
KALLELSE
Kommunfullmäktige

Plats och tid för
sammanträdet Tingssalen i Stadshuset , Borgholm, 2020-09-14, klockan 18:00

Eva-Lena Israelsson / Jonatan Wassberg
Ordförande Sekreterare

  

Utses att justera: ………………………………………………………………….

Förslag: Plats och tid för 
justeringen: Kommunledningsförvaltningen  i Borgholm 2020-09-23 klockan 15:00

___________________________________________________________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 113

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2018/218 116 KS

Fyllnadsval att ersätta Mikael Palmqvist (S); val av ledamot i social-
nämnden 2019-2022

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att behandla ärendet på nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Hemställan om ny sammanräkning till kommunfullmäktige 2020; ersättare för Social-
demokraterna.
Ny S ersättare Rolf Persson i kommunfullmäktige efter Mikael Palmqvists bortgång .

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet bahandlas nästkommande sammanträde.

Ordförande frågar om ärendet kan behandlas nästkommande sammanträde och fin-
ner att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att bordlägga ärendet till näst-
kommande sammanträde.

______________
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Sammanträdesprotokoll

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2020-06-17

Paragrafer
25-28

 Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, Borgholm 08:00-08:30
 Beslutande ledamöter Ilko Corkovic (S)

Staffan Larsson (C)
Carl Malgerud (M)

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Clara Hoogland, kommunikatör

 Justerare Carl Malgerud med Staffan Larsson som ersättare

 Justeringens plats och tid Krisledningsförvaltningen, 2020-07-01

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Clara Hoogland

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Ilko Corkovic

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Carl Malgerud

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-07-01 Datum då anslaget tas ned 2020-07-23

Förvaringsplats för protokollet Krisledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 25 Godkännande av dagordningen 3

§ 26 Lägesrapportering 4

§ 27 Återrapportering - Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare  2020/116 024 5

§ 28 Övriga frågor 6
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-17 25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Godkännande av dagordningen

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-17 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Lägesrapportering

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar krisledningsnämnden om rådande läge. Socialchefen, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och övriga förvaltningschefer och vissa 
avdelnings-/ och enhetschefer har uppmanats lämna alla viktiga upplysningar till 
kommunchefen.

Informationen lämnas muntligt.

Beslutsunderlag
Effekter av ökade kontakter och ökat resande i Sverige sommaren 2020, skrivelsen 
från Folkhälsomyndigheten.

Dagens sammanträde
Av informationen framgår bland annat:

 Arbete med strukturer för att klara de ökade tillsynskrav på serveringar som 
gäller from 1 juli. 

 Kommunikation:
 Hushållsutskick 22 juni
 Dekaler beställda runda 30 cm samt till brunnslocken som kan distribueras 

från och med nästa vecka.
 Nytt utskick till näringsidkare – brev från miljöenheten samt medskick med 

”affisch” som kan sättas upp.
 Inlägg på hemsidan om informationssatsningen.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-17 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020/116 024 KS

Återrapportering - Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner återrapporteringen och lägger den till handlingar-
na.

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden 2020-06-03 § 4 beslutade 

att medarbetare inom socialförvaltningens som arbetar med omsorgstagare ska 
tilldelas ett extra lönepåslag i samband med utbetalningen av lönen i juni. 
Påslaget ska vara på 2 000 kronor baserat på heltid. Utgiften ska redovisas 
som aktivitet 1018.

att verkställande av beslut ska redovisas till krisledningsnämnden. Om krisled-
ningsnämnden avaktiverats ska redovisningen lämnas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

På dagens sammanträde redovisas verkställandet av beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-09.

Bedömning
475 medarbetare inom socialförvaltningen får ett lönepåslag på 2 000 kronor vid hel-
tidstjänstgöring, vilket utbetalas i samband med lönen i juni.

Detta innebär en kostnad av 786 987 kronor, det vill säga i genomsnitt 1 657 kronor 
per person.

Den totala kostnaden är 1 084 259 kronor inklusive sociala avgifter.

Verkställandet är i inom ramen för beslutet. 

Skickas till
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-17 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Övriga frågor
Punkten utgår i brist på frågor.
______________
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Sammanträdesprotokoll

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2020-06-24

Paragrafer
29-31

 Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, Borgholm 08:00-08:30
 Beslutande ledamöter Ilko Corkovic (S)

Staffan Larsson (C)
Carl Malgerud (M)

 Övriga närvarande Benny Wennberg (C), ordf. utbildningsnämnden
Jens Odevall, kommunchef
Roland Hybelius, utbildningschef
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Maria Svanborg, verksamhetchef
Clara Hoogland, kommunikatör

 Justerare Staffan Larsson med Staffan Larsson som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-07-06

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Clara Hoogland

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Ilko Corkovic

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Staffan Larsson

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-07-06 Datum då anslaget tas ned 2020-07-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 29 Godkännande av dagordningen 3

§ 30 Lägesrapportering 4

§ 31 Övriga frågor 5
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Godkännande av dagordningen

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

Lägesrapportering

Beslut
Krisledningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen, socialchefen och utbildningschefen informerar krisledningsnämn-
den om rådande läge. Övriga förvaltningschefer och vissa avdelnings-/ och enhets-
chefer har uppmanats lämna alla vik-tiga upplysningar till kommunchefen.

Informationen lämnas muntligt.

Dagens sammanträde
Bekräftat fall på fritidshemmet på Viktoriaskolan. Personal som också känner av 
symtom ska provtestas, provsvaren kommer inom 24 timmar. Vid vissa akuta situa-
tioner kan det ta sex timmar. Bemanningen kan fortfarande klaras. Dialog har förts 
med smittskyddet på Region Kalmar och beslut fattas i samråd med dem.

Under gårdagen avled en hemtjänsttagare, som tidigare bekräftats smittad med CO-
VID-19.

Inom vård och omsorg är antalet fall med COVID-19 nu
Tillfrisknade: 8
Avlidna, med bekräftad smitta: 4
Totalt antal smittade: 13
______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Övriga frågor
Punkten utgår i brist på frågor.
______________
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Sammanträdesprotokoll

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2020-06-26

Paragrafer
32-36

 Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, Borgholm 08:00-08:30
 Beslutande ledamöter Ilko Corkovic (S)

Staffan Larsson (C)
Carl Malgerud (M)

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Clara Hoogland, kommunikatör
Roland Hybelius, utbildningschef

 Justerare Carl Malgerud med Staffan Larsson som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-07-06

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Jens Odevall

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Ilko Corkovic

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Carl Malgerud

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-07-06 Datum då anslaget tas ned 2020-07-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 32 Godkännande av dagordningen 3

§ 33 Lägesrapportering 4

§ 34 Upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar 2020/59 5 - 6

§ 35 Besök på äldreboenden under COVID-19-pandemi 2020/122 730 7

§ 36 Övriga frågor 8
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-26 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Godkännande av dagordningen

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-26 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Lägesrapportering

Beslut
Krisledningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen och utbildningschefen informerar krisledningsnämnden om rådande 
läge. socialchefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och övriga förvalt-
ningschefer och vissa avdelnings-/ och enhetschefer har uppmanats lämna alla vikti-
ga upplysningar till kommunchefen.

Informationen lämnas muntligt.

Dagens sammanträde
Av informationen framgår bland annat: 

- Fall av smittad i COVID-19 har bekräftats på fritidshemmet på Viktoriaskolan. 
Kontakt togs omedelbart med smittskyddet på Region Kalmar län för att säker-
ställa omedelbar provtagning av samtlig personal som varit frånvarande på 
grund av uppvisade förkylningssymtom. Av de som testats har ytterligare en be-
kräftats smittad och två visat sig inte vara smittade i COVID-19. Efter dialog med 
smittskyddssköterska och läkare har bedömningen gjorts att det inte föreligger 
risk för allmän smittspridning på fritidshemmet. Av den anledningen kommer det 
fortsatt hållas öppet men verksamheten kommer huvudsakligen bedrivas utom-
hus. 

- Vidtagna åtgärder omfattar att smittskyddsstädning har beställts och kommer att 
genomföras kommande vecka i aktuella lokaler. 

- Verksamheten kommer fortsätta att vara ute och hålla avstånd så mycket det 
går. Man fortsätter vara mycket noggranna gällande hygien samt följa övriga 
regler som tidigare arbetats fram i matsal, med mera.

- En tät dialog fortsätter mellan förvaltning och medarbetare för att möta eventuel-
la kommande förändringar. Vårdnadshavare informeras kontinuerligt. 

- Under gårdagen friskförklarades en hemtjänsttagare, som tidigare bekräftats 
smittad med COVID-19.

- Inom vård och omsorg är antalet fall med COVID-19 nu:
Tillfrisknade: 9
Avlidna, med bekräftad smitta: 4
Ackumulerade antalet smittade: 13 
Siffrorna är exklusive personalen på fritidshemmet på Vitoriaskolan.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-26 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020/59 KS

Upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att halvera avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 

2020.

att intäktsbortfallet om 285 tkr ska belasta resultatet och märkas aktiviteten 
1018.

Ärendebeskrivning
Kommunen har i och med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 
som godkändes av kommunstyrelsen 2020-04-28 § 64 valt att inte ta ut avgifter för 
uteservering (gatuservering) fram till 30 juni 2020. 

Ärendet har aktualiserats i och med att avgiftslättnaden inom kort löper ut och att det 
berörda näringslivet fortsatt är verksamma under liknande förhållanden som när be-
slutet av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 togs.

På dagens sammanträde föreslås en halvering av avgifterna för upplåtelse av all-
män platsmark för gatuservering för innevarande år.

Bedömning
Kommunen har i och med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 
som godkändes av kommunstyrelsen 2020-04-28 § 64 valt att inte ta ut avgifter för 
uteservering (gatuservering) fram till 30 juni 2020. Beslutet togs för att underlätta för 
det lokala näringslivet.

Behovet av ekonomiska lättnader för kommunens näringsidkare har inte förvunnit. 
Beslut om en halvering av avgifterna för upplåtelse av allmän platsmark för gatuser-
vering skulle fortsatt underlätta för näringslivet i rådande situation (COVID-19-pan-
demin). Beslutet kan dessutom ha effekten att serveringsställen lättare kan följa de 
restriktioner som är föremål för inspektion under rådande pandemi. 

Konsekvensanalys
Nuvarande taxa/avgifter för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering är som 
följer:

Gatuservering i hamn. Avgift avser kr/m2.

Läge Högsäsong Övrig tid

A 225 55

B 155 55
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-26 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gatuservering på allmän platsmark. Avgift avser kr/m2.

Läge Gågatuperioden Övrig tid

A 460 55

B 225 55

Beslut om halvering av taxa/avgift för upplåtelse av allmänplatsmark för gatuserve-
ring skulle innebära en taxa/avgift om 

Gatuservering i hamn. Avgift avser kr/m2.

Läge Högsäsong Övrig tid

A 112,50 27,50

B 77,50 27,50

Gatuservering på allmän platsmark. Avgift avser kr/m2.

Läge Gågatuperioden Övrig tid

A 230 27,50

B 112,50 27,50

Beslutet är beräknat kosta kommunen cirka 285 tkr och påverka cirka 20 aktörer. 
Beräkningarna är gjorda efter föregående års fakturering.

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Gata/park

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-26 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020/122 730 KS

Besök på äldreboenden under COVID-19-pandemi

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att anta rutin för besök till omsorgstagare på kommunens äldreboenden. Rutinen 

gäller till dess att de nationella besöksrestriktionerna på äldreboenden upp-
hävs eller beslutet upphävs av socialnämnden.

att tillåta besök utomhus till omsorgstagare på kommunens äldreboenden i enlig-
het med antagen rutin.

Vid överträdelse av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt vid händelse 
av smittutbrott avbryts erbjudandet för samtliga enheter.

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden 2020-06-05 § 8 beslutade att besöksförbudet skulle bibehål-
las på kommunens äldreboenden. I beslutet ingick också att socialchefen uppmana-
des implementera digitala besökslösningar.

Regeringen meddelade 2020-06-15 via presskonferens att det fortsatt finns behov 
av upprätthållet besöksförbud på äldreboenden. Av socialminister Lena Hallengren 
framgick regeringens uppfattning av angelägenheten i ”att våra äldre kan träffa sina 
nära och kära i sommar”. På presskonferensen lämnades exempel på hur säkra be-
sök med omsorgstagare kan genomföras utomhus. 

På dagens sammanträde föreslå att tillåta besök till omsorgstagare på kommunens 
äldreboenden i vissa specifika former beskrivna nedan.

Rutin för besök till omsorgstagare på kommunens äldreboenden
För att besök ska få tillåtas ska de ske i enlighet med följande:

- Besöken sker utomhus och under uppsyn av en besöksvärd som kan säkerställa 
att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

- Besöken består av upp till tre besökare per sällskap.
- Ingen av besökarna får vara närmre än tre meter från omsorgstagaren, att detta 

följs ansvarar samtliga besökare för själva.
- Ingen av besökarna uppvisar förkylningssymtom.
- Besökstiden får inte vara längre än en timme. 
- Bokning sker via kontakt med enheten.

Vidare information kommer att skickas till anhöriga till de omsorgstagare som berörs 
av beslutet. 
Skickas till
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-26 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Övriga frågor
Punkten utgår i brist på frågor.
______________
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Sammanträdesprotokoll

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2020-07-01

Paragrafer
37-39

 Plats och tid KS-rummet, Stadshuset, Borgholm 08:00
 Beslutande ledamöter Ilko Corkovic (S)

Staffan Larsson (C)
Carl Malgerud (M)

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Jonatan Wassberg, sekreterare
Clara Hoogland, kommunikatör 

 Justerare Carl Malgerud med Staffan Larsson som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-07-03

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Jonatan Wassberg

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Ilko Corkovic

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Carl Malgerud

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-07-06 Datum då anslaget tas ned 2020-07-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 37 Godkännande av dagordningen 3

§ 38 Lägesrapportering 4

§ 39 Avaktivering av krisledningsnämnden 5
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-07-01 37

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Godkännande av dagordningen

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner dagordningen till dagens sammanträde.
______________

325



Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-07-01 38

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Lägesrapportering

Beslut
Krisledningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar krisledningsnämnden om rådande läge. Socialchefen, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och övriga förvaltningschefer och vissa 
avdelnings-/ och enhetschefer har uppmanats lämna alla viktiga upplysningar till 
kommunchefen.

Informationen lämnas muntligt.

Dagens sammanträde
Av informationen som redovisas framkommer att läget är stabilt och oförändrat i 
kommunen från lägesrapporteringen i fredags 2020-06-26.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-07-01 39

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr Klicka här för att ange text. KS

Avaktivering av krisledningsnämnden

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att avaktivera krisledningsnämnden med omedelbar verkan.

Ärendebeskrivning
Av de senaste lägesrapporteringarna som redovisats krisledningsnämnden har det 
framgått att läget i kommunens verksamheter har varit stabilt. Eftersom en ökad 
smittspridning inte uppstod i och med midsommar har inte heller behovet av beslut i 
krisledningsnämnden funnits. Av det skälet lyfts frågan om avaktivering av krisled-
ningsnämnden av krisledningsnämndens ordförande.

Bedömning
Avaktiverandet sker på grund av att läget har stabiliserats i kommunens verksamhe-
ter. 

Då krisledningsnämnden inte ska vara aktiverad utan syfte och inte kan fatta beslut 
utan att specificera vilka uppgifter man lyfter från andra organ finns inte möjligheten 
att ha den vilande. 

Krisledningsnämnden kan komma att aktiveras igen med kort varsel om behovet 
skulle visa sig. 

Kommunen kommer fortsatt ha en hög krisberedskap i kommunledningen. Kom-
munstyrelsens ordförande kommer dagligen underrättas med information från kom-
munchefen, som i sin tur informeras av övriga förvaltningschefer, Borgholm Energi 
AB och sin avdelnings- och enhetschefer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter kommer att informeras med lägesupp-
dateringar på distans.

Kommunfullmäktiges partiers gruppledare kommer att delges lägesuppdateringar 
veckovis. 

Konsekvensanalys
Socialnämnden kommer åter att ha ansvar för hela sitt verksamhetsområde.

Skickas till
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

______________
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Till kommunfullmäktige

INTERPELLATION till kommunstyrelsens och Krisledningsnämnens ORDFÖRANDE

Vid  sidan av coronan och smittspridningen av covid 19 och coronans följdverkningar finns det 
ett par saker som kräver kommunstyrelsens och krisledningsnämndens särskilda uppmärksamheten 
– vattensituationen, ventilationen på äldreboenden och – inte minst den allvarliga brandrisken – vid 
en varm och torr sommar.
 
Därför vill jag ha en detaljerad redogörelse för den totala beredskapen för vattenbrist.
  
Motsvarande hur ventilationen kan fungera vid äldreboendena utan att riskera spridning av 
viruspartiklar.
  
Samt beredskapen för skogsbränder på Öland och eventuell evakuering om en större område på ön 
hotas av en omfattande skogsbrand och vilka släckningsinsatser som kan påräknas om detta skulle 
bli verklighet i sommar.
  
Borgholm den 15 juni 2020
  
Per Lublin
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 116

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2020/33 109 KS

Motion (Anne Oskarsson SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-
omsorgen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 2020-02-20, § 7, att bereda motion från 
Anne Oskarsson (SD) angående hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen.

Socialnämnden 2020-05-27 § 50 behandlade ärendet och föreslår att avslå motio-
nen.

Beslutsunderlag
Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-omsorgen
Socialnämnden 2020-05-27 § 50 Motion Anne Oskarsson SD hemkänsla och trygg-
het inom äldreomsorgen.

Bedömning
Insatserna inom äldreomsorgen är behovsbedömda av en biståndhandläggar. Hur 
insatserna ska utföras framgår i en genomförandeplan som är upprättad tillsam-
mans med omsorgstagaren. I genomförandeplanen kan det till exempel framgå 
önskemål om mat, kulturella traditioner och normer. 

Utgångspunkten är att alla utförare i verksamheterna ska ha möjlighet att genomfö-
ra alla uppgifter. Möjlighet till att välja juridiskt kön på utföraren vid utförandet av 
uppgifter rörande intim hygien ska beviljas om vårdtagaren har särskilda skäl. Det 
ska inte beviljas i utförandet av serviceinsatser. Enhetschefen har beslutanderätt 
att bedöma om det finns grund för att bevilja en sådan begäran.

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: socialnämndens förslag att 
föreslå avslå motionen; och Erik Arvidssons förslag att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer socialnämndens förslag mot Erik Arvissons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller stödjer socialnämndens förslag.

Omröstning
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 116

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stödjer socialnämndens förslag röstar ja. Den som stöder Erik Ar-
vissons yrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 1 nej-röster.  Därmed bifalls förslår kom-
munstyrelsen kommunfullmäktige avslå motionen.

JA – 9 NEJ – 1
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Marwin Johansson (KD)
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

Reservation
Erik Arvidsson (SD) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 50

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2020/14 704 SN

Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-
omsorgen

Beslut
Socialnämnden
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 200220, § 7, att bereda motion från Anne 
Oskarsson (SD) angående hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-omsorgen

Bedömning
Insatserna inom äldreomsorgen är behovsbedömda av en biståndhandläggar. Hur 
insatserna ska utföras framgår i en genomförandeplan som är upprättad tillsam-
mans med omsorgstagaren. I genomförandeplanen kan det till exempel framgå 
önskemål om mat, kulturella traditioner och normer. 

Utgångspunkten är att alla utförare i verksamheterna ska ha möjlighet att genomfö-
ra alla uppgifter. Möjlighet till att välja juridiskt kön på utföraren vid utförandet av 
uppgifter rörande intim hygien ska beviljas om vårdtagaren har särskilda skäl. Det 
ska inte beviljas i utförandet av serviceinsatser. Enhetschefen har beslutanderätt 
att bedöma om det finns grund för att bevilja en sådan begäran.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 117

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2020/32 109 KS

Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå motionen eftersom existerande avgift anses skälig i och med att den in-

går i maxtaxan.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 2020-02-20, § 6, att bereda motion från 
Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm. 

Socialnämnden 2020-05-27 § 49 behandlade ärendet och föreslår att avslå motio-
nen.

Beslutsunderlag
Motion från Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.
Socialnämnden 2020-05-27 § 49 Motion Anne Oskarsson SD om gratis trygghets-
larm

Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 
2125 kr per månad. 

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgif-
ter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem 
emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift 
för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar 
inget för besöket som föranleds av ett larm. 

Kommunstyrelsen anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen.

Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 800 tkr per år. 
Intäkterna för densamma är 517 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäck-
ning på 65 %. 

Dagens sammanträde
Yrkande
Erik Arvidsson (SD), Marcel van Luijn (M), Carl Malgerud (M) och Marwin Johans-
son (KD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Lars Ljung (S) yrkar bifall till bifall till socialnämndens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 117

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Erik Arvidsson (SD) yrkar att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: socialnämndens förslag att 
föreslå avslå motionen; och Erik Arvidssons med fleras förslag att bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer socialnämndens förslag mot Erik Arvissons med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller stödjer socialnämndens förslag.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stödjer socialnämndens förslag röstar ja. Den som stöder Erik Ar-
vissons med fleras yrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 4 nej-röster.  Därmed bifalls förslår kom-
munstyrelsen kommunfullmäktige avslå motionen.

JA – 6 NEJ – 4
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C) Marwin Johansson (KD)
Sara Kånåhols (V) Carl Malgerud (M)
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

Reservation
Erik Arvidsson (SD) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Carl Malgerud (M) och Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA
Ärende 14, Motion (SD) Gratis trygghetslarm

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen.

Socialnämnden föreslår att avslå motionen, bl a med motiveringen att de äldre 
som har råd ska betala för trygghetslarm. Vi undrar varför detta resonemang 
används när det gäller trygghetslarm och inte t ex kulturskolans avgifter eller 
sommarbusskortet.

Majoriteten har gjort det ”gratis” (skattefinansierat) för ungdomar att åka buss 
under sommarlovet. Majoriteten vill även göra det ”gratis” att ta del av 
kulturskolans kursutbud. Här tittar man inte på föräldrarnas betalningsförmåga. 
Varför då inte ”bjuda på” trygghetslarm, som ändå begränsas av att åtgärden är 
biståndsbedömd, d v s endast beviljas dem som har ett behov?

Med tanke på Borgholms kommuns uttalade ambition att ha Sveriges bästa 
äldreomsorg hade vi förväntat oss att även ett avgiftsfritt trygghetslarm skulle 
prioriteras, men så blev det inte.

Därför yrkade vi bifall till denna motion.

Marcel van Luijn (M)

Carl Malgerud (M)
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 49

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2020/12 704 SN

Motion; Anne Oskarsson (SD), gällande gratis trygghetslarm

Beslut
Socialnämnden 
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 200220, § 6, att bereda motion från Anne 
Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm. 

Beslutsunderlag
Motion från Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.

Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 
2125 kr per månad. 
Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgif-
ter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem 
emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift 
för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar 
inget för besöket som föranleds av ett larm. 
Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen.

Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 800 tkr per år. 
Intäkterna för densamma är 517 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäck-
ning på 65 %. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr 2019/193 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - markförvärv och uppförande av trygghetsbo-
ende på f d Solkattentomten i Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad då arbetet redan pågår för att eventuellt förvärva 

fastigheten.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-17

- att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att förvärva den aktu-
ella marken och där uppföra ett trygghetsboende. 

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 176 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-11 § 157 Motion (Per Lublin ÖP) - mark-
förvärv och uppförande av trygghetsboende på f d Solkattentomten i Borgholm

Bedömning
I Borgholm finns idag ett par olika alternativ som erbjuder boendeformer som mot-
svarar ungefär formerna för trygghetsboende. I Resedan-området har privat entre-
prenör uppfört seniorboende/trygghetsboende (BOSAM) och i närområdet har Bo-
vieran byggt boende för +55. Sedan tidigare finns bostadsrätter i Resedan för +55. 
Däremot saknas precis som Lublin skriver möjlighet för de som inte har ekonomi 
att lägga en insats (även om BOSAM:s har en låg fast insats). Med tanke på vår 
demografi som bedöms behovet av trygghetsboende utan insats i centrala Borg-
holm som stort. Ett altenativ till att kommunen bygger och förvaltar trygghetsboen-
de är att den privata marknaden gör det. 

Det finns flera centralt belägna fastigheter där ett trygghetsboende skulle kunna 
vara lämpligt att uppföra, varav aktuella fastigheter kan vara ett alternativ. Kommu-
nen har sedan flera år fört dialog med aktuella fastighetsägare för att utröna intres-
set av att sälja eller förädla fastigheterna som har ett mycket centralt och bra läge i 
Borgholm. Det vill säga intentionerna i Per Lublins (ÖP) motion pågår i redan, var-
för motionen bör kunna anses behandlad.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Att helt låsa sig till att förvärva aktuella fastigheter är inte god ekonomisk hushåll-
ning, då kommunen hittills inte blivit erbjudna att köpa dem. Inte heller att helt ute-
sluta andra ägande- och driftsformer än den kommunala. Särskilt inte då kommu-
nen har flera stora projekt på gång i form av exempelvis ny skola i Löttorp, omfat-
tande VA-utbyggnad och nytt särskilt boende om 80 platser på Ekbacka-området.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Marcel van Luijn (M), Lars Ljung (S) och Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer förslaget 

Skickas till
Kommunfullmäktige 

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-06-30 2019/193 109

 

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

Motion (Per Lublin ÖP) – markförvärv och uppförande av trygghetsbo-
ende på f d Solkattentomterna i Borgholm

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anse motionen behandlad då arbetet redan pågår.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-17

- att kommunfullmäktige beslutar låta utreda möjligheterna att förvärva den aktu-
ella marken och där uppföra ett trygghetsboende. 

Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 176 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 176 lämnar motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.
Utredning gällande etablering av äldreboende på Ekbacka-området.
Bedömning
I Borgholm finns idag ett par olika alternativ som erbjuder boendeformer som mot-
svarar ungefär formerna för trygghetsboende. I Resedan-området har privat entre-
prenör uppfört seniorboende/trygghetsboende (BOSAM) och i närområdet har Bovi-
eran byggt boende för +55. Sedan tidigare finns bostadsrätter i Resedan för +55. 
Däremot saknas precis som Lublin skriver möjlighet för de som inte har ekonomi att 
lägga en insats (även om BOSAM:s har en låg fast insats). Med tanke på vår demo-
grafi som bedöms behovet av trygghetsboende utan insats i centrala Borgholm som 
stort. Ett altenativ till att kommunen bygger och förvaltar trygghetsboende är att den 
privata marknaden gör det. 
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2 (2)

Det finns flera centralt belägna fastigheter där ett trygghetsboende skulle kunna va-
ra lämpligt att uppföra, varav aktuella fastigheter kan vara ett alternativ. Kommunen 
har sedan flera år fört dialog med aktuella fastighetsägare för att utröna intresset av 
att sälja eller förädla fastigheterna som har ett mycket centralt och bra läge i Borg-
holm. Det vill säga intentionerna i Per Lublins (ÖP) motion pågår i redan, varför mo-
tionen bör kunna anses behandlad.

Konsekvensanalys
Att helt låsa sig till att förvärva aktuella fastigheter är inte god ekonomisk hushåll-
ning, då kommunen hittills inte blivit erbjudna att köpa dem. Inte heller att helt ute-
sluta andra ägande- och driftsformer än den kommunala. Särskilt inte då kommunen 
har flera stora projekt på gång i form av exempelvis ny skola i Löttorp, omfattande 
VA-utbyggnad och nytt särskilt boende om 80 platser på Ekbacka-området.

Jens Odevall  
Kommunchef  

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 124

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124 Dnr 2020/138 004 KS

Ansvarsfrihet 2019, Sydarkivera

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmktige
att bevilja Kommunalförbundet Sydarkivera 2019 ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera har skickat förbundets årsredovisning för 2019 i 
enlighet med förbundsordningen. Förbundet har skickat årsredovisningen tillsam-
mans med granskningsrapport och revisionsberättelse. Medlemskommunernas re-
spektive kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för förbundet i sin hel-
het.

Beslutsunderlag
Sydarkivera Förbundsfullmäktige 2020-06-12 § 1 Årsredovisning 2019.
Revisionsberättelse 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Granskning av årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 164 Ansvarsfrihet 2019, Sydarkive-
ra.

Bedömning
Av revisionsberättelsen framgår bland annat:

- Förbundets revisorer bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkive-
ra i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

- Förbundets revisorer bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Förbundets revisorer bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Förbundets revisorer bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige upp-
ställt. Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning av den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

- Förbundets revisorer tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunalförbundet Sydarkivera

______________
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2 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning 2019. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2019. 

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

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Kommunalförbundet har ett positivt resultat på 1,8 mkr.  Det finns inget tidigare 
underskott att återställa.    

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som styrelsen beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som styrelsen fastställt i 
budget 2019.  

Vi kan med utgångspunkt från uppgifterna i årsredovisningen, bedöma att 
verksamhetens utfall är förenligt med de av styrelsen fastställda verksamhetsmålen i 
budget 2019.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1§ kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 
redovisning. Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2§ kommunallagen bedöma om 
resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål styrelsen beslutat. Revisorernas 
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 
revisionsberättelsen. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

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

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

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

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

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) 

● Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft 1 januari 2019. 
Lagen tillämpas första gången på bokföring, delårsrapport och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.   
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Avgränsning och metod 

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

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

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

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

Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2020-03-06 och 
medlemskommunernas fullmäktige behandlar årsredovisningen under april månad. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 
Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information1: 

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

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

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

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

Förvaltningsberättelsen i förbundets årsredovisning innehåller ovanstående uppgifter. 
Struktur och jämförbarhet är utgångspunkter i den nya lagstiftningen i syfte att 
underlätta för en extern bedömare att få en rättvisande bild över verksamhet och 
ekonomiskt resultat och ställning. 

Som framgår av redovisningsprinciperna kommer en anpassning till lag och 
rekommendation att ske under 2020.  

I förvaltningsberättelsen anges att balanskravet har uppnåtts. Eget kapital uppgår till 6,4 
mkr. Det finns inget tidigare underskott att täcka. Balanskravsutredningens uppställning 
följer inte uppställning LKBR.  

Driftredovisning 

RKR:s rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning börjar gälla år 2020, 
men tidigare tillämpning uppmuntras. Årsredovisningen innehåller inte en 
driftredovisning i eget avsnitt  

  

 
1 LKBR (2018:597), kapitel 11 
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Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringssammanställning i eget avsnitt. 
Investeringssammanställningen omfattar en samlad redovisning av 
kommunalförbundets investeringsverksamhet. R14 anger bland annat krav på 
redovisning avseende fleråriga projekt. 

Bedömning 

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

Avvikelse finns avseende i rekommendation för efterfrågade uppgifter i 
driftsredovisningen. Vi ser dock avvikelserna som av mindre vikt, då RKR anger att 
aktuella rekommendationer gäller från och med räkenskapsåret 2020. Vi vill dock 
påpeka att tidigare tillämpning uppmuntras.  

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

God ekonomisk hushållning 

Styrelsen har fastställt mål- och resursplan för 2019 innehållande finansiella mål och 
verksamhetsmål.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 

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

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Balanserad budget utan 
höjning av avgifterna 2% 
överskott av verksamheten 
efter balanskravsjustering 
vilket innebär 242 tkr 

1 852 tkr Uppfyllt 

Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag 
bör understiga 10 % 

0,7%  Uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 
månads löner som är 1 445 tkr 

12 702 tkr  Uppfyllt 

Oförändrad soliditet 43,4%  Uppfyllt 
 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls. 
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Mål för verksamheten 

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

Utifrån den samlade bedömningen i årsredovisningen är måluppfyllelsen god. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med styrelsens mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet.  

Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering bedöma huruvida verksamhetens utfall 
är förenligt med styrelsens övergripande mål för verksamheten eller ej.  

Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är delvis uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. I 
resultaträkningen för förbundet saknas raden ”verksamhetens resultat” som enligt LKBR 

ska visas direkt efter ”verksamhetens nettokostnad”. Även ”resultat efter finansiella 

poster” saknas.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

I vår periodiseringskontroll noterade vi en avvikelse på 68 066kr (inkl. moms). Det avser 
en kostnad som skulle ha varit bokförd år 2020 men är bokförd som en kostnad år 2019. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar inte 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen. Vi noterar 
att hänvisning till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) inte 
görs i årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Anpassning till 
redovisningsrekommendationer och LKBR bör ske. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

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

Uppfyllt 

 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 

Uppfyllt  
 

 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 
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1 Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 medlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är en 
organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning 
för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning.  
 
Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och 
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas 
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det 
förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, 
råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv vilket på sikt syftar till att göra 
arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och 
riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation 
för förvaltning av arkiv som är långsiktigt hållbar.  
 
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet utökats 
med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster 
avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får 
även frågor om digitisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men 
kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det. 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Arbetet fortskrider med att införa rutiner för digitala arkivleveranser med utgångspunkt i 
förbundsstyrelsens inriktningsbeslut. Uttagen från de inaktiva journalsystemen börjar närma 
sig slutfasen. Flera av de av förbundsmedlemmarna inrapporterade inaktiva systemen har 
slutarkiveras som databaskopia enligt de etablerade metoder för databasarkivering som finns 
framtagna. Sydarkiveras personal arbetar tillsammans med förvaltningarna hos 
förbundsmedlemmarna med att skapa förutsättningar för digitala arkivleveranser från de 
prioriterade aktiva system som har uttagsfunktioner/moduler.  
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Bilden nedan visar översiktligt status för de digitala arkivleveranserna. 
 

 
 
Klar färg: Förbundsmedlem har levererat  
Ljus färg: Förberedande arbete pågår 
Grå färg: Bevarande genom utskrift på papper eller migrering till nytt verksamhetssystem 
Vit färg: Arbete ej uppstartat 

 
Totalt har omkring 6 miljoner filer överförts till Sydarkivera och bevarandesystemet. 
Datamängden var i januari i år 2 300 GB.  Webbinsamlingen står för den största volymen, sett 
till antalet filer och datamängd.  
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Tabellen nedan visar ökningen av inlevererade avslutade akter och journaler 2017–2020 från 
23 databaser fördelat på 10 förbundsmedlemmar. Ökningen sker tack vare att allt fler 
förvaltningar kommer igång med rutiner för digitala arkivleveranser. En utveckling som 
kommer att fortsätta kommande år i allt högre takt. Sydarkivera och förbundsmedlemmarna 
arbetar tillsammans fram allt mer effektiva lösningar och rutiner. 

 
Sydarkivera har under 2019 tagit steget ut i Europa och deltar sedan november i ett 
omfattande projekt med att arbeta fram specifikationer och kod till det europeiska 
byggnadsblocket eArchiving. Detta ger förbundet direkt tillgång till projektets resultat och 
erfarenhetsutbyte med andra arkivinstitutioner runt om i Europa. Arbetet med specifikationer 
förväntas långsiktigt gynna förbundsmedlemmarna på det sättet att system på den 
europeiska marknaden stödjer informationsutbyte och e-arkiv. 
 
För att förbättra kommunikationen mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har 
förbundet aktivt arbetat vidare med medlemssamordningen under 2019. Medlems-
samordningen är till för att ge bästa stöd till förbundsmedlemmarna och samtidigt använda 
förbundets befintliga resurser på ett effektivt sätt och öka professionaliseringen inom 
arkivariegruppen. 

  

 2015  2016 2017 2018  2019  Jan-feb 2020 
Antal filer - - 150 4 500 68 000 117 000 
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1.2 Organisation 

Kommunalförbundet förberedde under hösten 2019 verksamheten för en omorganisation 
2020 med en indelning i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och respektive 
enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.  
 
Organisationen har implementerats successivt under hösten 2019 men formella 
beslutsbemyndiganden tas först under 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i 
medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är 
tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig. I ansvaret ingår förvaltning av de rutiner, 
mallar, system med mera som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. Staben och 
enheterna är beställare gentemot enheten för utveckling och it. 
 

  

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING

Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Sydarkivera redovisar på helårsbasis ett överskott av verksamheten på totalt 1 852 tkr. Detta 
är väsentligt bättre än den prognos på + 219 tkr som lämnades vid halvåret men  
598 tkr sämre än den helårsbudget som fastställts av förbundsfullmäktige.  
 
Verksamheten har under hösten präglats mycket av det svaga ekonomiska resultatet i från 
delåret (+ 8tkr) vilket bland annat resulterat i att en arkivarietjänst, där en medarbetare 
slutade under sommaren, inte återbesatts.  
 
Nyckeltal 2019 

Helår 
2019 
Delår 

2019 
Prognos 

2018 

Resultat (tkr)   1 852 8 219 2 711 
Resultat som andel av omsättning 7,7 % 0 % 1 % 13,6 % 
Soliditet 42,2 % 35,3 % - 39,4 % 

 
Betydande för verksamhetens utveckling ekonomiskt har varit omfattningen av de anslutande 
tjänsterna vilket ökat kraftigt under året, dels på grund av tjänsten dataskydd och dels på 
grund av de analoga arkiven i Karlskrona och Region Blekinge där Sydarkivera tagit över 
driften.  
 
Uppfyllandegraden av verksamhetsmålen inom respektive verksamhetsområde kan 
sammanfattas enligt nedan där antalet uppfyllda mål jämförs med totala antalet: 
 

Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

Administrativ verksamhet 1 (1) 13 (14) 
Arkivmyndighet 4 (4) 2 (3) 
Utbildning och pedagogiskt 
material 

4 (6) 5 (7) 

Verksamhetsstöd och 
rådgivning 

6 (8) 10 (14) 

Tillgänglighet 2 (3) 3 (5) 
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Verksamhet Uppfyllda 
kvalitetsmål/indikatorer 

Uppfyllda  
aktivitetsmål 

Bevarandeplanering och 
samordning 

6 (6) 8 (9) 

Digitala arkivleveranser 4 (5) 30 (45) 
Digitalt arkivsystem 4 (4) 3 (5) 
Arkivvård - 3 (5) 
Nya anslutande tjänster - 0 (3) 
Analoga arkiv 2 (2) 1 (5) 
Dataskyddsombud 1 (2) 8 (9) 

 
Utifrån ovanstående sammanställning är den samlade bedömningen att måluppfyllelsen mot 
de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god.  

1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Sydarkivera har under januari och februari arbetat intensivt med digitala arkivleveranser. 
Många av de leveranser som inte kunde bokas in 2019, har bokats in under de första 
månaderna 2020. Det har varit dedikerade arbetsdagar i valvet för att kontrollera överförda 
paket och genomföra planerade vårdjobb. Arbete har genomförts när det gäller it-miljön för 
att säkra upp överförda leveranser. Bland annat automatiserade backupflöden i dedikerade 
backupnät samt daglig övervakning av checksummor som beräknats på alla digitala 
arkivleveranser. 
 
Sydarkivera har 14 februari deltagit på det andra stora eventet för eArchiving 
byggnadsblocket, denna gång för de anställda inom EU:s olika avdelningar i Bryssel och 
Luxemburg. För 50 deltagare presenterade Sydarkiveras metadatastrateg specifikationerna 
och programvarorna inom e-arkiv byggnadsblocket och ledde även en diskussionsgrupp om 
hur dessa kan användas. 
 
Standarden EAC-CPF som används för att utbyta och lagra information om arkivbildare sedan 
2010 genomgår just nu en stor revision. Detta arbete kommer att leda till publicering av 
version 2 av standarden. Sydarkiveras metadatastrateg, som är internationell ordförande i 
arbetsgruppen som ansvarar för revisionsarbetet, deltar på ett veckolångt arbetsmöte i mars 
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2020 då deltagarna arbetar fokuserat med ett antal frågor. En av frågorna är hur arkivbildare 
är relaterade med varandra och till arkiv för att kunna ge tydligare beskrivningar av 
relationerna. Sydarkiveras egna beskrivningarna av hur de olika kommunala nämnderna och 
kommunen hänger ihop kommer att vara del i det arbetet framåt. Denna standard är viktigt 
för att kunna beskriva all den information från förbundsmedlemmarna som samlas hos 
Sydarkivera så att den blir sökbar och spårbar även i framtiden. 

1.5 God ekonomisk hushållning  

Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i 
budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige dessutom 
fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga finansiella mål 
innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som ska kunna nås 
utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte överstiga 10 % 
medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna medel. 
Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet. På likviditetssidan ska 
kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de anställdas löner 
inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad.   
 
Målavstämning ekonomiperspektiv Utfall  Mål Kommentar 
Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

  Mål uppfyllt 

2 % överskott av verksamheten* 1 852 tkr 242 tkr  
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 

0,7 % <10 % 
Mål uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 månads löner 12 702 tkr 1 445 tkr Mål uppfyllt 
Oförändrad soliditet 43,4 %  Mål uppfyllt 

 
*efter balanskravsjustering 
**genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 
 
I och med att verksamheten genererat ett större överskott än prognosticerat under hösten 
överträffar förbundet prognosen från delårsrapporten om att uppfylla två av de fyra 
långsiktiga finansiella målen. Sydarkivera uppfyller vid årsskiftet samtliga finansiella mål men 
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ser samtidigt, i och med att fler medlemmar ansluter 2020 och fördelningen mellan 
skuldsidan och det egna kapitalet också förändras behov av att revidera gällande 
målsättningar framförallt gällande soliditetsmålet.  

1.6 Balanskravsresultat 

I enlighet med kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning 
mot balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna 
överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott ska 
motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. Resultatet för helåret 
2019 visar att kommunalförbundet uppfyller balanskravet. 
 
(tkr)    
Avstämning mot balanskravet Innevarande 

år  

Prognos 
innevarande 
år 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 1 852 219 2 711 
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 
Balanskravsresultat 1 852 219 2 711 

 

1.7 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera har vid årets slut 33 anställda fördelat på 26,6 tjänster anställda vilket är en 
ökning med 14 personer (9,45 tjänster) sedan föregående år. Framförallt övertagandet av de 
analoga arkiven för Karlskrona kommun och Region Blekinge har bidragit till 
personalökningen. Vid inledningen av 2020 kommer personalstyrkan att minska igen med 
hänsyn till att den anslutande tjänsten dataskyddsombud reduceras.  
 
Sjukfrånvaron inom förbundet är precis som tidigare låg. Under 2019 har Sydarkivera inte 
haft någon långtidssjukskrivning vilket resulterat i en förbättring av den totalt sjukfrånvaron 
från 3,98 % till totalt 2,75 %. 
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Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år  
Totalt 2,75 % 3,98 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 91 % 
Kvinnor 3,67 % 6,91 % 
Män 1,74 % 1,78 % 
Sjukfrånvaro -29 år   
Totalt 1,85 % 0,00 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 0,00 % 
Kvinnor 2,88 % 0,00 % 
Män 0,00 % 0,00 % 
Sjukfrånvaro 30–49 år   
Totalt 3,38 % 7,78 % 
- varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 

 

0,00 % 98 % 
Kvinnor 3,32 % 12,73 % 
Män 3,47 % 3,28 % 
Sjukfrånvaro 50- år   
Totalt 2,04 % 0,51 % 
 -varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 0,00 % 
Kvinnor 5,06 % 0,32 % 
Män 0,15 % 0,62 % 

 

1.8 Förväntad utveckling 

Under 2020 strävar Sydarkivera mot att ytterligare öka inleveranserna av digitalt material för 
bevarande. En ny organisation med tre enheter samt en stab bäddar för en mer strukturerad 
hantering av de olika tjänstepaket som verksamheten hanterar och tjänstemanna-
organisationen kommer även att fokusera på att utveckla uppföljning och rapportering av 
inlevererat material. En viktig del för att få inleveranserna att fungera är även att stötta det 
förberedande arbetet i medlemsorganisationerna med rådgivning och utbildning inför 
slutarkivering i enlighet med grunduppdraget. I detta avseende belyses hela ärendekedjan för 
att få så bra kvalitet på materialet som möjligt redan från början.  
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I och med att tio nya medlemmar tagit avsiktsförklaring om medlemskap 2021 kommer även 
förberedande arbete att genomföras hos dessa. Arbetet hanteras till övervägande del av 
personal som är anställd hos de nya medlemmarna och inte hos Sydarkivera.  

2 Resultaträkning 
TKR Noter Utfall  Fg år  Prognos Budget 
      

 

Medlemsintäkter 1 16 505 15 744 16 182 16 078 

Övriga intäkter 1 9 296 4 181 9 158 8 106 

Kostnader 2 -23 715 -16 913 -24 896 -21 365 

Avskrivningar 3 -227 -298 -221 -367 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  1 859  2 714 223 2 452 
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -7 -3 -4 -2 
 
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  1 852 2 711 219 2 450 

 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN    
 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018   

 
Medlemsintäkter 16 505 15 744 

Anslutande tjänster 8 114 3 498 

Lönebidrag  88 US 

Lönebidrag anslutande tjänst 720 257 

Övriga intäkter 374 426 
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SUMMA INTÄKTER 25 801 19 925 
 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 3,3 % 3,5 % 
Borgholm 1,8 % 1,9 % 
Bromölla 2,1 % 2,3 % 
Eslöv  5,5 % 5,9 % 
Höör 2,7 % 2,8 % 
Hässleholm 8,6 % 9,1 % 
Karlskrona 11,1 % 11,8 % 
Karlshamn 5,3 % 5,7 % 
Lessebo 1,5 % 1,6 % 
Ljungby 4,7 % 5,0 % 
Markaryd 1,7 % 1,8 % 
Olofström 2,2 % 2,4 % 
Osby 2,2 % 2,4 % 
Oskarshamn 4,5 % 4,8 % 
Region Blekinge 8,5 % 1,6 % 
Ronneby 4,9 % 5,2 % 
Tingsryd 2,1 % 2,2 % 
Vellinge 5,9 % 6,3 % 
Vadstena 1,2 % 1,3 % 
Vimmerby 2,6 % 2,8 % 
Åtvidaberg 1,9 % 11,8 % 
Älmhult 1,9 % 2,1 % 
Östra Göinge 2,4 % 2,6 % 
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Not 2 Verksamhetens kostnader 2019 2018  

 
Huvudverksamhet* -1 608 0 
Löner, arvoden och personalomkostnader  -16 030 -9 959 
Pensionskostnader inkl. löneskatt** - 1 317 - 862 
Lokalkostnader - 934 -978 
Övriga kostnader* -3 826 -5 114 
(Varav administrativa tjänster***) -737  US 
(Varav förbrukningsinventarier och IT-material) -767 -1 002 
(varav resekostnader inkl logi) -300 -187 
(varav övrigt) -2 022 -3 925 
SUMMA KOSTNADER -23 715 -16 913 
Periodens leasingkostnad -399 -389 

 
*Från och med räkenskapsåret 2019 redovisar Sydarkivera samtliga kostnader 
kopplade till fullgörande av uppdraget för medlemskommunernas räkning som 
huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner (Kommunbas -13).  
** Varav avgiftsbestämd del 313 tkr och pensionsförsäkringspremier 1 004 tkr. 
Beloppen inkl. löneskatt.  
***varav kostnad för revisionskonsulter 60 tkr.  
 
 

 

Not 3 Avskrivningar 2019 2018  

 
Avskrivningstider 
Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 
Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
 
 
Not 5 Finansiella kostnader 2019 2018 

 
Bankkostnader -6 -3 
Räntekostnader -1 0 
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3 Kassaflödesanalys 
  Noter  2019 2018 
  
 
Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter avskrivningar    1 852 2 711 

Justering för avskrivningar    227 298 
Förändring av rörelsefordringar    6 116 -3 754 
Förändring av avsättningar    0 0 
Förändring av rörelseskulder    1 787 2 197 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  9 982 1 452 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar   0 0 

Förvärvande av anläggningstillgångar   -341 -393 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -341 -393 
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    9 641 1 059 
Likvida medel vid årets början (ingående kassa)   3 061 2 002 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT    12 702 3 061 
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4 Balansräkning 
TKR Noter 2019-12-31 2018-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 
Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar  
Dataprogramvaror 6 0 5 
Materiella anläggningstillgångar 
Möbler och inventarier 7 511 491 
Data-  
och kommunikationsutrustning 8 295 195 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 9 1 666 7 782 
Bank  12 702 3 061 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  15 174 11 534 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Eget kapital 10 6 400 4 548 
   -varav periodens/årets resultat  1 852 2 711 
 
Avsättningar 
Pensioner 11 0 0   
 
Skulder 
Långfristiga skulder  0 0 
Kortfristiga skulder 12 8 774 6 986 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 174 11 534 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2019-12-31 2018-12-31 
 

Not 6 Dataprogramvaror 
 
Ingående anskaffningsvärde 288 288 
Nyanskaffning 0 0 
Summa anskaffningsvärde 288 288 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -283 -191 
Årets avskrivningar -5 -92 
Summa avskrivningar -288 -283 
BOKFÖRT VÄRDE 0 5 
 

 

 
Not 7 Möbler och inventarier 
 

Ingående anskaffningsvärde 654 435 
Nyanskaffning 103 219 
Summa anskaffningsvärde 757 654 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -163 -85 
Årets avskrivningar -83 -78 
Summa avskrivningar -246 -163 
BOKFÖRT VÄRDE 511 491 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2019-12-31 2018-12-31 
 
Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 
 
Ingående anskaffningsvärde 748 575 
Nyanskaffning 238 173 
Summa anskaffningsvärde 986 748 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar -552 -425 
Årets avskrivningar -139 -128 

Summa avskrivningar -691 -553 

BOKFÖRT VÄRDE 295 195 
 

 

Not 9 Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 
 
Kundfordringar 611 6 846 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 384 182 
Momsfordran 366 322 
Övriga kortfristiga fordringar 305 432 
SUMMA FORDRINGAR 1 666 7 782 
 

Not 10 Eget Kapital 2019-12-31 2018-12-31 
 
Ingående eget kapital 4 548 1 837 
Årets resultat 1 852 2 711 
SUMMA EGET KAPITAL 6 400 4 548 
 

Not 11 Avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 
 
Avsättningar 0 0 
SUMMA FORDRINGAR 0 0 
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Not 12 Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 
 
Leverantörsskulder 1 068 274 
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 5 134 4 933 
Semesterlöneskuld inkl soc avgifter 801 603 
Upplupen arbetsgivaravgift  314 259 
Personalens skatter 285 259 
Avgiftsbestämd del, pensioner inkl löneskatt 669 377 
Övriga upplupna kostnader 503 281 
SUMMA FORDRINGAR 8 774 6 986 
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5 Investeringssammanställning 
Sydarkivera har under året genomfört inköp av utrustning till videokonferenssystem för att 
effektivisera och bättre upprätthålla kommunikationen mellan både de egna kontoren 
(”noderna”) och i fråga om digitala möten med medlemmarna.  Kostnaden för detta uppgår 
till totalt 173 tkr. Ytterligare investeringar i systemet behöver göras under kommande år för 
att uppnå full funktionalitet. Investeringar i videokonferenssystem beräknas uppvägas av 
motsvarande besparingar i form av uteblivna resor.  
I samband med övertagandet av Karlskronas kommunarkiv har inköp avseende kontors-it 
(datorer och tillbehör) köpts in för totalt 65 tkr. I samband med att verksamheten växter med 
både fler medlemskommuner och därtill anslutande tjänster har kommunalförbundet 
upphandlat både ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem liksom ett nytt 
ekonomisystem vilka också tagits i skarp drift. I samband med delårsrapporten 
prognosticerades en utgift på totalt 320 tkr för system, utgifter som emellertid har kunnat 
kostnadsföras på helåret med hänsyn till deras karaktär av i huvudsak konsultinsatser. 
Sydarkivera har under året även köpt in IT-utrustning för digitisering av analoga handlingar 
till ett belopp av 103 tkr.   
 

  2019 Budget  2019 prognos 
    
Lokalanpassningar  0 30  0 
Nät, servrar, lagring  65 200  0 
Kontors IT-utrustning  173 100  65 
AV-utrustning inkl lokalanpassning och hårdvara 0 500  173 
IT- Utrustning   103 0  320 

SUMMA INVESTERINGAR  341 830  558 
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6 Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie 
bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Semesterlöneskuld och 
upplupen pensionsavgift har beräknats. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.  
 
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 ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för 
materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal.  
Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat 
några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018. 
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7 Administrativ verksamhet 
7.1 Övergripande mål administrativ verksamhet 

Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och 
verksamhet ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas 
på ett kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta. 
 
Införandet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex har inneburit bättre uppföljning 
och stöd för handläggare. Förberedande installationer för att införa elektronisk distribution 
via telefon/surfplatta har genomförts. På grund av prioritering av basverksamheten har 
införande av sammanträdesadministration och mötes-app skjutits upp till nästa 
verksamhetsår. 
 
Ekonomiredovisningssystemet (tjänst på webben) har inneburit förbättrade möjligheter 
att hantera förbundets ekonomiska administration med personal placerad på olika noder. 
 
Anslutningen av nya medlemmar går enligt plan. Tio kommuner har tecknat 
avsiktsförklaring om medlemskap. De fem anslutande kommunerna i Sörmland har ett 
gemensamt anslutningsprojekt som administreras och finansieras separat av berörda 
kommuner. Samtliga fem kommuner har tecknat anslutningsöverenskommelse. 
 
Anslutningen av de övriga fem kommunerna (tre kommuner i Kalmar län och två 
kommuner i Östergötlands län) hanteras av berörda medlemssamordnare. Arbetet med 
att underteckna anslutningsöverenskommelse pågår. 
 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Metod 

Begränsa administrativa 
kostnader  

- Max 30% av 
budget 

Högst 15 % 
av budget 

Målet är uppnått 
Genomgång 
redovisning 
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8 Bastjänster 
8.1 Övergripande mål bastjänster 

Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor i Sydarkiveras 
handlingsprogram har följande övergripande mål formulerats för förbundets bastjänster. 

• Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och 
informationsförvaltning. 

Utbildningsverksamheten fungerar väl och omdömena från förbundsmedlemmarna är 
över lag mycket goda. Handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar via 
webb ger förbundsmedlem flera möjligheter att ta del av kunskap när det gäller arkiv och 
informationsförvaltning. Det är ännu för tidigt för att kunna mäta tydliga effekter vid 
tillsyn eller i samarbetet med digitala arkivleveranser.  

• Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad insyn och 
säkerhet. 

Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 
informationsförvaltning fortsätter att engagera förbundsmedlemmarna. Användandet av 
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning fortsätter att öka och allt fler deltar i 
utveckling av mallarna.  

• Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad 
uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering. 

Arkivtillsynen för 2019 för området Skolan har genomförts med tillsynsbesök och verktyg 
för egenkontroll. Åtgärdsplaner har rapporterats till berörda förvaltningar och det sker en 
uppföljning av åtgärder. Rutinerna har förbättrats och utsedda medlemssamordnare ger 
kontinuitet och trygghet för förbundsmedlemmarna.  

• Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad 
information.  

De första stegen har tagits för att tillgängliggöra insamlade digitala arkiv. Mycket av 
arbetet sker fortfarande genom att på olika sätt stödja de centrala arkivfunktionerna att 
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förteckna överlämnade arkiv och publicera arkivförteckningar. Det är nyckeln till 
sökbarhet och förbättrad tillgänglighet till arkiverad information. 

• Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information från 
verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras bevarandesystem. 
 
Sydarkivera har framgångsrikt genomfört uttag av information via användargränssnitt för 
system där det inte varit möjligt att beställa uttag från leverantör och det finns hinder för 
databasuttag i form av kryptering. Uttagsroboten kan via användargränssnitt skriva ut 
handlingar med hjälp av virtuell Pdf-skrivare, på samma sätt som en mänsklig användare. 
 
Sydarkivera har även bidragit i projekt för generella metoder och specifikationer för 
databasarkivering. Bland annat genom att tillgängliggöra externt labb for övriga 
projektdeltagare, Riksarkivet och Statens Servicecenter med flera myndigheter. 
 

• Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad 
interoperabilitet mellan system och tjänster. 
 
Medlemskap i DLM-forum och möjligheten att delta med resurser i projekt för att arbeta 
fram produkter till det europeiska byggblocket för e-arkiv ger Sydarkivera helt nya 
möjligheter att delta i satsningar för långsiktigt hållbara lösningar för 
informationsöverföring.  

8.2 Inriktning för etappen 2019–2020 
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Den tredje etappen 2019–2020 ska 
enligt den långsiktiga planen i handlingsprogrammet handla om att tillgängliggöra 
information ur medborgarperspektiv.  
 
Arbetet har påbörjat med att tillgängliggöra insamlade webbsidor. Det finns också en plan 
för att skapa ett enkelt webbdiarium för enkel sökning i äldre datoriserade diarier. I övrigt 
omfattas levererad information av sekretess.  

 
I och med den anslutande tjänsten Analogt slutarkiv har Sydarkivera möjlighet till förbättrad 
service till allmänheten med forskarsal och kompetens när det gäller utlämnande av allmän 
handling. Detta gynnar även tillgängligheten till det digitala arkivet.   
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8.3 Arkivmyndighet 

Verksamheten ligger väl i fas med planering. Samtliga mätbara mål och de flesta 
aktivitetsmålen för 2019 har uppfyllts. Sydarkiveras medlemssamordnare har 
genomfört arkivtillsyn inom skolan genom att successivt besöka samtliga 
förbundsmedlemmar. Rapport från arkivtillsyn 2018 avseende verksamhetsområdena 
central administration samt trygghet och säkerhet (inkluderande räddningstjänst) har 
redovisats för förbundsstyrelsen.  
 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva 
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Styrande dokument är 
Strategisk tillsynsplan 2016–2022. 2019 var inriktningen tillsyn när det gäller 
informationshantering och arkiv i Skolan. Alla utom ett kommunbesök med tillsyn 
genomfördes enligt plan. Det sista besöket fick läggas i januari på grund av att den aktuella 
myndigheten inte kunde ta emot tidigare. Totalt besökte Sydarkivera 25 kommuner och 
kommunalförbund under året.  
 
Tillsynen genomfördes på så sätt att representanter från de olika verksamheterna inom 
skolan samlas vid ett tillfälle per kommun. Oftast på den centrala förvaltningen. Vid detta 
tillfälle genomfördes intervjuer för att gå igenom ett gemensamt frågeformulär. 
Kommunbesöken utfördes av utsedda medlemssamordnare. Tillsynerna kompletterades med 
verktygen för egenkontroll (webbenkäter). Under 2019 uppmanades medlemmarna att fylla i 
webbenkäterna i samband med tillsynsbesök. Svarsfrekvensen är därför betydligt högre än 
målet för 2019. 
 
Förbundsmedlemmarna var engagerade och intresserade vid tillsynerna. I några fall har det 
varit svårt att få klartecken för mötesbokning och det har uppkommit frågor kring formalia 
runt tillsynen, men i övrigt har arbetet förflutit enligt plan. I samband med besöken har 
Sydarkivera nått många deltagare från olika yrkesgrupper inom skolan. Tillsynerna har fått 
igång interna processer ute hos förbundsmedlemmar för att förbättra rutiner och uppdatera 
informationshanteringsplaner. Rutinen för återkoppling sågs över efter önskemål från de 
förtroendevalda i Sydarkiveras förbundsstyrelse. Åtgärdsplan och rapport från tillsyn har från 
och med hösten 2019 skickats för kännedom till ledamöter och ersättare i Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige från den aktuella kommunen. I flera fall har Sydarkiveras ledamöter och 
ersättare deltagit vid tillsynstillfällen i sina respektive kommuner. 
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Myndigheterna hos förbundsmedlemmarna ska i samband med uppdateringar eller 
nyskapade av informationshanteringsplaner eller vid behov av särbeslut samråda med 
Sydarkivera. Allt fler kommuner skickar utkast för samråd direkt till Sydarkiveras officiella 
adress. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under året 

80 % 85 % 96 % Mål uppfyllt 
Genomgång av 
ärenden. 

Andel förbunds 
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

- 10 % 52 % Mål uppfyllt 
Enkät: ”Självvärdering 
för arkivansvariga” 

Arkivombudens upplevda 
nöjdhet, stöd från 
Sydarkivera (skala från 1–5) 

- 3,4 3,7 Mål uppfyllt 
Enkät: ”Utvärdering för 
arkivombud” 

Andel förbundsmedlemmar 
som använt checklista för 
arkivlokal 

- 10 % 67 % Mål uppfyllt 
Enkät: ”Checklista för 
arkivlokal” 
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8.4 Utbildning och pedagogiskt material 

Verksamheten ligger väl i fas med planering och målen för 2019. De mätbara målen 
visar att deltagare är nöjda med genomförda utbildningar, men att utbildningsutbudet 
behöver anpassas efter behov och förutsättningar för deltagande.  Aktivitetsmålen har 
i huvudsak uppfyllts vid årets slut.  
 
En samlad bedömning är att behoven av utbildningar fortsätter att vara höga. Att nå ut med 
kunskap om vad som gäller är en viktig förutsättning att uppnå en rättssäker och effektiv 
informationsförvaltning nu och i framtiden. Det är inte minst avgörande för att i ett 
långsiktigt perspektiv kunna hantera digitala arkivleveranser på ett kostnadseffektivt och 
säkert sätt. 
 

 
Deltagarstatisk utbildningar som genomfördes 2019. 

 
Flera av utbildningarna har genomförts löpande under de senaste åren vilket kan ha påverkat 
efterfrågan av vissa utbildningar på grund av att medarbetare redan deltagit. Många 
kommuner har bytt administrativa chefer på olika nivåer och också genomfört omfattande 
omorganisation.  Det kan ha bidragit till att förbundsmedlemmarna inte haft utrymme att 
delta i utbildningar. Det kan också påverka på så sätt att kunskapen om vilket utbud som 
finns inte når ut, då Sydarkiveras roll och uppdrag inte är självklart för nya chefer. 
Bedömningen är att detta inte kommer att ha någon långsiktig påverkan på verksamheten. 
 
Utbildningarna för nya medlemmar förnyades under året. Intensivutbildningar har på flera 
ställen ersatts av introduktionsutbildningar för nya förbundsmedlemmar. Både 
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intensivutbildningarna och introduktionsutbildningarna ligger på grundnivå och har dragit 
många deltagare.  
 
På prov genomfördes under vinterhalvåret 2018/2019 grundutbildningspaketet som 
distansutbildning via webb. Tanken var att utvärdera intresse och utfall vid den typen av 
utbildningsinsatser. Utbildningsformen visade sig vara uppskattad och innebära en möjlighet 
att effektivisera och minska kostnaderna för medlemmar och förbundet. Dock var det svårt 
att veta exakt antal deltagare eftersom flera personer satt tillsammans på en uppkoppling 
och återrapporteringen om antal deltagare inte var optimal. Utvärderingar och erfarenheter 
från testverksamheten med distansutbildning via webb ger bra med underlag för att fortsätta 
satsningen och förbättra rutinerna. Det är en trend med ökat deltagande på 
webbutbildningarna. Det efterfrågas ännu fler korta utbildningar via webben, både på grund 
och fördjupningsnivå. 
 
Samtidigt som behovet av vissa utbildningar har minskat, så efterfrågas specialinriktade 
utbildningar anpassade för specifika målgrupper efterfrågas allt mer. Den främsta avvikelsen 
var att under våren genomfördes av en oplanerad specialistutbildning om hemliga 
handlingar. Bakgrunden var ny säkerhetsskyddslag som gäller från och med 1 april 2019. 
Utbildningen blev fullbokad och ytterligare ett tillfälle genomfördes i 18 oktober.  
 
Med bakgrund av detta har Sydarkivera genomfört en översyn av förbundets 
utbildningsverksamhet och utbildningsutbud för att se hur vi på bästa och mest effektiva sätt 
ska kunna möta upp efterfrågan och behov utifrån de resurser förbundet har att tillgå. 
Utbudet har setts över och anpassas till olika målgrupper samt behovet för nya och gamla 
medlemmar. I november tog förbundsstyrelsen ett beslut om ett nytt utbildningsprogram där 
grundutbildning ingår i bastjänst och specialiserade utbildningar är anslutande tjänst och 
finansieras genom deltagaravgifter.  
 
Från och med 2019 har verksamheten haft en anställd mediaproducent/webbredaktör, vilket 
påverkat utbildningsverksamheten mycket positivt. Förbundet har under våren kunnat 
publicera en första version av Handbok på webben som i första hand riktar sig till 
arkivansvariga och arkivombud. I handboken publiceras informationsfilmer tillsammans med 
informationstexter och handböcker inom området informationshantering, 
informationsförvaltning, dataskydd och informationssäkerhet. Marknadsföring av handboken 
har genomförts framförallt i samband med utbildningar och den har rönt uppskattning från 
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medlemmarna. Det långsiktiga målet med handbok på webben är att minska behovet av 
utbildningsinsatser på plats och säkerställa kvalitet i verksamheten med rådgivning.  
 
Översyn av framtagna handböcker för arkiv och informationshantering - Hälsa och socialt 
stöd - nedprioriterades på grund av att resurser behövdes för att hantera digitala 
arkivleveranser. 
 
Sydarkivera behöver fortsätta sitt pågående arbete med att utveckla bra kanaler för 
kommunikation och informationsspridning för att nå ut med det utbud som finns. Enligt 
förbundspolicyn ska Sydarkivera ”eftersträva efter att använda moderna, beprövade och 
kostnadseffektiva lösningar för kommunikation”. En utmaning är att det finns ett motstånd 
mot att använda moderna kommunikationskanaler. Strategi för att möta detta är dels att 
bygga upp ett samarbete med förbundsmedlemmarnas it-ansvariga för att undvika praktiska 
hinder och dels korta informationsfilmer för att underlätta för deltagare att komma igång 
med teknik för webbmöten, webbaserade grupparbetsplatser och handbok på webben.   
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

- 75 % 50 % Mål ej uppfyllt 
Statistik deltagar-
bokningar och visar att 
behov utbildningar 
förändrats genom färre 
nya medlemmar.  

Beläggningsgrad 
grund/och specialist 

- 75 % 62 %* Mål ej uppfyllt 
Statistik boknings-
system. Underlag för att 
anpassa lokalbehov 
kommande år. 

Deltagarnas nöjdhet, på 
plats-utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

4,7  4 4 Mål uppfyllt 
Sammanställt resultat 
från kursutvärdering. 

Deltagarnas nöjdhet, 
webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 
 

4 Mål uppfyllt 
Sammanställt resultat 
från kursutvärdering. 

Nöjdhet, användare 
handbok på webben 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 3,9 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Nöjdhet, användare korta 
informationsfilmer 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 4 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

 

* Beläggningsgraden är delvis beräknad utifrån maxantal i lokalen, vilket kan ge en felaktig bild av förväntat antal 
deltagare. 
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8.5 Verksamhetsstöd och rådgivning 

Verksamheten ligger väl i fas med planering. De mätbara målen visar att deltagare var 
mer nöjda än förväntat med nätverksträffarna.  Det är fler förbundsmedlemmar som 
arbetar med införande av VerkSAM diarium än VerkSAM plan. De flesta av aktivitets-
målen för 2019 har uppfyllts. Användandet av mallarna inom konceptet VerkSAM 
Arkivredovisning ökar. Mallarna bidrar till en bättre offentlighetsstruktur genom mer 
enhetliga beslut kring gallring och bevarande. 
  
Nätverksträffar genomfördes enligt ett nytt koncept med träffar för olika verksamhets-
områden. Det är efter önskemål från förbundsmedlemmarna som Sydarkivera testade detta 
koncept. De genomförda utvärderingarna tyder på att det nya konceptet har fungerat bra 
och deltagarna har varit nöjda. Insamlade utvärderingar har gett ett bra underlag inför 
planering 2020.  
 
Med den växande förbundskretsen har formerna för arkivträffar arbetats om. Gemensamma 
arbetsdagar för arkivarierna genomfördes under hösten. Arbetsdagarna syftar till att arbeta 
med gemensamma frågeställningar och ta fram underlag till mallar och instruktioner. Tanken 
var att komplettera med informationsträffar på noderna (Alvesta, Hässleholm, Karlskrona och 
Vimmerby). I och med det nya konceptet med arkivarbetsträffar så verkar behovet att träffas 
på noderna inte vara så stort. Höstens nodträffar fick ställas in på grunda av för få anmälda.  
 

 
Deltagarstatistik från nätverksträffar och temadagar. Sydarkiveras arkivarier är deltagare på arkivarbetsträffarna. 

 
När det gäller workshoparna för informationskartläggning inom skolan varierar omdömena 
kraftig. Bland annat på grund att förväntningar och förkunskaper varit skiftande. 
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Informationskartläggning är ett ord som ger olika associationer för olika professioner. Det 
innebär att det blir en sammanblandning av informationshanteringsplaner 
(gallring/bevarande), säkerhetsklassning, processkartläggning och informationsmodellering. 
Redan under våren genomfördes förändringar i upplägget för att bättre möta deltagarnas 
och Sydarkiveras behov. Utvärderingarna analyserades inför höstens workshopar. Inför 
planeringen av aktiviteter 2020 har slutsats varit att förlägga arbetet med informations-
kartläggning i samband med nätverksträffar. På så sätt blir det större kontinuitet och ett mer 
fortlöpande arbete med att anpassa mallarna.  
 
Mallarna inom Konceptet VerkSAM arkivredovisning uppdaterades enligt plan i samarbete 
med förbundsmedlemmarna och andra intresserade. Både nätverket och användandet av 
mallar växte stadigt under året. Det var ett aktivt deltagande på nätverket VekSAM på 
Yammer. Frågorna om VerkSAM fortsatte att öka. En funktionsadress skapades för att hantera 
frågor som kommer via mejl. Som en del av omvärldsbevakningen deltog Sydarkivera i ett 
seminarium om Samrådsgruppens KLASSA 2.0, både på plats och via webben. Seminariet 
bjöd bland annat på erfarenheter från kommuner som använder KLASSA, men gav inte så 
mycket matnyttigt rörande uppdateringen av själva klassificeringsstrukturen. 
 
Uppföljning när det gäller användande av mallar inom konceptet VerkSAM avviker från målen 
i verksamhetsplanen. En förklaring kan vara att det kom in få svar på enkäterna 2018, och att 
jämförelsesiffrorna därför inte stämmer. Väsentligen fler medlemmar har påbörjat införande 
VerkSAM Diarium (mall för diarieplan) än förväntat. Färre än förväntat arbetar aktivt med 
mallen VerkSAM Plan, mall för informationshanteringsplan.  
 
Medlemssamordningen hanterades av Sydarkiveras arkivarier för att ge bästa stöd till 
förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras samarbete med 
förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för kommunerna att ha 
en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att kontaktpersoner och andra 
nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska vända sig till. Arkivarierna har 1–2 
dagar i veckan för att hantera medlemssamordningen. Rutinerna har utarbetats och 
anpassats under de år som Sydarkivera växt från 11 förbundsmedlemmar till 27.  
 
Totalt var det 296 deltagare på nätverksträffarna och temadagarna. Av dessa svarade 167, 
alltså drygt hälften svarade på utvärderingsenkäterna. 
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Baslinje/mål behöver justeras för att bland annat ta höjd för nya förbundsmedlemmar som 
kommer in 2021. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering och 
kommentar 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

- 75 % 62 % Mål uppfyllt  
Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3,5 
 

4,2 Mål uppfyllt 
Kursutvärdering 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 
(graderas på en skala 1–5)  

- 3,5 4,2 Mål uppfyllt 
Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM Plan 63 % 70 % 54 % Mål ej uppfyllt  
Enkät central 
arkivfunktion 

Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

38 % 40 % 38 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

25 % 25 % 54 % Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik beslutade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta 
förvaltningar/bolag) 

87,5 % 85 % 67 % Mål ej uppfyllt  
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik nyligen uppdaterade 
informationsplaner (samtliga 
eller de flesta förvaltningar/ 
bolag) 

44 % 50 % 46 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

 
* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt  
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8.6 Tillgänglighet till arkivinformation 

Verksamheten ligger i fas med planering. Samtliga mätbara mål är uppfyllda. Det har 
ännu inte samlats in några större mängder information till det digitala arkivet. Det 
innebär att verksamheten med att tillgängliggöra arkivinformation är under uppstart. 
Detta är förväntat och helt i enlighet med den övergripande planeringen. 
 
När det gäller utlämnande av handlingar som finns i överlämnade digitala, har en handfull 
förfrågningar kommit in under året.  Det har handlat om sökningar i avslutat diarium, sidor 
från insamlade webbplatser och sökning efter akter i det sociala materialet. Merparten av det 
sociala materialet gallras i enlighet med lagstiftningen, vilket innebär att det inte är ovanligt 
att efterfrågade handlingar är gallrade, och därför inte finns att lämna ut. 
 
Arbetet med att tillgängliggöra arkiverad webb har startats upp. Det finns insamlade 
webbplatser 2016–2019 och målet är i ett första steg att förbundsmedlemmarna ska kunna 
logg in och titta på arkiverad webb. På grund av förändringar i personella resurser har inte 
målet att tillgänggöra arkiverad webb uppfyllts. Webbarkivet har efterfrågats mer än 
förväntat. Det är framförallt kommunikatörer som är intresserade av att gå tillbaka och se hur 
webben har sett ut tidigare. Det skulle därutöver spara mycket tid för Sydarkiveras 
handläggare om förbundsmedlemmars kommunikatörer på egen hand kan logga in för att 
granska och godkänna insamlad webb. Idag sker granskning och godkännande i samband 
med webbmöten. Förberedelser har genomförts och det finns en färdig uppdragsbeskrivning 
med dokumenterade krav på tjänsten för att tillgängliggöra insamlad webb. 
 
Riksarkivet har deltagit på arkivträff för information och diskussion om Nationella 
ArkivDatabasen (NAD). När ansvariga handläggare har utbildning i arkivförteckningssystemet 
så ska överförda arkivleveranser förtecknas. Leverans till NAD från Sydarkivera har inte 
kommit igång än på grund av att arbete med att konvertera arkivförteckningar för 
överlämnade analoga arkiv har hanterats under året.  
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* Mindre än 5 % avvikelse har räknats som att målet är uppfyllt  

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Statistik, (samtliga eller) de 
flesta myndigheter har 
informationshanteringsplaner 

87,5 % - 67 % Ny baslinje 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, (samtliga eller) de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar 

37,5 % 40 % 38 %* Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Statistik, förtecknade arkiv i 
centralarkiv/kommunarkiv 
(arkiv förtecknas fortlöpande) 

31,3 % 40 % 46 % Mål uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

37,5 % 40 % 33 % Mål ej uppfyllt 
Enkät central 
arkivfunktion 
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8.7 Bevarandeplanering och samordning 

Verksamheten ligger i fas med målen för år 2019. Sydarkivera har etablerat sig som 
arkivorganisation och deltar i såväl nationella som europeiska samarbeten. Det ger 
goda möjligheter att långsiktigt upprätthålla förbundets förmåga att på ett hållbart 
sätt säkerställa digitalt bevarande.  
 
Sydarkivera har gått med i DLM-forum (Data Lifecycle Management) som är en europeisk 
samverkansorganisation inom informationsförvaltning initierad av EU-kommissionen under 
1990-talet. Medlemskapet ger insyn i pågående projekt och möjlighet till deltagande vid 
möte, konferenser och utbildningar. Nuvarande ordförande i DLM-forum är Jan Dalsten-
Sörensen, chef för det danska Riksarkivets digitala arkiv. Med anledning av detta 
genomfördes ett besök i Köpenhamn och förbundschefen har presenterat Sydarkivera vid 
DLM:s medlemsmöte i Bern 21–22 maj.  
 
Genom DLM-forum deltar Sydarkivera i det Europeiska projektet E-ARK3 med både kunskap 
och kompetens inom digitalt bevarande som programvaror som utvecklats av förbundet och 
licensierats med öppen källkod. Projektet ersätter stor del av personalkostnaderna och även 
vissa omkostnader. Projektet E-ARK3 producerar specifikationer, programvaror, utbildningar 
med mera till det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks, 
eArchiving). Andra byggblock som är intressanta för kommande e-tjänster är eID och 
eSignatur, den svenska myndighet som ansvarar för dessa byggblock är DIGG Myndigheten 
för digital förvaltning. Sydarkiveras metadatastrateg, och i E-ARK3 projektet aktivitetsledare 
för specifikationer, deltog i projektuppstart samt DLM-forum 13–15 november vilket 
genomfördes i Helsingfors. 
 
Den bärande och centrala delen av byggblocket för e-arkiv är de specifikationer för olika 
informationsformat som arbetas fram av DILCIS Board (Digital Information LifeCycle 
Interoperability Standards Board). Sydarkivera metadatastrateg leder såväl DILCIS-board som 
arbetet med specifikationer i E-ARK3. De gemensamma specifikationerna på EU-nivå 
(Common Specification CS samt Content Information Type Specifications CITS) baseras på 
väletablerade standarder. Specifikationerna implementeras i Sverige som FGS, 
Förvaltningsgemensamma Specifikationer. Det handlar om specifikationer för att säkerställa 
interoperabilitet för överföring, långsiktigt bevarande och återanvändande av information. I 
december anordnade e-arkiv byggnadsblocket en tvådagars-konferens i Bryssel med över 
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100 deltagare från hela Europa för att informera om byggnadsblocket och dess olika 
beståndsdelar. Sydarkivera deltog med både talare och deltagare.  
 
För Sydarkiveras förbundsmedlemmar innebär engagemanget i praktiken att förbundet har 
direkt insyn och tillgång till den kompetens som behövs dels för att kravställa nya system och 
dels för att anpassa de verktyg och tjänster som hör till det digitala arkivsystemet 
(slutarkivet). Utöver detta så innebär de europeiska byggnadsblocken möjligheter för 
leverantörer att utveckla produkter som är kompatibla med varandra och som stödjer 
långsiktigt hållbar informationsförvaltning. Långsiktigt kommer detta vara till gagn för 
förbundsmedlemmarna då risken med att upphandla system som inte stödjer e-arkiv och 
digitalt bevarande och andra felsatsningar minskar. 
 
När det gäller nationella projekt har Sydarkivera under 2019 deltagit följande projekt: 

• Boverket: Får jag lov? (projektgrupp och styrgrupp) etapp 2 slutredovisades under 
verksamhetsåret. 

• Riksarkivet: FGS Databas (projektgrupp och testgrupp), alternativ 1 baserad på 
standarden ADDML skickades ut på remiss, inför nästa delprojekt (alternativ 2 Baserad på 
SIARD) har Sydarkivera en deltagare i styrgrupp. 

• Inera: Förstudie e-arkiv (referensgrupp), besök av projektledare hos Sydarkivera i 
samband med öppet studiebesök, samt återkoppling angående utkast. Förstudien har 
avrapporterats av Inera och någon ny aktivitet har inte kommunicerats.  

• Länsarkiven: Förstudie e-arkiv enskilda arkiv (referensgrupp)FJL, Inera, länsarkiven, RA 

Föreningen för Arkiv i Landsting och kommuner (FALK) arrangerade sin årliga konferens i 
Alvesta den 14–16 maj. I anslutning till konferensen var det ett studiebesök hos Sydarkivera. 
Under studiedagen besökte ett 100-tal personer kontoret i Alvesta. Förutom 
konferensdeltagare kom besök från Inera, R7 e-arkiv, kommunerna Karlstad, Kumla, Nacka 
och Ydre samt regionerna Blekinge, Sörmland och Uppsala. Det var en intensiv dag med 
visning av programvaror, hur det funkar med digitala arkivleveranser, information om det 
europeiska samarbetet, föredrag om hur Sydarkivera bildats och samverkansformer med 
mycket mera. 
 
Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till temadag om filformat 28 mars 2019 i 
Stockholm. Temadagen arrangerades av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning 
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(FAI). Sydarkivera är organisationsmedlem. Kunskapen om filformat har kommit till 
användning i arbetet med rådgivning till förbundsmedlemmarna.  
 
På FAI-konferensen 22–23 oktober deltog Sydarkivera med moderator för spår om e-
förvaltning samt två föredrag om specifikationer och om databasarkivering tillsammans med 
föreläsare bland annat från Riksarkivet.  
 
E-förvaltningsdagarna i Stockholm 9–10 oktober – Sydarkivera deltog med talare  
 
Sydarkivera har skickat både talare och deltagare till Ability Partners konferens om  
Framtidens arkiv och informationsförvaltning 25-26 september i Stockholm. 
 
Systeminventering har genomförts tillsammans med nya förbundsmedlemmar 2019, 
nämligen kommunerna Lomma, Mörbylånga och Nybro. Samtliga kommuner har lämnat in 
underlag till systeminventeringen. Svaren på inventeringen var i hög grad komplett även när 
det gäller verksamhetsklassning enligt VerkSAM. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Svarsfrekvens 
systeminventering, nya 
medlemmar 

100 % 100 % 100 % Mål uppfyllt 
samtliga har lämnat in 
svar. 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

- 70 % 100 % Mål uppfyllt 
Samtliga svarade i tid 
eller efter överens-
kommen förlängning.  

Inkomplett inventering, 
andel tomma poster i svar 

- 40 % 3 %  Mål uppfyllt 
Obligatoriska fält i 
systemlista: system, 
kontakt, klassning 
enligt VerkSAM och 
drift (intern/extern).  

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag  

- 25 % 80 % Mål uppfyllt 
Uppföljning inventering 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

(Förbundsmedlemmar 
2015–2016) 
Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag  
(Förbundsmedlemmar 
2017–2019) 

 
- 

25 % 65 % Mål uppfyllt 
Uppföljning inventering 

Rådgivning i samband 
med upphandling, svar 
lämnas inom 2 månader 
(eller senare enligt 
önskemål från 
förbundsmedlem) 

- 80 % 80 % Målet uppfyllt 
Svar har inte alltid 
motsvarat förvänt-
ningar. Behov av 
färdiga checklistor och 
kravbilagor finns. 
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8.8 Digitala arkivleveranser 

Digitala arkivleveranser är en verksamhet som är svår att förutse och planera. Det är 
många intressenter och beroenden, både interna och externa. Verksamheten ligger 
beaktat detta rimligtvis väl i fas med planeringen. Alla mätbara mål utom ett har 
uppfyllts samtidigt som två tredjedelar av aktivitetsmålen har uppfyllts. 
Verksamhetsområdet kännetecknas fortsatt av att i hög grad vara ett område under 
utveckling, där löpande operativa aktiviteter blandas med metodutveckling.  
 
Arbetet med uttag från inaktiva journalsystem fortsätter enligt plan och årliga leveranser av 
digitala akter som förs enligt Hälso och sjukvårdslagen (HsL), Socialtjänstlagen (SoL) Lagen 
om stöd och service (LSS) har börjat bli rutin.  
 
Sydarkivera har framgångsrikt hanterat utskrift av journaler från system som saknar 
arkivmodul för uttag och där det också finns kryptering på fil- eller databasnivå med hjälp av 
en utskriftsrobot. Arkivering sker genom automatiserad utskrift till Pdf-fil. Det fungerar i 
korthet så att användargränssnittets funktioner används och en programvara ”tränas” på att 
göra utskrifter på samma sätt som en mänsklig användare. Detta är användbart i de fall som 
det inte finns ansvarig leverantör, eller leverantörer/konsulter som är villiga att göra uttag. 
Två leveranser har slutförts och ytterligare ett arbete planeras under hösten.  
 
De första pilotleveranserna när det gäller personakter och patientjournaler från aktiva 
journal/akt-system (Procapita/Lifecare och Treserva) har genomförts. Det är fortsatt 
utmaningar för många förbundsmedlemmar att komma ifatt med registervård och gallring. 
Funktioner för uttag i den här typen av system är beroende av funktioner för att hantera 
gallring. Funktionaliteten beror på att det finns tvingande bestämmelser om gallring i 
lagstiftningen (framförallt SoL), vilket omöjliggör leverans i befintligt skick. Genomförd 
gallring är därför en förutsättning för att kunna leverera information till Sydarkiveras 
bevarandeplattform. En del förbundsmedlemmar har inte upphandlat moduler för att kunna 
hantera gallring och digitalt bevarande. Intensiva insatser har genomförts när det gäller 
rådgivning och utbildning till systemförvaltare och ansvariga handläggare. 
 
Systemet BAB används av ca hälften av landets kommuner för att hantera bostads-
anpassningsbidrag. Databasarkivering enligt standarden SIARD har visats sig fungera bra i 
praktiken och de första skarpa leveranserna har tagits emot. Metodiken är en stor 
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möjliggörare för framtida leveranser av verksamhetssystem som har sin information lagrad i 
relationsdatabaser utan kryptering. När det gäller arkivering av relationsdatabaser är 
Riksarkivets projekt FGS databas och utveckling av specifikationer och öppen källkods-
produkter i europeisk samverkan en viktig framgångsfaktor. Utveckling av specifikationer, 
metoder och programvaror kommer att fortsätta i projektet E-ARK3 (se 3.7 
Bevarandeplanering och samordning). Förutom BAB har databaser från två äldre diariesystem 
arkiverats i formatet SIARD.  
 
Webbarkiveringen sker i enlighet med plan och utvecklingsinsatser har genomförts för ökad 
automatisering i flödet. Rutiner och mallar för att redovisa och kommunicera resultat har 
utarbetats. 
 
Organisation Antal Godkända 4–5 Problematiska 2–3 Misslyckade X-1 
Kommun 26 23 3 0 
Helägda bolag 69 67 0 2 
Samägda bolag/förbund 12 11 0 1 
Region 14 13 1 0 
Summa 121 114 4 3 

     
Resultatet avser insamlingen med bäst resultat för varje webbplats  

 
Nuvarande version av paketeringsverktyg visade sig under våren 2019 inte fullt ut fungera 
stabilt för större leveranser ute på plats hos förbundsmedlem. Arbete för att uppgradera 
paketeringsverktyget har därför fått prioriteras. För att inte tappa för mycket fart, har 
alternativa metoder för paketering av databaser och filkataloger på plats hos 
förbundsmedlem utarbetats. De alternativa metoderna kommer att hjälpa till med att snabba 
upp arbetet med digitala arkivleveranser. Vissa arkivleveranser har ändå påverkats, och det 
blir till följd av detta täta bokningar under hösten 2019 och viss risk för att några av de 
planerade leveranserna kan dröja in på nästa år.  
 
Sydarkivera är fortfarande okänt hos många förbundsmedlemmar. Det är inte alltid it- eller 
säkerhetsfunktioner är informerade om förbundets uppdrag och bemyndigande som 
arkivmyndighet. I förekommande fall får Sydarkivera inte åtkomst till de informationsresurser 
som behövs för att genomföra tester och uttag. Det gäller till exempel åtkomst till 
användargränssnitt eller testdatabaser för kartläggning av användargränssnitt och 
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uttagsfunktioner. Detsamma gäller för att få tillgång till databaskopior för att kunna göra 
tester. Ett flertal kontakter har tagits av vilka endast ett fåtal lett fram till att vi kunnat få del 
av testdata. Som ett led i att sprida information och förankra uppdraget hos förbunds-
medlem var det information i samband med nätverksträff för kommunledning.  
 
I dialog med styrelsen, kommundirektörer och kontaktpersoner har en modell för översiktlig 
rapportering av status i arbetet med digitala arkivleveranser arbetats fram. Från och med 
nästa år kommer därigenom information om digitala arkivleveranser att kunna presenteras 
på ett mer överblickbart sätt. Önskemål om förenklad redovisning kommer framförallt från 
kommunerna centralt (kanslier och kontaktpersoner).  
 
Utredning av digitala arkivleveranser pågår normalt sett under 1–3 år. Under tiden samlas 
utredningsmaterial in, testleveranser utförs och det sker också metodutveckling. Rapporterna 
behöver inte vara klara för att genomföra pilot-leveranser. Rapporterna från slutförda 
leveransutredningar dokumenterar bakgrund och lösningsförslag. 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Uppföljning och 
kommentar 

Slutförda leveransutredning 
ger underlag till leverans-
överenskommelse och 
lösningar för arkivleverans 

- 100 % 100 % Mål uppfyllt 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

- 75 % 95 % Mål uppfyllt 
Statistik kontroller 

Årlig insamling av externa 
webbplatser (godkända 
insamlingar) 

- 90 % 94 % Mål uppfyllt 
Sammanställning av 
resultat 

Slutföra insamling äldre 
digitalt material, förbunds-
medlemmar 2015–2017 

90 %* 100 % 65 % Mål ej uppfyllt 
Genomgång 
insamling 

Insamling äldre digitalt 
material nya förbunds-
medlemmar 

- 25 % 33 % Mål uppfyllt 
Genomgång 
insamling 

 
* Siffran är felaktig på grund av missförstånd vid rapportering 2018 
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8.9 Digitalt arkivsystem 

Verksamheten ligger i fas med planeringen och målen för 2019 är uppfyllda. För två av 
målen fanns inte metod framtagen. Försök att räkna ut baslinje har visat att det inte 
fungerar att följa upp målen såsom de är formulerade. En förklaring i text ersätter 
uppföljning av dessa mål. Arkivsystemet som infördes 2016 uppfyller de behov som 
finns under verksamhetsåret. Uppgradering till ny version av bevarandeplattformen 
genomfördes inte under året.  
 
I de fall begäran om utlämnande inkommit när det gäller överlämnat material, har det varit 
möjligt att ta fram digitala handlingar för utlämnande (undantaget de fall då handlingar varit 
gallrade enligt gallringsbeslut). Även komplexa sökningar har fungerat med gott resultat och 
önskad effektivitet.  
 
Mottagning av arkivleveranser är beroende av att leverans kan slutföras. Jämför uppföljning 
av arbetet med digitala arkivleveranser. Mottagning av digitala arkivleveranser hanteras 
fortlöpande. 
 
Sydarkivera har färdigställt en extern testbädd, i form av ett komplett datacenter med 
dedikerat nät, lagring och servermiljö. Det här blir möjliggörare för att samarbete med andra 
arkivorganisationer och olika samverkansprojekt för utvärdering av programvaror och 
verktyg. Det ger också möjligheter att utvärdera olika arkivsystem och paketeringsverktyg 
licensierade med öppen källkod. Labbet har stöd för att sätta upp valfria operativsystem och 
containerbaserade applikationer. Vinsten för Sydarkivera blir att vi får fungerade installationer 
och konfigurationer som vi direkt kan lyfta till vår produktion 
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat Uppföljning och 
kommentar 

Alternativkostnad, skriva 
ut på papper  

- * * 
 
 

Se kommentar 

Minskade 
pappersutskrifter – t.ex. KS 
diarieförda handlingar 

- ** ** Se kommentar 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat Uppföljning och 
kommentar 

Kontroll av integritet  
 

100 %  100 % Mål uppfyllt 
Automatiserad kontroll 
av alla överförda 
informationspaket 

Hantering av åtgärder, 
förlust information 

  0 % 0 % Mål uppfyllt 
Inga förluster har 
inträffat 

Verifiering av 
lagringsmedia – 
säkerhetskopiering  

  0 % fel 0 % fel Mål uppfyllt 
Metod kontroll backup-
band 

Hämta fram handlingar 
som ska lämnas ut  

- Inom 2 
dygn 

Inom 1 
dygn 

Mål uppfyllt 
Uppföljning 
förfrågningsenkät 
hösten 2019 

 
* Förvaltningen har räknat på och utrett möjliga jämförelser när det gäller besparingar. Den 
tydligaste jämförelsen är uppskattad tid att genomföra uttag från databas manuellt genom 
utskrift på papper mot uttag med hjälp av automatiserade rutiner. 

Det skulle ta omkring 3 årsarbetstider att manuellt på papper skriva ut de 68 000 dokument 
eller ärenden som överförts till Sydarkivera 2019 och paketera dessa för arkivering. (Vi har 
räknat med 5 minuter per dokument/ärende, adderat tid för oförutsedda saker såsom 
problem med åtkomst till skrivare och dylikt samt räknat bort semester). 

Motsvarande arbetstid för att ta ut och överföra uttag från databaser digitalt är ungefär 3 
månader (effektiv tid), det vill säga omkring 10 % av tiden jämfört med manuella utskrifter. 

Det som tillkommer när det gäller digitalt bevarande är till exempel utredning och 
framtagande av lösningsförslag, utveckling metoder och verktyg, handläggningen av de 
digitala arkivleveranserna, förberedelser genom utbildning, rådgivning och handledning av all 
personal delaktiga i överföringen såväl hos kommunalförbundet som medlemmarna. En 
leveransutredning tar ungefär 1 månad effektiv tid per utredning, i kalendertid med ledtider 
med mera kan det ta 1–3 år innan en utredning är klar. Det innebär att den första 
överföringen kostar mer än andra för samma system, men samma metodik kommer att 
återanvändas vid överföringar från samma system hos andra medlemmar. Sydarkivera avser 
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att prioritera att få ned ledtiderna, genom bland annat effektivare kunskapsöverföring och 
erfarenhetsåtervinning inom förbundet.  

 
** Förfrågan ställdes till centralarkiv/kommunarkiv att mäta tillväxten i arkivet avseende 
Kommunstyrelsens diarieförda handlingar. Idén är att mängden handlingar på papper bör 
minska i takt med ökad digitalisering i verksamheten och större tillit till ärende- och 
dokumenthanteringssystemen. Drygt en fjärdedel besvarade förfrågan. Det visade sig att det 
är olika leveranspolicy i kommunerna där diarieförda handlingar slutarkiveras efter 2–10 år. 
Det blir en fördröjning på 5–10 år innan mätningen får genomslag. Förslag är att avvakta till 
efter Sydarkiveras verksamhet med analoga arkiv har flyttat till planerade nya depåer i Bräkne 
Hoby, då finns förbättrade möjligheter mäta tillväxt i de analoga arkiven.   
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8.10 Arkivvård  

Verksamheten ligger i allt väsentligt i fas med planering. 
 
Bevarandesystemet har varit tillgängligt för att kunna hantera utlämnande av allmänna 
handlingar inom ett dygn från att begäran kommer in. Vanligtvis har det varit möjligt att 
lämna svar inom någon timme från det att arbetet påbörjats. Det har endast varit en handfull 
frågor som har kommit in under året.  
 
Förvaltningen har arbetat med att tillskapa historiska Microsoft-miljö, från mitten av 90-talet 
fram tills idag. Det har varit ett arbete som har stött på många utmaningar. Under arbetet har 
kontakt tagits med Microsofts större återförsäljare för att efterhöra möjlighet att köpa äldre 
licenser.  
 
Arbete har påbörjats med att förbättra kontinuitet när det gäller verktyg för digitala 
arkivleveranser. Bland annat genom redundans när det gäller bärbara datorer för att hämta 
digitala arkivleveransser och alternativa paketeringsverktyg för olika behov.  
 
Uppdaterad riskanalys avseende teknik/säkerhet som har genomförts. Egenkontroll hanteras 
med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - Audit and certification of 
trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte någon nationell certifiering att 
tillgå. För att upprätthålla en fortsatt god säkerhet fortsätter arbetet med dokumentation av 
system, processer och rutiner, vilket finns i verksamhetsplan 2019–2021.Det finns ett behov 
av att förbättra redundans för elförsörjning. Även om informationen är säkrad genom flera 
depåer, så är det viktigt för kontinuitet och hållbarhet att inte onödiga resurser behöver 
användas för felsökning, reparation och nyanskaffningar. Eftersom depåerna är helt åtskilda 
från internet så har bevarandesystemet inte utsatts för intrångsförsök.  
 
En plattform för att hantera digital arkivvård (Archival Processing Platform, APP) har utvecklats 
och används i produktionen från och med 2019. Programvaran är licensierad som öppen 
källkod. Sydarkivera har meddelat intresse av att delta med APP i den programvaruportfölj 
som ingår i det europeiska byggblocket för e-arkiv (Connecting Europe, Building Blocks, 
eArchiving). APP stödjer arbetet med att validera och formatera de filer som ingår i de 
digitala arkivleveranserna efter aktuell leveransöverenskommelse med egenskaperna 
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• Förenklar användandet av komplexa verktyg med användarvänligt gränssnitt 
• Serialiserar operationer, små som stora jobb, på informationspaket för att minimera 

manuella insatser. 
• Programvaran stödjer tillägg av godtyckliga verktyg efterhand nya behov uppstår, ett 

arbete som kan utföras av Sydarkiveras systemadministratörer. 
• Arkitekturen bygger på containerbaserade mikrotjänster, för att på ett standardiserat 

sätt snabb installera nya verktyg. 

Exempel på operationer som APP kan utföra inledningsvis 

• Normalisera filstrukturer med avseende på filnamn och katalognamn, ersätter 
specialtecken och svenska tecken till sin motsvarighet 

• Identifiera filformat, i syfte att validera leveransen och efter utförda operationer som 
exempelvis konverteringar till nya format. 

• Konvertera ett stort antal filtyper till bevarandeformat, exempelvis till Pdf/A 
• Beräkna checksummor på filer, enligt md5 algoritmen. 
• Tillägg av godtyckliga skript eller enstaka kommandon, så kallade oneliners i 

linuxmiljö. 

Den wiki som har installerats för handboken på webben, kommer även att fungera som 
kunskapsbank för bevarandetjänsterna.  
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering 
 

CheckARK (uppfyllnadsgrad) - 35 % - Utvärdering 
slutförs först 2020 
på grund av 
personalförändring.  
Resultatet är därför 
inte framräknat. 
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9 Anslutande tjänster 
Anslutande tjänster är produkter som inte faller inom ramen för medlemsavgiften. 
Målsättningen är att samtliga produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med 
full kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad 
utvärdering bör ske under varje mandatperiod.  

9.1 Nya anslutande tjänster 

Utredningsarbetet med nya anslutande tjänster har prioriterats ner på grund av fokus 
på leveranser inom bastjänsterna och redan avtalade åtagande om anslutande tjänst. 
Aktivitetsmålen för 2019 har därför endast delvis uppfyllt. För att utveckla Sydarkivera 
och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har förbundsfullmäktige beslutat 
att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande tjänster. 
 
Av de 260 000 kr (1 % av budget) har uppskattningsvis 30 % använts för att utreda nya 
anslutande tjänster (tid och samt kostnader för utrustning i samband med samarbetsprojekt 
med Ljungby kommunarkiv). 

9.1.1 Digitisering analoga arkiv  

2019 genomfördes ett projekt tillsammans med kommunarkivet i Ljungby. Kommunarkivet 
har en befintlig verksamhet för att digitisera arkivhandlingar som de ville utveckla. 
Sydarkivera hade behov av att utreda förutsättningar för digitisera analogt material som 
anslutande tjänst. Enligt projektdirektiv skulle Ljungby kommun stå för digitaliseringsarbete 
och Sydarkivera för digitaliseringsutrustning och testmaterial.  Testmaterial har identifierats 
och samlats in. Arbetet med att hitta lämplig digitaliseringsutrustning för storbildskanner 
eller mikrofilmsskanner enligt kommunarkivets behov drog ut på tiden vilket påverkade 
testverksamheten i Ljungby. Projektet kommer att redovisas i en kortare rapport för 
erfarenhetsåtervinning, då arbetet inte fullt ut genomförts enligt plan. 

  

108



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
49 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

9.1.2 Menprövning vid utlämnande allmän handling 

I samband med tillsyn, besök hos förbundsmedlemmar och regionala träffar har behov av 
praktiskt stöd när det gäller menprövning i samband med utlämnande av allmän handling 
hos förbundsmedlem identifierats. Utredning nedprioriterades 2019. 

9.1.3 På-plats-stöd, förbundsmedlemmars arkiv 

Det finns en växande efterfrågan om hjälp med praktiskt arbete med att städa närarkiv, göra 
dokumenthanteringsplaner och annat arkivarbete hos förbundsmedlemmarnas förvaltningar, 
bolag och centrala arkiv. En utredning/behovsanalys behöver genomföras för att säkra 
bemanning och kvalitet 2020 och framåt. Utredning nedprioriterades 2019. 

9.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

Den löpande verksamheten med ordning, förtecknande och utlämnande av allmänna 
handlingar fungerar väl. Utlämnande av allmän handling hanteras väl inom vad som 
är förväntad servicenivå. Vissa aktivitetsmål har inte uppfyllts på grund av 
omprioriteringar och externa beroenden. 
 
Under året har personalen hanterat omkring 2000 förfrågningar från forskare, allmänheten 
och de kommunala förvaltningarna. Ett enkelt formulär för statistik för utlämnande från 
överlämnade arkiv har tagits fram för att kunna följa upp antal och ledtider. Majoriteten av 
utlämnandet sker samma dag. Endast ett få tal tar längre tid. Framför allt socialärenden som 
kräver omfattande sekretessgranskning. Inga beslut har överklagats under 2019. 
 
Det finns bemanning för att hantera de analoga arkiven som överlämnats till Sydarkivera. Det 
har varit möjligt att säkra upp verksamheten på samtliga arbetsställen. Verksamheten bedrivs 
enligt etablerade rutiner och metoder för långsiktigt bevarande av handlingar på papper. I 
Karlskrona pågår intensivt arbete med att förteckna gamla leveranser sedan 20 år tillbaka.  
 
En utredning genomförts tillsammans med Blekingearkivet för att ta fram rutiner och 
förhållningssätt angående hanteringen av enskilda arkiv.   
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Ronneby kommun har förankrat byggnationen i den politiska organisationen och har 
påbörjat projekteringen.  
 
Verksamheten har därigenom bedrivits för att uppfylla de övergripande målen:  

• Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få samma 
möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv till en rimlig 
kostnad.  

• Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern 
teknik. 

• Effektivare planering av resurser och lokaler på ett ändamålsenligt sätt och tillgång till 
olika specialistkompetenser inom analoga arkiv.  

• Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 
gemensamma arkivdepåer.  

• Förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal genom bra arbetsmiljö, en 
arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning och effektivare verksamhet 
med tillgång till olika kompetenser inom organisationen. 

• Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera 
och kontinuitet i handläggningen.  

• Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.  
 
Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Resultat 
2019 

Utvärdering och 
kommentar 

Handläggningstid för 
utlämnande 

- 2 dagar 2 dagar Mål uppfyllt 
Analys av statistik av 
ärenden hanterande 
utlämnande (förfrågnings-
formulär hösten 2019) 

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat 
beslutet 

- 0 0 Mål uppfyllt 
Inga beslut har överklagats 
under 2019. 
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9.3 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv 
9.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa 
informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst 
minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

• Karlshamns bostadsbolag – upprätta informationshanteringsplan – klart 
• Lomma kommun 20% allmän rådgivning - slutfört augusti 2019 
• ÖGRAB, Östra Göinge kommun, två dagar, klart 

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021. 

9.3.2 Vård analoga arkiv 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda 
analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En långsiktig 
översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild analys behöver 
genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

• OKAB - Ordna och förteckna arkiv - pågående 
• Östra Göinge, Skolarkiv – klart 

Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2020 och 2021.  
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9.4 Gemensamt dataskyddsombud 

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades upp under 2018 och 
har under 2019 utvärderats. Som ett resultat av utvärderingen har en ny prismodell och 
ny avtalstid antagits. Verksamheten har genomförts enligt plan och alla mål för 2019 
är uppfyllda förutom att göra en eller två utbildningsfilmer.  
 
Följande organisationer var anslutna till tjänsten vid 2019 års början: 
 
AB Karlskronahem 
AB Ronneby Industrifastigheter 
Alvesta kommun 
Borgholms kommun 
Bromölla kommun 
Cura Individutveckling 
Karlshamns kommun 
Kruthusen Företagsfastigheter 
Lessebo kommun 
Markaryds kommun 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Mörbylånga kommun 

Osby kommun 
Oskarshamns kommun 
Ronneby kommun 
Ronneby Miljö och teknik AB 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Smålandshamnar AB 
Tingsryds kommun 
Vadstena kommun 
Ölands kommunalförbund 
Östra Göinge kommun 
Östra Göinge Renhållnings AB 

 
Följande organisationer har anslutit under 2019: 
 
AB Lessebohus 
Borgholm Energi AB 
Byggebo i Oskarshamn aktiebolag 

Högsby kommun 
Region Blekinge 
Räddningstjänst Östra Blekinge 

 
Nätverksträffar för dataskyddssamordnare har införts från och med 2019 och under året är 
samtliga sex nätverksträffar genomförda med överlag godkända omdömen. Efter önskemål 
om byte av veckodag genomfördes nätverksträffarna på onsdagar istället för tisdagar under 
hösten 2019. Närvaron har varit relativt god, men det är önskvärt att närvaron hade varit 
ännu större. 
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Råd och stöd i dataskyddsfrågor genomförs i första hand via e-post, telefonmöten, 
Skypemöten, men också på plats i samband med utbildningar och träffar.  
 
Det finns en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter. I samband med personuppgifts-
incidenter finns dataskyddsteamet tillgängligt för rådgivning genom främst informations-
säkerhetsspecialisten i så stor utsträckning som möjligt. Många har efterfrågat rådgivning för 
att kunna göra risk- och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar. 
 
Dataskyddsteamet har genomfört grundutbildning på plats hos de parter som uttryckt behov 
av det under året. Om möjligt har dessa utbildningar på plats samplanerats med kommunala 
bolag och kommunalförbund tillsammans med kommunen.  
 
Följande parter har fått grundutbildning på plats: 

• Cura Individutveckling 
• Markaryds kommun 
• Ronneby kommun 
• AB Ronneby Industrifastigheter 
• Ronneby Miljö och teknik AB 
• Vadstena kommun 
• Östra Göinge kommun 
• Östra Göinge Renhållnings AB 

 
Dataskyddsteamet hade inbokade grundutbildningar hos Karlshamns kommun och Högsby 
kommun, men dessa ställdes in på begäran av kommunerna. 
 
Vad gäller mallar och dokument har dataskyddsteamet tagit fram handledningar för att 
hjälpa organisationerna med hur man praktiskt kan arbeta med dataskydd för att efterleva 
förordningen. Handledningarna är gjorda i fyra delar där första delen riktar sig till högsta 
ledningen, andra delen riktar sig till förvaltningsledningen, tredje delen riktar sig till 
dataskyddssamordnare/dataskyddsredogörare och fjärde delen riktar sig till 
kärnverksamheterna.  
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Dataskyddsteamet har tagit fram mall för delegationsordning enligt GDPR samt mallar för 
övergripande dataskyddspolicy, riktlinjer för dataskydd, integritetspolicy, begäran om 
registerutdrag och beslut om registerutdrag. Samtliga dessa mallar och dokument finns 
tillgängliga via Sydarkiveras hemsida under rubriken ”Handbok på webben” och på Yammer. 
Mallarna behöver anpassas till respektive verksamhet för att kunna antas.  
 
När det gäller personuppgiftsbiträdesavtal har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i 
samarbete med Inera och Kommentus tagit fram mallar som bör användas av kommuner och 
regioner. Mallar för datadelningsavtal och datadelningsöverenskommelser anpassade för 
kommunal verksamhet håller på att tas fram, men behöver fortsätta arbetas på under 2020. 
 
Under 2019 har dataskyddsteamet deltagit i flera konferenser och träffar, bland annat Forum 
för dataskydds möte i Växjö, deltagit och hållit föredrag om gallring på Forum för dataskydds 
möte i Göteborg, deltagit i Datainspektionens konferens om Ett år med GDPR, deltagit i 
Forum för Dataskydds nationella konferens Nordic Privacy Arena 2019 och hållit föredrag om 
Sydarkiveras tjänst som gemensamt dataskyddsombud på eFörvaltningsdagarna i Stockholm.  
 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2018 

Målvärde 
2019 

Intervall Uppföljning och 
kommentar 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

- 75 % 70 % Mål ej uppfyllt 
Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar dataskydd 
(graderas på en skala 1–5) 

- 3.5 
 

4,2 Mål uppfyllt 
Kursutvärdering 
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Uppföljning aktivitetsmål 
 

ADMINISTRATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Styrande dokument – påbörja arbetet 

med att ta fram riktlinjer och 
instruktioner med utgångspunkt från 
förbundspolicyn. 

Mål uppfyllt 
 

 Intern utbildning för rollerna 
nämndsekreterare, registrator och 
handläggare i LEX - digitalt dokument- 
och ärendehanteringssystem med stöd 
för nämndadministration.  

Mål uppfyllt 
 

 Införa digital nämndadministration med 
distribution av digitala möteshandlingar 
via ärende- och 
dokumenthanteringssystemet 

Mål endast delvis uppfyllt 
Systemet är uppgraderat och konfigurerat 
för att stödja digital distribution. Lansering 
uppskjuten till våren 2020. 

 Klara, ett arkivförteckningssystem för 
arkivhandlingar. 

Mål uppfyllt 
 

 Införa VISMA ekonomi, ett system för att 
öka uppföljning och redovisning av 
ekonomin.  

Mål uppfyllt 
 

 Anskaffning av programvara för att 
samordna, tydliggöra och 
tillgängliggöra planering av förbundets 
interna och externa aktiviteter så som 
nätverksträffar, sammanträden, 
workshopar mm (årshjulet) 

Mål uppfyllt 
 

 Lagringsnoder och säker anslutning för 
kontorsnät och hemmakontor.  

Mål uppfyllt 
 

 Eventuell uppgradering av 
verksamhetssystem för 
informationsredovisning (Visalfa) 

Mål uppfyllt 
Beslut att uppgradera för interna behov 

 Upphandling av utrustning som 
möjliggör sammanträden på distans. 

Mål uppfyllt 
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ADMINISTRATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Rekrytering av utvecklare för tjänsterna 

digitalt arkivsystem och digitala 
arkivleveranser.  

Mål uppfyllt 
 

 Utbildning för nya anställda. Mål uppfyllt 
Genomfördes 2019-03-01 

 Del 1 av utbildning för politiker   Mål uppfyllt 
Genomfördes 2019-04-05 

 Nätverksträff för kommundirektörer Mål uppfyllt 
2019-04-05 (6 deltagare, max 30) 

 Personalen har även deltagit vid olika 
utbildningstillfällen inom ramen för 
bastjänst. 

Mål uppfyllt 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Kvalitetsgranska överklagade beslut om 

utlämnade, där domstol ändrar beslutet. 
Mål uppfyllt 
Inga överklaganden har kommit in under 
2019. 

 Utarbeta gemensamma rutiner och 
mallar för utlämnande oberoende om 
det är analogt eller digitalt. 

Mål uppfyllt 
Förfrågningsenkäter, checklistor och 
flödesscheman är framtagna. Sidorna i 
handboken om utlämnande av allmän 
handling är publicerade. 

 Utarbeta former för samordning av 
utlämnande av allmän handling i de fall 
då medlemskommunerna ansvarar för 
det analoga arkivet. 

Mål endast delvis uppfyllt 
Arbete återstår med att slutföra 
dokumentation.  
Fortsatt arbete tillsammans med 
förbundsmedlemmarnas arkivarier 2020. 

Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet central administration, trygghet 
och säkerhet (2018): 
Slutföra tillsynsbesök som inte kunde bokas 
in 2018  

Mål uppfyllt 
 

 Bromölla Räddningstjänst Genomfört 2019-01-17 
 Östra Göinge, Räddningstjänst Har avböjt på grund av att de måste reda ut 

saker på hemma plan. 
 Höör, central administration Genomfört 2019-01-24 
 Karlskrona, central administration Genomfört 2019-02-07 
 Sammanställa tillsynsrapport för 

genomförd tillsyn 2018 avseende 
verksamhetsområdena central 
administration samt trygghet och 
säkerhet (inkluderande räddningstjänst). 

Mål uppfyllt 
Rapporten redovisades för 
Förbundsstyrelsen 2019-05-17 (§ 16) 

Kommunbesök för tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan (2019): 
Genomföra kommunbesök hos samtliga 
förbundsmedlemmar för att genomföra 
tillsyn inom verksamhetsområdet Skolan. 

Mål till största delen uppfyllt 
Vi ligger bra till, många besök har 
genomförts och flera är bokade till hösten. 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Alvesta Genomfört 2019-11-22 
 Borgholm Genomfört 2019-10-02 
 Bromölla  Genomfört 2019-05-17 
 Cura individ Genomfört 2019-10-28 
 Eslöv Genomfört 2019-02-14 
 Hässleholm Genomfört 2019-04-25  
 Höör Genomfört 2019-04-12 
 Karlskrona Genomfört 2019-11-12 
 Karlshamn Planerades till hösten 2019, men 

genomfördes 2020-01-22 
 Lessebo Genomfört 2019-11-21 
 Ljungby Genomfört 2019-10-01 
 Lomma Genomfört 2019-11-26 
 Markaryd Genomfört 2019-10-14 
 Mörbylånga Genomfört 2019-09-09 
 Nybro Genomfört 2019-11-04 
 Olofström Genomfört 2019-05-14 
 Osby Genomfört 2019-05-09 
 Oskarshamn Genomfört 2019-01-10 
 Region Blekinge Genomfört 2019-11-28 
 Ronneby Genomfört 2019-10-10 
 Tingsryd Genomfört 2019-09-17 
 Vadstena Genomfört 2019-04-25 
 Vellinge Genomfört 2019-05-28 
 Vimmerby Genomfört 2019-01-24 
 Åtvidaberg Genomfört 2019-03-28 
 Östra Göinge Genomfört 2019-09-25 
Självvärdering – informationsförvaltning och arkiv 
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ARKIVMYNDIGHET 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Distribuera enkät för självvärdering till 

arkivansvariga och enkät för utvärdering 
till arkivombud. De är en första omgång 
för test/utvärdering av metod för tillsyn.  

Mål uppfyllt 
Publicerad via handboken på webben. I 
samband med tillsynsbesök uppmanas 
berörda förvaltningar att använda 
enkäterna. 

 Vid behov återkoppla med rådgivning 
till de arkivansvariga som besvarat 
enkäten. 

Mål uppfyllt 
Medlemssamordnare har tillgång till 
enkätsvaren. Hanteras fortlöpande. 

Checklista för arkivlokaler  70 svar (31 vid delåret).  
Självvärdering för arkivansvarig  17 svar (8 vid delåret).  
Utvärdering för arkivombud  68 svar (31 vid delåret). Enkäten är anonym. 
Riktlinjer för informationsförvaltning och arkiv 
 Juridisk utredning kring vilka handlingar 

som måste bevaras på papper.  
Mål delvis uppfyllt.  
Utkastet har varit ute på remiss. Resultatet 
från remissen bearbetas.  
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
Grundutbildning i Alvesta: 
 Erbjuda grundutbildning en gång per år 

på plats i Alvesta: 
Mål uppfyllt 
 

 Arkiv och informationshantering 2019-05-08 (7 deltagare/max 16) 
 E-arkiv och digital 

informationshantering 
2019-05-09 (11 deltagare/max 16) 
 

 Registratur och diarieföring 2019-05-10 (25 deltagare/inget max) 
Webbutbildningar 
 Erbjuda webbutbildningar, uppdelat på 

flera kortare pass 
Mål uppfyllt 
 

 Webbutbildningar (pilot),  
(november-februari 2018/2019) 

Genomförda med ca 35–40 deltagare totalt. 
Flera vid samma uppkoppling. 

 Webbutbildningar,  
(november-februari 2019/2020) 

Genomfört enligt plan med ca 25–30 
deltagare/tillfälle. 

Intensivutbildningar  
 Erbjuda intensivutbildningar på plats 

hos de förbundsmedlemmar som 
anslutit 2019 

Mål uppfyllt 
 

 Lomma 
 Mörbylånga 
 Mörbylånga (extra via webben) 
 Nybro 
 Region Blekinge, Karlshamn (extra) 
 Region Blekinge, Karlskrona 
 Region Blekinge, Karlskrona (extra) 

2019-09-12 (12 deltagare/max 70) 
2019-09-25 (26 deltagare/max 40) 
2019-10-23 (för ledningsgruppen) 
2019-09-26 (120 deltagare/max 150) 
2019-09-17 (10 deltagare/max 70) 
2019-09-18 (36 deltagare/max 60) 
2019-09-19 (29 deltagare/max 60) 

 Intensivutbildningar på lämpliga 
geografiska platser utifrån 
förbundsmedlemmarnas behov och 
önskemål. 

Mål delvis uppfyllt. 
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
 Gnesta 
 Oskarshamn 
 Hässleholm 
 Bräkne-Hoby 

2019-04-11 (68 deltagare/max 80) 
2019-04-24 (ca 40–45 deltagare) 
Inställd p g a för få anmälda 
Bokad 2019-10-23 (1 deltagare – p.ga. sena 
avbokningar. Genomfördes ändå eftersom 
ny kursledare behövde prova materialet) 

Specialistutbildningar 
 Erbjuda specialistutbildningar 3 

offentlighet- och sekretess och en om 
kommunallagen 

Mål uppfyllt 
Extra utbildningar har genomförts om 
hemliga handlingar. 

 Offentlighet och sekretess 
 Offentlighet och sekretess 
 Hemliga handlingar (extra) 
 Kommunallagen  
 Hemliga handlingar (extra) 
 Offentlighet och sekretess, Oskarshamn 

2019-01-31 (57 deltagare/max 60). 
2019-04-01 (52 deltagare/max 60). 
2019-05-08 (74 deltagare/max 85).  
2019-09-05 (7 deltagare/max 60) 
2019-10-18 (36 deltagare/max 85) 
2019-10-24 (24 deltagare/max 60) 

Korta informationsfilmer via Handboken på webben 
 Producera 3–5 informationsfilmer med 

koppling till den webbaserade 
handboken 

Mål uppfyllt 
 

 Arkivbeskrivning 
 Arkivombud 
 Gallring 
 Lämna ut allmänna handlingar 
- Informationskartläggning 
 Riskbedömning (informationssäkerhet) 
 Yammer 

Publicerad februari 2019 
Publicerad maj 2019 
Publicerad januari 2019 
Publicerad januari 2019 
Arbetet har avbrutits pga förändrade behov. 
Inväntar manus 
Publicerad september 2019  

Handböcker och mallar 
 Slutföra och distribuera handböcker och 

mallar 
Mål delvis uppfyllt 

 Förteckna analoga arkiv 
 Checklista förbereda arkivleverans 
 Upprätta informationshanteringsplan 

Klar och utlagd på Yammer 
Klar och utlagd på Handboken på webben 
Klar och utlagd på Yammer 
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UTBILDNING OCH PEDAGOGISKT MATERIAL 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 
- Översyn av framtagna handböcker för 

arkiv och informationshantering – Hälsa 
och socialt stöd 

Nedprioriteras på grund av att resurser 
behövs för att hantera digitala 
arkivleveranser. 

Handbok på webben 
 Första version av webbaserad handbok 

om informationsförvaltning och arkiv 
Mål uppfyllt 
Publicerad på www.sydarkivera.se. 
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
Rådgivning  
 Rutiner för att hantera frågor från 

förbundsmedlemmarna och se till så att 
vanliga frågor/svar publiceras på 
webben. 

Målet är uppfyllt  
Ny förbättrad FAQ. Rutiner för uppdatering 
av Wikin i samband med träffar. 

Nätverksträffar på plats i Alvesta: Målet för 2019 är uppfyllt 
 Genomföra planerade nätverksträffar på 

plats i Alvesta 
 

 Arkivträff, tema arkivredovisning 2019-02-07 (10 deltagare, max 40) Temadag 
med Riksarkivet flyttades på grund av 
förhinder till träffen i juni. 

 Kultur och fritid, kommunikatörer 2019-03-14 (22 deltagare, inget max) 
Tema e-plikt med Kungliga biblioteket  

 Vård och omsorg, socialt och 
ekonomiskt stöd  

2019-03-21 (30 deltagare, inget max) 
Tema mellanarkiv med R7e-arkiv 

 Bygg, miljö, teknik 2019-05-23 (22 deltagare, inget max) 
Tema mellanarkiv: goda exempel 
bygglovsarkiv 

 Arkivträff 2019-06-13 (26 deltagare, max 40) 
Tema arkivredovisning med Riksarkivet 

 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-09-11 (9 deltagare, max 20) 
 Kommunledning/central förvaltning 2019-10-10 (33 deltagare, max 40) 

Externa deltagare: Office 365 och 
Systemkarta 

 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-10-16 (11 deltagare, max 20) 
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff)  2019-11-13 (11 deltagare, max 20) 
 Arkivarbetsträff (ersätter en arkivträff) 2019-12-11 (6 deltagare, max 20) 
 Arkivträff Inställd, ersatt av arkivarbetsträff 
 Räddningstjänsten 2019-10-02 (7 deltagare, max 25) 
Nodträffar - Regionala träffar i de olika regionerna: 
- Genomföra planerade nodträffar Mål ej uppfyllt 
 Alvesta Inställd på grund av för få deltagare 
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Hässleholm  Inställd på grund av för få deltagare 
 Vimmerby  Inställd på grund av för få deltagare 
 
Temadagar och konferenser: 
Genomföra planerade event                              Mål uppfyllt 
 Registratorskonferens 2019-09-19 (57 deltagare, max 70) 
 Temadag informationssäkerhet med Fia 

Ewald 
2019-10-17 (53 deltagare, max 70) 

Nätverk på webben (Yammer)  
 Översyn när det gäller grupper på 

Sydarkiveras nätverk på webben för 
bättre samstämmighet med paketering 
av nätverksträffar. 

Mål uppfyllt 
Sammanslagning av grupper genomgång av 
namngivning och deltagare med mera. 

 Moderera nätverket VerkSAM på 
Yammer och rensa inaktiva konton 

Mål uppfyllt 
 

Informationskartläggning, fokus Skolan: 
Genomföra informationskartläggning inom 
Skolan 

Mål uppfyllt 
 

 Trygghet och säkerhet (extra) 2019-02-12 (8 deltagare, max 25) 
 Grundskola, fritids, grundsärskola 2019-02-26 (47 deltagare, max 60) 
 Gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

vuxenskola 
2019-03-19 (27 deltagare, max 25) 

 Elevhälsa och elevhälsovård 2019-03-26 (23 deltagare, max 50) 
- Gemensamma arbetsdag, skolan Tillfället slogs ihop med 2019-11-12 
 Gemensamma arbetsdag, skolan 2019-11-12 (12 deltagare, max 40) 
 Gemensamma arbetsdag, skolan 2019-11-19 (11 deltagare, max 40) 
 Gör det själv-kit” för informations-

kartläggning på hemmaplan 
Mål delvis uppfyllt 
Handboken för att upprätta informations-
hanteringsplan är klar och publicerad.  

Användarträffar VerkSAM Arkivredovisning i Hässleholm: 
Genomföra användarträffar VerkSAM 
Arkivredovisning 

Mål uppfyllt. 
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VERKSAMHETSSTÖD OCH RÅDGIVNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Användarträff VerkSAM 2019-01-31 (16 deltagare, max 25). Extra 

insatt möte. 
 Användarträff VerkSAM 2019-04-23 (14 deltagare, max 30) 
 Användarträff VerkSAM 2019-12-03 (10 deltagare, max 10) 

 
Mallar och instruktioner för VerkSAM arkivredovisning: 
 Ny version VerkSAM Plan 1.5 Mål uppfyllt 
 Instruktion VerkSAM Plan Mål ej uppfyllt 

Arbetet har senare lagts på grund av det 
nya konceptet med arkivarbetsträffar. 

 Uppstartsmöte – behov av omtag när 
det gäller konceptet VerkSAM 
Arkivredovisning 

Mål ej uppfyllt.  
Arbetet har senare lagts på grund av nytt 
konceptet för nätverksträffar under 2020. 
Planen är att på ett mer aktivt sätt använda 
nätverksträffarna för att arbeta med och 
uppdatera VerkSAM Plan.  

 Planera omtag ”VerkSAM 
Arkivredovisning 2” inför 2020 

Mål uppfyllt 
Planering har påbörjats för aktiviteter 2020. 
Bland annat i samband med nätverksträffar. 

Årshjul 
 Plan för nätverksträffar och arbetsdagar 

2020 
Mål uppfyllt 
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TILLGÄNGLIGHET TILL ARKIVINFORMATION 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Förteckna överlämnade digitala 

arkivleveranser. 
Mål delvis uppfyllt. 
Arkivförteckningssystem har införts. 
Överlämnade arkiv förtecknas efter 
leveransgodkännande. 

 Skapa förutsättningar för leverans till 
Nationella ArkivDatabasen (NAD). 

Mål uppfyllt 
Riksarkivet har bjudits in till arkivträff. 
Sydarkiveras arkivförteckningssystem har 
stöd för leverans till NAD.  

 Sätta upp grundplattform för externa 
tjänster 

Mål uppfyllt 
 

 Ta fram förslag till lösning för att dela ut 
insamlad webb så att webbarkivet blir 
tillgängligt från kommunarkiven och 
Sydarkiveras noder 

Mål uppfyllt 
Uppdragsbeskrivning med krav-lista är 
beslutad. Egenutvecklad portal för 
inloggning och visningsprogram öppen 
källkod. 

- Tillgängliggöra insamlad webb för 
förbundsmedlemmarna, åtkomst via 
kommunarkiven 

Målet ej uppfyllt  
Arbetet med utveckling är pausat på grund 
av förändringar på personalsidan. 
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BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅRET 2019 
Externa projekt och FGS utveckling:  
 Riksarkivets projekt för att utveckla FGS 

Databas, delta i styrgrupp och 
arbetsgrupp.  

Projektet kommer att förlängas. 
Gemensam extern labbmiljö har tillskapats 
för deltagare i projektet. Programvaror med 
stöd för att skapa och kontrollera SIARD-
paket har installerats.  

 Tillhandahålla testdata och arbetsplats 
för projekt för metodutveckling för 
gallring och bevarande av 
relationsdatabaser som genomförs i 
form av examensarbete (student vid 
Blekinge tekniska högskola). 

Mål uppfyllt 
Arbetet resulterade i masteruppsats från 
Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen 
för programvaruteknik: Automated Culling 
of Data in a Relational Database for 
Archiving (Simon Nilsson) 

 Boverkets projekt Får jag lov? (digitala 
bygglov), delta i styrgrupp och 
arbetspaketet Arkiv, AP 4.  

Mål uppfyllt 
 

Systeminventering 
 Färdigställa och publicera Rapport 

Systeminventering 2018.    
Mål uppfyllt 
Redovisning i samband med förbunds-
styrelsens sammanträde 2019-05-17.  

 Genomföra systeminventering hos nya 
förbundsmedlemmar. 

Mål uppfyllt 
Inventeringen är genomför. Rapport 
beräknas vara klar Q1 2020. 

 Fortsätta arbetet med system-
inventering hos de kommunala bolagen.  

Mål uppfyllt 
Handläggare har varit i kontakt med i stort 
alla 50-tal bolag. Arbetet förväntas fortsätta 
in på 2020. 

 Se över och eventuellt förbättra och 
utveckla metodiken för system-
inventering. Samordning av 
gemensamma mallar, former för 
kommunikation och uppföljning med 
mera. 

Mål uppfyllt 
Presentation av nationell portal för 
systemkarta i samband med nätverksträff 
för kommunledning. Diskussion kring att 
ansluta till portalen, positiva reaktioner från 
deltagare. 

127



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 00 

Datum 
2020-02-26 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2019 

Diarienummer 
SARK/2019:162 

Version 
 

Sida 
17 

 

 

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 00 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

BEVARANDEPLANERING OCH SAMORDNING 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅRET 2019 
Externa projekt och FGS utveckling:  

 
Inriktningsbeslut – digitala arkivleveranser: 
Sammanställa beslutsunderlag för 
inriktningsbeslut när det gäller digitala 
arkivleveranser. Inriktningsbesluten fungerar 
som direktiv för att starta upp nya 
leveransutredningar.  

Mål uppfyllt 

 Audio och video-upptagningar Beslut i förbundsstyrelsen 
 Dokument och foton i filkatalog Beslut i förbundsstyrelsen 
 Personalinformation (”lönelistor”) Beslut i förbundsstyrelsen 
 Ärende- och dokumenthantering Beslut i förbundsstyrelsen 
Råd och stöd till systemförvaltare:  
 Starta upp nätverk för systemförvaltare. Mål uppfyllt 

Nätverksträff genomfördes 2019-11-21  
 Sammanställa information med tips och 

råd inför upphandling att publicera i 
handbok på webben.  

Målet delvis uppfyllt 
Arbetet har påbörjats.  
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER - ÖVERGRIPANDE 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Översiktlig leveransrapport 

med beskrivning av status i 
pågående leveransprojekt, 
hinder samt förslag till 
lösningar. 

Mål uppfyllt 
Prototyp har producerats för att skapa överblick över 
status i arbetet med olika leveranstyper och per 
förbundsmedlem. Leveransrapport 2019 har redovisats 
muntligt och diskuterats i.   
 

 
 

DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 
Slutföra leveransutredningar:  
 Asynja – Journalsystem 

personalhälsovård 
Mål uppfyllt 
Inväntar kompletterande uppgifter efter beställning av 
uttag och testleverans. 

 Infosoc – 
Ärendehanteringssystem inom 
socialt stöd  

Mål ej uppfyllt 
Lösning är framtagen och den dokumentation som 
behövs har samlats in. Korrektur och komplettering av 
rapport efter synpunkter kvarstår. Slutförande har 
prioriterats ner för att fokusera på digitala 
arkivleveranser.  

 Isox - 
Ärendehanteringssystem inom 
socialt stöd (IFO och 
arbetsmarknad) 

Målet ej uppfyllt 
Lösning är framtagen och allt underlag har 
sammanställts. Arbete pågår med rapport. Slutförande 
har prioriterats ner för att fokusera på digitala 
arkivleveranser. 

Fortsätta påbörjade leveransutredningar:  
 BAB – Register för 

bostadsanpassning  
Målet uppfyllt 
Avstämningar med produktägare/ leverantör har 
genomförts. Tester och utvärdering av verktyg och 
metodik har slutförts. Två skarpa leveranser har 
genomförts och ytterligare är inplanerade.  

 Diabas – Centralt diarium Arbetet med rapport nedprioriterat. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 

Åtkomst till nödvändig data för att göra sökningar har 
säkerställts. Arbetet med att förbereda tjänst för att 
söka i diariet prioriteras istället (sökregister till 
pappersakter hos Region Blekinge). 

 ProCapita – ärende-
hanteringssystem för HSL, 
SoL, LSS och IFO  

Mål uppfyllt 
Används av 16 förbundsmedlemmar. Lösningsförslag 
har framarbetats tillsammans med rutiner. Arbetet 
med pilotleveranser har prioriterats framför 
rapportskrivning. Arbetet fortsätter under 2020. 

 PMO – elevhälsovårds-
journaler 

 

 Kontrollera status 
angående befintliga 
installationer och delta i 
nationellt nätverk 
angående 
arkiveringsinsatser.  

Mål uppfyllt 
Arbetet pågår enligt plan och 2020. 21 
förbundsmedlemmar har PMO, ungefär hälften av 
dessa har arkiveringsmodul. Det är ingen som har 
kommit igång med att använda modulen. Viktig 
samarbetspartner är gemensam förvaltnings-
organisation i Kalmar län (Oskarshamn och Vimmerby 
förbundsmedlemmar). Modulen är förutsättning för 
effektiv arkivering. Arbetet fortsätter under 2020. 

Påbörja leveransutredningar: 
 Ecos – ärendehanterings-

system inom miljö  
 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Det är 10 förbundsmedlemmar som har Ecos. 
Systemkartläggningar (som täcker in alla 
förekommande versioner) har genomförts hos tre 
medlemsorganisationer. Det finns arkivmodul och 
direktarkivering till produkten AGS. Metodik för 
telefonintervjuer för att samla in uppgifter har 
utarbetats. Två kommuner har gått över till Ecos 2 än 
så länge. Testdata har efterfrågats. 

 Treserva - 
ärendehanteringssystem inom 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Det är 7 förbundsmedlemmar som har Treserva. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – LEVERANSUTREDNINGAR 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING 2019 

hälso- och sjukvård samt 
omsorg 

 

Endast två förbundsmedlemmar har 
arkiveringsmodulen (ingår inte på samma sätt som 
ProCapita/Lifecare). Kontakt har tagits med möjliga 
pilot-kommuner. Tingsryd har en inaktiv installation.    

 Journal 3 – äldre system för 
elevhälsovårdsjournaler 

Mål uppfyllt 
Endast en förbundsmedlem har Journal 3. 
Arbetet har påbörjats enligt plan med dokumentation 
av användargränssnitt med mera.  

 Sociala media 
 

Mål uppfyllt 
Arbetet har påbörjats enligt plan och fortsätter 2020–
2021. Tester har utförts framförallt med Region 
Blekinge och Landstingets Twitter-arkiv. Sociala media 
används inom många verksamhetsområden och för 
flera olika ändamål. 

 Diverse inaktiva 
verksamhetssystem eller 
register som har 
relationsdatabaser som 
datalager 

Målet är delvis uppfyllt. 
Beroende på att inte all information har kommit in. 
Kontakt är tagen med de flesta kommuner som har 
inaktiva system för att identifiera lämpliga pilot-
projekt. Insamling av underlag via webbenkät 
”övergripande systemvärdering”. Fråga om testdata 
har ställts till ett antal medlemskommuner. Lessebo 
kommun deltar med två inaktiva ekonomisystem 
(eventuellt gallringsarkiv). 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
PERSONAKTER OCH PATIENTJOURNALER: 
Asynja (personalhälsovård) 
 Slutföra leverans, 

Karlskrona 
Mål uppfyllt 
Leverans genomförd 2019-11-27.* 

Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia Omfale/Sofia IFO 
Slutföra pågående uttag och leveranser 
 Eslöv Mål ej uppfyllt 

Uttag är gjort och verifiering återstår innan leverans 
slutförs. Verksamhetens verifieringsarbete har dragit ut på 
tiden och därför kunde målet inte uppfyllas. 
Systemet/systemen har använts av tre olika myndigheter 
och finns i tre instanser med ett antal databaser. 

 Karlshamn Mål ej uppfyllt 
Uttaget är gjort och verifiering återstår. Tid bokas för att gå 
igenom hur kontroll genomförs. Leverans är bokad till 
början av 2020. 

 Ljungby Mål uppfyllt 
Leverans genomförd 2019-08-27. 

- Osby Systemet är avvecklat, felrapporterat 
 Tingsryd Mål uppfyllt 

All information är levererat. 
 Åtvidaberg 

 
Målet ej uppfyllt 
Kontakt tas under 2020 för att ta reda på om behov finns av 
uttag eller om systemet är avvecklat. 

 Östra Göinge Mål uppfyllt. 
Leveransöverenskommelse undertecknad. Uttaget verifierat.  
Leverans genomförd 2019-09-12. 

Infosoc 
 Slutföra arkivleverans 

från Cura 
Individutveckling 

Mål uppfyllt 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 

Används bara av kommunalförbundet Cura 
Individutveckling.  
Leverans genomförd 2019-08-29 (Karlshamn).  

Isox 
- Slutföra leverans från 

Karlskrona 
Mål ej uppfyllt  
Uttag har slutförts med hjälp av uttagsrobot. Verksamheten 
undersöker vilken information som kan vara aktuell för 
leverans till arkivmyndigheten. 

Journal 3 (elevhälsovårdsjournaler): 
 Slutföra leverans från 

Lessebo 
Mål uppfyllt 
Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans 
slutförd (leverans i befintligt skick). Uttag har slutförts med 
hjälp av uttagsrobot. 

ProCapita (VO/LSS/IFO): 
Testleveranser och skarpa leveranser från de kommuner som är i fas med gallring 
 Borgholm Mål ej uppfyllt  

Dialog pågår angående testleverans alternativt skarp 
leverans. Prognos mars 2020. 

 Karlshamn Mål ej uppfyllt  
Inväntar besked från verksamheten. Har inte varit i fas med 
gallringen. 

 Karlskrona Mål uppfyllt 
Testleverans och skarp leverans genomförd 2019-05-14. 
Utkast till leveransöverenskommelse är utskickat för 
synpunkter. 

 Lessebo Mål uppfyllt 
ProCapita IFO leverans 2019-10-01.  

 Alvesta IFO Mål uppfyllt 
Levererat Procapita IFO 2019-12-04. 

ProfDoc/PMO (elevhälsovårdsjournaler): 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Slutföra leverans från 

Alvesta 
Mål uppfyllt  
Inaktiv äldre version. Testleverans av data och åtkomst till 
applikation för dokumentation av användargränssnitt. 
Förbereder överenskommelse för överlämnande i befintligt 
skick. Testleverans omvandlad till skarpleverans. 

Treserva (VO/LSS/IFO): 
Testleverans pilotkommun samt eventuellt andra förbundsmedlemmar som har modulen 
digital avställning. 
- Ljungby Mål ej uppfyllt  

Avvaktar att förvaltningen är redo genomföra 
gallring/uttag. Utdatamodul finns.   

 Eslöv Prognos finns ej i dagsläget 
Frågan om uttag aktualiseras på grund av övergång till 
Lifecare under hösten 2019. Dialog pågår och 
avstämningsmöte gemomfördes under hösten.  

 Tingsryd Prognos finns ej i dagsläget 
Verksamheten har ombetts genomföra gallring. Därefter 
kan arkiveringsinsatser inledas. Utdatamodul finns inte. 
Avvaktar genomförande av gallring. 

DATABASER OCH REGISTER 
BAB Bostadsanpassning 
Slutföra leveranser 
 Höör Målet ej uppfyllt 

Arbetet pågår enligt plan. Leverans planerad till 2020-01-
13. 

 Lomma Mål uppfyllt 
Leverans enligt plan 2019-09-24. Leveransgodkännande har 
skickats ut.  

 Olofström Mål uppfyllt 
Leverans enligt plan 2019-11-28. Leveransgodkännande har 
skickats ut. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – GENOMFÖRA DIGITALA 
ARKIVLEVERANSER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING HELÅR 2019 
 Ronneby Mål uppfyllt 

Leverans enligt plan 2019-11-27 Leveransgodkännande har 
skickats ut. 

 Östra Göinge Mål uppfyllt 
Leveransöverenskommelse undertecknad och leverans 
överförd till bevarandeplattform.  

WEBBARKIVERING OCH SOCIALA MEDIA 
 Insamling av 

förbundsmedlemmarnas 
webbplatser  

Mål uppfyllt 
Samtliga förbundsmedlemmars webbplatser är insamlade 
med Heritrix och Httrack. 

 Insamling av övriga 
webbplatser i enlighet 
med genomförd 
inventering 2018 

Mål uppfyllt 
 
 
 

 Extra insamling av 
webbplatser i samband 
med byte av webb eller 
nedläggning av 
webbplatser.  

Mål uppfyllt 
 
 
 
 

 Test och analys av 
nedladdade arkivfiler 
från Twitter, Facebook 
och Instagram 

Mål uppfyllt 
Utvärdering analys twitterarkiv slutförd. Det finns inga 
externa beroenden och rör sig om ett fåtal filformat. Ett 
twitterarkiv överlämnat (upphörda Landstinget Blekinge). 
Inga andra arkivfiler från sociala media inkomna. 

ÄLDRE DIGITALT MATERIAL: 
 Fortsätta insamling av 

äldre digitalt material 
Mål uppfyllt 
Arbete pågår. Stickprovskontroller har gjorts på allt material 
som samlats in på respektive arkivbildare. 
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DIGITALA ARKIVLEVERANSER – METODER OCH RUTINER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING vid 2019 
 Fortsätta pågående arbete med 

rutiner, checklistor och övrig 
dokumentation för insamling och 
mottagning av leveranser. 

 

Mål uppfyllt 

 Webbarkivering insamlingsrutin 
 Ny mall för mottagande av testdatabas 
 Ny mall för leveransöverenskommelse 
 Ny mall för följebrev till 

leveransöverenskommelsen 
 Ny mall för leveransgodkännande 

 
 Fastställa metod för att paketera 

äldre program som använder 
Access eller SQL som datalager. 

 

Mål uppfyllt 
Arbetet fortgår under hösten i anslutning till 
Riksarkivets projekt FGS Databas. BAB- 
bostadsanpassningsbidrag pilotprojekt 
databasarkivering – SIARD 2.1.  
 

 Utarbeta stöddokument för 
prioriterade leveranstyper såsom 
checklistor och mallar 

Mål delvis uppfyllt 

 Äldre digitalt material 
 Webbarkivering 
 Journalsystem 
 Gamla databaser/register 
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DIGITALT ARKIVSYSTEM 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
- Installation av uppdaterad version av 

bevarandeplattform (beroende på när ny 
version släpps) 

Nedprioriteras 
Testinstallation av ny version har installerats. 
Ny release (stabil version) av nuvarande 
bevarandeplattform släpps inte inom året.  

- Uppdaterad handbok för 
bevarandeplattformen 

Ej påbörjat, beroende av uppdatering av 
bevarandeplattform. 

 Checklista för inläsning av 
arkivleveranser 

Mål uppfyllt 
 

 Schema och checklista för 
säkerhetskopiering 

Mål uppfyllt 
Säkerhetskopiering i fas.  

 Checklista för operatörsroll i Valvet: 
kontroller av IT-infrastruktur, Servermiljö 
och lagringsdepåer. 

Mål uppfyllt 
 

 
 

DIGITAL ARKIVVÅRD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Produktionssättning av 

arkivvårdsystemet APP 
Mål uppfyllt.  
APP (Archival Processing Platform) har 
installerats i produktionsmiljö 

 Komplettering med verktyg i enlighet 
med behov som beskrivs i 
leveransutredningar 

Mål uppfyllt.  
Stöd finns för filidentifiering, konvertering 
till bevarandeformat för Pdf samt validering 
av Pdf/A och adderat till verktyg för att 
ersätta svenska tecken med sin 
motsvarighet. 

 Skapa grundläggande plattform för 
historisk Microsoftmiljö med 
desktopoperativ, serveroperativ, 
Officepaket och SQL server i virtuell 

Målet är delvis uppfyllt.  
Den uppsjö av licensmodeller och 
hårdvarukopplingar som finns innebär 
betydande hinder för att uppnå målet fullt 
ut.  
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miljö. Det här omfattar produkter från 
tidigt 1990-tal fram till idag. 

 

 Uppdaterad riskanalys avseende 
teknik/säkerhet i CheckARK. 

Mål uppfyllt 
Gemensamma möten har genomförts med 
representanter från säkerhet-, it- och 
arkivfunktionerna.  

 Åtgärdsplan avseende teknik/säkerhet i 
CheckARK. 

Delvis uppfyllt, utkast är framtaget. Arbetet 
fortsätter 2020. 

 
 

NYA ANSLUTANDE TJÄNSTER 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Pilotprojekt digitisering av analogt 

arkivmaterial genomförs i samarbete 
med Ljungby kommunarkiv 

Mål delvis uppfyllt 
Projektet har slutförts men inte helt i 
enlighet med plan.  Kort rapport presenteras 
våren 2020.  

 Genomföra utredning om menprövning 
vid utlämnande allmän handling som 
anslutande tjänst och sammanställa 
lösningsförslag.  

Mål ej uppfyllt 
Ej genomförd – skjuts till 2020 

 Inventering av tjänster för på-plats-stöd 
hos förbundsmedlemmar, 
grundläggande analys utifrån enkät till 
förbundsmedlemmarna 

Mål ej uppfyllt 
Ej genomförd – skjuts till 2020 

 
 

ANALOGA ARKIV 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING DELÅR 
 Genomföra projektering av centralarkiv 

samt sammanställa underlag till 
upphandling av projektör. 

Mål ej uppfyllt 
Påbörjas 2020 i enlighet med beslut av 
Ronneby och Sydarkivera 

 Utreda hanteringen av enskilda arkiv.  Mål delvis uppfyllt 
Utkast framtaget. Förankring sker 2020. 

- Ta fram rutiner runt gallring för att 
säkerställa hög informationssäkerhet när 
vi gallrar.  

Nedprioriterat 
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Fokus är på att ordna och förteckna i första 
hand.  

 Genomföra gallring för de handlingar 
som är gallringsbara.  

Mål uppfyllt 

 Konfiguration, användarutbildning och 
konvertering av arkivförteckningar i 
samband med införande av 
arkivredovisningssystem. 

Mål delvis uppfyllt 
Arbetet pågår – i stort sett klara.  
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DATASKYDDSOMBUD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING  
 Genomföra 6 nätverksträffar med 

dataskyddssamordnare. 
Nätverksträffarna kommer att innehålla 
utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte 
och praktiska övningar 

Mål uppfyllt 
Nätverksträffar för dataskyddssamordnare 
är genomförda enligt plan.  
2019-01-29 (19 deltagare) 
2019-03-26 (16 deltagare) 
2019-05-14 (14 deltagare) 
2019-08-28 (20 deltagare) 
2019-10-16 (13 deltagare) 
2019-12-10 (10 deltagare) 
Träffarna har innehållit moment med 
utbildning, diskussioner och 
erfarenhetsutbyte.  

 Genomföra utbildningar inom dataskydd 
på plats vid behov 

Mål uppfyllt 
Utbildningar på plats hos följande:  
2019-03-01 – Markaryd  
2019-05-06 – Ronneby  
2019-06-11 – Östra Göinge 
2019-11-07 – Cura Individutveckling 
2019-11-21 – Vadstena 

 Ta fram en eller två utbildningsfilmer om 
dataskydd 

Mål ej uppfyllt 
Utbildningsfilm inom risk- och konsekvens-
bedömning var under planering, men pga. 
ändrad personalsituation under hösten 2019 
kunde planeringen ej fortskrida.  

 Genomföra återstående kommunbesök 
för att bygga upp verksamheten samt 
göra kommunbesök hos nya anslutna 
parter 

Mål uppfyllt 
 

 Revidera och göra en översyn av 
befintliga mallar inom dataskydd 

Mål uppfyllt  
Revison och översyn av befintliga mallar har 
gjorts samt en del nya mallar och dokument 
har tagits fram. En första ”Handbok för 
dataskydd” finns på Sydarkiveras hemsida 
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DATASKYDDSOMBUD 
AKTIVITETSMÅL 2019 UPPFÖLJNING  
 Ta fram modell för övervakning av 

efterlevnaden 
Mål uppfyllt 
Arbete med övervakning av efterlevnaden 
av GDPR påbörjades i september 2019 och 
2019-11-20 skickades självvärderingsenkät 
ut till samtliga parter via e-post. 

 Påbörja tillsyn hos anslutna parter  Mål uppfyllt.  
Ett antal frågor rörande GDPR har lagts till i 
formuläret för egenkontroll för arkiv under 
2019. 

 Genomföra utvärdering/översyn av 
tjänsten enligt avtal 

Mål uppfyllt 
Utvärdering av tjänsten är under 
utarbetande och klar i september 
 

 Arbeta vidare med nya VisAlfa för att 
bedöma användningsområden vad avser 
dataskydd i samarbete med övriga 
behovsägare (Bastjänst 
Verksamhetsstöd och rådgivning, samt 
Sydarkiveras administration) 

Målet uppfyllt 
Workshop om informationsförvaltning 
inklusive nya VisAlfa genomförd 6 
september.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 115

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2020/61 104 KS

Godkännande av partistödsredovisning 2020

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna till kommunfullmäktige att besluta om utbetalning av andra delen 

av partistödet till de partier som redovisat 2018 års partistöd; Centerpartiet, 
Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sveri-
gedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet.

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årli-
gen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 2 kapitlet 
9 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 

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

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

Beslutsunderlag
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Inkomna redovisningar från Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Mo-
deraterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och 
Ölandspartiet.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 106

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2019/69 041 KS

Tertialbokslut 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna tertialbokslut 2020 med redaktionella ändringar.

Ärendebeskrivning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr. (Årsprognos 
+27,8 mkr). 

 Investeringar till och med april uppgår till 10,2 mkr. (Årsprognos 53,5 mkr).
 Likvida medel 8,4 mkr. 
 Budgetavvikelsen totalt efter april är +2,4 mkr (Årsprognos +11,0 mkr)

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 5 procent. Generellt brukar ett re-
sultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 139 Tertialbokslut 2020.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens påpekar att av förslaget till tertialbokslut bör det framgå att alla 
långsiktiga investeringar måste vara självfinansierade. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut med redaktionella ändringarna av de styckena om finansieringen 
av långsiktiga investeringar så att de stämmer överens med nuvarande finansiella 
mål. Ordförande finner att kommunstyrelsens stödjer förslaget. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Borgholms Kommun  3

1 Inledning

1.1 Så här läser du vårt bokslut
Bokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker, 
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och 
ekonomi. Bokslutet är indelat i fyra kapitel.

Kapitel 1 – Introduktion och inledning

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas hur bokslutet är uppbyggt samt kommer 
kommunalrådet ha ordet i detta kapitel i bokslutet.

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande 
översikt av verksamhetens utveckling, uppföljning den kommunala koncernen, viktiga 
förhållanden för ekonomisk ställning samt händelser av väsentlig betydelse. Kommunens 
styrmodell samt de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat 
presenteras. Efter det följer det väsentliga personalförhållanden. Kapitlet avslutas med en 
avstämning av de finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.

Under kapitel två återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika 
verksamheter under året. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga: 
kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare.

Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser 
under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del 
innehåller en tabell där året i siffror redovisas.

Kapitel 3 – Kommunens räkenskaper

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.
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2 Förvaltningsberättelse

2.1 Den kommunala koncernen

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till 
följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen 
kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl 
verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas 
verksamheter har på kort tid fått ställa om sitt sätt att arbeta. Inte sedan andra världskriget 
har välfärden påverkats i samma takt som under denna vår.

Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande 
inhemsk efter frågan, fallande export och minskning av antalet arbetade timmar. Arbetade 
timmar som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag, förväntas falla med 
över tre procent och arbetslösheten förväntas öka med två procentenheter till knappt nio 
procent, där den beräknas ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen 
gör att hela summan av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har 
inträffat sedan 1990-talskrisen.

Världsläget som råder just nu som följd av pandemin i covid-19 påverkar och kommer 
påverka kommunsektorn under en lång tid. Som en konsekvens av pandemin påverkas 
även ekonomin i stort med ökad arbetslöshet och en akut situation för näringslivet, i 
synnerhet inom restaurang och besöksnäring.

Borgholms kommuns demografi med stor andel äldre med hög riskfaktor är problematisk 
för kommunen.  Än så länge är det ett fåtal som konstaterats smittade och organisationen 
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står redo att öppna ett evakueringsboende för att motverka smittspridning i kommunens 
äldreboenden.

Då Borgholm är bland de kommuner vars företagare i hög utsträckning arbetar inom 
besöks- och turistnäring kommer krisen, förutsatt att inrikes resor fortsatt är belagda med 
restriktioner över sommaren, påverka många hushålls ekonomiska läge detta året. I 
skrivande stund har Folkhälsomyndigheten (FHM) kommit med rekommendationer att 
undvika resor utanför den egna regionen alternativ inte färdas längre än 1-2 timmars 
bilfärd från hemmet. Enligt FHM kommer uppdaterade rekommendationer i början av 
juni angående resor till semesterorter.

Flera beslut har fattats för att stödja det lokala näringslivet under året. Bland annat genom 
gratis luncher från restauranger till samtliga hemtjänsttagare, luncher till vård- och 
omsorgspersonal samt presentkort till kommunens anställda för att handla lokalt. En 
dialog förs med regeringen om ökat stöd till besöksnäringen.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till 
följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen 
kunde då förutspå den nu pågående corona-pandemin, som fått stor påverkan på såväl 
verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas 
verksamheter har på kort tid fått ställa om sitt sätt att arbeta. Inte sedan andra världskriget 
har välfärden påverkats i samma takt som under denna vår.

I världsekonomin sker just nu en nedgång i produktion och sysselsättning till följd av 
coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av 
både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.

I vårändringsbudgeten är merparten av satsningarna, som är riktade till kommunerna, 
relaterade till de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. Utöver de fem 
miljarder som tidigare har aviserats i generella statsbidrag, har regeringen aviserat 
ytterligare extra tillskott för kommuner och regioner. Detta är inkluderat i prognosen för 
finansförvaltningen och motsvarar 19,7 mkr.

Utöver detta har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner och regioner ska 
kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader för att 
förhindra smittspridning. Dessutom kommer staten tillfälligt stå för alla 
sjuklönekostnader under april, maj, juni och juli. Under augusti och september ska staten 
ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till följd av pandemin, men det blir 
en annan modell för det. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.

Flera åtgärder har genomförts för att stötta näringslivet. Bland annat har presentkort om 
200 kronor styck delats ut i två omgångar till samtliga tillsvidareanställda som sedan kan 
nyttjas hos kommunens näringsidkare. Det har även erbjudits leverans av matpaket från 
kommunens restauranger till hemtjänstens omsorgstagare.

För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på 
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en 
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för 
låg och löpande á conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för 
hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och lokalanpassningar som 
utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister fortgår angående 
ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget. Bedömningen är att en lösning kan nås under 
andra halvåret av 2020 beroende på hur den juridiska processen fortlöper.

Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda 
fordringsbokningar är utbetalda.
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Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,2 mkr är upptaget i prognosen 
för finansförvaltningen och i det prognostiserade resultatet för kommunen. Rivningen är 
slutförd och saneringskostnader för asbest med mera kommer att fördyra rivningen av 
fastigheten.

Arbetet med att renovera lokaler för polisen fortgår enligt plan och inflyttning till etapp 1 
är planerad till sista juni i år. Skateparken och den nya lekparken i Södra parken i 
Borgholm kommer att vara klara till sommaren till glädje för såväl bofasta som besökare.

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I följande stycken beskrivs vision och målstyrning, hur budgetmodellen fungerar i stora 
drag samt principer för intern kontroll.

Vision och målstyrning
Vision och mål antas av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra 
organisationen. De har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över flera 
mandatperioder.

Kommunens vision är:

"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som 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.

Utifrån visionen sätts kommunfullmäktigemål som organisationen ska sträva mot att 
uppnå. Målen sträcker sig oftast över en längre tidsperiod men antas årligen i den Årsplan 
med budget som fattas för det kommande budgetåret. Arbetet med mål är ofta en längre 
process där politikerna värderar vad som är viktigast för kommunen och formulerar mål 
utifrån detta. De mål som nu råder och utvärderas är formulerade under 2018. Varje år 
finns möjlighet att formulera om målen men enligt den antagna styrmodellen ska detta 
främst göras i samband med valår då den nya majoriteten sätter de mål som ska gälla för 
mandatperioden.

Uppföljning av mål sker tre gånger per år i samband med de bokslut som görs och då sker 
uppföljningen nerifrån enhetsnivå upp till kommunfullmäktigenivå så underlaget ska 
genomsyras av samtliga verksamheter. Till hjälp vid utvärdering av mål finns nyckeltal 
och aktiviteter.
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Budgetmodell
Inför budgetår 2020 användes en ny budgetmodell för framtagande av budgetramar per 
nämnd för första gången. Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och 
Regioner (SKR) och ingår i ett projekt som Borgholm deltog i tillsammans med fjorton 
andra kommuner.

Modellen utgår från vilka intäkter kommunen har och vilken resultatnivå kommunen ska 
ha, vilket enligt årsplanen är minst två procent av skatter och bidrag. De finansiella målen 
är:

 Alla långsiktiga investeringar ska självfinansieras
 Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag
 Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för resultat- och investeringsnivå. Målen 
behöver vara uppfyllda både under mandat- och planperioden.

Utifrån de finansiella målen sätts investerings- och resultatnivå för mandat- och 
planperioden. Investeringsnivån bestämmer vilket resultat som kommunen behöver ha för 
att kunna självfinansiera investeringarna i den grad som det finansiella målet bestämmer. 
I budgetprocessen behöver därför arbetet med investeringsplan ske parallellt med 
driftbudget för att tydligt se sambandet och hur investeringsplan och driftbudget 
tillsammans påverkar resultatnivån.

Kommunen får information om hur mycket skatter och bidrag som prognostiseras per 
budgetår. Vad som blir det verkliga utfallet baseras på befolkningssiffran den 1:e 
november. I denna fil kan befolkningsprognos läggas och den prognos som är lagd för 
budgetåret 2021 och planperioden är 10 845 invånare. Ersättningsnivåerna beror inte 
endast på hur många invånare det är utan i vilken ålder dessa invånare är. De 
ålderskategorier som är i behov av den kommunala servicen ger mer ersättning än åldrar 
som inte har lika stort behov. Exempelvis ger antalet personer över 80 den högsta 
ersättningsnivån eller "prislappen" och barn som är 1-5 år har en annan prislapp.

Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har 
"prislappsverksamheter". Verksamheterna som har prislappar är äldreomsorg, förskola, 
förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasieskola. Prislappar bygger på en omräkning 
av standardkostnaden och beskriver vad det borde kosta före eventuella politiska 
prioriteringar. Detta motsvarar cirka 70 procent av den totala budgeten. Den tekniska 
ramen innefattar inte politiska prioriteringar utan den beräknas utifrån vad en 
medelkvalitet inom exempelvis grundskola bör kosta och är den lägsta nivån som 
verksamheten kan bedrivas för. Skapar Borgholm bättre förutsättningar att bedriva en 
effektiv verksamhet så ska det verkliga behovet av ersättning ses över.

För budgetår 2020 fick alla verksamheter som inte har prislappar samma budgetram som 
2019 men ingen uppräkning av pris och lön (motsvarande cirka tre procents ökning) för 
att alla verksamheter skulle bidra till prioriteringspotten för 2020.

Efter att de tekniska ramarna är klara sker prioriteringar. Prioriteringsutrymmet blir då 
mellanskillnaden mellan det resultat som kommunen behöver ha och de tekniska ramarna. 
Prioriteringarna är endast ett år i taget. Är det en flerårig satsning måste prioriteringen ske 
för varje år i planperioden.

Principer för intern 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 
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händelser.

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning och 
kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. Respektive nämnd har det yttersta 
ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksamhetsområde. 
Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den interna kontrollen vilken 
beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningschefer eller motsvarade så att en god 
intern kontroll kan upprätthållas.

Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta rutiner 
finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska informera övriga 
anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot uppsatta mål med 
arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll. Att arbetet är integrerat i 
verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den interna styrningen och 
kontrollen ska fungera.

Kommunens övergripande internkontrollplan upprättas i samband med årsplan och 
rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska årligen 
upprätta en intern kontrollplan i samband med årsplan och verksamhetsplan. Från januari 
till november utförs kontroller och åtgärder löpande. Mer information finns i "Reglemente 
för intern kontroll och styrning".

Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De 
förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om 
reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge 
uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala 
budget.

Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför 
kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs och utförs i det 
dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De 
anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp 
verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I tertialbokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i 
Årsplan med budget 2020 med plan 2021-2023. Bedömning sker enligt följande:

Jämfört med årsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats främst inom perspektivet 
organisation. Sjukfrånvaron har ökat till följd av de restriktioner som införts i samband 
med covid-19. Förutsättningarna som råder gör det svårare att uppnå bättre resultat i 
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måluppfyllelsen. Sammanställning per perspektiv följer nedan:

Medborgare

Målen inom perspektivet medborgare är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms 
kommun präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och 
möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också 
av den utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. För att målen ska uppnås behöver 
arbetet med likabehandling och återkoppling förstärkas ytterligare samt fortsatt arbete med att 
öka öppenheten genom exempelvis kommunens externa hemsida. Åtgärder pågår för att 
förbättra arbetet i med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter.

Kommunfullmäktigemål

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

Analys
Målet anses vara delvis uppnått och baseras på att flera av de nyckeltal som ligger till grund för 
målet inte kommer ge full effekt förrän under andra halvan av 2020. SCB:s 
medborgarundersökning visar ett gott resultat gällande kommuninvånarnas nöjdhet, NII (nöjd 
inflytande index) visar ett resultat om 44 jämfört med 39 för riket.
Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt 
bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida pågår, vilket kommer 
främja öppenhet, delaktighet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under 
hösten vilket kommer att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka 
samhällsutvecklingen. Kommunen har utarbetat en handlingsplan för folkhälso- och 
ungdomsfrågor som verksamheterna planerar sitt arbete efter.
Vissa aktiviteter inom socialförvaltningen har inte kunnat genomföras under pågående pandemi 
covid-19. Fokus för verksamheterna är att fungera med förbyggande åtgärder i syfte att rädda liv 
och hälsa hos omsorgstagare, patienter och medborgare. Arbetet som prioriteras är basala 
hygienrutiner, fortbilda medarbetarna i smittskydd och användning av skyddsutrustning.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar personalen medvetet med att barn, elever, 
vårdnadshavare och låntagare ska vara delaktiga i verksamheternas utformning. Arbetet sker i 
flertalet forum för att fånga upp åsikter och öka möjligheten till inflytande och delaktighet.
Prognosen för helåret är att målet kommer uppnås vilket grundas på att de flesta verksamheter 
kommer kunna fortsätta med sitt utvecklingsarbete som planerat och därmed uppnå det för 2020 
satta målet.
 

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

Analys
Målet anses vara delvis uppnått per tertial 1, 2020. Företagsbesök, bransch-träffar och frukostar 
har utförts i begränsad omfattning på grund av covid-19 men målvärdet gällande antalet 
nystartade företag är ändå uppnått. Antalet nya företag som registrerats i kommunen är 28 
stycken under tertial 1, 2020. Målvärdet för helåret är 5,2 nystartade företag per 1000 invånare.
Enligt undersökningen Löpande insikt har kommunen levererat en förbättrad myndighetsutövning 
där nöjd kundidex ökat från 68 till 73. Den mätning som genomförs av Svensk Näringsliv 
presenterar först i maj månad vilket då kommer ge en indikation på hur kommunens 
företagsklimat rankas. Denna mätning ger bra underlag för kommande prioriteringar vad gäller till 
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Kommunfullmäktigemål
exempel information och bemötande.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever 
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. På grund av pandemin är det 
osäkert om det kommer att finnas möjlighet för elever i årskurs 8 och 9 att genomföra praktisk 
arbetsorientering (prao) som vanligtvis anordnas av utbildningsförvaltningen i samarbete med 
näringslivet.
Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut. Detta trots svårigheter med ökad 
samverkan mellan kommun och näringsliv på grund av covid-19.

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

Analys
Målet anses vara delvis uppfyllt då samtliga nyckeltal inte levererat enligt satta målvärden. 
SCB:s medborgaundersökning 2019 upplever medborgarna att kontaktmöjligheterna är goda, 60 
jämfört med 48 för riket. E-tjänster har inte färdigställts och målet om direktkontakt med 
kommunen har ökat men inte nått uppsatt målvärde.
2019 års brukarundersökning visade på att helhetssynen har förbättrats och Borgholm placeras 
bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Bemötande och förtroende för personalen är 
även parametrar som får höga resultat. I genomsnitt visar öppna jämförelser att verksamheterna 
i Borgholm har likvärdiga kvalitetsparametrar som hälften av landets kommuner. De basala 
hygienrutinerna har aktualiserats och förtydligats ytterliga i och med Coronakrisen. Alla 
medarbetare inom omsorgen har genomgått utbildning i när och hur smittskyddsutrustning skall 
användas.
Fiberutbyggnaden har tagit ny fart och i dagsläget bor 77% (mål 75%) inom område där 
möjlighet till fiber finns.
Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt även framtagandet av app för hänvisning. 
Utveckling av servicecenter, administrationen och e-tjänster genomförs under 2020 vilket 
kommer förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra servicefunktioner.
Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut.

Organisation

Målen inom perspektivet organisation är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare samt vara en effektiv och ändamålsenlig organisation. 
Ett arbete för att effektivisera i verksamheterna pågår inom alla förvaltningar. Borgholms 
kommun arbetar även kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Sunt arbetslivs 
koncept för en friskare arbetsplats, ökat antal chefer per medarbetare samt införande av 
möjlighet till heltid förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktigemål

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

Analys
Målet anses inte vara uppnått. Sjukfrånvaron har ökat vilket till stor del härleds till covid-19. 
Under pågående pandemi är det restriktioner för att minska smittspridning i samhället samt för 
att skydda våra mest utsatta riskgrupper. En del av rekommendationerna och riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten är att alla skall stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom. 
Detta ger effekter på högre sjukfrånvaro jämfört samma period föregående år.
Ledningen kommer under året att tillsammans med medarbetarna arbeta med "Sunt arbetslivs" 
koncept för en friskare arbetsplats. Medarbetarundersökning är ännu inte genomförd utan 
förväntas kunna genomföras under hösten. Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med 
att införa heltid som norm pågått vilket ska slutföras under 2020 och inom 
utbildningsförvaltningen har målvärdena för kompetensutveckling och att använda och dela med 
sig av kompetensutvecklingen i verksamheten nåtts.
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, bland 
annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat 
antal hälsofrämjande aktiviteter, som  ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en 
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Kommunfullmäktigemål
tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. Prognosen för helåret blir därför att 
målet kommer vara delvis uppnått då stor osäkerhet finns gällande den ökade sjukfrånvaron.

 Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Analys
Målet anses inte vara uppnått för tertial 1 2020. I dagsläget finns ett stort arbete att göra 
gällande att få ut individer i arbete eller studier. Arbetsmarknadsenheten kommer under året att 
lägga sort fokus på detta bland annat genom ökad samverkan med arbetsförmedlingen, företag 
och inom förvaltningarna i kommunen. Effektiviseringsarbetet med att skapa god ekonomisk 
kontroll och nya företagsmöjligheter inom Borgholm Energi AB är ännu inte påbörjat vilket också 
bidrar till att målet inte nås för perioden.
I mars månad flyttades de skattefinansierade verksamheterna i Borgholm Energi AB över till 
kommunstyrelsen och uppdrag har getts att göra en översyn av den långsiktiga organiseringen 
av de tekniska funktionerna. Härutöver pågår översyn av hur stödresurserna i 
kommunkoncernen bäst kan nyttjas. Nämnas bör också de fördjupade utredningar om hur 
samarbetet med Mörbylånga kommun kan ökas som har satts igång men pausats beroende på 
pågående Covid-19.
Prognosen är att målet kommer vara delvis uppnått vid årets slut.

Hållbarhet

Målen inom perspektivet hållbarhet är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms 
kommun vara en förebild och bidra till ansvarsfull samhällsutveckling och kommunens 
verksamheter ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet. 
Borgholms kommun har antagit en ny miljö- och hållbarhetsstrategi och nu utarbetas ett 
handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av 
fossila bränslen i kommunens verksamheter.
 

Kommunfullmäktigemål

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

Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Kommunens bidrag till en ansvarsfull samhällsutveckling, bland 
annat genom att bilparken kontinuerligt byts ut mot eldrivna fordon i stället för fossilbränsledrivna 
fordon. En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, 
vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i 
kommunens verksamheter. Arbete pågår också för att möjliggöra etablering av biogasmack och 
därmed avsättning för lokal biogasproduktion. Borgholms kommun klimatkompenserar även för 
flygresor samt arbetar aktivt för att minska andvändningen av engångsartiklar i plast. På några 
förskolor jobbar man med Grön Flagg, där fokus ligger på att lära eleverna om hållbar utveckling 
och i och med miljöinspektörernas besök görs nya inköp utifrån "Giftfri Förskola". Då detta är ett 
långsiktigt arbete beräknas alla målvärden vara uppnådda först under slutet av år 2020, 
prognosen för målet på helår blir därför uppnått. Kommunen fortsätter med pollineringsprojeket, 
vilket innebär att fler grönytor får låtas vara ängsmarker för bin, humlor och andra pollinerare. 
Ängarna lottas sedan ut till slotteräng för lantbrukare i kommunen.

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

Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Flera förvaltningar ser svårigheter med att bedriva 
verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med 
resursfördelning och översyn av fördelning av tilläggsbelopp för att förbättra sin verksamhet. 
Socialförvaltningen har haft något högre bemanning i äldreomsorgen jämfört med målvärdet 
vilket till stor del beror på att resursturer som uppkommit i och med heltid som norm inte har 
kunnat bokas ut på andra enheter. Även produktiviteten inom hemtjänsten är lägre än målvärdet 
och verksamheten har ett fortsatt arbete att göra för att förbättra utfallet under året. De 
skattefinansierade verksamheterna har förts över från Borgholm Energi AB till kommunen och 
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Kommunfullmäktigemål
arbetet med att tydliggöra uppdrag och få en effektiv organisation pågår under året.
Miljö- och hållbarhetsberedningen/vattengruppen har uppdaterat de politiska besluten angående 
vattenvårdsarbetet och tre LONA-projekt bedrivs i dagsläget av kommunen. Projekten innebär 
geokartläggning och förstudier samt kartläggning av Vedby/Vedborms träsk och Amunds mosse. 
Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i energieffektiv teknik inom värme, 
ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de riktvärden som minst anges i Boverkets 
byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad silver). Kommunen deltog 2019 i EU-projektet ANM- 
Öland med målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad 
energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler.
Arbetet med effektiviseringar pågår löpande och målet bedöms vara delvis uppfyllt även i slutet 
av året.

Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr och den totala 
budgetavvikelsen är +2,4 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen har en negativ 
budgetavvikelse för perioden. Finansförvaltningen och övriga nämnder förbättrar 
resultatet.

Prognosen för 2020 uppgår till +27,8 mkr. Då kommunen har ett negativt resultat att 
återställa från 2019 på 12 mkr samt att det finansiella målet om ett resultat om två procent 
av skatter och bidrag (cirka 14 mkr) ska uppnås krävs ett resultat på minst 26 mkr med de 
förutsättningar som är kända just nu. Osäkerhetsfaktorer är utvecklingen av kostnader 
relaterat till covid-19 samt uteblivna intäkter för bland annat konserter och evenemang. 
Teknisk verksamhet uppvisar underskott och genomlysning och åtgärder pågår.

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

Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år. 
Målen följs upp både under mandatperiod (2019-2022) och planperiod (2020-2023). 
Utvärdering av de finansiella målen baseras på utfall 2019, prognos för 2020 samt 
budgeterad nivå avseende 2021-2023.
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Finansiella mål

Måluppfyllelse 
under 

mandatperioden 
(2019-2022)

Måluppfyllelse 
under 

planperioden 
(2020-2023)

Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Ej uppnått Uppnått

Investeringar 
med kort 
livslängd ska 
självfinansieras

Resultat och 
avskrivningar 
ger ett utrymme 
för 
investeringar.

Målet är ej uppnått under 
mandatperioden då 
investeringsnivån för 
kortsiktiga investeringar är 
högre än utrymmet för 
perioden. Målet uppnås 
under planperioden.

Ej uppnått Uppnått

Kostnaderna 
ska inte 
överstiga 98 % 
av skatter och 
bidrag

Årens resultat i 
förhållande till 
skatter och 
bidrag ska vara 
minst 2 %

Målet uppnås inte under 
mandatperioden då 
resultatet är 1,9 % under 
2019-2022. Under 2020-
2023 är resultatet 2,8 % 
vilket betyder att målet 
uppnås under planperioden.

Ej uppnått Ej uppnått

Ekonomin ska 
utgöra 
begränsningar 
för 
verksamheten

Nettokostnad 
för 
verksamheterna 
ska följa 
budgeterad 
nivå.

Målet är nästan uppnått för 
båda avstämningsperioderna 
då det är marginella 
avvikelser från att uppnå 
målet.

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras
Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora 
och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses investeringar 
som överstiger 30 mkr och har en livslängd på minst 30 år.
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Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) 
samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras på prognostiserat resultat och 
investeringsnivå för 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2023. 
Investeringsprojektet i Byxelkroks hamn kategoriseras som en långsiktig investering och 
ingår därmed inte i bedömningen av målet.

Utrymmet för investeringar över mandatperioden är 154 mkr och den totala redovisade 
och planerade investeringsvolymen är 165 mkr, målet prognostiseras därmed att inte 
uppnås under mandatperioden. Utrymmet under planperioden (2020-2023) är 163 mkr 
och planerad investeringsnivå uppgår till 118 mkr vilket medför att målet uppnås under 
planperioden.

 

Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag
Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till utfall och prognos 
av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå linjen 
är redovisat resultat för 2018-2019, prognostiserat resultat för 2020 samt budgeterat 
resultat för 2021-2023. Målet uppnås om resultatet under mandatparioden är minst 2 
procent av skatter och bidrag.

Målet uppnås inte under mandatperioden då resultatet är 1,9 % under 2019-2022. Under 
2020-2023 är resultatet 2,8 % vilket betyder att målet uppnås under planperioden.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna överstiger budgeterad nivå har ekonomin 
inte utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte 
kommunen målet under mandatperioden 2019-2022 och inte heller för planperioden 
2020-2023. Målet är nästan uppnått för båda avstämningsperioderna då det endast avviker 
20 tkr på planperioden och 50 tkr på mandatperioden Det baseras på att nettokostnaderna 
håller sig till budgeterad nivå under planåren 2021-2023.
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Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet och 
ekonomisk analys och prognos per nämnd. De åtgärder som vidtagits eller kommer 
vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

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

Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende januari-april 2020, baserat på inköp 
som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 86 % 
(2019 var den 81 %).
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Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -0,3 mkr (februari +0,5 mkr och mars +1,1 mkr). 
Den negativa avvikelsen härleds främst till fastighetsavdelningen där kostnaden för 
rivningen av Skogsbrynet belastar avdelningen. Akuta insatser gällande läckande 
huvudledning vid Viktoriaskolan samt uppsäkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka 
medför ytterligare underskott under ansvaret. Ytterligare negativ budgetavvikelse 
återfinns på plan- och byggenheten då samtliga fakturor för perioden inte ställts ut på 
grund av frånvaro. Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats 
till socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året 
vilket visas i prognosen för helåret. Miljöenheten har vakanser som bidrar till den positiva 
avvikelsen samt något högre intäkter för miljö- och hälsoskydd än förväntat för perioden.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +1,1 mkr (februari -0,2 mkr och mars +0,8 
mkr). Avvikelsen härleds främst till intäkter i form av bidrag, bland annat från 
Migrationsverket och högre bidragsramar för statsbidrag än budgeterat. Avvikelsen 
reduceras på grund av högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat och 
personalkostnader utan budgettäckning på enheter.

Socialnämndens budgetavvikelse är -4,9 mkr (februari -2,4 mkr och mars -3,3 mkr). 
Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket härleds nya 
restriktioner till följd av covid-19. Förvaltningen har en ökad kostnad om 0,9 mkr jämfört 
med föregående år vilket påverkar avvikelsen för perioden.

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även äldreomsorgen 
visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hemtjänsttimmar är något 
högre än budgeterat men även ökad bemanning inom särskilt boende till följd av 
resursarbetspass som inte kunnat bokas ut på andra enheter/arbetspass.

Miljö- och byggnadsnämnden har en budget i balans för perioden.

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

Driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Budget jan-
apr Utfall jan-apr Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 55 228 55 567 -339

2 Övriga nämnder 2 185 794 731 63

3 Borgholms Slott 0 1 579 1 133 446

6 Utbildningsnämnd 187 317 62 323 61 244 1 078

7 Socialnämnd 309 779 98 681 103 586 -4 905

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 196 181 15

9 Finansförvaltning -682 036 -227 310 -233 327 6 018

Summa -16 851 -8 508 -10 884 2 376

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -4,9 mkr (februari -4,9 mkr och mars -4,6 
mkr). Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är 
högre än budget. Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte 
budgeterad vilket även ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre 
livsmedelskostnader än budgeterat vilket bidrar till avvikelsen.

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

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

Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,4 mkr (februari -0,3 mkr och mars +0,2 
mkr). Prognosen inkluderar främst ökade kostnader för skolskjuts. Kostnaden förväntas 
vara cirka 2,1 mkr över budgeterad nivå. Avvikelsen reduceras av utbetalningen från 
Migrationsverket om 0,7 mkr, samt olika statsbidrag som inte varit budgeterade fullt ut.

Socialnämndens helårsprognos uppgår till -3,8 mkr (februari -5,3 mkr och mars -2,6 
mkr). Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer bli högre än 
budgeterat men att kostnaden kommer sjunka under andra halvan av året. Den 
problematik som föreligger inom omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga 
personalkostnader kommer inte kunna lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i 
balans.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet för individer som  har 
konstaterats med covid-19 har cirka 6-8 platser öppna i fyra månader.

Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder förväntas ha en budget i balans 
vid året slut.
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Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +22,7 mkr (februari +11,3 mkr och 
mars +29,9 mkr) och detta består av följande:

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

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

Prognos driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 170 251 -4 610 -4 935

2 Övriga nämnder 2 185 2 185 0 0

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

6 Utbildningsnämnd 187 317 187 752 225 -435

7 Socialnämnd 309 779 313 560 -2 715 -3 781

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 588 1 0

9 Finansförvaltning -682 036 -704 759 29 866 22 723

Summa -16 851 -27 841 20 185 10 990

Åtgärder
Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och 
sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i 
nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och 
föreningar är svåra bedöma.

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.

Det pågår en genomlysning av verksamheterna för att identifiera ytterligare åtgärder. 
Åtgärderna följs upp löpande. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta 
tjänster för att få en budget i balans. Översyn av samverkan mellan kommunen och 
bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Teknisk verksamhet har övergått från Borgholm Energi AB till kommunen och det pågår 
en utredning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och 
bli mer kostnadseffektiv samt strävar enheterna mot en budget i balans.

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

Borgholms slott

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

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

Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.

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

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

För att minska antalet externa placeringar och därmed sänka kostnaderna för placeringar 
arbetar förvaltningen med att hitta nya familjehem samt öka andelen öppenvårdsinsatser 
vilket innebär att mer insatser sker inom kommunen på "hemmaplan". Om antalet 
familjehem kan bli fler beräknas den planerade åtgärden ge en effekt på 2,2 mkr.

2.6 Balanskravsresultat
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god 
ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av 
kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga 
kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras 
inom tre år. Kommunen uppfyller under 2020 det lagstadgade balanskravet och det finns 
ett underskott från 2019 på 12,0 mkr att reglera.

Balanskravsutredning (mkr)

 Prognos 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 27,8

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 27,8

Reservering av medel till RUR 0

Användning av medel från RUR 0

Balanskravsresultat 27,8
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2.7 Väsentliga personalförhållanden

Personalen i siffror 30 april

 2020 2019 Avvikelse

Antal anställda (totalt) 1024 1019 5

Årsarbetare (arbetade 
(timmar) 880,1 923,8 -43,7

Andel män % 16 17 -1

Andel kvinnor % 84 83 1

Medelålder 48 48 0

Medelsysselsättningsgrad 94,5 90,6 3,9

Medellön 29647 29555 92

Personalkostnader (mkr) 156,5 157,8 -1,3

Fyllnad arbetade timmar 3292 4744 -1452

Övertid arbetade timmar 2177 1947 230

Timavlönade arbetade 
timmar 47369 54307 -6938

Medarbetare i Borgholms kommun
Under perioden har organisatoriska förändringar skett genom övergång av lokalvård, kost 
samt Gata-Park från BEAB till kommunen.

Fokus har varit på att säkerställa att det finns resurser att stötta socialförvaltningen i 
arbetet i samband med Covid-19. Detta har inneburit en stor rekryteringskampanj med 
cirka 40 sökande. Personalavdelningen har även genomfört en intern 
kompetensinventering där cirka 600 medarbetare svarade med kompetenser som 
undersköterskor, sjuksköterskor och kunskap inom LSS-verksamhet etc.

Hälsa

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-30 april

 2020 2019 Avvikelse

Totalt för alla 
medarbetare 10,4 7,9 2,5

Kvinnor 11,0 8,41 2,59

Män 7,7 6,3 1,4

Personer upp till 29 år 9,3 7,8 1,5

Personer mellan 30-
49 år 9,2 6,5 2,7

Personer 50 år och 
äldre 11,5 9,1 2,4
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 2020 2019 Avvikelse

Varav 
långtidssjukfrånvaro 34,7 42,0 -7,3

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning

 2020 2019 Avvikelse

Kommunledning 6,2 4,4 1,8

Socialförvaltning 11,9 8,6 3,3

Utbildningsförvaltning 9,2 8,0 1,2

Totaler 10,4 7,9 2,5

Sjukfrånvaron ökar, speciellt inom Socialförvaltningen. Alla som visar 
förkylningssymtom ombeds stanna hemma, samt vara hemma under inkubationstiden.

Pensioner och minnesgåvor

Pensionsavgångar

 2021-2025 2026-2030 Totalt

Chefer 6 10 16

Förskollärare 12 7 19

Lärare 12 14 26

Fritidspedagog 1 3 4

Omsorgsassistent 17 16 33

Undersköterska 40 33 73

Vårdbiträde 17 15 32

Barnskötare 7 4 11

Övriga 44 47 91

Totaler 156 149 305

Personalomsättning

 2020 2019 Avvikelse

Övrigt 2 2 0

Egen begäran 20 23 -3

Sjukersättning 1 1

Pension 9 9 0

Totaler 32 34 -2

Lön
Löneöversynen 2020 är framflyttad då ett flertal avtalsområden är avtaslösa. Dessa är 
inom Kommunal, Vision, Ledarna och SSR. Arbetet kommer igång så snart avtalsläget är 
klart
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Arbetsmiljö
Årets medarbetsrundersökning kommer att ske under hösten.

Ett flertal medarbetare arbetar hemifrån vilket måste säkerställas arbetsmiljömässigt 
genom berörda chefer.

Förberedelser sker för digital utbildning under hösten ibland annat arbetsmiljöarbete.

Företagshälsovård och friskvård
Med anledning av covid-19 har vårens hälsovecka och hälsofrukost ställts in. Vilka 
brukar vara populära aktiviteter. Stresskurser med mera är också inställda. Arbetet pågår 
med att omvandla så mycket som möjligt till distansaktiviteter.

Fokusområden framåt
Fem medarbetare har snart genomgått det nystartade Ledarförsörjningsprogrammet. 
Utbildningen ska nu utvärderas och förhoppningsvis kan en ny omgång startas 2021.

Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring. 
Här ingår både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla de 
medarbetare som idag arbetar i kommunen, det vill säga minska personalomsättningen.

Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "Heltid som norm" kommer att kräva ett 
stort engagemang på flera plan, även utanför socialförvaltningen.

Att få kärnvärdena välkomnande, utvecklande och tillsammans att genomsyra hela 
verksamheten är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att bli en attraktivare 
arbetsgivare med stolta medarbetare.

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

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

Utbildningsnämnden. Kommunen står inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp 
där skolan är en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten 
att få till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning 
personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. 
Utbildningsförvaltningen arbetar också med att utreda hur en framtida förskola och 
skolorganisation bör se ut utifrån verksamhetens aktuella utmaningar och förutsättningar. 
Likaså hur en lokaloptimering kan skapas. Arbetet med att utveckla elevhälsans 
organisation fortgår och biblioteket arbetar för att kunna införa mer öppet i Borgholm, 
Löttorp och Rälla i syfte att biblioteket ska vara mer tillgängligt även utanför ordinarie 
öppettider.

På kortare sikt kommer utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta med anpassningar och 
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konsekvenser pga. Coronaviruset och förhoppningen är att inga skolor eller förskolor ska 
behöva stängas. Dock hör förberedelser gjorts för de olika typer av stängningar som kan 
behöva genomföras.

Socialnämnden och äldreomsorgen kommer inom en femårsperiod att behöva ta hand 
om allt fler äldre över 80 år enligt SCBs prognos. Konsekvensen av fler äldre i en 
kommun som redan idag har Sveriges äldsta befolkning innebär att behovet av hemtjänst 
och särskilt boende fortsätter att öka. För att möta detta ökade behov jobbar verksamheten 
med effektiviseringar, införande av ny teknik och samlokalisering av äldreboende till 
Ekbacka och satsningen på 80 platser i det nya boendet.

Implementering av "Heltid som norm" är snart slutfört i hela förvaltningen vilket gör att 
verksamheterna behöver ställa om till ett nytt arbetssätt med större samverkan enheter 
emellan. För förvaltningen kommer detta att innebära en kostnadsökning.

Med anledning av Covid- 19 har flera verksamheter anpassats och förvaltningen arbetar 
aktivt med att följa de föreskrifter som gäller. Hur pandemin kommer att påverka 
ekonomin är i dagsläget svårt att säga, dock genomförs täta uppföljningar av både 
personella resurser och inköp av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.
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3 Kommunens räkenskaper

3.1 Driftredovisning
 

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

styrelse/nämnd Utfall
Budg

et
Utfall fg 

år Utfall Budget
Utfall fg 

år Intäkter
Kostna

der Netto

2020-
04-30

2020-
04-30

2019-
04-30

2020-
04-30

2020-
04-30

2019-
04-30

2020-
04-30

2020-
04-30

2020-
04-30

Kommunstyrelse 27 431 24 110 18 785 -82 995 -79 336 -71 651 3 321 -3 660 -339

Revision 0 0 0 -141 -288 -135 0 147 147

Överförmyndare 0 0 0 -591 -506 -473 0 -84 -84

Allmänna val 0 0 289 0 0 -46 0 0 0

Borgholms Slott 45 1 187 -1 179 -1 580 -1 040 45 401 446

Utbildningsnämnd 10 805 8 458 10 829 -72 049 -70 780 -74 359 2 347 -1 269 1 078

Socialnämnd 20 464 13 848 25 898 -124 051 -112 529 -127 196 6 616 -11 522 -4 905

Miljö- och 
byggnadsnämnd 553 0 820 -734 -196 -989 553 -538 15

Justeras: poster som ej 
är hänförbara till

verksamhetens intäkter 
och verksamhetens

kostnader i 
resultaträkningen

-19 
927 0 -13 835 33 509 0 25 388 0 0 0

Verksamhetens intäkter 
och verksamhetens

kostnader enligt 
resultaträkning 39 371 46 416 42 972 -248 229 -265 215 -250 501 12 882 -16 524 -3 642

 

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

verksamhet Utfall
Budg

et
Utfall fg 

år Utfall Budget
Utfall fg 

år Intäkter
Kostna

der Netto

2020-
04-30

2020-
04-30

2019-
04-30

2020-
04-30

2020-
04-30

2019-
04-30

2020-
04-30

2020-
04-30

2020-
04-30

Politisk verksamhet 1 14 290 -3 348 -3 455 -3 501 -12 107 95

Infrastruktur, skydd mm 5 052 5 628 6 620 -20 993 -20 632 -18 915 -576 -361 -937

Fritid och kultur 746 887 863 -10 768 -11 199 -11 106 -140 430 290

Pedagogisk verksamhet 14 899 10 496 12 582 -89 727 -85 885 -90 061 4 402 -3 841 561

Vård och omsorg 17 396 12 758 15 936 -119 740 -111 207 -118 354 4 639 -8 533 -3 894

Särskilt riktade insatser 6 545 4 270 12 923 -9 199 -7 209 -13 654 2 275 -1 990 285

Affärsverksamhet 2 759 2 459 2 226 -4 449 -3 143 -3 792 300 -1 307 -1 007

Gemensamma 
verksamheter 11 899 9 905 5 367 -23 514 -22 485 -16 506 1 994 -1 029 965

Justeras: poster som ej 
är hänförbara till

verksamhetens intäkter 
och verksamhetens
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Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

kostnader i 
resultaträkningen

-19 
927 0 -13 835 33 509 0 25 388 0 0 0

Verksamhetens intäkter 
och verksamhetens

kostnader enligt 
resultaträkning 39 371 46 416 42 972 -248 229 -265 215 -250 501 12 882 -16 524 -3 642

 

3.2 Resultaträkning

Resultaträkning kommun (tkr)

 

 Utfall Utfall Budget Prognos Utfall

Not 2020-04-30 2019-04-30 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetens intäkter 1 39 371 42 972 122 693 103 972 129 127

Verksamhetens kostnader 2 -248 229 -250 501 -768 952 -746 973 -780 614

Avskrivningar 3 -11 805 -8 711 -24 060 -29 310 -35 882

Verksamhetens nettokostnader -220 663 -216 240 -670 319 -672 311 -687 368

Skatteintäkter 4 154 401 153 436 475 257 447 182 461 701

Generella statsbidrag och utjämning 5 79 169 71 739 214 863 248 095 214 220

Verksamhetens resultat 12 907 8 935 19 801 22 966 -11 447

Finansiella intäkter 6 1 008 2 409 1 850 10 295 4 543

Finansiella kostnader 7 -3 034 -3 317 -4 800 -5 420 -5 104

Resultat efter finansiella poster 10 882 8 028 16 851 27 841 -12 007

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Periodens/Årets Resultat 10 882 8 028 16 851 27 841 -12 007
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3.3 Balansräkning

Balansräkning (tkr)

 

 Kommun

Not 2020-04-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 9 493 252 493 791

Maskiner och inventarier 10 11 784 12 817

Finansiella anläggningstillgångar 11 11 308 10 520

Summa anläggningstillgångar 516 344 517 128

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0

Fordringar 12 117 303 115 939

Kassa och bank 13 8 348 21 578

Summa omsättningstillgångar 125 651 137 517

SUMMA TILLGÅNGAR 641 995 654 646

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14

Ingående eget kapital -250 745 -262 752

Periodens/årets resultat -10 882 12 007

Summa eget kapital -261 627 -250 745

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 -18 850 -19 757

Andra avsättningar 16 0 0

Summa avsättningar -18 850 -19 757

Skulder

Långfristiga skulder 17 -263 314 -263 674

Kortfristiga skulder 18 -98 204 -120 470

Summa skulder -361 518 -384 144
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 Kommun

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -641 995 -654 646

Ansvarsförbindelser (tkr)

Kommunala borgensåtaganden 19 485 400 485 400

Pensionsförpliktelser före 980101 
inkl löneskatt 222 665 219 779

Nyckeltal (tkr)

Anläggningskapital 253 030 253 455

Rörelsekapital 27 447 17 047

Soliditet % 41% 38%

Soliditet inkl ansvarsförbindelse % 6% 5%

Skuldsättningsgrad % 138% 153%

Kassalikviditet % 128% 114%

Likvida medel 8 348 21 578

 

3.4 Kassaflödesanalys
 

 Budget Kommun

(tkr) Not 2020-12-31 2020-04-30 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 22 651 10 882 -12 007

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 0 0 0

Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgång 3 24 060 11 805 35 882

Försäljning
8,9,1

0 0 0 0

Avsättning till pensioner 15 1 263 223 1 034

Upplösning av bidrag till infrastruktur 17 -134 -185 -405

Övriga likviditetspåverkande poster 12 -290 -3

Minskning av avsättningar pga. 
Utbetalningar 15 -901 -1 130 -249

Ökning (-) / minskning (+) av 
periodiserade anslutningsavgifter 17 0 0 0

Ökning (-) / minskning (+) av bidrag 
till investeringar 17 0 185 245
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 Budget Kommun

Ökning (-) / minskning (+) av förråd 
och lager 0 0 0

Ökning (-) / minskning (+) av 
fordringar 12 4 980 -1 364 11 294

Ökning (+) / minskning (-) av 
kortfristiga skulder 18 1 810 -22 266 -9 547

Medel från den löpande 
verksamheten 53 741 -2 140 26 244

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar

8,9,1
0 0 0 0

Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar

8,9,1
0 -59 650 -10 233 -79 967

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar

8,9,1
0 0 0 0

Förvärv av finansiella 
anläggningstillgångar 11 0 -788 -2 099

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 11 0 0 0

Ökning långfristiga fodringar 11 0 0 0

Medel från 
investeringsverksamheten -59 650 -11 021 -82 066

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 0 0 0

Ökning minskning av skulder för 
finansiell leasing 17 0 -69 -436

Amortering av skuld 17 -3 900 0 0

Medel från 
finansieringsverksamheten -3 900 -69 -436

PERIODENS KASSAFLÖDE -9 809 -13 230 -56 258

Likvida medel vid årets början 13 36 064 21 578 77 836

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS 
SLUT 26 255 8 348 21 578

 

3.5 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,7 mkr. I §71/20 beslutades 
omprioritering av investeringar samt att pågående investeringar från 2019 förs över till 
2020. Total investeringsbudget för 2020 efter beslut uppgår till 53,5 mkr. Genomförda 
investeringar för perioden januari till april uppgår till 10,2 mkr. Nivån på de genomförda 
investeringar är något lägre för perioden än planerat. Under våren har flertalet projekt 
dock påbörjats och kommer att påverka likviditeten under andra halvåret.
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Investeringsredovis-
ning (tkr)

Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar Prognos

Kommunen

Färdigställda projekt Beslutad 
totalutgift

Ack. 
Utfall

Avvikel-
se Budget Utfall Avvikelse Prognos

Infrastruktur, skydd 1 800 1 908 -108 0 216 -216 0

Offentlig toalett §89/19 1 800 1 908 -108 0 216 -216 0

Fritid- och kultur 0 0 0 0 0 0 0

Pedagogisk verksamhet 0 0 0 0 0 0 0

Vård omsorg 0 0 0 0 0 0 0

Affärsverksamhet 22 442 25 671 -3 229 0 339 -339 0

Hyreshus Rälla §131/17 16 500 18 925 -2 425 0 29 -29 0

Yttre hamn Borgholm 
§80/19 5 942 6 745 -803 0 310 -310 0

Övrig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0

S:a färdigställda projekt 24 242 27 578 -3 336 0 555 -555 0

Pågående projekt Beslutad 
totalutgift

Ack. 
Utfall

Avvikel
se Budget Utfall Avvikelse Prognos

Infrastruktur, skydd 21 657 16 823 4 835 13 219 4 158 9 061 12 816

Busstation Borgholm wc 200 0 200 200 0 200 200

Toalettanläggning Södra 
parken 144 0 144 144 0 144 0

Parkering och station 356 0 356 356 0 356 356

Gatubelysning 3 857 7 967 -4 110 857 224 633 857

Beläggningsarbeten 4 500 2 028 2 472 4 500 1 644 2 856 3 244

Lilla triangeln 1 500 24 1 476 1 500 24 1 476 1 500

Offentlig lekplats §95/17 6 000 4 514 1 486 1 159 573 586 1 159

Knäppinge-Ormöga 2 000 2 290 -290 1 404 1 694 -290 2 400

Gata/park inventarier 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100 3 100

Fritid- och kultur 7 139 2 321 4 818 6 983 2 163 4 820 7 708

Utbyggnad tennishall 
(Bowls) 3 600 524 3 076 3 600 524 3 076 3 800

Bibliotek 220 9 212 220 9 212 220

Kallbadhuset 500 31 469 500 31 469 600

Biblioteket inventarier 80 0 80 80 0 80 80

Åkerbobadet 75 0 75 75 0 75 500

Skatepark Borgholm 2 664 1 757 907 2 508 1 600 908 2 508

Pedagogisk verksamhet 22 617 16 176 6 441 7 784 549 7 236 7 784

Skogsbrynet §249/19 15 075 15 588 -513 281 0 281 281

Målning Björkviken 
§179/17 100 39 61 61 0 61 61

Runstens förskola 250 0 250 250 0 250 250

Björkviken 550 13 537 550 13 537 550

Gärdslösa skola 1 400 94 1 307 1 400 94 1 307 1 400

Köping skola 500 36 464 500 36 464 500
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Investeringsredovis-
ning (tkr)

Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar Prognos

Rälla skola 2 350 307 2 043 2 350 307 2 043 2 350

Viktoriaskolan 800 99 701 800 99 701 800

Slottsskolan 50 0 50 50 0 50 50

Rödhaken förskola 1 222 0 1 222 1 222 0 1 222 1 222

Slottsskolan inventarier 160 0 160 160 0 160 160

Köping skola inventarier 80 0 80 80 0 80 80

Runstens förskola 
inventarier 80 0 80 80 0 80 80

Vård omsorg 2 470 225 2 245 2 470 225 2 245 2 435

Ekbacka 1 540 0 1 540 1 540 0 1 540 1 540

Åkerbohemmet 180 185 -5 180 185 -5 185

Höken 75 0 75 75 0 75 75

Strömgården 125 0 125 125 0 125 125

Klockaregården 50 0 50 50 0 50 50

Möbler OFN 95 0 95 95 0 95 95

Larm Gruppbostäder 116 0 116 116 0 116 116

IBIC OFN 70 0 70 70 0 70 70

Madrasser SÄBO 100 0 100 100 0 100 100

Cyklar hemtjänst 69 40 29 69 40 29 29

Möbler Ekbacka 50 0 50 50 0 50 50

Affärsverksamhet 52 450 23 613 28 837 19 577 1 674 17 903 20 777

Byxelkroks hamn §284/17 45 000 23 194 21 807 12 127 1 255 10 872 13 427

Ekbacka Hus 1 plan 3 
(extern hyresgäst) 6 600 390 6 210 6 600 390 6 210 6 600

Kommunala lägenheter 500 30 471 500 30 471 400

Kungsgården 200 0 200 200 0 200 200

RIA Underhållsplan 150 0 150 150 0 150 150

Övrig verksamhet 3 700 1 154 2 546 3 455 909 2 546 1 955

Kommunstyrelsen 
inventarier 300 0 300 300 0 300 300

Återbruk Ölandslego 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 1 500

Laddning Höken 400 245 155 155 0 155 155

Finansiell leasing 0 909 -909 0 909 -909 0

S:a pågående projekt 110 033 60 311 49 723 53 488 9 679 43 810 53 475

S:a investeringsprojekt 134 275 87 889 46 386 53 488 10 233 43 255 53 475

Infrastruktur

Projektet Knäppinge-Ormöga beräknas bli högre än budgeterat. Detta till följd av dåliga 
markförhållanden.

Fritid och kultur

Utbyggnad tennishall (Bowls) pågår enligt plan. Projektet beräknas bli fördyrande till 
följd av att transportmassor för farligt avfall behövts hanteras.
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Kallbadhuset pågår enligt plan. Beräknas överstiga budget till följd av att ökad kostnad 
för VA-dragningen för ersättande av torrtoaletter.

Pedagogisk verksamhet

Större delen i underhållsplanen för pedagogisk verksamhet genomförs under sommaren 
då skolorna är stängda.

Vård och omsorg

Underhållsarbete görs framförallt i lokaler som inte berör äldreomsorgens verksamhet. 
Flertalet av projekten är påbörjade.

Affärsverksamhet

Byxelkroks hamn §284/17 pågår enligt plan. Förstärkning av vågbrytare har behövts 
genomföras med större stenblock vilket är orsaken till att progonsen visar på högre 
kostnader än budgeterat. Omprioriteringar håller på att ses över för att få budget att gå i 
balans.

Övrig verksamhet

Omprioritering av Ölandslego enligt beslut §71/20 gör att projektet beräknas hamna 
under budget för 2020.

3.6 Noter
 

 (tkr) Kommun

Not 1: Verksamhetens intäkter 2020-04-30 2019-04-30

Intäkter enligt driftredovisning 59 298 56 807

Justeras: poster som ej är hänförbara till

verksamhetens intäkter och verksamhetens

kostnader i resultaträkningen -19 927 -13 835

Summa verksamhetens intäkter 39 371 42 972

Försäljningsintäkter 3 411 5 422

Taxor och avgifter 7 938 7 989

Hyror och arrenden 5 961 5 549

Bidrag och ersättningar från staten 18 145 21 445

övriga bidrag och ersättningar 0 0

Försäljning av verksamhet 3 916 2 210

Försäljning av anläggningstillgångar 0 357

Summa verksamhetens intäkter 39 371 42 972

Not 2: Verksamhetens kostnader 2020-04-30 2019-04-30

Kostnader enligt driftredovisning -281 738 -275 889

Justeras: poster som ej är hänförbara till

verksamhetens intäkter och verksamhetens

kostnader i resultaträkningen 33 509 25 388

Summa verksamhetens kostnader -248 229 -250 501
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 (tkr) Kommun

Bidrag och transfereringar -6 455 -24 471

Köp av huvudverksamhet -36 847 -19 489

Löner och andra ersättningar -155 096 -154 770

Pensionskostnader -20 189 -19 214

Finansiell revision -78 0

Skatt på årets resultat 0 0

Övriga verksamhetskostnader -29 566 -32 557

Summa verksamhetens kostnader -248 229 -250 501

Not 3: Avskrivningar 2020-04-30 2019-04-30

Avskrivningar enligt plan -9 638 -8 711

Nedskrivningar -2 167 0

Summa avskrivningar -11 805 -8 711

Not 4: Skatteintäkter 2020-04-30 2019-04-30

Preliminär kommunalskatt 160 970 156 255

Korrigering av slutavräkning 2018; -61 kr per inv (10 859 
1 nov 2017) 0 -662

Prognos slutavräkning 2019, -594 kr per inv (10 890 1 
nov 2018) 0 -2 157

Korrigering av slutavräkning 2019; -487 kr per inv (10 
890 1 nov 2018) -1 768 0

Prognos slutavräkning 2020, -1328 kr per inv (10845 1 
nov 2019) -4 801 0

Summa skatteintäkter 154 401 153 436

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning 2020-04-30 2019-04-30

Inkomstutjämning 49 985 49 266

Strukturbidrag 1 113 1 118

Regleringsbidrag 5 105 2 549

Kostnadsutjämning -2 144 -6 817

Kostnadsutjämning LSS 4 222 6 628

Fastighetsavgift 17 853 17 167

Tillfälligt generellt statsbidrag 3 036 1 828

Summa generella statsbidrag och utjämning 79 169 71 739

Not 6: Finansiella intäkter 2020-04-30 2019-04-30

Räntor på likvida medel 10 8

Aktieutdelning 0 1 325

Borgensavgift 998 1 076
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 (tkr) Kommun

Summa finansiella intäkter 1 008 2 409

Not 7: Finansiella kostnader 2020-04-30 2019-04-30

Kostnadsräntor -2 896 -3 185

Ränta pensionsskuld 0 0

Bankkostnader -138 -132

Summa finansiella kostnader -3 034 -3 317

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar 2020-04-30 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Årets nyanskaffningar 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Ingående avskrivningar 0 0

Åretsavskrivningar enligt plan 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 0 0

Not 9: Mark, byggnader och tekniska  anläggningar 2020-04-30 2019-12-31

Mark

Ingående anskaffningsvärden 7 726 7 726

Årets nyanskaffningar 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 726 7 726

Ingående avskrivningar

Åretsavskrivningar enligt plan

Avyttringar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 7 726 7 726

Byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 841 328 755 607

Årets nyanskaffningar 9 075 76 197
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 (tkr) Kommun

Omklassificering 0 9 524

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 850 403 841 328

Ingående avskrivningar -355 263 -325 352

Årets avskrivningar enligt plan -7 448 -20 685

Årets nedskrivning -2 167 -9 226

Omklassificering 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -364 878 -355 263

Utgående bokfört värde 485 526 486 065

Pågående nyanläggning

Ingående anskaffningsvärden 0 9 524

Årets nyanskaffningar 0 0

Omklassificering 0 -9 524

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Utgående bokfört värde 493 252 493 791

Not 10: Maskiner och inventarier 2020-04-30 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 135 960 133 625

Årets nyanskaffningar 249 2 335

Omklassificering 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 136 209 135 960

Ingående avskrivningar -125 720 -122 092

Årets avskrivningar enligt plan -1 213 -3 628

Årets nedskrivning 0 0

Omklassificering 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -126 933 -125 720

Finansiell leasing

Ingående balans 2 577 3 484

Årets nyanskaffning 909 1 435
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 (tkr) Kommun

Årets avskrivning -977 -2 342

Utgående balans 2 508 2 577

Utgående bokfört värde 11 784 12 817

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar 2020-04-30 2019-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB 3 100 3 100

Övriga andelar 4 617 3 829

Kommuninvest 3 591 3 591

Redovisat värde vid årets slut 11 308 10 520

Summa anläggningstillgångar 516 344 517 128

Not 12: Fordringar 2020-04-30 2019-12-31

Kundfordringar 5 687 5 714

Ersättning för mervärdesskatt 3 966 4 634

Interimsfordringar proceedo 8 633 7 855

Interimsposter 96 559 95 617

Fordringar hos staten 2 081 1 053

Slutavräkning 0 0

Övriga fordringar 377 1 066

Redovisat värde vid årets slut 117 303 115 939

Not 13: Kassa och bank 2020-04-30 2019-12-31

Likvida medel 12 12

Handkassor 73 70

Bankkonto 7 902 21 135

Södra medlemskonto 361 361

Summa 8 348 21 578

Not 14: Eget kapital 2020-04-30 2019-12-31

Eget kapital

Ingående eget kapital -250 745 -262 752

Byte av redovisningsprincip 0 0

Periodens /årets resultat -10 882 12 007

Utgående eget kapital -261 627 -250 745

Not 15: Avsättning för pensioner 2020-04-30 2019-12-31
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 (tkr) Kommun

Avsättningen

Ingående avsättning 19 757 18 972

Pensionsutbetalningar -316 -1 107

Nyintjänad pension 73 398

Ränte- och basbeloppsuppräkning 327 483

Förändring av löneskatten -177 153

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Övrigt -814 858

Utgående avsättning 18 850 19 757

Aktualiseringsgrad 99% 99%

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Pensioner och liknande 7 462 7 503

Övriga pensioner och liknande 7 291 7 021

Särskild avtalspension, visstidspension mm 417 1 376

Summa pensioner 15 170 15 900

Löneskatt 3 680 3 857

Summa avsatt till pensioner 18 850 19 757

Antal visstidsförordnanden

Politiker 4 4

Tjänstemän

Not 16: Andra avsättningar 2020-04-30 2019-12-31

Uppskjuten skatteskuld

Ingående avsättning 0 0

Årets avsättning 0 0

Utgående avsättning 0 0

Sluttäckning deponier

Ingående avsättning 0 0

Årets avsättning 0 0

Under året ianspråktagna belopp 0 0

Utgående avsättning 0 0

Återbetalning friskolor 2015-2018

Ingående avsättning 0 0

Årets avsättning 0 0
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 (tkr) Kommun

Utgående avsättning 0 0

Summa andra avsättningar

Not 17: Långfristiga skulder 2020-04-30 2019-12-31

Ingående låneskuld 255 400 255 400

Nyupplåningar under året 0 0

Årets amortering 0 0

Utgående låneskuld 255 400 255 400

Långfristiga skulder

Kommuninvest 255 400 255 400

Långfristig skuld finansiell leasing 1 175 1 350

Skuld investeringsbidrag 6 739 6 924

Periodiserade anslutningsavgifter 0 0

Summa 263 314 263 674

Summa långfristiga skulder 263 314 263 674

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,57% 0,57%

Genomsnittlig räntebindningstid 1,04 år 0,77 år

Lån som förfaller inom:

1 år 65% 75%

2-3 år 25% 15%

3-5 år 10% 10%

Not 18: Kortfristiga skulder 2020-04-30 2019-12-31

Semesterlöneskuld 25 831 25 831

Interimsposter 18 592 28 561

Källskatt 7 519 7 420

Pensioner, individuell 6 163 14 924

Leverantörsskulder 16 645 20 819

Arbetsgivaravgift 8 601 8 620

Skulder till Staten 0 0

Kortfristig skuld till staten 6 569 5 747

Övriga kortfristiga skulder 4 998 5 062

Moms 266 598

Kortfristig skuld finansiell leasing 3 021 2 888
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 (tkr) Kommun

Summa 98 204 120 470

Not 19: Borgensåtaganden m m 2020-04-30 2019-12-31

Borgholm Energi AB 485 400 485 400

Summa 485 400 485 400

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Pensionsförpliktelser 179 193 176 870

Löneskatt 43 472 42 909

Summa 222 665 219 779

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna

eller avsättningarna och som inte heller har täckning 
i

pensionsstiftelses förmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse 219 779 223 208

Nya förpliktelser under året

Nyintjänad pension 93 122

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 531 5 558

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Övrigt 1 032 1 399

Pensionsutbetalningar -3 334 -9 839

Förändring av löneskatten 564 -669

Utgående ansvarsförbindelse 222 665 219 779

Aktualiseringsgrad 99% 99%

Not 20: Leasing 2020-04-30 2019-12-31

Finansiell leasing bilar

Totala leasingavgifter 3340 5582

Nuvärde minimileasingavgifter 2507 2576

Därav förfall inom 1 år 3021 2888

Därav förfall inom 1-5 år 1175 1350

Not 21: Kommuninvest
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 (tkr) Kommun

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. 
Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816 930 987 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 817 496 237 kronor.
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3.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning 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.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering 
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och i kassaflödesanalys.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 
1,0 mkr.

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s april cirkulär 20:20 i 
enlighet med rekommendation R2.

Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period 
uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen 
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med 
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att 
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnader
Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriell tillgång 0 år

IT utrustning 3 år
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Kommunbilar 5 år

Inventarier 10 år

Byggnader 33 år

Hamnar 50 år

Övriga maskiner och inventarier 20 år

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje 
komponents värde uppgår till minst 47 300 kr tillämpas komponentavskrivning.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den 
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 47 300 kronor och en 
nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av 
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det 
är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om 
avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 47 300 
kronor.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje 
år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens 
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 47 300 kronor.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som 
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar 
lämnas för varje tillgång:

 Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
 Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller 

återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller 

anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.

Under 2020 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då 
Skogsbrynets förskola revs i februari skrevs denna del ned med 2,2 mkr.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
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Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  42

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av R10.

Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är 
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul 
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget 
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas 
som ansvarsförbindelse.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för 
tillgångskategorin är väsentligt.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 108

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2020/113 043 KS

Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna tilläggsbudget om 550 tkr med hänvisning till helårsprognosen i 

Delårsrapport 1 (Ölands kommunalförbund § 26/20) för underskottstäckning 
avseende år 2020 från medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga en-
ligt gällande fördelningsnyckel. 

att anvisa medel om 236 500 kronor i enlighet med fördelningsnyckel och äskad 
tilläggsbudgetering, villkorat att Mörbylånga kommun godkänner tilläggsbud-
getering.

att anvisade medel belastar kommunens resultat för innevarande år.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27 konstateras att pro-
gnosen för helåret 2020 är ett negativt resultat om 550 tkr.

Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående. 

En enig förbundsdirektion äskar nu tilläggsbudgetering, med hänvisning till helårs-
prognosen, för underskottstäckning avseende år 2020 med 550 tkr. 

Av förbundsdirektionens beslut framgår att nuvarande bemanning vid stationen i De-
gerhamn behålls oförändrad under budgetåret 2020. 

Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27.
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 Bilaga 4. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 141 Äskande om tilläggsbudget 
2020; Ölands kommunalförbund.

Bedömning
Godkänd tilläggsbudget ska tillgodoses av medlemskommunerna Borgholm och 
Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel, där Borgholms kommun ska stå för 
43 % av kostnaderna.

Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund.

______________
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Budget 

2020
Förändring

Plan 

2021
Plan 2022 Plan 2023

Verksamhet
Politisk verksamhet -291 -29 -320 -323 -327

Revision -50 -10 -60 -60 -60
Förbundsdirektion -1 492 -44 -1 536 -1 561 -1 587

Cykelprojektet Fyr till Fyr                  -                         -                       -                       -                      - 

Turistorganisationen -5 871 -792 -6 663 -6 871 -6 917

Räddningstjänst -30 404 -2 798 -33 202 -33 873 -34 563

IT 0 0 0 0

Avskrivningar -2 800 -500 -3 300 -3 000 -3 400

Räntekostnader -20 -10 -30 -30 -30

Medlemsbidrag 40 928 4 183 45 111 45 719 46 884

Summa 0 0 0 0 0

Medlemsbidrag
Borgholms kommun 17 661 1 821 19 482 19 754 20 247

Mörbylånga kommun 23 267 2 362 25 629 25 965 26 139

Summa intäkter 40 928 4 183 43 461 45 719 46 386

Äskning 2021 2022 2023
Lönerevision -758 -808 -765
Ökade IT-kostnader? -500 0
Revision -10
Hyreskostnader -5
Utökning turism -500
Minskade intäkter bokningen -100 -100
Gemensamt befäl länet -600
Ombyggnad station Borgholm -600 Ej beslutad
Ny station Mörbylånga ? Beslutad
Budgetunderskott RTJ -600 0
Avskrivningar -500 200 -400
Ränta på lån -10

-4 183 -708 -1 165

Budget för pensionsutbetalning saknas ca 100 tkr per år
OBS kommunerna får ta höjd för ökade lönekostnader IT
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Investeringsprojekt
Budget 

2020
Plan
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon - - - -

Släckbil i Degerhamn - - - -

Friska brandmän - - - -

Personbilar - - - -

Tankbil Borgholm - - - -

Offensiv enhet 900 - - -

Utbildningssläp 450 - - -

Komplettering andningsapparater 500 - - -

Skylt Brofästet 100

Släckbil 4 000 - 4 000

Befälsbil 1 000

Fordon, 2 st bilar - 700 -

Summa 1 950 5 000 700 4 000
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 113

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2020/67 049 KS

Äskande av medel; Återställning av drabbade hamnar efter högvatten 
och stormskador.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 235 tkr till omedelbara åtgärder för att återställa drabbade hamnar ef-

ter högvatten och stormskador. Resterande skador budgeteras för åtgärd 
2021.

Förslag på kontering ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde i juni.

Ärendebeskrivning
Under årets första tre månader har vädrets makter satt sina spår i våra hamnar. 
Kraftiga stormvindar och högvatten har orsakat skador som omedelbart måste åt-
gärdas för att förhindra ytterligare förfall med avsevärt högre kostnader som följd 
eller att någon skadar sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-18.
Bildbilagor på hamnskador.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 140 Äskande av medel; Återställning 
av drabbade hamnar efter högvatten och stormskador.

Bedömning
Aktuella lagningar är akuta skador som måste åtgärdas innan säsong. 

Konsekvensanalys
Utan åtgärd finns stor risk för personskador och ytterligare förfall.

Beräknade kostnader för omedelbara insatser:

Nabbelund: Lagning av vägen ut till piren och asfalt. Kostnad 65 tkr
Böda hamn: Grus och mindre tillfälliga lagningar i asfalt Kostnad: 40 tkr
Kårehamn: Schakt och asfalt. Kostnad:80 tkr
Stora Rör: Säkra ytterligare utras från piren och spärra av med fysiska hinder. 
Kostnad 40 tkr.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-06-16 2020/67 049

2020.1776

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - förslag på kontering för återställande av hamnar

Bedömning
Förslag är att utgifterna för återställande av hamnar konteras på Hamnar

1107-8050 med tillägg för objekt:

Nabbelund: 3142

Böda hamn: 3145

Kårehamn: 3147

Stora Rör: 3149

 

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 123

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 Dnr 2019/69 041 KS

Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader - kommunstyrelsens 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att  ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 7 000 tkr.
att resterande del hanteras inom kommunstyrelsens ram genom föreslagna åt-

gärder. 

Begäran om tilläggsbudget  tkr

Avskrivningar 2 565

Åtgärder COVID-19 1 600

Rivning Skogsbryet 612

Ökade livsmedelskostnader 500

Gata/park kvarstående efter effektivisering-
ar

1 712

Summa 6 989

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att fö-
reslå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys 
till alla förslag som presenteras.

Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tkr till och med juli, års-
prognosen är -7 100 tkr.

Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Beskrivning Avvikelse (tkr) Åtgärd

Avskrivningar -2 565 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Åtgärder COVID-19 -1 600 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Bidrag och ersättning Högby 
IF

-280 Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning ÖKF 2019 -60 Åtgärder inom förvaltningen
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 123

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rivning Skogsbrynet -612 Kommunfullmäktige extra 
anslag

Stormskador hamnar -235 Särskilt kommunfullmäktige 
ärende

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-243 Åtgärder inom förvaltningen

ÖUC (nya lokaler på grund 
av arbetsmiljö förbättringar)

-442 Åtgärder inom förvaltningen

Gata/park (obudgeterade 
poster)

-3 500 Åtgärder inom förvaltningen 
samt extra anslag

Ökad kostnad belysning -497 Åtgärder inom förvaltningen

Ökade livsmedelskostnader -500 Kommunfullmäktige extra 
anslag

 Summa -10 534  

Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskost-
nader än budgeterat. Det avser kostnader främst inom fastighetsavdelningen, ga-
ta/park och hamnar.

Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 tkr. Pro-
gnosen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter av covid-
19 för mer information). 

Bidrag och ersättning Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för 
konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tkr för elljus-
spåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen med 160 tkr under 
2020 och resterande del under 2021. 

Ersättning ÖKF 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under 
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram

Rivning Skogsbrynet
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrel-
se beslut § 212 negativt med 420 tkr. Kostnaden för rivningen har ökat med 192 tkr i 
och med asbest.

Stormskador hamnar
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Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgär-
das. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tkr till återställande 
akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.

Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgete-
rad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostnaderna hanteras inom för-
valtningens ram.

Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tkr. Vakan-
ta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åtgärder mot-
svarande 1 800 tkr. Vidare finns högre kostnader än budgeterat på drift och fortsatt 
genomlysning av verksamheten fortgår under året.

Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kost-
naden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för 
gatubelysning i kommunen.

Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på 
livsmedel. 

Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i 
balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tkr 
per enhet. 

Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för till-
kommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:

Åtgärder  tkr

Vakant nämndssekreterare 657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd 325

Vakans miljö (ny tjänst enl budget) 200

Vakanser gata/park 1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp) 700

Bemanning kostenheten 130

Summa 3 800

Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig orga-
nisation.
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Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom 
ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.

Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier. 

Intrångsersättning LST 
Halltorp

Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18 § 160 Tilläggsbudget för oförutsedda 
kostnader - kommunstyrelsens 2020.

Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 mkr. Vid beslut om 
tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7 000 tkr uppgår kommunens resultat till 6 
800 tkr för 2020.

Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens 
underskott 7 000 tkr. Någon realistisk möjlighet att ytterligare, utöver de ovan be-
skrivna åtgärderna (3 800 tkr), skära på kostnaderna eller höja intäkterna innevaran-
de budgetår saknas. Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektivise-
ringar med drygt 1 500 tkr utöver redan beslutade omprioriteringar. Samtliga vakan-
ser försöker kommunen i möjligaste mån skjuta på tillsättningar och pröva andra lös-
ningar för. Däremot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom 
koncernen vilket kan ge effekt under 2021.

Gata/park och kost måste framöver erhålla en realistisk budget för att fullgöra sin 
uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många saknat 
ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verksam-
heter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.

Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag och att kommunstyrelsens stödjer 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Skickas till
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Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen 

______________
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§ 109 Dnr 2019/150 409 KS

Handlingsplan till energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 
2019-2025

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta handlingsplan till energi- och klimatstrategin.
Kommunstyrelsen beslutar
att återrapportering av ärende Reglemente för klimatkompensering för kommu-

nala tjänsteresor med flyg (KS 2018/98) lämnas kommunstyrelsen vid näst-
kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har beslutat en energi- och klimatstrategi. Till strategin ska ett 
handlingsprogram beslutas, som ska uppdateras och utvärderas regelbundet. 

Beslutsunderlag
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-05-20 § 13 Energi- och klimatstrategi för 
Borgholms kommun 2019-2025.
Förslag till handlingsplan till energi- och klimatstrategin.

Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Staffan Larsson (C) och Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till miljö- 
och hållbarhetsberedningens förslag.

Carl Malgerud (M) yrkar att till miljö- och hållbarhetsberedningens förslag till beslut 
ska tilläggas att återrapportering av Marcel van Luijns (M) bifallna motion om klimat-
kompensation ska lämnas till kommunstyrelsen.

Erik Arvidsson (SD) yrkar i första hand återremis och i andra hand att följande punk-
ter i handlingsplanen stryks: stycke 4:1 punkt 1 och 5; stycke 4:2 attsats 1 och 3; 
och stycke 4:3 Samtliga attsatser.

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut: att återremittera ärendet; att skri-
ka punkter i handlingsplanen enligt Erik Arvidssons yrkande; och miljö- och hållbar-
hetsberedningens förslag att föreslå kommunfullmäktige anta handlingsplanen. 

Propositionsordning
Ordförande ställer att fatta beslut om förslag på dagens sammanträde mot Erik Ar-
vissons yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen avser fatta 
beslut om förslag på dagens sammanträde.
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Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stödjer att fatta beslut om förslag på dagens sammanträde röstar 
ja. Den som stöder Erik Arvissons återremissyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 1 nej-röster.  Därmed avser kommunstyrel-
sen fatta beslut om förslag på dagens sammanträde.

JA – 9 NEJ – 1
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Marwin Johansson (KD)
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

Propositionsordning
Ordförande ställer miljö- och hållbarhetsberedningens förslag mot Erik Arvissons yr-
kande ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen stödjer miljö- och hållbar-
hetsberedningens förslag.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns: Den som stödjer miljö- och hållbarhetsberedningens förslag röstar ja. Den 
som stöder Erik Arvissons ändringsyrkande röstar nej. 

Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 1 nej-röster.  Därmed föreslås kommunfull-
mäktige besluta i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.

JA – 9 NEJ – 1
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Marwin Johansson (KD)
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

Reservation
Erik Arvidsson (SD) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunfullmäktige
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______________
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Hållbarhetsberedningen

Handlingsplan till Energi- 
och klimatstrategi, 
Borgholms kommun
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Borgholms kommun
Datum
2020-05-05

     
     

Sida
3(7)

Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi, Borgholms kommun

1 Inledning
Borgholms kommun har antagit en energi- och klimatstrategi (KF 2019-11-
18 §). Till strategin hör denna handlingsplan, som ska uppdateras årligen 
eller vid behov. Handlingsplanen anger de specifika åtgärder som 
Borgholms kommun ska genomföra, med tydlig målsättning och tidsram. 
Målen och åtgärderna kopplar både till de särskilda utmaningar som anges i 
kommunens energi- och klimatstrategi såväl som till regionala och nationella 
mål.

2 Övergripande målsättning
Sedan 2006 har Kalmar län ett gemensamt mål om att länet år 2030 ska 
vara en fossilbränslefri region. Denna målsättning är central och mycket 
viktig för det regionala utvecklingsarbetet. 

Utgångspunkten för alla mål och delmål är att länets utsläpp av fossil 
koldioxid ska minska, energianvändningen skall bli effektivare och 
näringslivet skall växa samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling. 
Offentlig sektor skall vara föregångare och genom handling visa att det är 
möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. 
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region går under begreppet No 
Oil (bilaga 1). Att leva upp till målen i handlingsprogrammet är sedan 
Borgholms kommun antog sin hållbarhetspolicy (bilaga 2) ett politiskt 
beslutat åtagande.

För att nå det övergripande målet om att bli en fossilbränslefri region till 
2030 måste alla tre delmålen i handlingsprogrammet No Oil uppnås. Dessa 
är:

1. Fossilbränslefri energiproduktion

2. Fossilbränslefri energianvändning

3. Effektiv energianvändning

Borgholms Energi Elnät AB är en kommunägd koncern och bedriver många 
verksamheter som på olika sätt berör hållbar utveckling. Bolagen agerar 
inom en ram av kommunala direktiv, mål och policys samt bolagens 
bolagsordningar och arbetsordningar.

Kommunens uppfattning är att arbetet blir effektivare om Bolagen utgår från 
sina egna förutsättningar och formulerar sina egna mål och handlingsplaner. 
Därför gäller denna handlingsplan enbart för Borgholms kommun och dess 
förvaltningar.
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3 Fossilbränslefri energiproduktion
Borgholms kommun producerar mycket lite egen energi och kommer därför i 
mycket begränsad omfattning bidra till att den fossilfria energiproduktionen 
ökar lokalt eller regionalt. I den mån Borgholms kommun producerar egen 
energi ska:

 Den producerade energin vara fossilfri

 Den producerade energin skall så långt det är möjligt användas inom 
de egna verksamheterna

 Verka för att aktörer inom förnybar energiproduktion (vindkraft, 
solceller, biogas m.fl.) kan etableras och bibehållas inom kommunen

4 Fossilbränslefri energianvändning
Målsättningen att fasa ut fossil energi kan endast uppnås om 
transportsektorn blir fossilfri. Denna sektor är inte bara en av de som har 
störst klimatpåverkan, den är också den kanske svåraste att ställa om. Det 
kan enbart lyckas under förutsättning att utvecklingen av ny teknik och nya 
drivmedel fortsätter. De regionala målen för omställning av transportsektorn 
är följande:

 År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70% lägre 
än år 2010

 År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala

 År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner 
i Kalmar län fossilbränslefria

Borgholms kommun har kommit långt i arbetet mot fossilfrihet med 
undantagen arbetsmaskiner, transporter och bilresor som svarar för nästan 
all användning av fossil energi i verksamheterna. För att nå de regionala 
målen behöver anställda vid Borgholms kommun resa fossilfritt i tjänsten 
och utnyttja fossilfria transporttjänster. Dessutom måste fordons- och 
arbetsmaskinparken ställas om till fossilfrihet.

4.1 Fossilfria Resor
Tjänsteresor bidrar till kommunens klimatpåverkan genom utsläpp av 
växthusgaser. Som upphandlare och beställare av tjänsteresor har 
kommunen möjlighet att ställa krav på leverantörer av resor. Dessutom kan 
kommunanställda aktivt välja de resealternativ som orsakar lägst 
klimatpåverkan. Därför skall Borgholms kommun:
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 Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilfria resor vid 
upphandling av resetjänster

 Från och med 2020 alltid, i första hand, välja fossilfria alternativ vid 
bokning av inrikes tjänsteresor. I andra hand, när inga alternativ 
finns boka resor som är helt eller delvis fossilbränsledrivna

 Från och med 2020 vid in- eller utrikes tjänsteresor med flyg välja 
alternativet med högsta möjliga andel biobränsle

 Alla inrikes tjänsteresor med flyg skall klimatkompenseras, enligt 
kommunens reglemente (antagen av kommunfullmäktige 2018-05-
21, § 115) 

 Från och med 2030 flyga fossilfritt i tjänsten

4.2 Fossilfria transporter
Transportsektorn är till stor del fortfarande fossilbränsledriven. Borgholms 
kommun kan som beställare av transporttjänster ställa krav på leverantörer. 
Därför skall Borgholms kommun:

 Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilfrihet vid upphandling 
av transporttjänster.

 Från och med 2020 alltid, i första hand, välja fossilfria 
transporttjänster. I andra hand, när inga alternativ finns, boka helt 
eller delvis fossilbränsledrivna transporter

 Från och med 2025 använda sig av fossilfria tranporttjänster

4.3 Fossilfria fordon och arbetsmaskiner
Borgholms kommun äger ett stort antal fordon och arbetsmaskiner. Dessa 
ska bytas ut mot sådana som drivs med förnybara drivmedel. I de fall 
kommunen hyr eller leasar fordon och arbetsmaskiner kan kommunen välja 
att upphandla alternativ som drivs med förnybara drivmedel, eller byta ut 
dem mot sådana som drivs med förnybara drivmedel om avtalen inte 
förhindrar det. Därför skall Borgholms kommun:

 Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilbränslefria fordon och 
arbetsmaskiner vid upphandlingar

 Från och med 2020 börja byta ut kommunens egna fordon och 
arbetsmaskiner mot sådana som drivs med förnybara drivmedel

 Senast 2025 bytt ut alla sina fordon och arbetsmaskiner mot sådana 
som drivs med förnybara drivmedel

 När det är möjligt, från och med 2020 endast hyra och leasa fordon 
och arbetsmaskiner som drivs med förnybara drivmedel

 Senast 2025 endast hyra och leasa fordon och arbetsmaskiner som 
drivs med förnybara drivmedel
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 Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilfria drivmedel vid 
upphandling av drivmedel

 Från och med 2020 börja byta ut fossila drivmedel mot förnybara 
drivmedel för alla fordon i den befintliga fordons- och 
arbetsmaskinparken under förutsättning att tillverkarna medger det 
eller om fordonen är så gamla att de inte längre har garantiskydd.

5 Effektiv energianvändning
Borgolms kommun arbetar aktivt med att energieffektivisera sitt 
fastighetsbestånd. Det sker genom att vid renovering och nyproduktion 
installera energieffektiva ventilations-, uppvärmnings och reglersystem. 
Kommunens arbete med att energieffektivisera sina byggnader styrs av två 
styrdokument. Fastighetsstrategi för Borgholms kommun (bilaga 4) och 
Lokalförsörjningsplan Borgholms kommun 2020 (bilaga 5). Dessa två 
dokument är på strategisk nivå men innehåller inga konkreta mål. Sådana 
mål finns dock i handlingsprogrammet för fossilbränslefri region 2030 
(bilaga 1). Därför ska Borgholms kommun:

 Energieffektivisera byggnaderna genom att i första hand minska 
byggnadernas energianvändning. Minskningen ska ske genom att 
implementera lösningar som leder till lägre värmetransmission 
genom klimatskalet, återvinning av värme och smarta styr- och 
reglerlösningar m.m.

  Från och med 2020 vid upphandling av nya elavtal alltid köpa 100% 
förnybar el

 Senast 2025 slutat använda fossila bränslen för bostäders värme, 
kyla och varmvatten

Magnus Karlsson
Miljöstrateg
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Bilagor

Bilaga 1
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030. No oil.

Bilaga 2
Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

Bilaga 3
Reglemente – Klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med flyg

Bilaga 4
Fastighetsstrategi för Borgholms kommun

Bilaga 5
Lokalförsörjningsplan Borgholms kommun 2020
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-23 112

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2018/187 109 KS

Cykelstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta cykelstrategi 2020-2025 med förtydligandet att kommunala cykelvägar 

definieras som cykelvägar där kommunen har skötselansvar.

att cykelstrategins handlingsplan antas med tre tillägg: att möjlighetheten att an-
lägga cykelväg ska tillsammans med Borgholm Energi AB övervägas i sam-
band med utbyggnad VA-nätet; att cykelväg anläggs efter identifierat behov; 
och att priorietera säkra cykelvägar till skolor och förskolor; och med förtydli-
gandet att kommunala cykelvägar definieras som cykelvägar där kommunen 
har skötselansvar. Handlingsplanen verkställs villkorat att kommunfullmäktige 
antar cykelstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms 
kommun. Förslaget till strategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram har 
remissats internt och justerats efter de synpunkter som inkommit från miljö- och 
hållbarhetsberedningen och plan- och byggenheten. 

Beslutsunderlag
Cykelstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 § 132 Cykelstrategi för Borgholms 
kommun .

Bedömning
Cykelstrategin är övergripande och relativt kortfattad. Genomförandet verkställs i 
de aktiviteter som finns med den tillhörande handlingsplanen. 

Strategin präglas huvudsakligen av ett besöksnäringsperspektiv vilket tillväxtenhe-
ten uppfattar ligga i linje med politikernas viljeinriktning. Även folkhälsa, barnper-
spektiv och minskad klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrat arbetet och 
dessa perspektiv kommer även utvecklas i den nya översiktsplanen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Tomas Zander (C), Sara Kånåhols (V) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunsty-
relsens arbetsutskotts förslag till beslut

Marcel van (Luijn M) yrkar att handlingsplanen delas från strategin och antas sepa-
rat av kommunstyrelsens.
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Marcel van (Luijn M) yrkar att till handlingsplanen lägga att möjlighetheten att anläg-
ga cykelväg ska tillsammans med Borgholm Energi AB övervägas i samband med 
utbyggnad VA-nätet.

Tomas Zander (C) yrkar att till handlingsplanen lägga att priorietera säkra cykelvä-
gar runt skolor och förskolor.

Marcel van Luijn (M) och Tomas Zander (C) önskar att kommunala cykelvägar tydli-
gare definieras till där kommunen har skötselansvar.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta handlingsplanen och strategin 
separat och finner att kommunstyrelsens avser göra så. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige anta cy-
kelstrategi. Ordförande finner att kommunstyrelsen stödjer förslaget.

Ordförande konstaterar att ingen av yrkandena angående handlingsplanen motsä-
ger varandra och frågar om kommunstyrelsen kan behandla samtliga yrkanden som 
ett förslag och finner att kommunstyrelsens avser göra så.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta cykelstrategins handlingsplan an-
tas med tre tillägg: att möjlighetheten att möjlighetheten att anlägga cykelväg ska till-
sammans med Borgholm Energi AB övervägas i samband med utbyggnad VV-nätet; 
att cykelväg anläggs efter identifierat behov; att priorietera säkra cykelvägar till sko-
lor och förskolor; och med förtydligandet att kommunala cykelvägar definieras som 
cykelvägar där kommunen har skötselansvar. Ordförande finner att kommunstyrel-
sen stödjer förslaget.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsplaneraren
Borgholm Energi AB

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-05-29 2018/187 109

2020.1774

Handläggare
Leon Hansson
Samhällsplanerare

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Borgholm intern tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
att anta cykelstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms 
kommun. Förslaget till strategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram har re-
missats internt och justerats efter de synpunkter som inkommit från miljö- och håll-
barhetsberedningen och plan- och byggenheten. 

Beslutsunderlag
Cykelstrategi 2020-2025

Bedömning
Cykelstrategin är övergripande och relativt kortfattad. Genomförandet verkställs i de 
aktiviteter som finns med den tillhörande handlingsplanen. 

Strategin präglas huvudsakligen av ett besöksnäringsperspektiv vilket tillväxtenhe-
ten uppfattar ligga i linje med politikernas viljeinriktning. Även folkhälsa, barnper-
spektiv och minskad klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrat arbetet och des-
sa perspektiv kommer även utvecklas i den nya översiktsplanen.

 

Anders Magnusson Leon Hansson
Tillväxtchef Samhällsplanerare

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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1 Inledning 
Borgholms kommun ska aktivt arbeta för att fler ska välja cykeln. Det ska 
vara lätt för såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre att på ett säkert 
sätt cykla i kommunen. Genom att strategiskt arbeta för en trafiksäker och 
attraktiv cykelinfrastruktur skapar vi möjligheter för såväl vardagscykling 
som cykelturism.

För att få ut mesta möjliga nytta av kommande insatser och investeringarna 
krävs en övergripande lägesbild och en gemensam inriktning framåt. 
Cykelstrategin är precis detta, en nulägesbild samt en inriktning för hur 
Borgholms kommuns ska arbeta för att underlätta för människor att välja 
cykeln. Strategin möjliggör ett strukturerat arbetssätt och tillsammans med 
den tillhörande handlingsplanen tydliggörs för både medborgare, näringsliv, 
tjänstepersoner och politiker hur kommunen ska arbeta med cykelfrågan. 
Strategin utgör även ett underlag för den fysiska planeringen då den ger en 
samlad bild av kommunens befintliga cykelinfrastruktur och visar på 
framtida utvecklingsbehov.

Målet för strategin är att fler ska välja att cykla i Borgholms kommun.

Borgholms kommuns ambition är att de investeringar som kommunen gör i 
cykelinfrastruktur även ska bidra till det regionala målet om att det 2025 ska 
finnas ett regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och 
cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva.

Utifrån de kommunala och regionala målen har tre fokusområden 
formulerats. 

2 Våra tre fokusområden
 Lyfta cykelperspektivet i samhällsplaneringen 

 Stärka den lokala cykelkulturen 

 Utveckla Borgholms kommun som cykeldestination 

För att systematiskt och långsiktigt förbättra möjligheterna att cykla är det 
viktigt att tydligt lyfta cykelperspektivet i samhällsplaneringen. Genom 
att cykelperspektivet finns med i checklistor och styr- och strategidokument 
lägger vi grunden för att planeringen av den fysiska miljön resulterar i 
miljöer som främjar cykling. För att nå samordningsvinster är det även viktigt 
att cykelperspektivet finns med vid andra infrastruktursatsningar, 
exempelvis vid utbyggnad av vatten och avlopp

Fysisk planering skapar goda förutsättningar för gång och cykel, men det är 
också viktigt att aktivt arbeta med attityd- och beteendepåverkande 
åtgärder. Genom att stärka den lokala cykelkulturen bygger vi en positiv 
attityd till cykling vilket kan underlätta för människor att välja cykeln.

Genom att utveckla Borgholms kommun som cykeldestination skapar vi 
möjligheter för en hållbar besöksnäring. Öland lämpar sig ypperligt för 
cykelturism. Möjligheten att uppleva öns unika kultur- och naturmiljöer från 
cykel är något vi ska ta vara på och stärka.
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3 Varför prioritera cykeln 

Folkhälsa och besöksnäring 

Borgholms kommun har stor potential att växa som cykeldestination då hela 
Öland, med flack topografi och ett milt klimat, erbjuder goda förutsättningar 
för cykling. Satsningar på cykelinfrastruktur har stor möjlighet att bli 
samhällsekonomiskt lönsamma och bidra till förbättrad folkhälsa såväl som 
till näringslivs- och landsbygdsutveckling. En förbättrad cykelinfrastruktur 
som genererar att en högre andel resor sker med cykel ger flera positiva 
effekter. Det ger minskad belastning på vägnätet och klimatet, det ger en 
bättre närmiljö och en positiv effekt på folkhälsan. Om fler väljer cykeln 
skapas även tryggare trafikmiljöer vilket är positivt inte minst ur ett 
barnperspektiv. 

Hållbart resande 

Till skillnad från biltrafik tar cykeln liten plats vilket minskar behovet av dyr 
infrastruktur och begränsar behovet av ianspråktagandet av mark. Cykeln 
påverkar inte heller omgivningen med buller eller utsläpp och bidrar därmed 
till en god bebyggd miljö. Cykeln är billig att köpa och att äga samtidigt som 
den är snabb, pålitlig och har hög tillgänglighet. Med elcykel är det även 
möjligt för fler att cykla längre sträckor. Ungefär hälften av 
elcykelanvändningen ersätter bilåkning och i betydligt högre grad inom 
mindre städer och landsbygd jämfört med storstäder. För Borgholms 
kommun, med en stor andel människor boende på landsbygden med 
många målpunkter så som affär eller kollektivtrafik inom relativt överkomliga 
avstånd, utgör elcykeln med andra ord en stor möjlighet för att utveckla ett 
mer hållbart resande. Det är därför viktigt att vi planerar för säkra cykelstråk 
i blandtrafik eller på separat cykelbana även på landsbygden, inte minst i 
närheten av målpunkter som skolor, affärer, kollektivtrafik och campingar. 
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4 Befintlig cykelinfrastruktur och 
utvecklingsbehov 

Övergripande 

Separata cykelvägar finns framförallt i tätorterna och i anslutning till dessa, 
se beskrivningar för respektive ort nedan. De cykelvägar som finns utanför 
tätorterna har huvudsakligen byggts ut i samband med projektet 
Ölandsleden och har i regel en sträckning som lämpar sig för rekreation. 

Ölandsleden är den cykelled som sträcker sig genom hela kommunen och 
även genom Mörbylånga kommun. Leden går i första hand på separata 
cykelvägar men bitvis även i blandtrafik på lågtrafikerade vägar. Under 
sommarhalvåret ökar dock trafiken på många av dessa vägar vilket gör 
trafikmiljön för cyklister mer otrygg under högsäsong. Separata cykelvägar 
för leden finns framförallt i Böda och Högby socken samt längs med väg 
136 mellan Borgehage och Alböke. 

Behovet av förbättrad cykelinfrastruktur är stort inte minst utefter den 
sommartid hårt belastad väg 136 och längs med den östra landsvägen, väg 
974 och 925. Ölands höga natur- och kulturvärden kan dock göra det svårt 
att bredda befintliga vägar eller att anlägga separata cykelvägar. Därtill är 
trafikbelastningen mycket ojämn över året vilket kan göra det svårt att 
motivera större investeringar för de vägar där årsmedeldygnstrafiken är 
relativt låg. Nya lösningar som förbättrar tillgängligheten för cyklister på 
bilarnas bekostnad kan vara en lösning, exempel på sådana lösningar är 
cykelfält eller bymiljöväg där vägen målas och skyltas så att det blir tydligt 
för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till 
varandra. Kostnadseffektiva lösningar för utbyggnad av cykelvägnätet går 
även att uppnå genom en utökad samverkan mellan kommunen och 
Borgholm energi vid utbyggnad av va-nätet. 

Följande åtgärder är mest angelägna (utan inbördes ordning).  

 Trafiksäkert cykelstråk mellan Byxelkrok och Böda.

 Trafiksäkert cykelstråk mellan Stora Rör - Rälla – Borgholm.

 Säkra passager av väg 136.

 Förbättra tillgängligheten för cyklister längs den östra landsvägen. 

 Tillgängligare busshållsplatser med cykelparkeringar.

Generellt finns ett behov av att förbättra cykelfaciliteterna, exempelvis 
cykelparkering och cykelpumpar, vid busshållplatser, hamnar, badplatser 
och andra besöksmål. 
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Borgholm och Köpingsvik 

Från Lundegård, genom Köpingsvik och Borgholm, och hela vägen till 
avfarten till Borgehage finns en separat gång- och cykelväg till stora delar 
byggd på den gamla järnvägsbanken. Väg 136 innebär en stor barriär för 
gång- och cykeltrafiken och gör det svårt att röra sig mellan områden på 
olika sidor om vägen. Det finns därför ett stort behov av säkra passager.

I Borgholms tätort finns ett gång- och cykelnät som delvis är separerat från 
den allmänna trafiken. Nätet sträcker sig framförallt längs de båda infarterna 
och sedan vidare ned mot hamnen bl a förbi Victoriaskolan. I övriga delar av 
staden finns en del kortare sträckor av gång- och cykelvägar utan samband 
med det övriga nätet. I de centrala delarna av staden och längs större vägar 
finns trottoarer för gående medan cykeltrafik sker i vägbanan med biltrafik.

Det finns även grusade cykelvägar till Tryggestad/Räpplinge respektive Öj.    

Rälla och Stora Rör

I Rälla finns ett gång- och cykelnät som delvis är separerat från den 
allmänna trafiken. Cykelnätets huvudsakliga utsträckning är längs 
Högsrumsvägen och villaområdena i den norra delen och är främst knutet 
till skolan.

Väg 136 innebär en stor barriär och det finns därför ett stort behov av säkra 
passager. Därtill finns behov av att utveckla cykelnätet söderut till 
idrottsplats och flerbostadshus på östra sidan väg 136 och söderut till 
Rällaskogen och Stora Rör. Behov finns också av förbättrade 
cykelmöjligheter norrut längs väg 136. 

Löttorp

I Löttorp finns gång- och cykelväg från skolan via idrottsplatsen mot Sandby 
samt söderut mot Källa. Längs Löttorpsvägen finns markerade cykelfält. 

Behov finns av att förbättra gång- och cykelmöjligheterna söderut längs väg 
136 mot Hagaby.     

Byxelkrok 

I Byxelkrok finns cykelväg från Tokenäs och vidare norrut förbi hamnen och 
vidare över Neptuni åkrar till Grankullavik. 

Behov finns av att förbättra cykelmöjligheterna längs väg 136 mot Mellby 
och Böda. 
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Borgholms kommun
Datum
2020-06-01

     
     

Sida
7(7)

Cykelstrategi för Borgholms kommun

5 Handlingsplan 
Handlingsplanen beskriver vilka insatser som är planerade att genomföras 
under de kommande fyra åren. Handlingsplanen revideras vid behov

Åtgärd Ansvarig 

Ett tydligt cykelperspektiv ska finnas med i 
kommunens nya översiktsplan. Cykelperspektivet 
bör beskrivas ur flera perspektiv, folkhälsa, 
barnperspektiv, minskad klimatpåverkan och 
näringslivsutveckling.   

Tillväxtenheten 

Säkerställa att cykelperspektivet finns med i riktlinjer 
och checklistor som används inom den fysiska 
planeringen inom kommunen och kommunala bolag.  

Tillväxtenheten, plan- 
och byggeneheten

Aktivt lyfta och belysa behoven av åtgärder gällande 
cykelinfrastrukturen gentemot Region Kalmar län och 
Trafikverket. En förutsättning för detta är god 
kännedom om brister och behov vilket vi skapar 
genom att löpande arbeta med bristinventering och 
bristbeskrivning och skapa rutiner för detta 

Tillväxtenheten

Delta i den Europeiska trafikantveckan 

Europeiska trafikantveckan är ett europeiskt initiativ 
för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor 
och transporter. Varje kommun utformar sina egna 
aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter 
inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också 
resfria möten, samåkning, bilpooler och 
trafikplanering för attraktiva tätorter.

Tillväxtenheten

Utföra inventering och uppdatera kartmaterial för 
kommunens cykelvägar. 

Tillväxtenheten, plan- 
och byggenheten

Ta fram underhållsplan för alla kommunala 
cykelvägar.  

Tillväxtenheten
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt följande: 

”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid (minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har 
rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrappor-
terade timmar med maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsin-
komst inte kan styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat 
belopp: SGI/1980 = ersättning/timme. Maximalt kan antalet ersättningsberät-
tigade timmar uppgå till 8 per dag (1 920 kronor per dag för år 2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. 
Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar 
= maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal 
kronor.”

att laghänvisningarna ersätts med nya kommunallagens SFS 2017:725. 

att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår.
- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden byts mot ordföranden i miljö- 

och byggnadsnämnden.
att uppdra till fullmäktiges ordförande att tillsammans med en representant från 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige att göra en översyn av 
kommunens arvodes- och ersättningsregler och gör en översyn av den poli-
tiska organisationen inför nästa mandatperiod. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 256 att uppdra åt kom-
munchefen att göra en översyn av gällande arvodesregler i syfte att harmoniera 
dessa med gällande lagstiftning inför beslut i kommunfullmäktige och att utreda 
möjligheten inkluderat kostnader och lämplig lokal att förlägga kommunfullmäktiges 
sammanträde på dagtid.

Beslutsunderlag
Arvode och ersättningsbestämmelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 256 Översyn av arvodesreglemen-
te.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 23 Översyn av arvodesreglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 58 Översyn av arvodesreglemente.
Tjänsteskrivelse 2020-07-03.

323



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Kommunens ersättningsbestämmelser vad gäller ersättning för förlorad arbetsin-
komst avviker från kommunallagens regler. Detta då dels samtliga förtroendevalda 
har rätt enligt KL 4:12 skälig förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner 
(främst reseersättning och barntillsyn) när de fullgör sina uppdrag. Vad gäller arvo-
de regleras detta i KL 4:16 att fullmäktige får besluta om arvode ska utgå. I så fall 
gäller att arvodet ska bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 

I kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser står i § 3 att ”förtroendevalda 
som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt förlorad ar-
betsinkomst enligt 4 kap 12 § KL (1991:900). Den del av arvodet som utgår för in-
läsning av handlingar ska avräknas vid jämförelsen”. Under § 10 stadgas vidare att 
”i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det be-
lopp som löneavdraget överstiger dagarvodet.”

Att sammanblanda arvode som kommunen får lova att besluta om med ersättning 
för förlorad arbetsinkost som kommunen ska besluta om är direkt felaktigt. Därför 
föreslås att § 3 från ersättningsbestämmelserna utgår och § 10 skrivs om enligt ett 
av följande sätt: 

Alt 1. (samma som Mörbylånga kommun)
”Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har rätt till ersätt-
ning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrapporterade timmar med 
maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas enligt 
ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: SGI/1980 = ersättning/tim-
me. Maximalt kan antalet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (1 920 
kronor per dag för år 2020).

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.”

Alt 2. (knyta det till arvodet för kommunstyrelsens ordförande)
”Förtroendevald som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40%), har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår genom av arbetsgivaren styrkt löneav-
drag. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vil-
ket belopp, t ex fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en ersättning be-
räknad på grundval av den senaste fastställda sjukpenningen.

Det högsta beloppet per timme som kommunen utger ersättning för beräknas uti-
från följande formel; 0,75 x årsarvodet för en riksdagsledamot/12 månader/165 tim-
mar = maximal timersättning (311 kronor per timme för år 2020). Maximalt kan an-
talet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 per dag (2 488 kronor per dag för år 
2020)”

Detta alternativ utgår från samma principer som de fasta arvodena i kommunen är 
beräknade efter och högsta ersättningsnivån är densamma som för kommunstyrel-
sens ordförande, vilken är satt till 75 % av riksdagsmannalön. 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-25 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jämförelse med andra kommuner  
I Mörbylånga utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst för faktisk och styrkt förlo-
rad arbetsinkomst. Förtroendevald som har partiell tjänstledighet från ordinarie ar-
bete har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrap-
porterade timmar med maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsinkomst 
inte kan styrkas enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: 
SGI/1980 = ersättning/timme. Ersättningen får inte överstiga 1 920 kronor per dag. 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 
beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 
timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor.

I Kalmar utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst emligt intyg av styrkt inkomst-
förlust. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av för-
lorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad ar-
betsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch. 
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst utgår med högst 8 timmar per dag. Det 
högsta belopp som kan utgå per timme år 2019 är 214 kronor per timme (=timarvo-
det vid sammanträden).

I Mönsterås utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst med styrkt inkomstförlust. 
Kan detta inte uppvisas utgår schablonberäknat belopp, till exempel fria yrkesutö-
vare eller egna företagare med sjukpenning/dag x 110 % x 30 dagar = Ersätt-
ning/timme. 165 timmar.

Övriga justeringar
Samtidigt föreslås att i arvodes- och ersättningsbilaga görs följande justeringar;

- det fasta arvodet för överförmyndaren utgår då denna funktion numer finns i en 
gemensam nämnd och att kommunens ledamot i nämnden uppbär arvode och 
får ersättningar enligt kommunens arvodes- och ersättningsbestämmelser.

- ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som utgått byts mot ordföranden i mil-
jö- och byggnadsnämnden. 

Vad gäller laghänvisningar byts dessa mot den nya kommunallagens SFS 
2017:725. 

Vad gäller bestämmelserna i övrigt så bör fullmäktige överväga om att göra en 
översyn inför nästa mandatperiod. Detta då kommunens arvoden och ersättningar i 
övrigt inte är helt enkla att tolka och nivåerna inte fullt ut främjar den lokala demo-
kratin.
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Vad gäller frågan om att förlägga fullmäktigesammanträdena till dagtid så finns 
tingssalen tillgänglig om den bokas. Ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst 
kommer att tillkomma om reglerna för förlorad arbetsinkomst görs om. I övrigt så 
tillkommer inga kostnader. Om fullmäktige skulle ha sina möten från klockan 13 så 
skulle cirka 4 timmars ersättning för förlorad arbetsinkost utgå med högst 311 kro-
nor per timme och ledamot. Om 10 ledamöter begär ersättning för 10 möten per år 
uppgår ersättningen till cirka 125 000 kronor per år. Till detta tillkommer sociala av-
gifter om 31,42% av ersättningen. Den totala kostnaden för kommunen uppgår då 
till cirka 165 tkr.

Konsekvensanalys
Om de föreslagna ändringarna vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst in-
förts 2019, under förutsättning att inte fler skulle begärt ersättning, hade kommu-
nens kostnader ökat med maximalt 35 tkr. Ytterligare en förutsättning till beräkning-
en är att samtliga som begärde ersättning hade rätt till maximal ersättning.

Dagens sammanträde
Yrkande
Lars Ljung (S) yrkar att lägga till fjärde att-satsen lägga ”och gör en översyn av den 
politiska organisationen” efter ” ersättningsregler”.

Erik Arvidsson (SD), Marcel van Luijn (M), Ulrika Lindh (C) och Sara Kånåhols (V) 
yrkar bifall till samtliga att-satser med Lars Ljungs tillägg under fjärde att-satsen. 

Ordförande frågar kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förlag 
till beslut med Lars Ljungs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens gör så. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

§ 1  Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § Kommunallagen. 

 

 

BESTÄMMELSER OM PENSION O AVGÅNGSERSÄTTNING/OMSTÄLLNINGSSKYDD  

FÖR FÖRTROENDEVALDA MED ÅRSARVODE 

 

§ 2 Pensionsbestämmelser enligt PBF och OPF-KL för ordförande m m 

 

Bestämmelserna enligt PBF och OPF-KL ska gälla alla förtroendevalda med årsarvode och 

beräknas enbart på årsarvodet, enligt antagen Pensionspolicy för anställda och för-

troendevalda i Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.  

 

OPF-KL ska även gälla fritidspolitiker (politiker utan årsarvode) som väljs in i kommunen 

och bolaget. (NYTT) 

 

 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST/PENSIONSFÖRMÅN 

 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

 

Förtroendevalda som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt 

förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § KL (1991:900).  Den del av arvodet som utgår 

för inläsning av handlingar ska avräknas vid jämförelsen. (NYTT) 

 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, 

t ex fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en ersättning beräknad på 

grundval av den senaste fastställda sjukpenningen.  

 

 

TRAKTAMENTE 

 

§ 4 Ersättning för måltider utom kommunen 

 

Vid endagsförrättning ersätts förtroendevald för de utlägg man haft för måltider, enligt 

Lokalt avtal – endagstraktamente, som även gäller för kommunens anställda.  

 

Vid flerdygnsförrättning tillämpas TRAKT 91, som även gäller för kommunens anställda. 

 

 

ARVODEN MM 

 

§ 5 Årsarvode – heltidsuppdrag 

 

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har rätt till årsarvode med belopp som 

fullmäktige beslutat enligt bilaga. Pensionsförmåner gäller enligt § 2. 

 

Kommunen svarar för grupplivförsäkring för årsarvoderad förtroendeman. 

 

Årsarvoderad förtroendevald äger att så organisera utövandet av sina uppdrag att skälig  

ledighet, semester av normal omfattning, kan beredas honom/henne utan större 

olägenhet för arbetets behöriga gång inom förvaltningen. 

 

Semesterersättning ingår i årsarvodet. 
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För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att 

fullgöra sina uppdrag gäller i tillämpliga delar samma regler som för arbetstagare enligt 

Allmänna bestämmelser (AB). 

 

Har ersättare utsetts uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

 

 

§ 6 Årsarvode – deltidsuppdrag 

 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag som ordförande på mindre tid än heltid, har 

rätt till begränsat årsarvode, i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 

(sid 6). 

 

Nedan ges exempel på arbetsuppgifter som ingår i arvodet: 

 

 Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 

 Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling (inkl. 

protokollsjustering) 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

tjänsteman i samband med sammanträden, besiktning, förrättning eller liknande 

 Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller utomstående 

organisation som inte utgör protokollförda sammanträden 

 Dialog med medborgare  

 Utövande av delegationsbeslut 

 Restid med anledning av ovan angivna åtgärder 

 

Avgår förtroendevald med begränsat årsarvode under mandatperioden fördelas arvodet 

mellan denne och ersättaren i förhållande till den tid var och en av dem innehaft 

uppdraget. 

 

Om förtroendevald med begränsat arvode på grund av sjukdom eller annars är förhind-

rad att fullgöra sina uppdrag för tid som sammanhängande överstiger en månad ska 

arvodet minskas i motsvarande mån. 

 

 

§ 7 Sammanträdesarvode, restidsersättning, ersättningsberättigade aktiviteter 

 m m 

 

Förtroendevalda har rätt till sammanträdesersättning. Sammanträdesersättning utgår 

som timarvode, på så sätt som fullmäktige har beslutat enligt bilaga (sid 6). 

 

Ersättningen utbetalas för varje påbörjad halvtimme. 

 

Det är endast för protokollförda sammanträden som ersättning kan utgå med högt 

arvode för första timmen. Den högre ersättningen utgör i förekommande fall kompen-

sation för inlästa handlingar. 

 

Vid deltagande i kurser och konferenser utanför kommunen utgår ersättning enligt 

motsvarande sammanträdesersättning. 

 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande 

har inte rätt till högre ersättning än ett heldagsarvode. Ersättning utgår för maximalt 12 

timmar per dag inklusive restid. 

 

Restid ingår i beräkningen av sammanträdesersättningen motsvarande en minut/ 

kilometer. 

 

Ajournering av sammanträde för måltidsrast inräknas inte i sammanträdestiden. 
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Ersättningsberättigade aktiviteter 

Tjänstgörande ledamöter samt tjänstgörande ersättare som är politiskt förtroendevalda 

har rätt till ersättning för deltagande i: 

 

 Kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott och nämnd- och fullmäktige-

beredningar 

 Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

tillsatta av fullmäktige, nämnd eller styrelse  

 Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör 

kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 

förtroendeuppdraget 

 Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen 

 Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroende-

valde själv tillhör 

 Sammankomst med kommunalt samråds/intressentsammansatt organ 

 Besiktning eller inspektion 

 Överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

 I förekommande fall fadderbesök i den omfattning respekrive nämnd beslutar 

 

 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER OCH FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST 

 

§ 8  Resekostnader 

 

Resekostnadsersättning från och till bostaden, utgår vid sammanträde eller förrättning 

utom och inom kommunen, enligt de grunder som fastställts av kommunfullmäktige.  

 

Resekostnadsersättning, vid deltagande i sammanträde eller förrättning, utgår även till 

förtroendevald som fullgör militärtjänst och deltar i annan pliktverksamhet.  

 

§ 9 Ersättning för särskilda utgifter 

 

Den som för fullgörandet av kommunalt uppdrag har särskilda utgifter för telefon, porton 

och dylikt får ersättning för detta mot inlämnat kvitto.  

 

§ 10 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § Kommunallagen (1991:900) utgår 

– i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det belopp 

som löneavdraget överstiger dagarvodet. 

 

 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

§ 11 Hur man begär ersättning  

 

Arvode/ersättningar för protokollförda sammanträden redovisas av tjänstgörande 

sekreterare. Övriga förrättningar/möten utbetalas mot inlämnande av reseräkning. 

 

För att få ersättning enligt 3 § och 10 § ska den förtroendevalde styrka sina förluster 

eller kostnader. Anmälan ska göras till fullmäktiges eller nämndens sekreterare enligt 

särskilt upprättade rutiner.  

 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från 

dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
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Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 

ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

 

 

§ 12 Tolkning av bestämmelserna 

 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäk-

tiges presidium. 

 

 

§ 13 Utbetalning av ersättning 

 

Ersättningar betalas ut en gång per månad. 

 

 

§ 14  Löpande justering av arvodesnivå 

 

Samtliga arvoden justeras den 1 januari årligen, med början år 2016. Belopp som 

baseras på riksdagsmannalönen utgår från föregående års nivå (d v s 1 januari 2016 

fastställs dessa belopp med utgångspunkt i 2015 års riksdagsmannalön). Övriga belopp 

justeras utifrån nivån för den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda 

föregående år.  

 

 

_ _ _ _ _
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