina mål snabbare. Tack vare engagerad 
personal har skolan en mycket flexibel bas som gynnar elevernas individuella behov. Eftersom 
eleverna har så individuella mål och studietakt så är det av yttersta vikt att man synliggör deras 
progression och måluppfyllelse kontinuerligt. För att göra detta så har pedagogerna individuella 
samtal med eleverna samt att man via digitala verktyg ger respons. Det finns en kontinuerlig dialog 
mellan skolledning och pedagoger gällande elevers progression och måluppfyllelse. 
 

                                                
1 Budget 2018 
2 Skolans digitalisering 
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IKT-pedagogen fick ett riktat uppdrag från skolledningen att genomföra lektionsobservationer där 
analysen presenterades för dels den enskilde pedagogen samt skolledningen. IKT-pedagogen tog 
fram ett observationsprotokoll i form av Google formulär. Formuläret hade fokus på Dylan Wiliams 
fem nyckelstrategier för formativ bedömning, inkludering och digitalisering. I formuläret skulle det 
framgå vilken/vilka strategier som var synliga vid respektive lektionsobservation. Det fanns en 
beskrivning av vad som hade synliggjorts. Lektionsobservationer genomfördes minst 1 gång/lärare. 
 
Skolan har haft flertalet besök från andra skolor runt om i landet som vill se hur skolan arbetar. 
Skolledningen får god respons efter dessa besök där man säger att enheten ligger långt fram i många 
frågor. Dessutom har skolan haft ett projekt via skolverket som inneburit en framtagning av en 
hemsida gällande språkpraktik. Det var mycket god respons när medarbetare som arbetat med 
projektet redovisade projektet på Skolverkskonferensen.  
 
Skolan är en trygg plats enligt trivselenkäter och det sker ett aktivt arbete i klassrummen som 
bibehåller denna stämning. Skolan har inrättat ett SHT-team (Studiehälsoteam) där 
specialpedagogerna, kurator och skolledning träffas för att dels arbeta förebyggande och ta 
gemensamma beslut i aktuella elevärenden. SHT-teamet träffas varje vecka, skolledningen deltar 
varannan vecka. 
 
Skolledningen och personalen har påbörjat arbetet med det personalpolitiska programmet där vi 
analyserar våra framgångsfaktorer samt utmaningar för att vara en attraktiv arbetsplats.Som ett led i 
att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats har skolan under året arbetat med personalbefrämjande 
åtgärder. Några exempel är personalaktiviteter, uppmuntran till friskvård (inköp av träningsredskap) 
och gemensam fika innan konferenserna för att stärka vi-känslan.  
 
Under året har elevantalet ökat vilket inneburit förstärkning på personalsidan samt utökade lokaler.  
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Förväntad utveckling 
Arbetet med hög måluppfyllelse och individualisering kommer att fortsätta vara en prioritering. För att 
få alla elever att nå målen så förväntas skolans insatser gällande stöd ge positiv effekt. Några 
exempel på stöd är specialpedagoger, resurstid, studiehallar & tillgång till digitala verktyg. Den 
formativa bedömningen är ett prioriterat kompetensutvecklingsområde. Under kommande 
verksamhetsår har kompetensutvecklingsdagar avsatts för fortbildning med extern aktör samt 
uppdrag till de Särskilt Yrkesskickliga Lärarna kring betyg och bedömning. En investering ligger i nära 
tid gällande lärmiljöer som främjar det vuxna lärandet. Elevernas arbetsmiljö är direkt kopplad till 
måluppfyllelsen. Sommaren 2019 kommer eleverna kunna läsa reguljära kurser inom grundläggande 
nivå, tidigare var det orienteringskurser. Även inom gymnasial vux kommer sommarutbudet förändras. 
 
IKT-pedagogen kommer att genomföra ytterligare lektionsobservationer utifrån samma upplägg som 
föregående år med syftet att kunna göra en jämförelse. IKT-pedagogen kommer att delta på några 
skolledningsmöten för att presentera nulägesanalys kring lärarnas kompetens inom den digitala 
agendan. I uppdraget ingår även att ta fram en kvalitativ analys som ligger till grund för fortsatt 
utvecklingsarbete.  
 
Marknadsföringen av Axel Weüdelskolan kommer intensifieras både internt och externt under det 
kommande året. 
 
Skolan står inför en stor organisatorisk förändring med många nyheter inom en snar framtid. Axel 
Weüdelskolan ser att Kalmarsunds gymnasieförbund har möjlighet att bedriva distansstudier på 
grundläggande och gymnasial nivå vilket idag bedrivs av extern aktör. Skolan jobbar för att möta 
elevernas individuella behov bland annat genom studier vid olika tider och kontinuerligt under året 
inom alla utbildningar samt reguljärt/Kväll/Flex/Distans. Ansvaret avseende Vård- och 
omsorgsutbildningen och Barnskötare/omsorgsassistentutbildningen kommer att övergå till Axel 
Weüdelskolan. Turism med inriktning Evenemang/Idrott (Ansökan 2019) och Vård (Ansökan 2020) är 
kommande YH-utbildningar vilka skolan jobbar med. Utöver nya utbildningar så samverkar skolan 
med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Kalmar kommun avseende utbildningsplikten och 
Nationella yrkespaket. Även kommande lokalanpassningar står på agendan då hyresgäster inom kort 
kommer att byta lokaler. Detta ger skolan, organisatoriskt, andra möjligheter . 
 
Ett sätt att säkerställa intäkter är genom att bedriva ett flexibelt lärande och fler utbildningar. 
Vuxenutbildningen som det ser ut idag kommer inte att klara en väntad nedgång på SFI och ökade 
lokalkostnader. För att klara de organisatoriska förändringar behöver Axel Weüdelskolan få en utökad 
investeringsbudget och ett bibehållet budgetutrymme. Skolledningen kommer att genomföra en 
genomlysning av organisationen för att säkerställa att de personella resurserna används utifrån ett 
ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv. 
 
Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjutspets och ett nationellt föredöme. 
 

Ölands Gymnasium 

Ekonomiskt utfall 
Ölands Gymnasiums ingående kostymanpassning 2018 är totalt 1,3 mkr varav 0,8 mkr avser komvux. 
  
Inom ungdomsgymnasiet har nu verksamhetsavtalet med Halltorps gästgiveri avslutats gällande 
restaurang och livsmedelsprogrammet. Skolan hade under våren sin sista elev på programmet och 
elevpengen täckte inte de kostnader verksamhetsavtalet tillsammans med övriga kostnader uppgick 
till. 
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Antalet elever på språkintroduktionen på skolan är hösten 2018 21 elever.  Under våren var 
elevantalet över 50 stycken och prognosen var att skolan under hösten skulle ha cirka 40 elever på 
programmet. Skolan tappar därmed resurser men har även anpassat organisationen till situationen 
och hämtar därmed in en del av underskottet. 
 
Ungdomsgymnasiet på skolan har en helårsprognos på minus 1 mkr. 
 
Enheten har anställt både modersmålsstödjare samt utökat utbildningen i svenska för invandrare till 
eftermiddagar. Dessa satsningar har gjorts tillsammans med Borgholms kommun och nettokostnaden 
för enheten är noll. Samarbetet med Kunskapsnavet i Kalmar inom regional yrkesvux fortsätter och 
genererar statsbidragsintäkter. Vissa av de platser vilka pengar är sökta för kan bli svåra att fylla och 
höjd ha tagits för detta i prognosen.  
  
Vuxenverksamheten på skolan har en helårsprognos på plus 1 mkr. 
 

 

Viktiga händelser 
Skolan har unde 2018 genomfört flera nyanställningar, inte minst för att ersätta obehöriga lärare. 
Detta betyder mycket för att kunna utveckla skolan både med innehåll och utbud. Skolan jobbar 
mycket för att kvalitetssäkra allt på alla nivåer. Genom ett gott samarbete med Borgholms kommun 
och näringsliv startade skolan upp “spår” inom vård-och omsorg i januari 2018. Förhoppningen är att 
studie- och yrkesvägledare kommer att spela en stor roll i framöver och bidra till ett ökat elevantal.  
 
Arbetet med att utveckla skolan med fler yrkesprogram tog fart i början av sommaren då rektor, 
kommunchef och näringslivsansvarig för Borgholms kommun träffades och inledde ett arbete som ska 
fortsätta under hösten. Fokus ligger på behovet av att skolan behöver vara mer flexibel och hitta 
alternativa lösningar när det gäller studieformer. Många jobbar och vill studera på flex, distans och 
kvällar. Elevunderlaget är inte så stort på Öland men skolan jobbar med att se möjligheterna. 
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Idag använder personalen de digitala hjälpmedel och system som finns att tillgå. Rutiner i det dagliga 
arbetet är framtagna och förbättras hela tiden. Skolan har upprättat en verksamhetsplan som nu ligger 
till grund för en fortsatt utveckling. 
 
Skolan kommer att jobba mer med att bli synlig för allmänheten och vilka kanaler man då ska 
använda sig av. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med stöd av Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk har varit en stor del av verksamhetens kompetensutveckling. Mycket 
uppskattat och användbart hos pedagogerna. 
 
Språkintroduktionen har nu minskat till ett 20-tal elever från och med starten i augusti. Det positiva är 
att de flesta kunnat gå vidare vilket skolan är stolt över. 
 

Förväntad utveckling 
Förväntan är att antalet elever ska öka. Skolan  har en studie- och yrkesvägledare och enheten har 
jobbat med marknadsföring och knutit nya kontakter och hoppas därmed att fler ska känna till 
verksamheten och vilja komma till skolan. Sen i våras sker ett samarbete med Borgholms kommun 
om behovet av utbildningar och  målet är att kunna starta hantverksutbildning i januari 2019. Likaså är 
ambitionen att fortsätta skolans restaurangutbildning. 
 
Implementering och investering av digitala hjälpmedel och system är gjort och nu behöver nästa steg, 
i samband med sammanställningen av den totala IKT-verksamheten, ske. Skolans lokala 
utvecklingsplan är på plats och enheten kommer att jobba vidare med den tillsammans med övriga 
behov. 
   
Skolan kommer att ha språkintroduktion med cirka 20 elever ett år till. En ny specialpedagog är 
anställd och förhoppningen är att kunna fortsätta med studi.se och klara kursmålen för eleverna.  
 
En tjänsteskrivelse är inlämnad med önskemål om namnbyte till Ölands Utbildningscenter. Skolan tror 
att fler vuxna söker till utbildningarna då namnet riktar sig även till en vuxen målgrupp.  
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Driftredovisning 
 
  

Kostnader 
  

Intäkter 
          

      Netto   Avvikelse  

Enhet Budget 
Prognos 

2018   Budget 
Prognos 

2018   Budget 
Prognos 

2018   
Prognos 

2018 
                      
Gemensamt 166 042 170 683   131 019 123 399   35 024 47 284   -12 260 
                      
Gymnasieskola                     
Lars Kaggskolan 137 229 146 850   12 527 17 217   124 702 129 633   -4 930 
Stagneliusskolan 90 177 88 796   2 973 1 920   87 203 86 876   327 
Jenny Nyströmsskolan 124 843 139 095   14 195 17 930   110 648 121 165   -10 516 
Ölands Gymnasium 4 505 5 340   283 143   4 222 5 197   -975 
                      
Vuxenutbildning                     
Axel Weüdelskolan 52 627 49 203   12 693 9 686   39 934 39 517   417 
Öland - komvux 12 173 12 405   3 840 5 053   8 333 7 352   981 
Mjölnergymnasiet 3 105 3 109   133 216   2 972 2 893   78 
                      
Varav avskrivningar -4 613 -4 613   0 0   -4 613 -4 613   0 
Varav statsbidrag 0 0   -34 996 -32 896   34 996 32 896   2 100 
Varav interna poster -84 605 -117 817   0 -29 543   -84 605 -88 274   3 669 
finansiering pensioner, IR -16 261 -17 537   405 399   -16 666 -17 936   1 269 
Varav interna poster 78 700 88 275   405 -399   0 88 673   -88 673 

Summa verksamhet enligt RR 569 828 563 788   143 073 113 524   426 755 450 263   -23 508 
                      
Pensionskostnader 26 182 25 174   0 0   26 182 25 174   1 008 
Avskrivningar 4 613 4 613   0 0   4 613 4 613   0 
Verksamhetens nettokostnad 600 623 593 575   143 073 113 524   457 550 480 050   -22 500 
                      
Medlemsbidrag 0 0   423 091 423 091   -423 091 -423 091   0 
Statsbidrag 0 0   34 996 32 896   -34 996 -32 896   -2 100 
Verksamhetens resultat 600 623 593 575   601 160 569 512   -537 24 063   -24 600 
                      
Poster från finansiella tillgångar/skulder 37 16   0 0   37 16   21 
Extraordinära poster 0 0   0 0   0 0   0 
Årets resultat 600 660 593 591   601 160 569 512   -500 24 079   -24 579 
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Investeringsredovisning 
 

(tkr)   
Budget 

2018 
Delår 
2018 

Prognos 
helår 

Gemensam verksamhet 1 190 662 1 190 
Lars Kaggsskolan 1 300 131 1 300 
Stagneliusskolan 500 347 500 
Jenny Nyströmsskolan 1 700 172 1 700 
Axel Weüdelskolan 200 149 200 
Ölands Gymnasium och komvux 100 0 100 
Mjölnergymnasiet 0 0 0 
Summa investeringar 4 990 1 461 4 990 
Investering 2017 9 774   9 445 

 
 

Kassaflödesanalys 
(tkr)   Delår Bokslut Delår 

  Not 2018 2017 2017 
Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster   3 077 2 037 14 607 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet         
  Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 4 2 840 3 679 2 290 
  Återbetalning medlemskommuner 14 0 -10 048 -10 048 
  Avsättning till pensioner 13 544 -122 -245 
  Övrigt 14 -1 095 -2 186 -1 484 
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager   0 736 0 
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordr 10 -11 194 -2 952 28 445 
Ökning (+) / miskning (-) av kortfristiga skulder 15 -2 812 49 879 1 801 
Medel från den löpande verksamheten   -8 641 41 024 35 368 
          
Investeringsverksamheten         
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -1 461 -9 445 -5 500 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar         
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar         
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar         
Medel från investeringsverksamheten   -1 461 -9 445 -5 500 
          
Finansieringsverksamheten         
Nyupptagna lån   0 0 0 
Amortering av skuld   0 0 0 
Långfristiga fodringar 11 0 98 98 
Medel från finansieringsverksamheten   0 98 98 
          
ÅRETS KASSAFLÖDE   -10 102 31 677 29 965 
Likvida medel vid årets början   94 014 62 338 62 338 
Likvida medel vid årets slut   83 912 94 014 92 303 
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Resultaträkning 

 
(tkr)                 
  Not Budget Prognos Delår Bokslut Budget Prognos  Delår 
    2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 
Verksamhetens intäkter 1 118 043 113 524 77 144 140 349 124 361 114 605 84 028 
Verksamhetens kostnader 2 -544 797 -563 788 -360 317 -558 264 -510 530 -547 935 -358 633 
Pensionskostnader m m 3 -26 182 -25 174 -16 844 -19 812 -19 433 -20 360 -13 865 
Avskrivningar 4 -4 613 -4 613 -2 840 -3 678 -4 447 -3 435 -2 290 
Verksamhetens nettokostnad   -457 549 -480 050 -302 857 -441 405 -410 049 -457 125 -290 760 
                  
                  
Medlemsbidrag  5 423 091 423 091 282 061 410 178 410 483 410 483 273 355 
Statsbidrag  6 34 996 32 896 23 872 33 293 0 43 340 32 000 
Finansiella intäkter 7 0 0 0 1 100 0 -6 
Finansiella kostnader 8 -37 -16 2 -29 -34 -26 18 
Årets resultat   500 -24 079 3 077 2 037 500 -3 327 14 607 
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Balansräkning 
 
(tkr)   Delår Bokslut Delår 
  Not 2018 2017 2017 
Anläggningstillgångar         
  Maskiner och inventarier 9 22 721 24 099 21 543 
  Finansiella anläggningstillgångar   0 0 0 
  Långfristig fordran 11 0 0 0 
Summa anläggningstillgångar   22 721 24 099 21 543 
          
Omsättningstillgångar         
   Förråd   0 0 736 
   Fordringar  10 107 390 96 196 64 799 
   Kassa och bank 12 83 912 94 014 92 304 
Summa omsättningstillgångar   191 302 190 210 157 838 
Tillgångar   214 023 214 310 179 381 
          
    Delår Delår Delår 
  Not 2018 2017 2017 
Eget kapital         
   Ingående eget kapital   56 967 64 978 64 978 
   Direktbokning eget kapital 14 0 -10 048 -10 048 
   Årets resultat   3 077 2 037 14 606 
Summa eget kapital     60 044 56 967 69 537 
          
Avsättningar         
  Avsättningar för pensioner 13 2 235 1 691 1 541 
  Andra avsättningar 14 0 1 095 1 825 
          
Skulder         
   Långfristiga skulder 16 0 0 0 
   Kortfristiga skulder  15 151 744 154 556 106 478 
Summa skulder   153 979 157 342 109 845 
Eget kapital och skulder   214 023 214 310 179 381 
          
Ansvarsförbindelser         
Pensionsförpliktelser före 980101 17 31 052 29 735 30 846 
  inklusive löneskatt   38 585 36 949 38 329 
Borgensåtaganden         
Leasingåtaganden operationella 18 117 811 153 118 146 025 
          
Nyckeltal         
Anläggningskapital   22 721 24 099 21 543 
Rörelsekapital   39 558 35 654 51 360 
Soliditet   28% 27% 39% 
Likvida medel   83 912 94 014 92 304 
          
soliditet inkl ansvarsförbindelse   10% 9% 17% 
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Noter  
Not 0: Redovisningsprinciper 
Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 

· Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

· Fodringar har upptagits till de belopp var med dem beräknas inflyta. 
· Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
· Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 
Pensionsskuld 
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av 
pensionsskulden i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från 
och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen har belastats med 
särskild löneskatt på 24,26 %. Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia. 
 
Varulager 
Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller 
nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde). 
 
Avskrivningar 
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden. 
Planenliga avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till avskrivningstider. 
De olika avskrivningstiderna för investeringar är: 

· Inventarier 10 år 
· Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år 
· Kopiatorer 4 år 

Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte 
några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är 
aktuell. 
 
Gränsdragning mellan investering och drift  
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella-och 
immateriella tillgångar. 
 
Kapitaltjänstkostnader 
Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört 
värde enligt SKL:s nivåer. 
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de anställda har redovisats som en kortfristig 
skuld. Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har 
belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på semesterlöneskulden efter 
december månad 2017 dvs underlag uttagna efter lönekörning i december samt 8/12 av budgeterad 
ökning 2018. 
 
Interna poster 
Enheterna belastas med en intern kostnad för personalomkostnader (kto 59). Motkonto till detta är 
konto 579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna (kto 561), Konto för finansiering av 
arbetsgivaravgifterna samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på ansvar 29 (finansiella- 
och pensionsposter). För att reducera för interna poster i resultaträkningen avseende ovan 
angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.  
| 
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Not 1: Verksamhetens intäkter 20180831 2017 20170831 
Intäkter  77 144 140 349 84 028 
Summa intäkter verksamhet enligt RR 77 144 140 349 84 028 
        
medlemsbidrag 282 061 410 178   
statsbidrag 23 872 33 293 32 000 
Interna intäkter 19 695 29 655 19 692 
        
        
Not 2: Verksamhetens kostnader 20180831 2017 20170831 
Kostnader  -313 159 -488 913 -312 800 
Finansiering PO  11 691 15 765 10 525 
varav internt (kto 579) 58 850 84 662 56 357 
korr interna poster på balans   -455   
Summa kostnader verksamhet enligt RR -360 317 -558 264 -358 633 
        
Avskrivningar -2 840 -3 679 -2 290 
Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59) -19 598 -19 812 -76 050 
Kalkylerade personalomkostnader -78 545 -114 772   
        
        
Not 3: Pensionskostnader m m 20180831 2017 20170831 
Semesterlöneskuld -333 -886 -333 
Löneväxling 176 103 0 
Personalbil redovisning 52 -10 -2 
Löneskatt -3 098 -3 334 -2 523 
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -70 -155 -104 
FÅP -3 805 -2 443 -2 314 
Omställningsfonden 0 -36 -36 
Förvaltningsavgifter -622 -513 -369 
Förändring pensionsskuld                -439 105 179 
löneskatt förändring p-skuld 0 0 48 
Utbetalda pensioner -1 392 -2 049 -1 270 
Pensioner (ind. valet) -7 313 -10 594 -7 140 
Summa -16 844 -19 812 -13 865 
Finansiering pensioner interna poster 11 691 15 765 10 525 
        
        
Not 4: Avskrivningar 20180831 2017 20170831 
Avskrivningar  -2 840 -3 679 -2 290 
Internränta -266 -430 -270 
Summa -3 105 -4 109 -2 560 
        
        
Not 5: Medlemsbidrag  20180831 2017 20170831 
Borgholm 11,9% 11,6% 11,4% 
Torsås 7,5% 6,6% 7,0% 
Kalmar 67,1% 67,8% 67,0% 
Mörbylånga 13,5% 14,1% 14,7% 
Summa 282 061 410 178 273 355 
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Not 6: Statsbidrag m m 20180831 2017 20170831 
Övrigt 23 872 33 293 32 000 
Summa 23 872 33 293 32 000 
        
        
Not 7: Finansiella intäkter 20180831 2017 20170831 
Räntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0 
Summa 0,0 0,0 0,0 
        
        
Not 8: Finansiella kostnader 20180831 2017 20170831 
Finansiella kostnader p-skuld -2,0 29,0 -17,7 
Summa -2,0 29,0 -17,7 
        
        
Not 9: Anläggningstillgångar 20180831 2017 20170831 
Maskiner och inventarier       
Ackumulerat Anskaffningsvärde 192 692 183 247 183 247 
Ackumulerade avskrivningar -161 358 -157 679 -157 679 
Ackumulerade justeringar -7 247 -7 247 -7 247 
Ingående bokfört värde 24 088 18 322 18 322 
Årets nyanskaffningar 1 461 9 445 5 500 
Årets avskrivningar -2 840 -3 679 -2 290 
justerpost 12 12 12 
Utgående bokfört värde 22 721 24 099 21 543 
Summa anläggningstillgångar 22 721 24 099 21 543 
        
        
Not 10: Kortfristiga fordringar 20180831 2017 20170831 
Kundfordringar 37 996 42 516 7 815 
Förutbetalda kostnader 10 027 8 097 12 691 
Upplupna intäkter 27 758 11 037 21 031 
Övriga fordringar -40 772 75 
Schablonmoms 0 1 563 0 
Fodran moms 1 691 4 629 4 436 
Fodringar hos staten  3 640 1 423 4 517 
Skattekonto 26 095 25 893 14 108 
Interimsfordringar löner 223 267 126 
Summa 107 390 96 196 64 799 
        
Not 11: Långfristiga fordringar 20180831 2017 20170831 
Elevkår Stagg 0 0 0 
Summa 0 0 0 
        
Not 12: Likvida medel 20180831 2017 20170831 
Bankkonto 83 861 93 964 92 253 
Handkassor 50 50 50 
Summa 83 912 94 014 92 304 
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Not 13: Avsättning pensioner mm 20180831 2017 20170831 
Ingående avsättning Rek 17.2 1 655 1 775 1 777 
Pensionsutbetalningar -147 -220 -125 
Nyintjänad pension 557 172 -70 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 26 24 
Förändring löneskatt 106 -23 -50 
övrigt 21 -75 -37 
Utgående avsättning 2 200 1 655 1 519 
varav löneskatt 430 323 297 
        
Rek 2.2 särskild avtalspension och visstidspension       
Specifikation - Avsatt till Pensioner       
FÅP 358 363 368 
PBF 689 199 38 
KÅP  151 153 155 
Ålderspension  224 166 379 
Pension till efterlevande  349 450 282 
Summa Pensioner 1 770 1 332 1 223 
Löneskatt 430 323 297 
        
Summa avsatt till pensioner 2 200 1 655 1 519 
        
Antal visstidsförordnanden       
Politiker 0 0 0 
Tjänstemän 0 0 0 
        
Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser       
Avsättning för pensioner 2 200 1 655 1 519 
Ansvarsförbindelse 38 585 36 949 38 329 
Finasiella placeringar 0 0 0 
Särskild avtalspension 0 0 0 
Totala pensionsförpliktelser 40 786 38 604 39 848 
Återlånade medel 40 786 38 604 39 848 
        
Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring       
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 1 394 1 381 1 355 
Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 10 590 8 030 7 335 
        
Utredningsgrad 99% 99% 99% 
Överskottsfond 9 977 9 977 9 261 
        
Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar 20180831 2017 20170831 
Ingående avsättning 1 095 3 309 3 309 
Omstrukturering S4U -1 095 -2 214 -1 484 
Utgående avsättning 0 1 095 1 826 
        
forts. Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar 20180831 2017 20170831 
Direktbokning eget kapital 0 10 048 10 048 
Summa 0 10 048 10 048 
Borgholm 0 1 078 1 078 
Torsås 0 695 695 
Kalmar 0 6 736 6 736 
Mörbylånga 0 1 538 1 538 
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Not 15: Kortfristiga skulder 20180831 2017 20170831 
Semesterlöneskuld 22 473 22 139 21 587 
Leverantörsskulder 20 826 27 280 26 809 
Upplupna kostnader 8 743 7 916 4 001 
Övriga kortfr skulder 34 268 34 269 1 437 
Intäktsförskott 35 406 40 935 34 361 
Upplupna pensionskostnader 7 782 10 498 7 717 
Upplupen arbetsgivaravgift 12 045 5 785 5 588 
Upplupna skatter 10 201 5 735 4 978 
Totala kortfristiga skulder 151 744 154 556 106 478 
        
        
Not 16: Långfristiga skulder 20180831 2017 20170831 
Summa 0 0 0 
        
        
Not 17: Ansvarsförbindelser mm 20180831 2017 20170831 
Leasing och lokalhyror       
Leasing 20 259 22 489 24 686 
Lokalhyra inom ägarkretsen 93 041 122 081 83 614 
Lokalhyra utom ägarkretsen 4 511 8 549 37 725 
Summa 117 811 153 118 146 025 
        
Pensionsförpliktelser äldre än 1998       
Pensionsförpliktelser  31 052 29 735 30 846 
Löneskatt 7 533 7 214 7 483 
Summa 38 585 36 949 38 329 
        
        
Not 18: Leasing 20180831 2017 20170831 
Leasingavtal över 3 år       
   Totala minimileaseavgifter 20 259 22 489 24 686 
     Därav förfall inom 1 år 188 2 014 2 080 
     Därav förfall inom 1-5 år 863 992 704 
     Därav förfall senare än 5 år 19 208 19 483 21 903 
        
        
Not 19: Räkenskapsrevision 20170831 2017 20170831 
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning 0,1 50,0 0,0 
av bokföring, delårsrapport och årsredovisning       
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Inledning 

En ny regional utvecklingsstrategi med gemensamma mål och strategier beslutades i början av året. 
Strategin anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regional tillväxt och 
utveckling som mål. Hur arbetet ska genomföras beskrivs vidare i fördjupade strategier och planer. RUS 
vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i offentlig sektor i Kalmar län, men också till företrädare 
för näringsliv och det civila samhällets organisationer såsom föreningsliv. Utifrån våra olika uppdrag har 
vi alla olika roller och ansvar i arbetet med att genomföra RUS. Målet med den regionala 
utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling, inom ramen 
för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel. Målbilden är Klimat att växa i. Strategin 
pekar ut fyra prioriterade utvecklingsområden för att nå målbilden: 

• Delaktighet, hälsa och välbefinnande 

• God miljö för barn och unga 

• Hållbar samhällsplanering 

• Stärkt konkurrenskraft 

Hela processen har genomförts i god samverkan med landstinget som en förberedelse inför kommande 
regionbildning.  

Under våren beslutades också om en rad handlingsplaner kopplade till RUS. Efter ett remissförfarande 
beslöts den regionala transportplanen tidigt på året. Strax innan sommaren fattades också beslut om en 
reviderad digital agenda samt bredbandsstrategi. Båda har därefter skickats ut på remiss i länet för beslut 
under hösten. Vid sidan av detta pågår arbetet med andra handlingsplaner såsom handlingsplan för 
fossilbränslefri region samt för länet kompetensförsörjning m.fl.  

Bildande av Region Kalmar län 2019 
Arbetet med att bilda Region Kalmar län samt kommunförbund pågår för fullt såväl på en övergripande 
nivå som i arbetsgrupper för specifika områden. De båda processerna har löpt parallellt och i augusti 
bildades Kommunförbundet Kalmar län formellt. I processen med att bilda Region Kalmar län pågår 
arbete med att ta fram plan och budget för regionens verksamhet kommande tre år. 

 

 

 
 

Helena Nilsson 
Regiondirektör 
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Vårt uppdrag 
Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och 
landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. 
 

Regionförbundets uppgifter 
Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen (2002:34): 

1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra 
i samarbete med andra parter, 

2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som 

närmare föreskrivs av regeringen, 
4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av 

länsplaner för regional infrastruktur, 
5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 
6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. 

Regionförbundet ska vidare 
7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för 

regionen. 
8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur 

av betydelse för regionen, 
9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas 

till regionens behov; 
10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med 

punkt 3 
11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information 

inom förbundets uppgiftsområde, 
12. ansvara för regional turismverksamhet, 
13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor 

och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde, 
14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde, 
15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter 

samordnar sina verksamheter, 
16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer 

att tillföra förbundet, 
17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas 

en primärkommunal nämnd enligt § 8 nedan, 
18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 
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Det politiska arbetet  

Styrelse  
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många 
ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2018 har 
regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice 
ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M).  

Arbetsutskott  
Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden 
till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fem tillfällen under första halvåret 2018. 
Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald 
Hjalmarsson (M).  

Primärkommunala nämnden  
Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för 
primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har fyra sammanträden med PKN 
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik 
Yngvesson (M), Mörbylånga. 
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Hållbarhet och kommunikationer 
Handlägger ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och stödjer samverkan 
inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Områdesgruppen utför 
nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför 
utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika nätverk, 
bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för 
informationssäkerhet samt vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Arbets- och 
projektgrupper vi medverkar i är bl.a. sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor, E22 AB 
samt stambanan.com. 
 

MÅL 1 Bidra till regional samhällsplanering som skapar förutsättningar för ett gott 
vardagsliv samt fler och växande företag i hela regionen  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projektet 
Strukturbilder Kalmar län för att 
ge regionalt perspektiv på 
samhällsplaneringen och 
underlag för en gemensam 
målbild för länets rumsliga 
utveckling. Projektet genomförs i 
samverkan med kommuner och 
länsstyrelsen. 

En rapport om geografiska 
samband av betydelse för länets 
regionala utveckling har tagits 
fram.  
Minst 25 geografiska 
strukturbilder har tagits fram.   

Projektet genomförs enligt plan. 
Studiebesök har genomförts på 
Region Blekinge och Östergötland. 
Fem kommunbesök har hittills 
genomförts, resterande sker under 
hösten. Strukturbilderna är under 
framtagande och en workshop och ett 
dialogmöte för länets kommuner m.fl. 
arrangeras till hösten. Rapportens 
sammanställning pågår. 

Ta fram förslag till regional 
transportplan med inriktningen att 
minska antalet 
arbetsmarknadsregioner till två, 
stärka länets utveckling och 
skapa en funktionell region. 
 
Ta fram förslag till 
handlingsprogram för mobilitet, 
infrastruktur och transporter.  
 
Påbörja arbete med utveckling av 
bytespunkter längs E22 
tillsammans med berörda 
kommuner, KLT och Trafikverket 
samt utredning av cykelled längs 
ostkusten.  

En regional transportplan har 
tagits fram.  
Ett handlingsprogram för 
mobilitet, infrastruktur och 
transporter framtaget. 
 

Den regionala transportplanen är 
fastställd.   
 
Ett förslag till handlingsprogram för 
transportinfrastrukturen ska lämnas 
på samråd under hösten 2018 och 
antas i början på 2019. 
 
En förstudie för konceptlösning av 
BRT-stationer (för så kallade 
”superbussar” längs E22 har startats 
och pågår under hösten 2018. Målet 
är att hitta gemensamma målbilder, 
sätta gemensamma tidplaner för 
framtida behov och investeringar samt 
titta på gemensamma ansökningar till 
Stadsmiljöavtal. 
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MÅL 2 Samordna arbetet inom Miljösamverkan Sydost, för att uppnå miljömålen och 
genomföra tillsynen på ett likvärdigt och effektivt sätt  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra projekten: 

Riktlinjer för dagvattenutsläpp 

Sätt P för fosforn 

IED Industridirektivet 

Samsyn inom livsmedelstillsynen 

Genomföra temadagar: 

Små och stora 
förbränningsanläggningar 

Miljöåtgärder i lantbruket 

Nedskräpning- enskilda tomter 
samt  

Minst tre temadagar knutna till 
miljöprojekten. 

Fyra projekt och sex temadagar 
har genomförts. 

Samtliga 15 parter inom 
Miljösamverkan Sydost har 
deltagit i något av projekten.  

Minst 80 % av parterna har 
deltagit inom varje projekt. 

Samtliga projekt pågår enligt planen, 
men parternas deltagande i projekten 
kan först mätas under hösten. 

En temadag om nedskräpning har 
genomförts. Övriga temadagar 
genomförs under hösten. 

 

MÅL 3 
Bidra till att nå eller bibehålla god volym och kvalitet i grundvatten, ytvatten 
och hav och med särskilt fokus på dricksvattenförsörjning, minskad 
övergödning och farliga ämnen 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Utveckla och genomföra projekt 
med vattentema, bland annat: 

WaterNets RU, ett 
samarbetsprojekt 2017 – 2018 
mellan Kaliningrad och Kalmar 
län.  

Förstudie Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet med 
ambitionen att påbörja under 
2018.  

Genomföra två projekt inom 
ramen för Miljösamverkan 
Sydost, se ovan. 

Fem projekt med vattentema har 
utvecklats eller genomförts. 

WaterNets Ru pågår enligt plan, en 
slutkonferens genomförs i Kaliningrad 
hösten 2018.  

Förstudien ”Vattenfördröjande 
åtgärder i landskapet” har färdigställts. 
Diskussioner om fortsatt arbete pågår.  

En projektansökan, WaterPLUS, med 
inriktning mot effektiv 
vattenanvändning i 
livsmedelsindustrin, har lämnats in till 
Interreg Europe.  

Tre kommunala projekt med 
vattentema kommer att påbörjas 
under hösten.   

Miljösamverkan Sydost: se ovan.  
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MÅL 4 Bidra till att Kalmar län år 2030 är en fossilbränslefri region, effektivare 
energianvändning och ett växande näringsliv 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för 
Fossilbränslefri region 2030. 

Genomföra 2018 års 
handlingsplan för fossilbränslefri 
region. 

Ett reviderat handlingsprogram 
har antagits.   

100 % av aktiviteterna i 2018 års 
handlingsplan är slutförda.  

17 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län. 

Regionförbundet samordnar, 
tillsammans med länsstyrelsen, arbetet 
inom Klimatsamverkan Kalmar län.    

Ett förslag till reviderat 
handlingsprogram för Fossilbränslefri 
region presenterades för 
regionförbundets och landstingets 
styrelser i juni.  

Det reviderade handlingsprogrammet 
var tänkt att vara klart redan under 
våren 2018. Klimatkommissionen valde, 
i väntan på detta, att inte ta fram någon 
handlingsplan för år 2018.  

Kansliet har under första halvåret bl.a. 

• presenterat Energibalans 
Kalmar län 2016 

• presenterat en systemstudie 
för biogas i Kalmar län 

• ansökt om medel för en 
förstudie om hållbara resor i 
besöksnäringen 

• tagit fram en färdplan för 
Kalmar län som nationell arena 
för flytande biogas.  

16 organisationer har deltagit i 
Klimatsamverkan Kalmar län.  
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MÅL 5 
Bidra till att fler människor ska välja mat från Kalmar län och att 
livsmedelsbranschen ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och 
innovationsförmåga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram en handlingsplan för 
regionförbundets arbete med 
kompetensförsörjning inom 
livsmedelsbranschen. 

En handlingsplan har tagits 
fram. 

 

Kompetensbehoven inom länets 
livsmedelsbransch har kartlagts och 
presenteras i en rapport hösten 2018. 
Därefter påbörjas arbetet med en 
handlingsplan.  

Driva och samordna projektet 
livsmedelsutveckling Sydost. 

Aktiviteter under 2018: 

• Tillväxtlyft livsmedel 
(lönsamhetsoptimering) 

• MatPlus (forskarworkshops) 

• MatLaget (expertteam för 
produktutveckling) 

• Branschträffar och tematiska 
nätverk(kött och baljväxter). 

• Ett antal rapporter för analyser av 
bland annat export och 
digitalisering.  

Minst 80 företagsbesök har 
genomförts. 

Minst 500 företags-kontakter 
har tagits. 

Minst 130 projektaktiviteter har 
genomförts. 

Minst 980 personer har 
deltagits i någon av 
aktiviteterna.  

Livsmedelsutveckling Sydost har: 

• genomfört ca 200 företagsbesök 
• tagit ca 2 000 företagskontakter 
• genomfört 225 aktiviteter för ca 400 

individer (ej unika). 

 
En handlingsplan med tio 
prioriterade åtgärder har tagits 
fram. Åtta av dessa har genomförts 
och ytterligare en har påbörjats.  

Följande aktiviteter har genomförts: 

- Tillväxtlyft Livsmedel 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; kött 

Följande aktiviteter har påbörjats: 

- MatPlus 
- MatLaget 
- Branschträffar och tematiska 

nätverk; baljväxter 
- Fördjupningar inom områdena 

export, digitalisering, 
forskningsbehov och 
internationalisering 

Samordna genomförandet av 
länets livsmedelsstrategi. 
I detta ingår bland annat att under 
år 2018 ta fram indikatorer för 
uppföljning, att genomföra ett 
regionalt rådslag samt att 
uppdatera strategins prioriterade 
åtgärder. 

Ett uppdaterat 
handlingsprogram är framtaget 

Arbetet med att uppdatera 
handlingsprogrammet är något försenat, 
men har inletts.  
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MÅL 6 Samordna genomförandet av den regionala digitala agendan som syftar till att 
länet ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta fram förslag till reviderad 
version av länets regionala 
digitala agenda. 

 

 

En regional bredbandsstrategi 
har tagits fram. 

 

 

 

En reviderad version av regional digital 
agenda samt en ny regional 
bredbandsstrategi är ute på remiss hos 
kommuner och andra intressenter. De 
slutliga versionerna förväntas beslutas 
av regionfullmäktige under december 
2018/januari 2019.  

Arbetet med att identifiera relevanta 
nätverk kopplade till digitalisering och 
bredband har genomförts under våren. 
Regionförbundet har anslutit sig till 
följande: 

- Regionala nätverket för digitalisering 
– SKL 
 

- Digitri - Kluster av it-företag i Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge län 
 

- RegLab - Lärprojekt runt digital 
verksamhetsutveckling 
 

- Arkitektur för digital utveckling för 
landsting, regioner och kommuner - 
Ineras IT-arkitekturråd 

Identifiera relevanta nätverk för 
utveckling kring smarta samhällen 
på nationell och internationell nivå 
och föreslå regionförbundets 
engagemang/ medverkan. 

Antal deltagande aktörer 
i länsgrupp för bredband har 
ökat jämfört med 2017. 

Sedan tidigare är regionförbundet 
medlemmar i nätverken Läns-IT-rådet i 
Kalmar län och KommITS.  
Deltagandet i länsmöte bredband är 
oförändrat jämfört med 2017. 
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Befolkning och välfärd 
Samordnar arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande område hälso- och sjukvård. Samordnar även utvecklingsarbetet inom 
socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas arbetsmarknadsnätverk. Driver och 
stödjer samverkan inom samhällsorientering för nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare 
på modersmål samt kring ungas uppväxt. Områdesgruppen är representerad i SKL:s nationella 
referensgrupp för arbetsmarknad och integration. 

 

MÅL 1 Bidra till en jämlik och jämställd region med fokus på vård och omsorg, 
nyanlända och ungdomar 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
kommunstrategiska 
överläggningar med fokus 
på kommungemensamma 
utmaningar, behov och 
möjlig samverkan i länet. 

Minst fyra strategiska 
överläggningar har genomförts. 

Två kommunstrategiska överläggningar 
hölls under våren och ytterligare möten 
är inplanerade under hösten i samband 
med PKN. 

Redovisa och sprida 
resultatet av CaSYPoT-
enkäten inom ramen för 
Unga i samverkan 2017-
2019. 

Regionförbundet har deltagit i minst 
två internationella konferenser för 
att presentera resultatet från 
CaSYPoT. 

Regionförbundet deltog i en ”kick-off” för 
SB YCGN-projektet under februari, samt 
i ett partnermöte avseende CaSYPoT-Ru 
i maj där resultatet från CaSYPoT 
presenterades. 

Deltagande planeras att ske i två så 
kallade spridningsevenemang under 
hösten. 

Samordna genomförandet 
av ungdomsenkäten Lupp i 
kommunerna i Kalmar län 
samt Eksjö kommun under 
hösten 2018. 

13 kommuner har genomfört Lupp-
enkäten. 

LUPP-enkäten kommer att genomföras 
under hösten 2018 av de planerade 
kommunerna.  

Bevaka och sprida 
utvecklingen kring 
Barnkonventionens 
lagstadgande. 

Regionförbundet har närvarat vid 
SKL:s barnrättsnätverksträffar. 

Regionförbundet var inte representerade 
vid vårens nätverksträff. Däremot har vi 
kontakt med Barnombudsmannen och 
kommer att medverka på deras regionala 
träff i Kalmar län kring barnkonventionen 
som arrangeras i samarbete med 
Vimmerby kommun. Vidare har kontakt 
etablerats med landstinget och 
länsstyrelsen i frågan för att kunna göra 
gemensamma insatser kring 
barnkonventionens lagstadgande. 
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Informera om och sprida 
den nya regionala 
utvecklingsstrategins 
strategi ”God miljö för barn 
och unga” i 
verksamheterna. 

Lupp-nätverket och andra nätverk 
som jobbar med unga har fått 
kunskap om den nya regionala 
utvecklingsstrategin. 

Lupp-nätverket har fått löpande 
information om den regionala 
utvecklingsstrategin såväl under 
framtagandet som efter dess 
godkännande. 

 

  

MÅL 2 Bidra till hög integration och etablering av nyanlända  

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Driva projektet Vi blir fler- 
IKO, delta i 
Integrationsrådets arbete 
samt beakta och initiera 
olika initiativ för att höja 
kunskapsnivån och bidra 
till samverkan. 

Offentliga och ideella aktörer som 
möter nyanlända har fått ökad 
kunskap om integration och 
samverkan har ökat. 

Projektet är halvvägs i 
genomförandefasen och håller tidsplan 
och budget samt ligger över målet med 
genomförande av aktiviteter. Mer än 40 
aktiviteter har genomförts med ca 1300 
deltagare totalt, varav tre 
samverkansprojekt. Ett är pågående 
(tjänsteutveckling om temat heder). 
Projektet fokuserar nu på implementering. 

Erbjuda nyanlända vuxna, 
unga och 
anhöriginvandrare 
samhällsorientering på 
modersmål via 
regionförbundet. 

Samtliga nyanlända inom ramen för 
samverkan har erbjudits SO inom 
ett år. 

Första halvåret 2018 har 
samhällsorienteringen på modersmål för 
vuxna haft 17 grupper inom arabiska, 
tigrinja, kurmanji, dari, somaliska och 
swahili. 215 personer har deltagit från 
kommunerna Borgholm, Emmaboda, 
Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn.  

Inom samhällsorientering på modersmål 
för unga har endast två grupper varit 
igång under sommaren med totalt 27 
deltagare med undervisning på arabiska. 
De aktuella kommunerna var 
Oskarshamn och Kalmar. 

Samordna arbetet med att 
ta fram ett avtal kring 
hälsokommunikation i 
länet. 

Beslut har tagits om avtal om 
samverkan mellan kommuner och 
landsting kring en utökning av 
hälsokommunikation. 

Arbetet med att anställa personer och 
testa konceptet är igång. Landstinget är 
ansvarigt för projektet. 

Stödja och delta i det 
nationella projektet MILSA 
för utbildning av samhälls-
kommunikatörer och 
hälsokommunikatörer.  

Fyra erfarenhets- och 
utbildningsträffar för samhälls- och 
hälsokommunikatörerna har 
genomförts. 

Regionförbundet har två deltagande 
samhällskommunikatörer som deltar i 
MILSAs utbildning. Två utbildningsträffar 
har genomförts i Växjö där våra 
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kommunikatörer deltagit. Utbildningen 
fortsätter under 2019. 

Genom projektet 
Samverkan leder till arbete 
stödja ett antal lokala 
verkstäder, mikroprojekt 
och mobila team att starta 
som aktiviteter i länet. 

Fler aktörer har samverkat kring 
vägar in på arbetsmarknaden för 
nyanlända och unga. 

Projektet Samverkan leder till arbete är 
nu i gång och kommunerna har anställt 
verkstadsledare. Planer för kommande 
aktiviteter är skrivna och fortlöper enligt 
plan. 

 

MÅL 3 Bidra till samverkan och sammanhållen vård, stöd, omsorg och välfärd i Kalmar 
län 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna 
utvecklingsarbetet inom 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård 

Ett ramavtal mellan kommunerna 
och landstinget för 
ungdomsmottagningar i Kalmar län 
har beslutats om och 
genomförandet har påbörjats. 

En projektledare håller på att anställas 
som ska färdigställa det ramavtalsförslag 
som framtagits efter önskemål från 
Länsgemensam ledning för socialtjänsten 
och angränsande hälso- och sjukvård. 

Bygga upp en 
kommungemensam 
kompetensutvecklingsplan 
och samordna 
utbildningstillfällena. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
gemensam 
kompetensutvecklingsplan för 
socialtjänsten inom Kompass, 
Kommunal Praktisk Samverkan 
Socialtjänst. 

Vårens planerade introduktionsutbildning, 
som är en del av den gemensamma 
kompetensutvecklingsplanen, blev inställd 
på grund av försenad tillsättning av ny 
utvecklingssamordnare. Planering pågår 
för genomförande våren 2019. 
Utbildningar genomförs under hösten. 
Samtliga kommuner är delaktiga 
beträffande 
Kompetensutvecklingsplanens innehåll. 

Genom samordning verka 
för att brukares, patienters 
och närståendes 
erfarenheter och 
kunskaper tas tillvara i 
utvecklingen av 
socialtjänst och 
angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Fler av brukares, patienters och 
närståendes upplevelser har tagits 
tillvara i utvecklingen av socialtjänst 
och angränsande hälso- och 
sjukvård. 

Under första halvåret 2018 har 
förfrågningar om medverkan inneburit att 
14 aktiviteter genomförts där 17 brukare, 
patienter eller närstående involverats. Det 
finns nu medverkande i alla samordnande 
grupper förutom barn och unga. För att 
bättre nå barn och unga har en 
arbetsgrupp bildats som påbörjar sitt 
arbete under hösten 2018. Nyhetsbrev 
har skickats ut till alla medlemmar i 
Intressebanken. 
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Samordna arbetet med att 
Kalmar län arbetar mot 
ambitionen i ny lag om 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kommungemensamma 
styrdokument har tagits fram.  
 
Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i den nya 
lagstiftningen. 
 
Uppföljning av indikatorer på 
kommunnivå i enlighet med 
beslutad överenskommelse. 
 
Uppföljning för landsting och 
kommuner i maj och november 
gällande avvikelser i enlighet med 
beslutad överenskommelse.  

Ett länsgemensamt styrdokument 
(överenskommelse) med tillhörande 
praktiska anvisningar har tagits fram. 

Utbildning har genomförts på de tre 
sjukhusen samt i varje kommun. 

Uppföljning görs regelbundet. 

Genomgång av avvikelser görs 
halvårsvis. 

Bidra till att öka kunskapen 
och användningen av 
Samordnad Individuell 
Plan (SIP). 

Samtliga kommuner och landstinget 
har erbjudits utbildning i Samordnad 
Individuell Plan (SIP).  
Uppföljning har genomförts genom 
jämförelser i antal gjorda planer 
samt utifrån ”SIP- kollen”.  

I samband med införandet av nya Cosmic 
LINK 2 i oktober kommer även utbildning 
att ske i SIP. Utbildningsmaterial och film 
finns på regionförbundets hemsida 

Uppföljning och redovisning sker 
halvårsvis. Delrapport har redovisats till 
beredningsgruppen 

Samordna och stödja 
arbetet med en gemensam 
plan för samverkan mellan 
landsting och 
kommunerna som 
inkluderar samtliga 
verksamheter som berör 
barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, 
barnpsykiatri, habilitering.  
Bidra till förbättrad 
samverkan mellan barn- 
och ungdomshälsan, BUP 
och socialtjänst. 

En gemensam plan och 
överenskommelse är upprättad som 
inkluderar samtliga verksamheter 
som berör barn och unga såsom 
skola, socialtjänst, barnpsykiatri, 
habilitering. 
Beslut har tagits om en 
överenskommelse om fortsatt 
arbete.  

En överenskommelse har fastställts och 
beslutats mellan Barn och 
ungdomspsykiatrin, Barn och 
ungdomshälsan, Mödra- och 
barnhälsovårdsverksamheten och Kalmar 
läns kommuners socialtjänster. Nytt 
beslut har dock fattats om en ny 
överenskommelse där även skolan ska 
ingå. Ett arbete med den nya 
överenskommelsen samt praktiska 
anvisningar pågår. 

Samordna arbetet med en 
länsgemensam 
handlingsplan inom 
området psykisk hälsa. 

Handlingsplanen inom området 
psykisk hälsa har reviderats och 
uppdaterats.  

Arbetet pågår och ska rapporteras till SKL 
senast den 31 oktober 2018. 

Ta fram en regional GAP-
analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni.  
Implementera nya 
nationella riktlinjer för 
schizofreni. 

En regional GAP-analys utifrån nya 
nationella riktlinjer för schizofreni 
har tagits fram och 
implementeringen har påbörjats. 

Regionala GAP-analyser för kommunerna 
i länet respektive landstinget har tagits 
fram. 

Ett arbete med att ta fram ett vård- och 
insatsprogram för schizofreni pågår inom 
ramen för uppbyggnaden av 
Resurscentrum för psykisk hälsa. 
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Utvecklingsledaren ingår i den regionala 
arbetsgruppen. En konferens, gemensam 
för sydöstra sjukvårdsregionen, kommer 
anordnas i november. Där kommer GAP-
analyser och implementeringsbehov 
presenteras för beslutsfattare. 

Bidra till förbättrade stöd- 
och behandlings-insatser 
av personer 
omhändertagna enligt 
LOB, Lagen om 
omhändertagande av 
berusade personer. 

Arbetet har fortlöpt enligt plan. Enligt beslut i Länsgemensam ledning 
pågår ett arbete utifrån två spår. En 
utbildningsinsats för arrestvakter är 
planerad till hösten och ett arbete pågår 
med att ta fram gemensamma rutiner för 
socialtjänsterna i länet. 

 

MÅL 4 Bidra till samverkan, utveckling och forskning mellan länets socialtjänster genom 
Kompass – Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Samordna arbetet med att 
formulera gemensam 
målbild för hela 
socialtjänstens område 
2018 och framåt. 

En plan med tydlig målbild för 
socialtjänstens gemensamma 
utvecklingsarbete efter 2018 har 
tagits fram.  
Ett fortsatt samverkansavtal mellan 
länets kommuners socialtjänst har 
upprättats. 

En dialog pågår mellan socialcheferna 
och blivande kommunförbund med 
målsättningen att ett nytt avtal ska vara 
klart i september/oktober. 

 

Följa upp och utvärdera  
nuvarande regional 
samverkans- och 
stödstruktur. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring 
familjehemsvården. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till ett förslag. Det ska upp för beslut på 
en socialchefsträff i oktober. 

Samordna aktiviteterna 
som social- och 
omsorgscheferna i länet 
styr och leder inom 
Kompass. 

Beslut har tagits om utvecklad 
samverkan kring familjerättsarbete. 

En utredning har färdigställts som utkast 
till förslag. Det ska upp för beslut på 
nästkommande socialchefsträff. 

Bidra till att samtliga 
kommuner tar aktiv del i 
Kompass olika 
utvecklingsspår. 

Samtliga kommuner har deltagit i 
utvecklingsspåren inom Kompass. 

Ett avtal med CAN, Centralförbundet för 
alkohol och narkotikaupplysning, är klart 
när det gäller genomförande av ny 
skolundersökning av alkohol- och 
drogvanor 2019. Tio av länets kommuner 
deltar. En planerad slutkonferens i april 
blev inställd på grund av för få deltagare. 
Länets kommuner deltar aktivt genom 
olika nätverk. 
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Näringsliv och kompetens 
Områdesgruppen driver utvecklingsfrågor inom till exempel kompetensförsörjning, näringsliv, 
innovation, internationalisering eller utveckling av besöksnäringen. Fördelar regionala 
utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller till organisationer, kommuner eller andra 
aktörer i form av projektmedel. Vi ansvar också för regional samverkan inom lärande, utbildning 
och kompetensförsörjning. Näringslivschefer, turistchefer, företagsfrämjande aktörer, 
yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några exempel på nätverk som vi samverkar genom. 
 

MÅL 1 Bidra till ökad digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventera och kvalitetssäkra 
aktörernas arbete med 
tillgänglighet för att kunna 
bygga en digital 
tillgänglighetsguide för 
besöksnäringen.  

200 aktörer inom 
besöksnäringen har deltagit i 
projektet. 

Under hösten kommer aktörerna att påbörja 
inventering och kvalitetssäkringen. 

Marknadsföra och sprida 
information om 
digitaliseringschecken via 
tillgängliga kanaler och 
nätverk. Visa exempel på 
företag som nyttjat stödet 
via artiklar i press och på 
webb. 

Antal inkomna och beviljade 
digitaliseringscheckar har ökat 
med 10 procent jämfört med 
2017. (Mätning vid årsskiftet av 
antal beslut inklusive avslag) 

Första halvåret har antalet inkomna och 
beviljade checkar ökat med 21 % sedan 
föregående år.  
Under perioden har 31 (24)checkar beviljats 
av 31 (26)ansökningar. Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheck/digitalisering (ej 1:1-
anslag) där 3 (4) checkar beviljats. (siffra i 
parentesen avser 2017)   
Totalt har antal beviljade checkar ökat från 
28 till 34, d.v.s. med 21 %. 

 

MÅL 2 Bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Förankra och påbörja 
genom-förandet av insatser i 
beslutat handlingsprogram 
för Kom-petensförsörjning 
Kalmar län. 

Handlingsprogram inkl. plan för 
uppföljning har tagits fram och 
beslutats.  

Arbetet pågår och beslut tas, efter remiss, av 
Region Kalmar län under våren 2019. 
 

Genomföra projektet 
Motivation leder till fram-
gång enligt beslutad plan. 

Andelen behöriga till gymnasiet 
och till vidare utbildning har ökat 
jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 
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Närvaron för målgruppen har 
ökat jämfört med 2017. 

Mätning görs vid årsskiftet 

Arrangera möten med det 
regionala nätverket för 
yrkeshögskoleutbildning för 
ökad kunskap, 
erfarenhetsutbyte och bättre 
utfall för länet utifrån 
inlämnade ansökningar. 

Antalet beviljade 
yrkeshögskoleplatser per  
10 000 invånare till länet har 
ökat jämfört med våren 2017. 

Antalet beviljade platser per 10 000 invånare 
har ökat under 2018 till 75 (72) platser för 
Kalmar län. 

 

MÅL 3  Bättre nyttjande av företagsstöd som verktyg för förnyelse av näringslivet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Koppla beviljade 
företagsstöd tätare till de 
innovations-miljöer och 
branschsatsningar som 
initierats i länet och i 
samarbete med närliggande 
län.  

Antal ansökningar om 
konsultcheckar till branscher 
med särskild prioritet, till 
exempel besöksnäring, 
livsmedel med flera har ökat.   
 

För närvarande pågår ett arbete med att 
definiera prioriterade branscher i termer av 
SNI-koder. Detta kommer att göra det möjligt 
att följa upp dessa branscher i 
handläggarsystemet. 

Identifiera och hitta nya 
kanaler för att nå ut till andra 
grupper för ökad kännedom 
om regionförbundets 
företagsstöd hos 
underrepresenterade 
grupper såsom unga, 
kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund. Sprida 
information via sociala 
medier. 

Genomförd satsning på sociala 
medier har följts upp efter 
avslutad kampanj. 

Under oktober 2017-mars 2018 gjordes en 
marknadsföringsinsats via Facebook och 
Twitter för att öka kännedomen om 
regionförbundets stöd bland 
underrepresenterade grupper. Kampanjen 
resulterade i få relevanta förfrågningar har 
kommit från kundgrupperna. Totalt har 29 
svar inkommit vilket lett till 7 bokade besök. 
Sammantaget har 4 ansökningar inkommit 
som går att hänföra till kampanjen. 
 
Trots det statistiskt begränsade gensvaret 
går det att skönja en förhållandevis stor 
andel kvinnor (jämfört med den löpande 
verksamheten). Endast två av dessa ledde 
dock till en ansökan. 
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MÅL 4  Bidra till ökad internationalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Ta ansvar för arbetet inom 
området Bioekonomi och 
utveckla modell för det 
fortsatta arbetet. Delta i 
kommunikationsplattform för 
bioekonomisk utveckling för 
svenska regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättra samarbete med 
Enterprise Europe network 
(EEN), Business Sweden 
med flera. 

En modell har tagits fram för 
tydligare ansvarsfördelning 
mellan regionerna inom 
samarbetet för Brysselkontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet ansökningar om 
företagsstöd för 
internationalisering har ökat 
jämfört med 2016/2017.  

Området Bioekonomi omfattar flera olika 
delområden där regionerna samarbetar 
sedan tidigare. Arbetet bygger på ex Skogs- 
och trästrategierna, Livsmedelsstrategin och 
inom bioenergi. Modellen som tas fram bör 
därför anpassas så att alla regioner i 
Brysselsamarbete nås på rätt sätt. Arbetet 
fortsätter utvecklas under 2018. 

Det processorienterade arbetet tillsammans 
med Brysselkontoret har öppnat nya vägar in 
i europeiska nätverk. Detta ökar 
möjligheterna för att ta del av information om 
nya EU-lagförslag. Det ökar också 
möjligheter för samordning av yttranden på 
regional nivå. 

Regionförbundet deltar också aktivt 
tillsammans med övriga regioner i landet i 
uppbyggnaden av en ny 
kommunikationsplattform för bioekonomisk 
utveckling. Under hösten fortsätter vi att 
aktivt delta i nätverket för att kunna påverka 
innehåll och form. 

Under första halvåret har 13 (10) checkar 
beviljats av 13 (10) ansökningar. (Siffran i 
parentesen avser 2017) 

Till detta kan läggas 
Affärsutvecklingscheckar/ 
internationalisering (ej 1:1-anslag) där 0 (6) 
checkar beviljats. 

Totalt har antal beviljade checkar minskat 
från 16 till 13. Antalet ”egna” checkar har 
dock ökat från 10 till 13. 

 
Under hösten har länets nya exportcentra 
invigts vilket förhoppningsvis resulterar i ett 
större intresse för exportfrågor och 
internationalisering. 

Arbeta aktivt med 
Euroregion Baltic (ERB) 
genom att delta i 
sekretariats- och 
styrelsemöten, medverka 
som partner samt leda 

Regionförbundet har medverkat 
som partner i minst fem projekt 
med koppling till ERB. 

Regionförbundet har deltagit i ERB:s 
sekretariats- och styrelsemöten under första 
halvåret 2018 och genom Akko Karlsson 
som ordförande lett arbetet i organisationen 
fram till den 15 februari 2018. 
Regionförbundet har också lett arbetet i 
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arbetet i ERB Water Core 
Groupe. 

ERB:s Water Core Group under första 
halvåret 2018. Regionförbundet är 
projektledare för projekten CaSYPoT, 
CaSYPoT-Ru och Waternets-Ru samt 
partner i projektet Umbrella och associerad 
partner i projektet DUNC. Samtliga med 
koppling till ERB.  

Inom arbetet med besöksnäringen har 
regionförbundet inlett kontakter med 
projektet Baltic Tourism Center. 

Skapa kontakter med 
nätverk på europeisk nivå 
inom ramen för projektet 
Växande besöksnäring. 

Regionförbundet har deltagit i 
aktiviteter hos identifierade 
europeiska nätverk. 

En första kontakt har tagits av 
Brysselkontoret för att hitta rätt nätverk på 
europeisk nivå för utveckling av 
besöksnäringen  
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Lärande och biblioteksstöd 
Kompetensutvecklar länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media. 
Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i detta. Vi initierar, leder och 
samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom biblioteks-området. Viktiga 
nätverk är bl.a. nätverken Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och 
unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbets-partners är bl.a. Linnéuniversitetet, 
Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt 
Kungliga biblioteket. 
 

 

MÅL 1 
Stödja länets skolledare i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skolor avseende 
digitalisering. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga rektorers 
stödbehov i 
självskattningsverktyget 
LIKA och 
uppföljningssamtal. 

Minst 100 kartlagda skolor i länet 
med verktyget LIKA från SKL har 
inrapporterats till AV-Media. 

72 LIKA-värderingar har skickats in från 
länets rektorer.  

Erbjuda relevant 
omvärldsbevakning. 

Frågor om kunskap för 
skolledare har lyfts fram vid 
minst fyra tillfällen genom 
nyhetsbrev. 

Ett första nyhetsbrev, om teknikval i skolan 
har gått ut i till de i nuläget 49 skolledare 
som anmält sitt intresse för att få nyhetsbrev. 

Erbjuda kompetenstödjande 
insatser som kurser, samtal, 
föreläsningar och 
nyhetsbrev. 

AV-Media har genomfört riktade 
insatser mot skolledare under 
året. 

Information om GDPR har lämnats till 
skolledare. Det har också lämnats 
information och delredovisning av LIKA-
värderingar till förvaltningschefer.  
 
En del Facebookinlägg har riktats till 
personer i skolledande position. 
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MÅL 2 Ett tätare samarbete med kommunernas IKT-pedagoger som jobbar i skolor och 
förskolor. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga kompetensen 
bland länets IKT-pedagoger. 

Nätverket har kartlagt sina 
kunskaper vid minst ett tillfälle. 

Planeras att genomföras i höst 

Utifrån kartläggningen ska 
AV-Media ta fram en 
kompetensutvecklingsplan 
för IKT-pedagognätverket. 

En kompetensutvecklingsplan 
för nätverket är framtagen. 

Planeras att påbörjas i höst 

Under 2018 planeras 4 
nätverksträffar samt en resa 
till BETT (mässa för IKT och 
digital pedagogik) som 
samordnas av AV-Media. 

Fyra nätverksträffar samt resa till 
den brittiska IKT-mässan BETT 
är genomförd. 
 

Ett nätverksmöte för IKT-pedagoger har 
genomförts med tema Gapminder. 
Ett möte med Split-vision har genomförts. 
Splitvision är ett länsnätverk för 
utvecklingsledare och IT-samordnare inom 
utbildningsområdet. 
En resa till BETT-mässan i London har 
genomförts med 25 deltagare. Ett 
uppföljningsmöte har genomförts efter 
BETT-resan. 
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MÅL 3 AV-Medias tjänster ska vara mer kända bland skolledare, pedagoger och elever. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

AV-Media ska erbjuda 
introduktionsmöten om sitt 
utbud för nyanställda i länets 
12 kommuner. 

Minst ett introduktionsmöte har 
genomförts i varje kommun. 

Ett introduktionsmöte är genomfört. Flera är 
planerade under hösten 2018. 
 

AV-Media ska medverka på 
pedagogiska konferenser 
och mässor i länet. 

AV-Media har synts på större 
mötesplatser för verksamma 
inom skola och förskola vid 
minst 4 tillfällen. 

AV-Media har genomfört föreläsning och 
workshop på Skoldatateksdagarna Södra 
regionen för 72 pedagoger. 

Genomföra riktade 
kampanjer via våra kanaler 
till olika målgrupper.  

Antalet följare till AV-Medias 
sociala medier har ökat från 400 
till 700.           
 
AV-Medias nya testrum har haft 
300 besökare. 
Antal delade planeringar i Plus 
har passerat 300. 

AV-media har vid halvårsskiftet 564 följare 
på Facebook och Instagram. 
5393 personal i skolorna följer AV-medias 
nyhetsbrev. 
 
Testrummet har från mars månad haft 52 
besökare fördelade på 10 tillfällen. I 
testrummet har besökare kunnat testa och få 
stöd i hur de digitala lärverktyg som AV-
Media lånar ut kan användas.  
 
Plus har 223 delade lektionsplaneringar som 
beskriver hur man kan arbeta med t.ex. 
mediekatalogens filmer utifrån läroplanernas 
intentioner. 

Arbeta för att fortsätta med 
befintliga samarbeten med 
Linnéuniversitetet avseende 
VFU (Verksamhetsförlagd 
utbildning). 
 
 
 

Minst 4 aktiviteter kring VFU har 
genomförts av AV-Media. 

Hittills har det genomförts 4 aktiviteter för 
totalt 94 studenter vid Linnéuniversitetet som 
ska ut på verksamhetsförlagd utbildning i 
skolor och förskolor. Det har varit 57 
förkollärarstudenter som testat på iPad och 
interaktiv skärm som pedagogiskt verktyg. 
37 fritidslärare och studenter ha fått pröva på 
att jobba med digitalt berättande och 
kommunikation. 

Förbättra tillgänghetsgraden 
och användandet av AV-
Medias webbplats samt göra 
eventuella anpassningar 
utifrån den nya 
dataskyddsförordningen. 

AV-Medias webbplats har 
förbättrade mätvärden avseende 
tillgänglighet (enligt W3C-
standard) jämfört med mätning 
2017. 

Mätning ej genomförd ännu. Gör större 
översyn över webblösning för 
kommunförbundet. Däremot har det skett en 
översyn och vissa anpassningar utifrån 
GDPR. 
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MÅL 4 Höjd kompetens hos länets biblioteksanställda för att bättre anpassa  
bibliotekens digitala erbjudande till medborgarna. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga 
kompetensbehovet hos 
länets folkbibliotek. 

Utifrån kartläggningen 
erbjuda kompetensinsatser 
för anställda vid länets 
folkbibliotek. 

Minst 3 kompetenshöjande 
insatser som kurser eller 
föreläsningar har genomförts. 

Följande insatser genomfördes: 

• 2 utbildnings-tillfällen om GDPR på 
bibliotek.  

• 1 utbildnings-tillfälle om ”Talboken 
kommer” med Myndigheten för 
tillgängliga medier 

• 1 seminariedag om bibliotek och 
fritidsgårdar i samverkan 

• 1 Workshop om stärkta bibliotek 
och hjälp med projektansökningar. 

 

MÅL 5 Regionbiblioteket ska belysa och stödja biblioteken i deras roll som arena för 
demokrati och fri information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Erbjuda kompetensinsatser 
för bibliotekschefer vid 
länets folkbibliotek. 

Erbjuda en konferens om 
demokrati och bibliotek för 
regionens politiker. 

1-3 möten och minst 1 
utbildningsinsats har genomförts 
för chefer vid länets folkbibliotek. 

En konferens om demokrati och 
bibliotek har genomförts för 
regionens politiker. 

Under första halvåret har det genomförts 3 
chefsmöten och 2 fortbildningsdagar inom 
området ledarskap. Fortbildningsdagarna 
genomfördes tillsammans med 
Blekinge/Kronoberg. 
Den 8 maj genomfördes en nationell 
konferens ”Historisk satsning på biblioteken” 
i Kalmar. 80 personer deltog och 780 
personer följde webbsändningen. Bland 
annat presenterades utkastet för den 
nationella biblioteksstrategin. 

 

 

MÅL 6 Undersöka förutsättningar för att utveckla en modell kring skolbiblioteksfunktion 
för små skolenheter. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Med utgångspunkt i regional 
skolbiblioteks-strategi 
genomföra en förstudie inför 
projekt som syftar till att 
främja mindre skolors 
skolbibliotek. 

En förstudie är genomförd. 
Ett förslag på projekt är 
framtaget. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 6. 

 

MÅL 7 Förbättrad biblioteksservice med fokus på litteraturupplevelser på landsbygden. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomföra kartläggning om 
behovet av förbättrad 
biblioteksservice med fokus 
på litteraturupplevelser på 
landsbygden. En 
pilotkommun ska utses och 
en projektplan ska tas fram. 

En färdig kartläggning om 
behovet av biblioteksservice är 
framtagen. 

En pilotkommun är utsedd. 

En projektplan är framtagen. 

Efter samtal med landstinget utgår mål 7. 
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
Utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda avseende 
anhörigstödsfrågor.  Ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska 
behov. Arbetet handlar bl.a. om att uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser 
i anhörigstödet, bidra till att underlätta förutsättningen att kombinera rollen som anhörig med 
arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar kring stöd 
till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag. 
 

MÅL 1 Bidra till högre kvalitet och produktivitet inom området stöd till anhöriga. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Stödja och underlätta ett 
utvecklingsarbete och 
implementering av 
anhörigstöd till kommuner, 
landsting och enskilda 
utförare. Utveckling av 
metoder för ett individuellt 
och familjeorienterat 
anhörigstöd ska prioriteras. 

Nka har genomfört: 
• remissvar på statlig 

utredning 
• 20 konsultationer till 

myndigheter, beslutsfattare 
och personal 

• nätverksträffar med fyra 
nätverk med praktiker och 
idéburna organisationer 

Målet är uppnått. Nka har genomfört: 
• två remissvar, Socialstyrelsen och 

Swedish Standard Institute 
• i genomsnitt tre konsultationer 

dagligen genomförs till myndigheter, 
beslutsfattare och personal  

• träffar med två nätverk har genomförts 
och tre genomförs i höst.  

Fungera som en länk mellan 
forskning och praktik samt 
utveckla och förmedla 
metoder och verktyg. 

Nka har 
genomfört/medverkat/påbörjat/ 
avslutat minst: 

• ett EU Horizon 2020 
projekt - anhörigstöd 

• tre EU Erasmus+ projekt - 
anhörigstöd 

• två nationella 
forskningsprogram - 
anhörigstöd 

• ett forskningsprojekt - 
anhörigstöd 

Målet är uppfyllt. Nka driver: 

• EU-projektet Me-We för att utveckla 
insatser till unga anhöriga. 

• Tre Erasmus+ projekt pågår  
• Nka medverkar i ett inter-nationellt 

samt två nationella forskningsprogram 
• Nka medverkar i ESF-projektet 

Motivation leder till framgång. 

Bidra till utveckling av 
metoder och verktyg samt till 
systematisk spridning och 
uppföljning av dessa. 

Nka ska ha 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

• stöd till minst tre 
utvecklingsprojekt hos 
kommuner, landsting och 
idéburna organisationer 
och följt upp anhörigstöd 

• utvecklat en app (COAT) 
för att kartläggning av 
behov av behov hos 
anhöriga och planering av 
stöd  

• minst ett blandat lärande 
nätverk om systematisk 

Målet är uppfyllt. 

Nka kommer i samverkan med 
Socialstyrelsen och intresserade 
kommuner leda projektet Koordinator till 
föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning  

Nka ingår i och stödjer Bräcke Diakoni i 
tre Arvsfondsprojekt om stöd till anhöriga. 

Apputvecklingen av COAT pågår i SKL:s 
tjänstedesignprojekt i samverkan med 
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uppföljning och 
kvalitetsutveckling. 

anhöriga och anhörigkonsulenter och en 
specifikation är framtagen. 

ett blandat lärande nätverk med 12 
kommuner startar i september. 

Sammanställa samt 
förmedla forskningsresultat 
och bästa tillgängliga 
kunskap inom området. 

Nka ska ha förekommit i media 
om anhörigfrågor vid minst 10 
tillfällen under året. 

Nka har publicerat minst: 

• två kunskapsöversikter och 
rapporter 

• tre vetenskapliga artiklar 
• två nyhetsmagasin 
• 10 digitala nyhetsbrev 
• 100 inslag på NkA:s egna 

kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och 
MyNewsdesk) 

Nka har producerat: 

• en nationell film om 
anhörigfrågan som spritts i 
hela landet 

• en webbutbildning. 

Nka har genomfört: 

• en nationell konferens 
• medverkat vid 10 

konferenser, seminarier 
och workshops  

• en högskolekurs  
• 10 webbinarier.  

Målen är på väg att uppfyllas under året.  

Nka har förekommit i media vid åtta tillfällen. 

Nka har publicerat 

• en kunskapsöversikt och tre rapporter 
är under arbete  

• två artiklar har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter 

• sex digitala nyhetsbrev, ett 
nyhetsmagasin och 120 inslag på 
Nka:s egna kanaler i sociala medier 
(Facebook, Twitter och MyNewsdesk) 

Nka har påbörjat arbetet att: 

producera en film om anhörigfrågan i 
samverkan med Röda korset 

En webbutbildning håller på att planeras 
och kommer att produceras nästa år 
avseende Vuxensyskon som anhöriga. 

Nka har genomfört: 

• en högskolekurs om Barn som 
anhöriga 

• sex webbinarier 
• varit medarrangör av två nationella 

konferenser 

Med medel från Social-departementet har 
Nka påbörjat utvecklingen av en 
verktygslåda avseende Anhöriga och 
fallprevention vilken kommer att bestå av en 
kunskapsöversikt, utbildningsmaterial, 
broschyrer och webbinarier. 

Ge kunskapsstöd direkt till 
föräldrar och anhöriga till 
personer, företrädesvis barn 
och unga, med kombination 
av flera omfattande 
funktionsnedsättningar och 
omfattande medicinska 
behov. 

Nka har för målgruppen: 

• erbjudit konsultation till 
minst 40 föräldrar eller 
anhöriga 

• publicerat minst tio artiklar 
om anhörigskap och 
flerfunktionsnedsättning 

• genomfört minst två 
webbinarier 

• genomfört en nationell 
konferens om Anhöriga 
och 
flerfunktionsnedsättning. 

Målet är uppnått. Nka har för målgruppen: 

erbjudit konsultation till 60 
föräldrar/anhöriga 

publicerat 29 artiklar om anhörigskap och 
fler-funktionsnedsättning på Nka:s 
webbsida 

Genomfört en nationell konferens Livets 
möjligheter, anhöriga och 
flerfunktionsnedsättning, för 320 deltagare 
genomfört ett webbinarium. 
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Stödja och utveckla hälso- 
och sjukvårdens roll och 
ansvar när det gäller stödet 
till anhöriga. 

Nka har 
genomfört/påbörjat/avslutat:  

stöd till minst två 
utvecklingsprojekt som 
involverar hälso- och 
sjukvården. 

Målet är uppnått. Nka ger stöd till: 

• Geriatriska kliniken, sjukhuset i Kalmar 
• Arvfondsansökan planeras 

tillsammans med Landstinget i Kalmar 
län, Kalmar kommun och Bräcke 
Diakoni 

• Region Skåne och utvecklingen av 
närvård. 

 

MÅL 2 
Verksamheten ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma 
könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstödet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende könsrelaterade 
skillnader och konsekvenser 
inom anhörigstödet. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Befolkningsstudien har planerats och 
frågeformulär utformats under våren 
tillsammans med forskare fån Lunds 
universitet och Dalarnas högskola.  
Datainsamlingen kommer att genomförs 
under oktober och november av SCB på 
uppdrag av Nka och Linnéuniversitetet. 

Kartlägga det anhörigstöd 
som ges av kommunerna 
avseende omfattning, 
innehåll, könsrelaterade 
skillnader och 
jämlikhetsperspektiv 

En webbenkät till landets 
samtliga kommuner som också 
inkluderar könsrelaterade 
skillnader och ett interkulturellt 
perspektiv har genomförts. 

Planering av webbenkäten pågår. 

Involvera ett 
jämlikhetsperspektiv i 
pågående och planerade 
aktiviteter. 

Ett jämlikhetsperspektiv ingår i 
Nka:s samtliga aktiviteter och 
publikationer. 

Ett urval av aktiviteter och publikationer 
kommer att granskas ur ett 
jämlikhetsperspektiv under hösten. 
 

 

MÅL 3 Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Involvera ett interkulturellt 
perspektiv i pågående och 
planerade aktiviteter. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive ett interkulturellt 
perspektiv är genomförd. 

Ett interkulturellt perspektiv ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst.  

En enkätundersökning till landets alla  
anhörigkonsulenter har gjorts avseende hur 
stödet till anhöriga anpassas utifrån ett 
interkulturellt perspektiv. 
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MÅL 4 Särskilt bidra till att underlätta förutsättningarna för att kombinera rollen som 
anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa. 

Aktivitete
r  

Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kartlägga situationen 
avseende anhörigrollen, 
arbetslivsdeltagande och 
god hälsa. 

En befolkningsstudie som 
kartlägger anhörigomsorgens 
omfattning och konsekvenser 
inklusive könsrelaterade 
skillnader är genomförd. 

Undersökningen om könsrelaterade 
skillnader i anhörigomsorgen ingår i den 
befolkningsstudie som genomförs i höst. 

Genomföra olika insatser för 
att bidra till ökad 
medvetenhet om frågan hos 
arbetsgivare, beslutsfattare 
och media. 

En informationsaktivitet till 
arbetsgivare, beslutsfattare och 
media har genomförts. 

En informationsaktivitet planeras till 2019 när 
resultaten från befolkningsstudien är klara. 

I samverkan med 
arbetsgivare och anhöriga 
utveckla metoder för stöd till 
yrkesverksamma anhöriga. 

Ett utvecklingsarbete med minst 
fem arbetsgivare för att utveckla 
metoder för stöd till anhöriga har 
genomförts. 

Nka medverkar i Landstinget i Kalmar läns 
ansökan till EU för utvecklingsarbete kring 
stöd till anhöriga tillsammans med 
arbetsgivare i Sverige, Irland, Norge och 
Slovenien. 

 

MÅL 5 När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att anhörigas 
svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

I pågående och planerade 
aktiviteter vara särskilt 
uppmärksam på att 
föreslagna insatser inte 
bidrar till att anhörigas 
svårigheter inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling 
och skolgång. 

Nka har utvecklat aktiviteter som 
medför att närståendes 
svårigheter inte inkräktar på 
barnets hälsa, utveckling och 
skolgång. 

De aktiviteter som utvecklas syftar till att de 
närståendes svårigheter inte inkräktar på 
barns hälsa, utveckling och skolgång.  

 

MÅL 6 Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för internationellt samarbete 
och utbyte av kunskap, erfarenheter och information. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 
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Ingå i internationella 
organisationer och 
nätverk och medverka i 
internationella 
samverkansprojekt och 
konferenser. 

Nka har medverkat i:  

• Eurocarers 
(anhörigorganisationer och 
FoU-centra i Europa) 

• Skandinaviskt nätverk för 
kunskapsutbyte avseende 
Barn som anhöriga 

• det nordiska 
myndighetsnätverk 
avseende Barn som 
anhöriga. 

Målet är uppnått. 

Nka är aktiva i samtliga nätverk, varav Nka:s 
FoU-ledare är ordförande i Eurocarers.  

 

MÅL 7 Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling av Nka:s verksamhet. 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Kontinuerligt följa 
”loggingdata” från Nka:s 
webbsida och sociala 
medier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Loggingdata har följts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats. 

Loggingdata från Nka:s webbsida följs 
kontinuerligt och kommer att utgöra underlag 
för en ny webbsida som i större utsträckning 
stämmer med Nka:s nuvarande uppdrag och 
som förbättrar sökfunktion på webbsidan.  

Webbutvärdering av 
Nka:s verksamhet riktad 
till de 5 500 
prenumeranterna av 
nyhetsbrevet. 

Resultatet av webbutvärderingen 
har analyserats. 
Förbättringsförslag har 
implementerats i verksamheten.  

Analys av webbutvärderingen pågår 

Utvärdering av 
konferenser, utbildningar, 
webbutbildningar och 
webbinarier och vidta 
kvalitetsutveckling baserat 
på det. 

Utvärdering av webbutbildningen 
Barn som anhöriga har gjorts 
avseende hur budskapet 
omsatts i praktiken och en 
revidering av utbildningen görs 
baserat på utvärderingen. 
Utvärderingar av samtliga 
webbinarier har gjorts och 
kvalitetsutvecklingplan 
utarbetats och implementerats. 

En utvärdering av webbutbildningen Barn 
som anhöriga planeras till hösten 
2018/våren 2019 
Samtliga webbinarier utvärderas och en 
analys är planerad till hösten 2018/våren 
2019  
 

En sakkunnig granskning, 
s.k. ”Peer review-process" 
med specialistgranskning 
av Nka:s publikationer 
före publicering. 

En ”Peer review-process" har 
genomförts. 

Målet är uppnått. 
”Peer review process” genomförs alltid. 
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Administration 
Verksamhetsstyrning genom bland annat budget, redovisning, finansiering och uppföljning samt 
löpande arbete i form av ex. löne- och fakturahantering. Utöver detta ingår ansvar för frågor 
som rör posthantering och diarium, kontorsservice, kurs och konferens samt personal- och 
kommunikationsfrågor. Områdesgruppen arbetar också med analys och trender utifrån data och 
statistik inom regionförbundets verksamhetsområden samt ger administrativt stöd till den 
politiska organisationen. 
 
 

MÅL 1 Säkerställa god kvalitet i regionförbundets interna processer 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Följa de rutiner och 
processer som vi har och 
utveckla dessa vid behov. 

 

Kontroll av: 

• Efterlevnad av ramavtal 
• Utskick av underlag till 

sammanträden inom utsatt 
tid 

Efterlevnad av ramavtal kontrolleras 
via stickprov i en gång per år enligt 
fastställd kontrollplan. Vid tidpunkten 
för delårsrapporten har granskning 
inte utförts. 

Datumen för sista dag att lämna in 
underlag till sammanträden har 
tydliggjorts, framförallt via tydligare 
utskick till områdeschefer, vilket har 
inneburet en större kvalitetssäkring av 
underlagen.  

 

MÅL 2 Implementera de nya lagar som kommit inom området, bland annat ny 
kommunallag och dataskyddsförordning 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Genomgång av hur 
regelförändringarna påverkar 
regionförbundets 
verksamhet. 

Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av verksamheten. 

När det gäller dataskydd har bland 
annat rutiner för behandling av 
personuppgifter tagits fram och all 
personal har erbjudits utbildning. Flera 
personuppgiftsbiträdesavtal har 
tecknats.  
I fråga om nya kommunallagen har 
bland annat nya rutiner för anslag och 
en direktörsinstruktion tagits fram. 
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MÅL 3 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av övergångarna till 
regionkommun och kommunförbund 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Inventering av möbler och 
inventarier. 
Intern och extern 
kommunikation kring 
regionbildning. 
Anpassa våra rutiner och 
system till exempel 

ekonomisystem 
webb 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Framtagen inventarielista. 
Framtagna handlingsplaner för 
anpassning av rutiner och 
system. 
 

Inventeringen är till största delen klar.  
Lägesrapporter kring regionbildningen 
har under våren kommunicerats 
löpande i regionförbundets kanaler. 
En inventering av regionförbundets 
kanaler samt hur dessa påverkas av 
regionbildningen pågår. Därutöver 
fortskrider arbetet med de delar som 
är kopplade till det nya varumärket, 
såsom varumärkesbeskrivning, 
logotype, grafisk profil samt 
omgörning av kanaler m.m. En 
kommunikationsplan för 
regionförbundets upphörande samt 
för den nya organisationen håller på 
att tas fram.  
 
Med anledning av att 
kommunförbundet ska vara en ideell 
förening har det väckts frågor om vilka 
skattekonsekvenser det får för 
organisationen. Utredning pågår. 
Inför bildandet av kommunförbundet 
har beslutsunderlag tagits fram om 
stadgar, budget, finansieringsmodell 
mm. 
 
Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över bildandet av 
regionkommun och kommunförbund. 
Samarbeten med landstinget 
respektive kommunförbundet har 
fortskridit inom de administrativa 
områdena. 
 
Under början av året färdigställdes 
risk- och konsekvensanalysen av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.   
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MÅL 4 Bidra till ett korrekt och tydligt genomförande av avvecklingen av 
regionförbundet 

Aktiviteter  Indikatorer Uppföljning av indikatorer 

Avsluta, enligt listor, till 
exempel 

• akter 
• avtal/licenser 
• inventarier 

Personalfrågor vid 
verksamhetsövergång, risk- 
och väsentlighetsanalys samt 
förhandlingar. 

Minskat antal öppna ärenden 

Minskat antal aktiva avtal 

 

 

Alla medarbetare som har öppna 
ärenden har fått lista på dessa och 
har ombetts gå igenom dem för att se 
vilka som ska vara öppna. Det 
samlade arbetet under perioden har 
gjort att antalet öppna ärenden 
minskat med ca 30%.  

Avtal har gåtts igenom har 
diskussioner förs med landstinget och 
kommunförbundet om vilka som ska 
föras över till andra organisationer, 
vilket är en förberedelse för minskning 
av antalet aktiva avtal.  

Checklistor och processer har tagits 
fram inom olika sakområden (HR, 
ekonomi, pensioner, arkiv/diarium, 
kommunikation) för att skapa en 
helhetsbild över avvecklingen av 
regionförbundet. 

Risk- och konsekvensanalys av 
förändring och avslut av 
regionförbundet inklusive 
handlingsplan färdigställdes under 
början av året. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med 
handlingsplanen.  

MBL- förhandling har skett med 
fackliga organisationer om avslut av 
regionförbundet.   
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Delårsbokslut  

Ekonomisk måluppfyllelse  
Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 3 289 737 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett 
överskott på 754 461 kronor, att jämföra med budgeterat nollresultat.  

Intäkter januari-augusti 2018 
 

 

 

Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 76 403 883 kronor. Medlemsavgifter och 
medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 43 % av finansieringen. 
Resterande 57 % består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag och övriga ersättningar 
och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet ovan. 

Finansiella mål och ekonomisk ställning 
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:  

• Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %  

• Likviditet, betalningsförmåga på kort sikt, ska överstiga 100 %  

• Projektfinansieringsgrad, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på 
inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %  
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Finansiella nyckeltal 2018-08 2017-08 2016-06 2015-06 2014-06 

Soliditet, % 32 33 35 34 28 

Likviditet, % 150 141 145 141 131 

Projektfinansieringsgrad, %  788 699 778 615 507 

 
Observera att delårsboksluten 2017 och 2018 omfattar perioden januari-augusti medan de äldre jämförelsetalen omfattar 
januari-juni. 

 

Till förbundets förfogande står  

• från föregående år balanserat resultat 33 616 214 kr  

• årets resultat 3 289 737 kr  

Summa disponibla vinstmedel (eget kapital) 36 905 951 kr  

Disponibla vinstmedel per resultatenhet 

• Kansli 31 407 105 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB) 

• AV-Media 4 408 713 kr  

• Fokus Kalmar län 1 090 133 kr 

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 

Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning  
Under 2017 tog arbetet i flera stora projekt fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration, 
skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning ökade som en direkt följd av detta jämfört 
med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två av EU:s 
programperioder. Projektverksamheten har under 2018 fortsatt på samma nivå som 2017, men med en 
något lägre omsättning till följd av att flera projekt med omfattande utbetalningar av projektbidrag och 
motsvarande projektintäkter som var i full drift hela 2017 nu har avslutats. 

I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015-2017, belastar även i år finansiering 
av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten Fokus med 
1 200 tkr för helåret (800 tkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för personal med 
3 tkr enligt prognos. 

Regionförbundet i Kalmar län kommer att avvecklas per den 31 december 2018, och verksamheten 
övergår till Region Kalmar län respektive Kommunförbundet Kalmar län. Processerna medför kostnader 
utöver ordinarie verksamhet som belastar regionförbundet under 2018. När likvidationen avslutas 
kommer eventuella kvarvarande tillgångar fördelas mellan ägarna enligt förbundsordningen. 

Resultat 
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 3 289 tkr kronor. Budget för helåret 2018 är ett 
nollresultat, medan prognosen visar på ett överskott med 754 tkr. Delårsresultatet inkluderar underskott 
med 802 tkr i resultatenheten Fokus.  
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Driftredovisning per enhet (tkr):  

Driftredovisning, 
tkr   

Utfall         
2018-
08-31   

Utfall    
2017-
08-31   

Prognos 
2018   

Budget 
2018   

Prognos 
budget- 

avvikelse 
2018   

Utfall   
2017 

  
  

          
Kansli 

 
3 251 

 
2 084 

 
1 443 

 
1 217 

 
226 

 
3 596 

AV-Media 
 

840 
 

273 
 

65 
 

0 
 

65 
 

127 

Fokus 
 

-802 
 

-802 
 

-1 203 
 

-1 200 
 

-3 
 

-1 202 

Nka 
 

0 
 

0 
 

449 
 

0 
 

449 
 

-13 

Räntenetto 
 

0 
 

-7 
 

0 
 

-17 
 

17 
 

-12 

Resultat 
 

3 289 
 

1 548 
 

754 
 

0 
 

754 
 

2 496 

 

Kansliets överskott på 3 251 tkr beror på att utfallet på projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter 
under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga rörelsekostnader är lägre än förväntat. För 
helåret beräknas resultatet bli ett lägre överskott. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 226 tkr, 
vilket ger ett överskott på helåret på 1 443 tkr för kansliet. 

AV-Media visar ett positivt delårsresultat på 840 tkr. Under årets första åtta månader har verksamheten 
periodvis haft vakanser som nu är tillsatta. Utfallet för helåret är ett mindre överskott och helårsprognosen 
beräknas till +65 tkr. 

Fokus redovisar ett underskott med 802 tkr i delårsbokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013, 
men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 800 tkr och resultatenheten bär vissa 
avvecklingskostnader för personal. Prognos för helåret är ett underskott på 1 203 tkr.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. Verksamheten finansieras av 
projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Statsbidraget för 2018 är 9 500 tkr och har 
under perioden erhållits i sin helhet. De medel som inte förbrukats vid tidpunkten för delårsbokslutet har 
balanserats. Årsprognosen är ett förväntat överskott med 449 tkr.  

Finansnettot för perioden i likhet med prognosen för helåret visar att ränteintäkterna är lika stora som de 
finansiella kostnaderna. 

Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under perioden. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar 
regionförbundet i regel leasing.  

Ekonomisk framtidsbedömning 
Regionförbundets totala prognos för helåret är +754 tkr, där kansli inklusive finansnetto bidrar med ett 
överskott på 1 443 tkr, AV-Media med 65 tkr och Nka med 449 tkr. Finansieringen av KOMPASS 
medför ett underskott på 1 203 tkr. Då budgeterat resultat är ett nollresultat, ger prognosen en beräknad 
positiv budgetavvikelse på 754 tkr. 

Då Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län startar sin verksamhet den 1 januari 2019 
kommer Regionförbundet i Kalmar län att avvecklas. Regionförbundets verksamhet kommer att bedrivas 
inom ramen för de två nya organisationerna. 
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Finansiella risker 
Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen, 
men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda projekten 
budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om 
underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera underskottet.  

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka 
regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i 
den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, görs inte 
heller någon sammanställd redovisning per 31 augusti. 

Intern kontroll 
Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. 2018 års kontrollplan innehåller kontrollmoment 
inom områdena upphandling/inköp, attesträtt, protokoll och it-säkerhet. Internkontrollplanen innehåller 
också åtgärder inom områdena personuppgifter och kvalitetssäkring av information. Återrapportering sker 
i anslutning till årsredovisningen.  
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Resultaträkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 
Prognos  

2018 
Budget  

2018 2017 

  1       
Verksamhetens intäkter  76 403 883 79 647 968 113 973 667 112 134 527 124 155 130 

 Medlemsavgifter 2 24 452 470 23 264 658 36 678 722 36 678 722 34 896 986 

 Medlemsbidrag 3 8 119 687 8 594 892 12 508 190 12 519 190 13 488 338 

 Projektbidrag 4 31 596 459 30 638 789 45 630 000 42 854 159 50 270 567 

 
Statsbidrag regional  
kulturverksamhet 5 762 667 749 334 1 144 000 1 165 000 1 125 000 

 Övriga ersättningar och intäkter 6 11 472 600 16 400 295 18 012 755 18 917 456 24 374 239 
Jämförelsestörande poster 7       
         
Verksamhetens kostnader  -73 047 939 -77 986 424 -113 116 306 -112 020 027 -121 501 732 

 Utbetalade bidrag 8 -11 994 729 -13 565 962 -14 522 529 -10 344 000 -23 279 828 

 Övriga rörelsekostnader 9 -26 752 025 -29 416 772 -47 142 000 -47 658 027 -47 273 363 

 Personalkostnader 10 -34 301 185 -35 003 690 -51 451 777 -54 018 000 -50 948 541 
 
Jämförelsestörande poster 7       
Avskrivningar 1, 11 -66 163 -106 042 -102 900 -97 000 -145 502 
 
Rörelseresultat  3 289 781 1 555 501 754 461 17 500 2 507 896 

         
Övriga finansiella intäkter  20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 

 Övriga ränteintäkter m.m. 12 20 206 17 896 25 000 12 500 26 821 
Finansiella kostnader  -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 

 Övriga räntekostnader m.m. 12 -20 250 -24 800 -25 000 -30 000 -38 413 
 
Resultat före extraordinära 
poster  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
/Resultat efter finansiella poster        
         
Årets resultat  3 289 737 1 548 598 754 461 0 2 496 304 
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Balansräkning, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
TILLGÅNGAR 1     
 
Anläggningstillgångar 11 5 846 731 5 916 754 5 912 894 
Materiella   266 631 336 654 332 794 

 varav ADB och Övrigt  266 631 336 654 332 794 
Finansiella  13 5 580 100 5 580 100 5 580 100 

 varav aktier  580 100 580 100 580 100 

   i koncernföretag  500 000 500 000 500 000 
   i andra företag  80 100 80 100 80 100 
 varav fordringar  5 000 000 5 000 000 5 000 000 

   fordringar i koncernföretag  5 000 000 5 000 000 5 000 000 
 
Omsättningstillgångar  109 099 208 107 080 939 80 023 486 
Förråd, lager  117 500 112 500 109 800 

 Rikskuponger  117 500 112 500 109 800 
Fordringar  18 856 248 21 658 917 16 380 748 

 Kundfordringar  1 451 848 4 354 496 3 438 366 
 Skattefordringar  523 582 751 172 2 328 797 
 Övriga fordringar  544 701 574 299 535 470 
 Interimsfordringar 14 16 336 117 15 978 949 10 078 114 

Kassa o bank 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  114 945 939 112 997 693 85 936 380 
     
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital 17 36 905 951 36 765 537 33 616 214 

 varav ingående eget kapital  33 616 214 35 216 939 31 119 910 
 varav årets resultat  3 289 737 1 548 598 2 496 304 

 
Avsättningar  5 323 773 408 977 5 000 310 

 varav pensioner och liknande förpliktelser 16 5 323 773 408 977 5 000 310 
Skulder   72 716 215 75 823 179 47 319 856 
 
Långfristiga skulder  0 0 0 
 
Kortfristiga skulder  72 716 215 75 823 179 47 319 856 
Leverantörsskulder  6 575 061 6 112 433 9 725 641 
Skatteskulder  5 412 671 4 645 268 224 158 
Övriga skulder     8 244 
Interimsskulder 14 60 728 483 65 065 478 37 361 813 
 
SUMMA EGET KAPITAL,       
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 114 945 939 112 997 693 85 936 380 
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Kassaflödesanalys, kr not 2018-08-31 2017-08-31 2017 
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat, efter finansnetto  3 289 737 1 548 598 2 496 304 
Justering för av- och nedskrivningar 11 66 163 106 042 145 502 
Justering för betald skatt     
Justering för gjorda avsättningar 16 323 463   474 052 
Justering för ianspråktagna avsättningar 16  -20 252  
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 
(reavinst/förlust)      
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  3 679 363 1 634 388 3 115 858 
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 475 500 -6 691 362 -1 413 193 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar      
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager  -7 700 11 079 13 779 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder  25 396 359 27 604 543 -898 780 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  26 594 522 22 558 649 817 664 
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investering i immateriella anläggningstillgångar      
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar      
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 0  -67 401 -103 001 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiella anläggningstillgångar 13     
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      
Investering i finansiell leasing      
Försäljning av finansiell leasing      
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -67 401 -103 001 
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder  0 0 0 
Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing  0 0 0 
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar  0 0 0 
Övriga finansiella poster  0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 0 
 
ÅRETS KASSAFLÖDE  26 592 522 22 491 248 714 663 
 
Förändring likvida medel  26 952 522 22 491 248 714 663 
Likvida medel vid årets början  63 532 938 62 818 275 62 818 275 
Likvida medel vid årets slut 15 90 125 460 85 309 523 63 532 938 
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Noter  

Not 1 Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med 
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.  

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Anläggningstillgångar 
Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i 
verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger  
25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-
Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas 
inte som anläggningstillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

  Antal år 
ADB-inventarier    3 
Övriga inventarier    5 

Leasingavtal, finansiella och operationella 
Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). 
Tabellen nedan visar det nominella värdet (i tkr) av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som 
tecknats för mer än 3 år.  
 Antal  2018 2019  
Kaffemaskin 3  18 0  
Vattenkylare                                2  10 0  
Kopieringsmaskin 
Bilar 

3 
3 

 72 
54 

0 
0 

 

        

Not 2 Medlemsavgift 
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget. 

Not 3 Medlemsbidrag 
Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår 
inte i posten.  

Not 4 Projektbidrag 
Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till 
verksamheten inom Nka ingår med 6 333 tkr (motsvarar 9 500 tkr för hela året) i beloppet. Av 
totalbeloppet 31 596 tkr utgör 8 899 tkr EU-bidrag, vilket är en fortsatt ökning av andelen EU-bidrag 
jämfört från 2015 och framåt. Anledningen till ökningen är att flera stora fleråriga projekt kom igång 
under 2017. 
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Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet 
Regionförbundet får i år 1 144 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet, vilket blir 763 tkr 
omräknat till årets första åtta månader. 

Not 6 Övriga ersättningar och intäkter 
I posten övriga ersättningar och intäkter på 11 473 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med 
4 993 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 4 045 tkr och finansiering av Brysselkontoret 
med 2 216 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 

Not 7 Jämförelsestörande poster 
Inga jämförelsestörande poster har förekommit hittills under året. 

Not 8 Utbetalade bidrag  
Posten som totalt uppgår till 11 995 tkr omfattar bidrag till ALMI med 3 756 tkr och utbetalade 
projektbidrag inom kansliets projektverksamhet. I projektbidragen ingår bland annat Glasrikesmiljonen 
med 2 000 tkr och Motivation leder till framgång med 3 588 tkr. 

Not 9 Övriga rörelsekostnader   
Övriga rörelsekostnader 26 752 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader 
och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. 
Kostnader för konsulter, inhyrd personal och föreläsare uppgår till 12 888 tkr varav 8 433 tkr avser 
kansliets projektverksamhet och 2 033 tkr avser Nka.  

Not 10 Personalkostnader  
Personalkostnader 34 301 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie 
verksamhet som projektverksamhet. Personalkostnaderna ligger något lägre än budgeterat. 

Not 11 Inventarier 
Inga investeringar har gjorts under perioden.  

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader 
Periodens finansiella intäkter omfattar ränta på fordran på Kommunernas Hus AB och valutakursvinster 
uppgår sammanlagt till +20 tkr, medan de finansiella kostnaderna på totalt -20 tkr i huvudsak består av 
valutakursförluster.  
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Not 13 Finansiella anläggningstillgångar   
 
Aktier (kr) 

  
Antal 

 
2018-08-31 

 
2017-08-31 

 
2017-12-31 

      
Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB  5 000  500 000  500 000 500 000  
(556190-8368) (100%) 
 
 
IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%) 

  
 

500 

 
 

50 000  

 
 

50 000 

 
 

50 000  

      
Aktier i E22 AB (20%)  200  20 000  20 000 20 000  
      
Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC  
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%) 
 

  10  
 
 

10 000  
 
 

10 000 10 000  
 
 

Sweden China Trade Council  ekonomisk förening  1      100  100      100  
 

 

Långfristiga fordringar (kr)  2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31 

Långfristig fordran som förfaller till betalning 

Senare än fem år efter balansdagen:  

  
5 000 000  

 
5 000 000 

 

 
5 000 000  

 

Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr. 

Not 14 Fordringar och kortfristiga skulder 
Fordringar uppgår totalt till 18 856 tkr fördelat på kundfordringar 1 452 tkr, skattefordringar 524 tkr, 
övriga fordringar 545 tkr och interimsfordringar 16 336 kr. Av interimsfordringarna utgör i 8 542 tkr 
fordringar på projektbidrag.  

Kortfristiga skulder uppgår totalt till 72 716 tkr fördelat på leverantörsskulder 6 575 tkr, skatteskulder 
5 413 tkr och interimsskulder 60 728 tkr. Av interimsskulder utgör 29 549 tkr förskottsbetalad 
projektfinansiering.   

Not 15 Kassa och bank 
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen  
av likvida medel framgår av balansräkning samt kassaflödesanalys.  
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Not 16 Avsättningar 
 
Avsatt till pensioner 2018-08-31  2017-12-31       

Ingående avsättning 5 000 310    4 526 258       

Justering             

Ränte- och basbeloppsuppräkning         85 000            

Ändrad diskonteringsränta         88 000       

Nyintjänande PBF          252 311       360 000       

Nyintjänande OPF-KL              8 000         12 000        

Övrig post      - 163 500       

Förändring löneskatt             63 152           92 552       

Summa avsatt till pensioner          5 323 773              5 000 310       

 

Not 17 Eget kapital 
Eget kapital (kr) 2017-08-31  2017-08-31   2017-12-31 

Belopp vid årets ingång   33 616 214    35 216 939   31 119 910   

Årets resultat, AV-Media         839 749          272 974        126 847 

Årets resultat, Fokus Kalmar län      - 801 609       - 801 710   - 1 202 492 

Årets resultat, övrigt     3 251 597        2 077 334         3 571 949 

Belopp vid årets utgång      36 905 951      36 765 537    33 616 214  
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Medarbetare 
Regionförbundets arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Medarbetarnas kompetens 
och delaktighet har, tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt som externt, alltid varit en 
bärande tanke i verksamheten. Medarbetarna har därför beretts god insyn i och gjorts delaktiga i arbetet 
med att bilda region och kommunförbund utifrån de olika yrkesrollerna. Förändringsarbete har 
intensifierats under våren, framförallt inom områdena kommunikation, ekonomi, IT, personal, 
ärendehantering, samt avtal. 

Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för en långsiktigt hållbar och effektiv 
verksamhet. I år har dessa områden särskilt uppmärksammats för att möjliggöra en tydlig och bra 
förändringsprocess. Under början av året gjordes, i dialog med fackliga organisationer, en risk- och 
konsekvensanalys avseende planerade organisationsförändringar. Det resulterade i en handlingsplan med 
aktiviteter som återkommande följts upp och kompletterats. Exempel på aktiviteter som genomförts har 
varit extrainsatta medarbetarsamtal, erbjudande om samtalsstöd hos företagshälsovården, 
förändringsarbetet som en stående punkt på interna möten, samt gemensamma aktiviteter med blivande 
kollegor i landstinget. Ambitionen är att genom konkreta aktiviteter agera sig in i förändringen.  

En omorganisation gjordes under våren som ett led i att närma sig de framtida organisationsstrukturerna. 
Regionbiblioteket och AV-Media bildade egna områdesgrupper och därmed upphörde Lärande- och 
biblioteksstöd som en områdesgrupp. Under hösten kommer ytterligare en omstrukturering att 
genomföras då följande områdesgrupper bildas: Företags- och projektstöd samt Samhällsplanering och 
tillväxt. Ytterligare aktiviteter kommer att genomföras bland annat olika utbildningsinsatser för att 
hantera nya IT-verktyg.  

Antal anställda  
Den 31 augusti var det 82 anställda vid regionförbundet, jämfört med 84 personer vid samma tidpunkt 
föregående år. Regionförbundets flexibla och projektorganiserade verksamhet bidrar till variationer i 
antalet anställda under året.   

Anställningsform och medelålder 
Av de totalt 82 anställda hade 61 personer en tillsvidareanställning och 21 personer en tidsbegränsad 
anställning. De tidsbegränsat anställda arbetade främst med kortare och externt finansierade projekt. Av 
de 21 tidsbegränsat anställda hade sex en intermittent anställning, d.v.s. en behovsanställning för 
specifika/enstaka mindre uppdrag.  

Av de anställda var 53 kvinnor och 29 män. Medelåldern var 48 år (49 för män och 48 för kvinnor).  

Personalomsättning 
Under 2018 har sex personer slutat sin anställning, varav tre pensionsavgångar. Åtta personer har 
nyanställts. Därutöver har det varit förändringar inom gruppen med en intermittent anställning. Orsaken 
till detta har framförallt varit ett minskat behov av insatser avseende samhällsorientering för nyanlända. 

Sjukfrånvaro 
Regionförbundets rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar medför att insatser sätts in i ett 
tidigt skede vid behov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården, som i samråd 
med aktuell chef gör en rehabiliteringsplan när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad. 
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I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron. I materialet får dock små faktiska förändringar stort 
genomslag i de redovisade procenttalen beroende på att uppdelningen i de olika grupperna i tabellen ofta 
innehåller få antal medarbetare. Det är framförallt den totala sjukfrånvaron som är den mest relevanta 
siffran. Den ligger fortfarande på en relativt låg nivå med 2,83 procent av den totala ordinarie arbetstiden. 
Den har dock ökat något jämfört med augusti 2017.  

Åldersgruppen 30 – 49 år har högst sjukfrånvaro med 4,20 procent. Den har ökat med 2,4 procentenheter 
jämfört med augusti 2017. 

Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har ökat och ligger nu på 37,21 procent. 
Procentsatsen ligger högt men beror framförallt på att korttidssjukfrånvaron är låg och att enstaka 
individer får stort genomslag i statistiken. 

Sjukfrånvaro i procent 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

180101 – 180831  170101 – 170831 

Total sjukfrånvaro 2,83 % 2,38 % 
Total sjukfrånvaro, kvinnor 3,61 % 3,05 % 
Total sjukfrånvaro, män 1,20 % 1,09 % 

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år * * 
Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år 4,20 % 1,80 % 
Total sjukfrånvaro, 50 år – 1,87 % 3,07 % 
Sjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro 

180101 – 180831 170101–170831 

Långtidssjukfrånvaro av total 
sjukfrånvaro (> 60 dagar) 

37,21 % 33,46 % 

* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet 
anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både 
ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. 
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Bilaga 1          
          

Statliga regionalpolitiska medel (1:1)          
 
Årets budget uppgår till 50 miljoner kronor med följande indikativa fördelning: 

Företagsstöd 15 000 000 
Projekt/EU 34 000 000 
Uppföljning/utvärd 1 000 000 

 

Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2018. Under årets första sex månader beslutades 
följande belopp: 

  Beviljat belopp Under beredning Utfästelser 2018 Totalt intecknat 
Företagsstöd 10 453 877 0 0 10 453 877 
          
Regionala projekt 13 567 952   6 298 103 19 866 055 
          
EU-medfinansiering 6 519 773 0 6 871 147 13 390 920 
          
Summa 30 541 602 0 13 169 250 43 710 852 

 

Företagsstöd 
Under årets första månader har 151 beslut fattats och drygt 69 % av den indikativa budgeten är 
intecknad. 
 
Även under innevarande år har vi möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till 
småföretag för internationalisering och för digitalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och 
beslutas av oss.   
 
Årets tilldelning för dessa insatser från Tillväxtverket uppgår till 2 250 000 kr och ligger utanför årets 
budget. 
 
Projekt och EU-medfinansiering 
Av den indikativa budgeten på totalt 33 miljoner kr har drygt 20 mkr tagits i anspråk under årets första 
sex månader. Ytterligare ca 13 miljoner kr finns i utfästelser för året. Detta innebär att vi inte kommer 
att kunna ta emot så många fler ansökningar under resterande del av året om samtliga utfästelser faller 
ut i beslut. 
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Bilaga 2                

Företagsstöd 
 

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell: 

Beviljade företagsstöd exkl särskilda medel (affärsutveckling 
internationalisering, digitalisering) hemsändningsbidrag, servicebidrag  

2018-01-01--06-30 Antal 
beviljade 

Andel i 
% 

Antal 
Avslag  

Andel i 
% 

Antal 
totalt  

Andel beviljat 
belopp (kr) 

Andel i 
% 

Kvinnor med svensk 
bakgrund som driver företag 24  0  24 

 

          1 002 249 

         

 

Kvinnor med utländsk 
bakgrund som driver företag 2  0  2 

            108 500 

     
 

Kvinnor 26 19 % 0  0 % 26             1 110 749     12 % 

                

Män med svensk bakgrund 
som driver företag 90  2  92             6 396 525      

Män med utländsk bakgrund 
som driver företag 12  0  12                691 650      

Män 102 73 % 2 50 % 104 7 088 175  79 % 

                

Män och kvinnor med svensk 
bakgrund och driver företag 11  2  13 

                  

  792 138     
 

Män och kvinnor med 
utländsk bakgrund och driver 
företag 

0  0  0                 0      

Män och Kvinnor 11 8 %      2 50 % 13            792 138     9 % 

                

Totalt 139 100,0% 4  143             8 991 062     100,0% 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-06 2018/254 006-006

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunfullmäktige

Sammanträdedagar 2019

Förslag till beslut 
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2019

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträdena

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 
för 2018 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redo-
visningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan 
samma upplägg användas även 2019.

Eftersom arbetsutskottets sammanträden oftast innehåller både besök och 
beslutsärenden är förslaget för i år att dessa separeras så att ena samman-
trädet i görligast mån är fritt från besök. 

Det andra utskottssammanträdet är följaktligen inriktat på besök och de 
beslutsärenden som brådskar

Kommunledningskontoret
 

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunsekreteraren
Evenemangskalendern
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SAMMANTRÄDESTIDER 2019
Nämnd/styrelse Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Kommunfullmäktige 21 11 18 15 20 17 19 16 21 18 9
Måndag kl 18:00

Kommunstyrelsen 29 26 26 30 28 25 27 24 29 26 17
Tisdag kl 10:00 

KS arbetsutskott  beslut 8 5 5 2 7 4 6 3 1 5 3
Tisdag kl 08:30    besök/beslut 15 12 12 9 14 11 13 10 8 12 10

Socialnämnden
Måndag 13:00

SN arbetsutskott
Måndag 13:00

SN arbetsutskott IFO
Måndag 13:00

Utbildningsnämnden
Tisdag kl 10:00
UN arbetsutskott
Onsdag 13:00

Samhällsbyggnadsn.
Torsdag kl 09:00 

Samhällsbyggn au
Torsdag kl 09:30.
Besiktningsresor 09.00
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3175 I Cirkulär 18:37 Budgetförutsättningar för åren 
2018–2021

I detta cirkulär presenterar vi:

*   Ny skatteunderlagsprognos
*   Preliminärt beskattningsutfall oktober
*   Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
*   Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Magdalena Widell

2018-10-22 SKL 

      Meddelande KS CIRKULÄR

2018.3200 I Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med 
samtliga fackliga organisationer 
om vissa frågor om sommartid/vintertid

Bakgrund
I cirkulär 18:32 informerades om att  
överenskommelse träffats med Vårdförbundet 
kring vissa frågor om sommartid/vintertid
och att diskussioner fördes med övriga fackliga 
organisationer. Överenskommelsen som träffats 
med Vårdförbundet innebär att
det görs en ändring i 
förhandlingsöverenskommelsen från 1993, 
Förhandlingar rörande vissa frågor i samband 
med sommartid,
förhandlingsprotokoll 1993-02-26.  Ändringen 
innebär att arbetstagare som tjänstgör sista 
natten med sommartid och därigenom
arbetar en extra timme, får enkel 
övertidsersättning för den timmen från och med 
övergången till normaltid (vintertid) i år. 
Nu har motsvarande överenskommelse träffats 
med samtliga fackliga organisationer. 

Magdalena Widell

2018-10-24 SKL

      Meddelande KS CIRKULÄR

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-11-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2018-10-22 - 2018-11-16

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3232 I Beslut BEAB 2018-10-10 § 177 
Återställning/Utbyggnad av Ölanda flygplats 

Magdalena Widell

2018-10-29 BEAB

      Meddelande KS SKRIVELSE

2018.3233 I Beslut BEAB och hållbarhetspolicyn 2018-10-10 
§ 180 Hållbarhetspolicy Borgholm Energi AB 

Magdalena Widell

2018-10-29 BEAB

      Meddelande KS SKRIVELSE

2018.3235 I Beslut BEAB 2018-10-10 §181 Information från 
Skyddskommittén

Magdalena Widell

2018-10-29 BEAB

      Meddelande KS SKRIVELSE

2018.3236 I Cirkulär 18:39 Bilaga 1 Magdalena Widell

2018-10-29 SKL

      Meddelande KS CIRKULÄR

2018.3238 I Beslut enligt förordning (2015:552) om 
statsbidrag för upprustning av skollokaler och av 
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. 
Boverket beviljar totalt 375 000 för upprustning av 
skollokaler vid Slottsskolan. 

Magdalena Widell

2018-10-29 Boverket 

      Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3271 I Skrivelse ställd till KSO med förslag att solel kan 
ta vara ett alternativ för Borgholms kommuns 
bilar. 

Magdalena Widell

2018-11-06 Andrew Davies 

      KS meddelande
KSO svarar om han anser att denna bör 
besvaras, ska isåfall kopplas ihop med denna. 

SKRIVELSE

2018.3273 I Styrelsens protokoll 2018-10-31 § 72 Magdalena Widell

2018-11-07 Kalmarsunds Gymnasieförbund

KS 2018/260 KS meddelande PROTOKOLL

Budget 2018; delårsrapport och årsredovisning

2018.3275 I Information om kommande 
bostadsmarknadsenkäten 2019 och Plan-, bygg- 
och tillsynsenkäten 2018

Magdalena Widell

2018-11-07 Boverket 

Sidan  2 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande INFORMATION

2018.3277 I SBN 2018-10-25 § 215 beslut att ge bygglov för 
16 stugor för Kapelludden AB

Magdalena Widell

2018-11-07 SBN

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3278 I Cirkulär 18:42 Tre pensionsöverenskommelser 
för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  3 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3280 I Cirkulär 18:42 Bilaga 2 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  4 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3281 I Cirkulär 18:42 Bilaga 3 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  5 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3282 I Cirkulär 18:42 Bilaga 4 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  6 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3283 I Cirkulär 18:42 Bilaga 5 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  7 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3284 I Cirkulär 18:42 Bilaga 6 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

2018.3295 I Trafikförändringar vid tabellskifte 9 december 
2018
Söndagen. Borgholm påverkas Linje 101 Kalmar 
- Borgholm. Tillkommande turer morgonturer 
måndag-fredag och helger.
Tillkommande turer Borgholm-Köpingsvik. Övriga 
linjer endast mindre tidsjusteringar
Tidtabellen gäller från 2018-12-09 tom 2019-06-
16.

Magdalena Widell

2018-11-07 KLT 

      KS meddelande INFORMATION

2018.3366 I Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till 
utemiljöer i vissa bostadsområden. Boverket 
avslår Borgholms kommuns ansökan om stöd  
Högby 8:1

Magdalena Widell

2018-11-12 Boverket 

      Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Sidan  8 av 9

384



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3371 I Beslut om fördelning av anvisningar av nyanlända 
till kommunerna år 2019 regeringsbeslut om 
tilldelad länsfördelning, Borgholms kommunantal 
5

Magdalena Widell

2018-11-14 Länsstyrelsen i Kalmar

      Meddelande KS
Skickat till Eva K, soc och utb

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3405 I Beslut i Förbundsfullmäktige om Sydarkiveras 
utveckling

Marie-Louise Johansson

2018-11-16 Sydarkivera

KS 2017/296 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Remiss projekt Sydarkiveras utveckling
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3205 U Ansökan om grävtillstånd gällande Franska 
vägen 25, Resedan 1

Emma Sjögren

2018-10-26 Grävansökan 27/18 MEX

KS 2018/3 2018-10-26 Mejlat svar till Andreas Pile DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018

2018.3267 U Borgholms kommun berörs som fastighetsägare 
till Klinta bodar 1:1 . Grannyttrandet gäller 
bygglov för nybyggnad av mur. Svar senast 
2018-10-29

Emma Sjögren

2018-10-29 SBN MEX

KS 2018/34 Lämnar utan erinran.  DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2018

2018.3242 U Borgholms cityförening- Julmarknad tillstyrkt 
ansökan

Jens Odevall

2018-10-29 Yttrande 

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-10-29/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3258 U Överlåtelse arrendeavtal kafé och 
golfverksamhet, Tings ene 1:14

Emma Sjögren

2018-10-30 Tings ene 1:14, kioskbyggnad MEX

KS 2018/4 20181101 Skickat överlåtelsen till nya 
arrendatorn med post

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018

2018.3253 U Ansökan och tillstånd för bredtransport 2018-11-
15 Sandbybadets Camping- väg 136-Hagaby 
Löttorp

Marie-Louise Johansson

2018-11-01 Antes Lyft och Transport

KS 2018/5 Skickat till polisen och Antes DELEGERINGSBESLUT

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
flyttning av fordon kommunal mark

2018.3356 U Socialdemokraternas förening - ingen erinran för 
apellmöte 2018-11-10 och 2018-11-17

Jens Odevall

2018-11-07 Yttrande

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-11-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2018-10-22 - 2018-11-16

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-11-07/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3370 U KP Byggplåt - yttrande byggställning och 
conteiner förlängt datum tom 2018-11-29

Jens Odevall

2018-11-14 Yttrande

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-11-14/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3433 U yttrande mål nr 1681-18 där kommunen 
motsätter sig överklagandet ochhemställer att 
det ska lämnas utan bifall.

Ilko Corkovic

2018-11-14

KS 2018/45 DELEGERINGSBESLUT

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1 
(Lyckås)

2018.3391 I Ansökan om tillstånd gällande Kårehamns hamn
2018-11-01 - 2018-06-01

Emma Sjögren

2018-11-15 Grävansökan 28/18 MEX

KS 2018/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018

2018.3467 U Delegationsbeslut att upplåta mark till upplag 
BILAGA

Ida Dessin

2018-11-16 Borgholm 11:1 invid OSTEN MEX

KS 2018/4 DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018

2018.3468 U Delegationsbeslut att upplåta mark till och med 
påsk 2019 för upplag av matjord på fastigheten 
Borgholm 11:1 invid BEAB Osten

Ida Dessin

2018-11-16 Borgholm 11:1 invid OSTEN MEX

KS 2018/4 DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018

2018.3401 U Jan-Åke Johannesson bygg AB - yttrande om 
contiener 

Jens Odevall

2018-11-16 Yttrande

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-11-16/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3403 U Ebbas-tillstyrkt ansökan för uteservering 2018-
04-27-2018-08-31

Jens Odevall

2018-11-16 Yttrande

KS 2018/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-11-06

§ 303 Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB 
§ 304 Information från personalavdelningen 
§ 305 Ansökan om bidrag till grannsamverkan 
§ 306 Begäran om avsättning extramedel till 2019 års budget Gata/park 
§ 307 Begäran om anvisning av medel, budgetöverskridande Gata/Park 
§ 308 Återrapportering prioritering underhållsplan för hamnar; Begäran om

anvisning av medel för akuta åtgärdspunkter i hamnarna Borgholm,
Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik

§ 309 Upphandling ramavtal - avropsanmälan lekmaterial 
§ 310 Upphandling ramavtal - avropsanmälan möbler 
§ 311 Upphandling - Biblioteksmedier 
§ 312 Bowlinghallen i Borgholm 
§ 313 Redovisning av delegationsbeslut; Utvecklingsprojekt regionalt

energisystem Öland; Beslut om deltagande
§ 314 Redovisning av delegationsbeslut; laglighetsprövning

kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 67 Fastighetsförsäljning
del av Borgholm 11:1 (Lyckås)

§ 315 Information - smarta sopkärl 
§ 316 Fastighetsreglering del av Mellböda 25:1 
§ 317 Omförhandling samverkansavtal Telia; bredbandsutbyggnad 
§ 318 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
§ 319 Reviderade reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen 
§ 320 Återtagen motion (Eva Wahlgren (C) - Utveckla och bygg ut

Åkerbobadet
§ 321 Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför

upptagningsområdet till Åkerboskolan
§ 322 Begäran om parkeringsförbud, Rungatan 
§ 323 Deltagande SmåKoms konferens 22-23 november 
§ 324 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av

delegationsbeslut
§ 325 Information - Wellbo fastighetsutveckling 
§ 326 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 socialnämnden 

2018-11-13

§ 327 Utredning; Från matsal till restaurang 
§ 328 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018 samhällsbyggnadsnämnden
§ 329 Färdigställande cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till

Fyr
§ 330 Rapport om feriearbete 2018 
§ 331 Återrapportering uppdrag; Fastighetsförsäljning Södra Runsten 7:21

(förskolan Näktergalen)
§ 332 Information; arbetsmarknadsenheten
§ 333 Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på

Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten
Hammaren 9

§ 334 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018 utbildningsnämnden 
§ 335 Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om Åkerboskolans

ombyggnation i kommunfullmäktige
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Borgholm Energi AB

2018-10-10

§ 164 Taxor 2019 för Återvinning och Avfall samt VA 
§ 165 Äskande ökade medel för 2019 för Gata/Park 
§ 166 Projekt VA-taxa Införande av ny taxestruktur VA och

debiteringsmodeller för avtalskunder VA
§ 167 Budgetöverskridande 2018 Gata/Park och

Vinterväghållning
§ 168 BEAB Styrelsemöte inledning 2018
§ 169 VD rapporterar 2018 
§ 170 Månadsuppföljning 2018 BEAB 
§ 171 Avvikelserapportering oktober 2018 
§ 172 Taxor och budget 2019 Borgholm Energi 
§ 173 Byggnation av verksamhetskallförråd Köpings Tall 
§ 174 Avfallssortering matavfall Lägesrapport 
§ 175 Projekt VA-taxa Statusrapport 
§ 176 Verksamhetsplan med Budget 2019 Borgholm

Energi
§ 177 Återställning/Utbyggnad av Ölanda flygplats 
§ 178 Uppföljning Gata Park Hamnar (Ingela presenterar) 
§ 179 Återrapportering från Kommunstyrelsen,

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens
Arbetsutskott oktober 2018

§ 180 Hållbarhetspolicy 
§ 181 Skyddskommittén 
§ 182 Restlista 2018

Borgholm Energi El-nät 

2018-10-10

§ 28 Styrelsemöte inledning 2018 
§ 29,30 Budget 2019 Borgholm Energi Elnät 
§ 31 Månadsuppföljning 2018 BELNAB 2
§ 32 Avvikelserapportering oktober 2018

- - - - 
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	Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB
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	Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Borgholms kommun OPF-KL18  
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	Cirkulär 18:31  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/
regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroende-
valda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fort-
sätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
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att varje kommun står för sina egna kostnader. Om det uppstår gemen-samma kostnader, exempelvis genom att någon konsult anlitas, så delas dessa kostnader lika mellan kommunerna.
att  öppenhet ska vara vägledande och arbetet bör ske så skyndsamt som möjligt.
att utse Daniel Nilsson (C) att ingå I gruppen för Centerpartiet. 
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