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1.1. Så här läser du vår årsredovisning
Årsredovisningen sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker,
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och
ekonomi. Årsredovisningen är indelad i fyra kapitel.
Kapitel 1 – Introduktion och inledning

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen, kommunens
organisation samt inledande ord från kommunalrådet och kommunchefen. Här redovisas
också några av årets viktigaste händelser.
Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, som enligt den kommunala
redovisningslagen ska ingå i en årsredovisning. Här hittar du en sammanfattande
uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell samt
de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat presenteras. Efter
det följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med en avstämning av de
finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.
Kapitel 3 – Kommunens verksamheter

Under kapitel tre återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit
sina olika verksamheter under 2016. Verksamheterna beskrivs under respektive
bilaga: kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, revision 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 4 – Kommunens räkenskaper

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.
Teckenförklaring

Ej uppfyllt
Delvis uppfyllt
Uppfyllt
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1.2. Fem år i sammandrag
Tabell 1.2.1 Fem år i sammandrag

Antal kommuninvånare 1 nov

2016

2015

2014

2013

2012

10 860

10 658

10 684

10 609

10 667

Flyttnetto

335

61

134

-78

239

Födelsenetto

-88

-76

-75

-71

-92

Kommunen
Skatte- och utjämningsbidrag (mkr)
Nettokostnader i % av skatter och bidrag

604

587

564

551

537

90%

95%

98%

98%

102%

Nettokostnader tkr/inv

54

52

52

50

51

Finansnetto (mkr)

0,7

2,1

2,8

5,0

5,0

Årets resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Eget kapital tkr/inv

67

29

11

12

-9

239

167

138

127

115

22

16

13

12

11

Total låneskuld (mkr)

376

432

354

341

344

varav långfristiga (mkr)

257

261

271

257

257

Låneskuld tkr/inv

35

40

33

32

32

Likvida medel (mkr)

59

109

37

9

-14

Soliditet

38%

27%

26%

26%

23%

Antal tillsvidareanställda

863

833

812

797

835

Antal årsarbetare inkl visstid o timanställda

859

813

761

849

867

Löner och ersättningar (mkr)

398

398

382

386

393

Nämndernas utfall mot budget (tkr)
Socialnämnden

1 049

-320

-4 086

-8 754

-8 848

Utbildningsnämnden

1 029

1 954

-1 890

1 516

595

33 765

836

-4 408

-7 381

-5 908

773

33

-261

2

279

-

-

-

-

769

2 202

-552

-1 208

-797

-514

-1 205

-49

-993

-726

-1 253

Kommunstyrelsen
Borgholms Slott
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanpassning
Revision

0

2

18

9,2

45

Överförmyndare

-803

-8

-72

-91

16

Totalt nämnder

36 810

1 877

-12 896

-16 227

-14 820

86

36,4

24,1

15,5

-2,3

Kommunkoncernen
Årets resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)

325

236

254

224

212

Soliditet %

23%

18%

20%

19%

20%

Skattesats

34,9

34,9

34,9

34,9

34,4

Borgholms kommun

21,58

21,58

21,58

21,58

21,58

Kalmar läns Landsting

11,37

11,37

11,37

11,37

10,87

Begravningsavgift

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

Medlemsavgift i Svenska Kyrkan

1,54

1,54

1,54

1,54

1,54

varav
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”Stolta men inte
nöjda”

Ilko Corkovic (S)
Kommunalråd

1.3. Kommunalrådet har ordet
Det har blivit dags att summera året 2016, ett
händelserikt och framgångsrikt år på många olika
sätt.

200 år har firats under hela året med en uppsjö av
olika aktiviteter och evenemang. Förhoppningsvis
drar vi stor nytta av det här arbetet långt därefter.

I december 2016 hade befolkningen ökat med
249 personer till 10 930 invånare, vilket är den
högsta befolkningsnoteringen sedan 2007. 2016
visar Borgholms kommun återigen upp ett starkt
ekonomiskt resultat med ett överskott på 67
mkr, det bästa resultatet i kommunens historia.
Även våra kommunala bolag visar ett kanonbra
resultat på drygt 18 mkr. Investeringstakten har
varit fortsatt hög och uppgår under 2016 till 46
mkr. Kommunen och bolagen har under 2016
tack vare ett gott resultat kunnat amortera kraftigt
på sina lån och det kommer vi att göra även i
fortsättningen. Vi behöver ha en stark ekonomi
för att klara av våra demografiska utmaningar och
höga investeringsbehov framöver.

I framtiden kommer vi att ha stora utmaningar
i likhet med landets övriga kommuner. Vår
målsättning är att göra kontinuerliga och ständiga
förbättringar för personalens arbetssituation
och på det sättet vara ett föredöme som
arbetsgivare. Ett ytterligare område som vi
måste flytta fram våra positioner inom är
företagsklimat och underlätta för företagande
i vår kommun. Arbetet har påbörjats med
insatser för att öka bostadsbyggandet, säkerställa
kompetensförsörjning i framtiden och för att
sänka sjukskrivningstalen.

En stor beslutsamhet och handlingskraft har
vi tillsammans med vårt bolag visat i samband
med den uppkomna vattenkrisen som orsakades
av låga grundvattennivåer. Ett avsaltningsverk
kommer färdigställas till sommaren 2017, som
säkerställer vattenförsörjningen både på kort och
långt sikt. Vi har även överträffat oss själva i ett
ansträngt läge när det gäller flyktingmottagande
där vi tagit ett stort ansvar och visat prov på
solidaritet.
Vi kan även konstatera att vi får goda betyg
för de kommunala verksamheterna i olika
nationella kvalitetsmätningar. Kommuninvånarna
rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit i
högre utsträckning än tidigare, enligt den senaste
medborgarundersökningen. Att Borgholm fyllde
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Ett bra år innebär dock inte att vi kan slå oss till
ro, utan framåt gäller det också att slå vakt om de
goda resultaten som uppnåtts. Det är tillsammans
som vi gör vår kommun till en ännu bättre plats
att leva och verka i. Vi är på rätt väg, men mycket
jobb och många utmaningar återstår.
Jag vill framföra ett stort och varmt tack
från kommunstyrelsen till all personal i alla
verksamheter för ett engagerat och väl genomfört
arbete under 2016. Vi har inte lyckats med allt,
men med mycket. Det är bra - inte bara för att
det ser bra ut i en årsredovisning, utan för att
det betyder hög och bra service till dem som
kommunen är till för; oss kommuninvånare.
Avslutningsvis vill jag ägna en tanke åt vår
kommunchef Christina Madeling som tyvärr gick
bort under året.

”Årets ekonomiska
resultat går till det bästa
i kommunens historia”
Lars-Gunnar Fagerberg
Tillförordnad kommunchef

1.4. Kommunchefen har ordet
Dags att knyta ihop säcken efter ett fantastiskt
2016!
Året började i en asylsituation som var
ansträngande för hela landet men speciellt för
Borgholms kommun. När vi summerar året
kan vi känna oss stolta över att vi har klarat av
att ta emot så många människor med ett varmt
välkomnande och trygghet.
Kommunens ekonomiska resultat har överträffat
förväntningarna tre år i rad - vilket hattrick!
Årets ekonomiska resultat går till det bästa i
kommunens historia samtidigt som skola, vård
och omsorg visar mått på fina prestationer och
utmärkelser. Den starka ekonomin skapar goda
förutsättningar för investeringar. Under året
har kommunens förskolor, skolor och andra
verksamhetslokaler fått ett lyft med satsningar på
både lokaler och verksamhet.
Årets jubilar Borgholm 200 år har firats under
hela året med pompa och ståt. Arbetet med
försköningen av stadens gator, torget och hamnen
pågick intensivt in i det sista inför sommarens
anstormning av besökare. Många har hört
av sig och berömt kommunens satsning på
stadsmiljön och framför allt hamnen och lyftet i
Societetsparken!

Borgholms kommuns främsta besöksmål,
Borgholms Slott, visar också ett mycket gott
resultat och bland annat sommarens succé
Badrock gav ett stort antal besökare. Succen
har gett ringar på vattnet och inför sommaren
2017 har flera framstående artister bokats för
framträdanden på slottet!
Sveriges befolkning passerade vid årskiftet 10
miljoner invånare. Även Borgholms kommun
fortsätter att öka i antalet invånare och målet om
11 000 inom en snar framtid känns fullt möjligt
att nå.
Boendefrågor har snabbt seglat upp till att bli ett
av de viktigaste fokusområdena i kommunen.
Intresset för att bygga, främst i och runt
Borgholm, har tagit fart. Flera bostadsprojekt
väntas få byggstart under året.
Jag vill rikta ett stort tack till personalen i
Borgholms kommun och de kommunala bolagen
för fina insatser och önska ett välkomnade och
utvecklande 2017 tillsammans. Det går alltid
framåt!
Jag vill också tillägna ett minne och tacksamhet
till vår kommunchef Christina Madeling, som
tyvärr lämnade oss i juli 2016.

Ett gemensamt projekt med byggföretagare och
Cityföreningen har resulterat i att vi tillsammans
fått en fin hamnscen. Ett stort tack till alla
inblandade!
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Revision (5)

Kommunstyrelsen (11)

Kommunledningskontor

Samhällsbyggnads
nämnden (9)

Samhällsbyggnads
förvaltningen

Valnämnd (7)

Utbildningsnämnden (9)

Utbildningsförvaltning

Överförmyndare (2)

Socialnämnden (9)

Socialförvaltning

Valberedning (11)

Kommunfullmäktige
35 ledamöter

Borgholm Energi AB (7)

1.5. Kommunens organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den
samhällsservice som finns där vi bor. Bland
de viktigaste uppgifterna är förskola, skola,
socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms
kommun styrs av politiker som valts av våra
kommunmedborgare. Deras uppgift är att
representera folket i kommunen och ange
riktningen för kommunens verksamheter och
kommunens utveckling.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ. Kommunfullmäktige tar beslut
om kommunens inriktning, verksamhet och
ekonomi. Den utser också kommunstyrelsen, som
har till uppgift att leda och samordna arbetet inom
kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige
beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer
dess ledamöter. Nämnderna ansvarar sedan för
ett visst område. I Borgholms kommun finns
samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd och
utbildningsnämnd.

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

1.5.2. Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda tjänstemännen; 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 - politikerna.

1.5.3. Lagar och regler
Flera lagar styr kommunens verksamheter.
Kommunallagen och regeringsformen reglerar
kommunens organisation, ansvarsområden och
skyldigheter. Därutöver finns det flera andra
lagstiftningar som styr kommunens verksamheter,
till exempel socialtjänstlagen, skollagen, planoch bygglagen samt miljöbalken.

Mandatfördelning i Borgholms kommun
Socialdemokraterna (11)

Kristdemokraterna (1)

Centerpartiet (7)

Miljöpartiet (1)

Moderaterna (6)

Nya Ölandspartiet (1)

Framtid Öland (5)

Vänsterpartiet (1)

Sverigemokraterna (2)

1.5.4. Kontroll, tillsyn och revision

•

Kommunens verksamhet granskas bland annat
av tillsynsmyndigheter. Dessutom har alla
kommuner en egen revision. Revisorerna har till
uppgift att granska kommunens verksamhet varje
år utifrån såväl effektivitet som ekonomi.

Förskolan Fyrtornet (fd Parkvillan) i centrala
Borgholm är renoverad och invigd.

•

Planeringen av en allaktivitetspark i Löttorp
har påbörjats.

•

Ombyggnaden av en del av Ekbacka till
HVB-hem är klart.

•

Renoveringen av Kronomagasinet till
kulturhus/kulturskola har påbörjats och
beräknas vara klart under 2017.

1.6. Viktiga händelser
Kommunens kärnverksamheter fortsätter att visa
förbättringar i kvalitet och kostnadseffektivitet.
Inom flera områden pågår utvecklingsprojekt
med målsättning att öka servicen för kommunens
medborgare och brukare. Här presenteras några
viktiga händelser under 2016:
•

Firande av Borgholm stads 200-års jubileum.

•

Mottagande av ett stort antal nyanlända.

•

Flera parallella aktiviter för ökat
bostadsbyggande.

•

Runstens förskola har färdigställts.

•

Societetsparken, Hamnvägen och
Societetsbryggan är färdigställda.
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2. Förvaltningsberättelse
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2.1. Styrmodell
2.1.1. Borgholmsmodellen
Modellen baseras inte på traditionella nämnder/
förvaltningar/styrelser utan är fördelad på
verksamhetsnivå som äldreomsorg, grundskola
samt fritid med flera.
Beräkningarna utgår från referenskostnad,
tidigare kallad strukturårsjusterad
standardkostnad, d.v.s. det statsbidrag
kommunen får för att bedriva verksamheterna.
Referenskostnaden tar hänsyn till demografi
och social sammansättning av kommunen.
Referenskostnad finns att tillgå för vård,
omsorg, barnomsorg samt skola. Modellen
genererar medel för att kunna bedriva respektive
verksamhet på en nivå som motsvarar
riksgenomsnittet med hänsyn till sociala och
demografiska olikheter. Vill kommunen utöka
servicegraden samt göra riktade satsningar sker
det genom politiska prioriteringar, exempelvis
omfördelning från andra verksamheter. I
de verksamheter där det inte finns någon
referenskostnad att tillgå utgår modellen från
jämförelsekommunerna Simrishamn och Sotenäs.
Dessa kommuner är turistkommuner liksom
Borgholms kommun och de har en demografi
som till stora delar liknar Borgholms kommun.
Modellen jämför kommunens kostnader för
de olika verksamheterna enligt föregående
års budget samt senast kända siffror för ovan
nämnda kommuner. Uppgifterna för jämförbara
kommuner är hämtade från senast publicerat
Räkenskapssammandrag. För att en jämförelse
ska bli möjlig måste data först korrigeras:

2.1.2. Vision 2020
Visionen är antagen av kommunfullmäktige och
svarar på vart kommunen vill föra organisationen.
Den har ett långsiktigt perspektiv som sträcker
sig över flera mandatperioder. Revidering
av visionen har gjorts under 2016 med
representanter från alla partier. Den nya visionen
kommer gälla från och med 2017.
Kommunens vision
Attraktiva - Kreativa - Hållbara - Företagsamma
Borgholms kommun

2.1.3. God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för
god ekonomisk hushållning. För verksamheten
ska det anges mål och riktlinjer och för
ekonomin ska det anges de finansiella mål som
är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk
hushållning.
Utifrån Borgholms kommuns vision har
kommunfullmäktige beslutat om övergripande
strategiska mål utifrån perspektiven medborgare,
verksamhet och process, lärande och förnyelse
samt ekonomi. Utifrån de strategiska målen har
respektive nämnd beslutat om nämndsmål.
I bokslutet utvärderas måluppfyllelsen
för respektive perspektiv. Nämndernas
måluppfyllelse redovisas på en övergripande nivå
i respektive verksamhetsberättelse.

2.1.4. Intern kontroll

•

Jämförelsedata räknas upp till föregående års
nivå.

•

Kostnader räknas om till motsvarande
Borgholms kommuns invånarantal.

Intern kontroll är ett komplement till kommunens
styrmodell. Intern kontroll regleras enligt
gällande lagstiftning, förordningar och
rekommendationer och omfattar samtliga delar
i verksamhetens organisation som system för
styrning, ledning, redovisning, uppföljning
och kontroll. För kommunens nämnder utgör
kommunfullmäktiges övergripande regelverk
nämndens system för intern kontroll.

•

Borgholms kommuns data baseras på
budgeterad nivå enligt föregående år och
inkluderar även verksamhetens del av
kostnaden för teknisk service.

Av kommunens regler för ekonomisk förvaltning
framgår att varje nämnd ansvarar för att
utforma och organisera en god intern kontroll
inom verksamheterna. Avsikten och syftet med
Årsredovisning 2016
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av arbetade timmar båda åren. Sambandet mellan
befolkningstillväxt och skatteunderlagstillväxt
är relativt starkt vilket gör att det är mindre
spridning i förändringen av skattekraft,
dvs. skatteunderlaget per capita. Indelat i
kommungrupper växte den beskattningsbara
inkomsten mest i storstäderna och minst i
glesbygdskommunerna.
Borgholms kommun har under året haft
en hög investeringstakt och det ser ut att
fortsätta under de kommande åren. Det gäller
framförallt renovering och upprustning av
verksamhetsfastigheter.
den interna kontrollen och den omedelbara
rapporteringen är att förvaltningen omgående
ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta
med de fel och brister som har uppmärksammats.
Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli
föremål för utredning och dokumenteras. En
internkontrollplan med nya kontrollmoment
beslutades i samband med budgetdokumentet
inför 2017 och följs upp i samband med bokslut.

2.2. Samhälle
Det är högkonjunktur i Sverige och den
kommunala sektorn visar överlag goda resultat.
Däremot står den svenska kommunsektorn
inför en framtid av stora och omfattande
välfärdsinvesteringar. I takt med ökad
investeringsvolym växer även lånebehoven.
Även om ökningstakten förefaller ha avtagit
under 2016, jämfört med 2015, kommer behovet
av att finansiera investeringar i kommunsektorn
med externa medel vara fortsatt stort under de
kommande åren.
Såväl statlig som kommunal konsumtion
ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av
det stora antalet asylsökande. Den starka
skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016
beror framförallt på att den pågående
konjunkturuppgången har medfört stark ökning

14

Årsredovisning 2016
Förvaltningsberättelse

Den höga investeringstakten kräver en god
likviditet och resultat som minst motsvarar två
procent av skatter och bidrag. Under 2016 har
kommunens befolkning ökat med 202 invånare
jämfört med 1 november 2015. Den ökade
befolkningen medför ökade skatteintäkter
och skapar därmed förutsättningar att klara de
utmaningar som kommunen kommer ställas inför
kommande år. Utmaningar kommunen står inför
är bland annat arbetstillfällen och bostäder, för
att bibehålla ett positivt flyttnetto och därmed
fortsatt ökade skatteintäkter.

2.3. Personalekonomi
Att vara en attraktiv arbetsgivare med en
god personalpolitik är viktigt för framtiden.
Särskilt med tanke på att cirka 33 procent av
kommunens medarbetare når pensionsåldern
inom de närmaste tio åren. Med en allt starkare
konkurrens om arbetskraften är det viktigt för
kommunen att både kunna behålla och rekrytera
medarbetare i framtiden.

Tabell 2.3 Personalen i siffror
2016

2015

Avvikelse

Antal anställda
(totalt)

987

931

56

Varav tillsvidareanställda

876

834

42

Varav visstid

111

97

14

Årsarbetare (totalt)

866

813

53

Varav tillsvidare

778

733

45
10

Varav visstid

88

78

Andel män %

15

14

1

Andel kvinnor %

85

86

-1

Medelålder

49

51

-2

88,8

87,9

0,9

27 579

26 868

711

447,7

398,2

49,5

Fyllnad arbetade
timmar

20 710

18 365

2 345

Övertid arbetade
timmar

11 565

8 053

3 512

Medelsysselsättningsgrad
Medellön
Personalkostnader
(mkr)

vidtagits. En del i detta handlar om att få
närvarande chefer med rimlig arbetsbelastning.
En långsam förtätning av antalet chefer pågår.
En friskvårdsgrupp har påbörjat arbetet med att
föreslå förebyggande aktiviteter. Även ett nära
samarbete med Previa pågår för att samverka
kring frågorna. Samtliga chefer har genomgått en
utbildning i stresshantering, sin egen stress, såväl
som att se signaler hos medarbetarna.
En enkät kring arbetsbelastning genomfördes
under hösten, vilket visade att belastningen
är hög inom delar av verksamheterna.
Långtidssjukskrivningarna ökar mest i åldern
30-49 år.

Tabell 2.3.2 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid
2016

2015

Avvikelse

Totalt för alla
medarbetare

8,06

7,23

0,83

Kvinnor

8,40

7,77

0,63

Män

6,56

4,47

2,09

Personer upp till
29 år

5,54

5,19

0,35

Medellön: Medellön är total lön omräknat till
heltidslön och dividerat med antalet anställningar.
Timavlönade personer som ej har i förväg
fastställd arbetstid (timvikarier).

Personer mellan
30-49 år

7,13

5,23

1,90

Personer 50 år och
äldre

9,19

8,66

0,53

Varav långtidssjukfrånvaro*

46,70

44,11

2,59

Fyllnad eller mertid: Kallas den tid som en
deltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie
arbetstid och jourtid enligt anställningsavtalet.

* Sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Timavlönade
arbetade timmar

209 455

213 127

-3 672

2.3.1. Medarbetare i Borgholms kommun
Definitioner

Övertid: Med övertidsarbete avses för
heltidsarbetande arbetstagare sådant arbete
som utförs på tid utöver den ordinarie
dagliga arbetstiden. Med övertidsarbete för
deltidsarbetande arbetstagare avses sådan tid som
utförs efter det att arbetstagaren arbetat mertid
upp till arbetstidsmåttet för heltid.

Tabell 2.3.2 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid /
förvaltning
2016

2015

Avvikelse

Kommunledning

4,87

3,41

1,46

Samhällsbyggnad

8,38

6,50

1,88

Socialförvaltning

9,87

8,67

1,20

Utbildningsförvaltning

5,76

8,67

1,20

Totaler

8,06

7,23

0,83

2.3.2. Hälsa
Sjukfrånvaron ökar i hela Sverige. Aktiva
insatser för att motverka sjukskrivning har
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2.3.3. Pensioner och minnesgåvor

generellt är arbetssätt och mål, ledarskap och
medarbetarsamtal. Återkoppling med förslag på
övergripande prioriterade aktiviteter har skett till
medarbetarna. Enheterna arbetar sedan tidigare
med sina egna åtgärdsplaner lokalt.

Under 2016 har 40 av kommunens
tillsvidareanställda medarbetare avgått med
pension, de närmaste tio åren är det ytterligare
285 medarbetare som kommer att gå i pension.
Det motsvarar cirka 33 procent av kommunens
tillsvidareanställda.

2.3.6. Arbetsmiljö
Tabell 2.3.3 Pensionsavgångar
2017-2021

2022-2026

Totalt

Chefer

7

7

14

Förskollärare

9

14

23

20

19

39

2

2

4

Omsorgsassistent

17

14

31

Undersköterska

20

44

64

Vårdbiträde

23

16

39

Barnskötare

5

4

9

Lärare
Fritidspedagog

Övriga

28

34

62

Totaler

131

154

285

Fortsatt utbildning i organisatorisk och social
arbetsmiljö planeras. Syftet är att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på
grund av organisatoriska och sociala förhållanden
i arbetsmiljön.

2.3.7. Företagshälsovård och friskvård
Företagshälsovård/rehabilitering

Under 2016 gick 64 procent av Borgholms
kommuns rehabiliteringsinsatser på individnivå
till främst företagsläkare och beteendevetare.
Borgholm Energi AB samt Borgholm Energi
Elnät AB använde 48 procent till samma insatser.
Resterande tid användes till förebyggande
insatser.

2.3.4. Personalomsättning
Hälsa / friskvård / förmåner
Tabell 2.3.4 Personalomsättning
2016

2015

Avvikelse

4

3

1

Egen begäran

76

35

41

Sjukersättning

1

1

Pension

40

28

12

Totaler

121

67

54

Övrigt

2.3.5. Lön
Löneöversyn

Löneöversynen för 2016 avslutades i juli. Detta
gäller även lärarlönelyftet,som är en statlig
förstärkning av lärarlönerna.
Medarbetarundersökning

Undersökningen visade att medarbetarna är stolta
över sitt arbete, upplever arbetet meningsfullt och
trivs med arbetskamraterna. Utvecklingsområden
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Borgholms kommun har en aktiv
personalförening, Trikumo, som står för trivsel,
kultur och motion. Kommunen sponsrar
en rad aktiviteter, bland annat gym och
badhus. Det finns även fri kostrådgivning och
gymintroduktion.
Ett stort antal aktiviteter genomfördes 2016.
Hälsoveckan var uppskattad med allt från teater
till föreläsningar och prova på-aktiviteter, allt
för att öka motivation och friskvården bland
de anställda. De populära hälsofrukostarna har
genomförts i september med ca. 45 deltagare i
Löttorp och ca. 220 i Borgholm.
Borgholms kommun har sedan många år en
aktiv konstklubb med syftet att främja intresset
för konst och konsthantverk hos anställda och
förtroendevalda inom kommunen.

Övriga förmåner

Trivselbidrag utges årligen i syfte att ge
ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatsen.
Trivselpengen ska användas i form av
gruppaktivitet eller trivselfrämjande åtgärder och
användas tillsammans i arbetsgruppen.
Kommunen erbjuder privat hälso- och sjukvård
mot bruttolöneavdrag, så kallad löneväxling.
Erbjudandet gäller bl.a. synfelsbehandlingar och
provrörsbefruktning/annan fertilitetsbehandling.

2.4. Ekonomi
Kommunens resultat för 2016 uppgår till 67,0
mkr. Det tillfälliga statsbidraget som erhölls
avseende flyktingmottagande har under året
bidragit positivt till kommunens likviditet och
står även för en stor del av årets överskott.
Likviditetstillskottet bidrog till att pågående
investeringsprojekt kunde fortlöpa trots att
Migrationsverket har en stor skuld till kommunen
avseende återsökta medel för flyktingsituationen.

Försäkringar

Alla medarbetare som är anställda i Borgholms
kommun är försäkrade genom:
•

AGS-KL – Avtalsgruppsjukförsäkring för
anställda hos kommuner och landsting

•

TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada för anställda hos kommuner och
landsting

•

TGL–KL Tjänstegrupplivförsäkring för
arbetstagare hos kommuner och landsting

2.3.8. Fokusområden
I syfte att verka för att vara en attraktiv
arbetsgivare kommer satsningar att ske på bland
annat ledarutveckling samt arbetsmiljöarbete,
att hela organisationen genomsyras av en god
personalpolitik.

2.4.1. Resultat- och jämförelsestörande
poster
Beslutad kommunfullmäktigebudget har under
året förändrats från 12,2 mkr till 10,6 mkr.
Förändringen består av tre tilläggsbudgeteringar
under året: KF § 122/16 flytt av del av
kommunförråd, KS § 97/16 miljö- och
hållbarhetsberedning och KF § 154/16 utökade
antal hemtjänsttimmar.
Borgholms kommuns resultat för 2016 uppgår
till 67,0 mkr. En förklaring till resultatet är att
kommunen erhöll två statsbidrag i slutet av 2015
som baserades på antal mottagna nyanlända.
Se bilaga 1. Totalt uppgick bidragen till 55,4
mkr och bidrar till resultatet med 37,4 mkr
vilket till stor del beror på att investeringar inte
belastar resultatet med mer än kostnaden för
avskrivningar. Likviditetstillskottet säkrade att
kommunen kunde undvika nyupplåning under
perioden.
Under mars månad gjorde Kalmarsunds
Gymnasieförbund en utdelning av det egna
kapitalet med 1,1 mkr till fördel för kommunen.
Utdelningen ska ses som en finansiering av ITsatsningar inom skolan.
Kommunen uppvisar för perioden ett resultat
med tio procent i relation till skatter och bidrag.
Exklusive jämförelsestörande poster motsvarar
resultatet fem procent av skatter och bidrag,
vilket överstiger två procent som betraktas som
god ekonomisk hushållning. En budget i balans
är viktigt och ett resultat över två procent skapar
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förutsättningar för ytterligare investeringar samt
för att kommunen ska klara framtida utmaningar.
Årets resultat bidrar till att skapa förutsättningar
för att kunna möta de framtida demografiska
utmaningarna med en åldrande befolkning och
samtidigt säkra en bra utveckling och fortsatt hög
kvalitet i verksamheterna.

Tabell 2.4.1 Resultat- och jämförelsestörande poster (mkr)
Bokslut
2016

Budget
2016

Bokslut
2015

Periodens/årets resultat

67,0

10,6

29,1

Jämförelsestörande
poster

38,5

0

8,2

Periodens/årets resultat
exkl jämförelsestörande
poster

28,5

10,6

20,9

Periodens/årets resultat
i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (%)

10,3

2,0

5,0

2.4.2. Soliditet
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger
hur stor andel av tillgångarna som är finansierade
med eget kapital. De tillgångar som inte är
finansierade med eget kapital finansieras med
lån. Sedan bokslut 2015 har kommunens
soliditet förbättrats från 27 procent till 38
procent. Det betyder att kommunens tillgångar är
egenfinansierade med 38 procent och resterande
del är finansierade med lån. Beslutet att inte låna
till investeringar påverkar soliditeten positivt.
Detta i kombination med årets resultat stärker
soliditeten ytterligare.
I ett förslag till regeringen kommer en ny
ändamålsenlig kommunal redovisning träda i
kraft tidigast 1 januari 2019. Förslaget innebär
att pensionsförpliktelsen före 1 januari 1998
som idag inte redovisas i balansräkningen, lyfts
in i balansräkningen mot det egna kapitalet,
enligt fullfonderingsmodellen. Med årets resultat
hade soliditeten sjunkit från 38 procent till en
procent. Denna förändring i sin tur kommer
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att kräva resultat, som minst följer målet
på två procent av skatter och bidrag, för att
kunna återställa soliditeten. Detta är endast en
redovisningsteknisk åtgärd som inte kommer att
påverka likviditet eller upplåning.
För att kunna hantera lagförslaget om en
fullfonderingsmodell och en sjunkande soliditet
har kommunen under 2016 genomfört en
uppskrivning av insatskapital i Kommuninvest
via eget kapital om 6,0 mkr.

Tabell 2.4.2 Soliditet
Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Soliditet Borgholms
kommun

38%

27%

26%

Soliditet Kalmar län

-

43%

45%

Soliditet riket

-

46%

48%

1%

-13%

-22%

Soliditet inkl pensionsförpliktelse Kalmar län

-

3,4%

-0,9%

Soliditet inkl pensionsförpliktelse riket

-

22%

21%

Soliditet inkl pensionsförpliktelse Borgholms
kommun

2.4.3. Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga
betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad
likviditet i kombination med en oförändrad
eller förbättrad soliditet är ett tecken på att en
kommuns totala finansiella handlingsutrymme
har stärkts.
Utgående saldo per 31 december var 59 mkr,
vilket är en försämring med 50 mkr jämfört
med utgången 2015. Trots den sjunkande
likviditeten under 2016 är kommunens
kortsiktiga betalningsberedskap god. För att
ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga
betalningsberedskap har kommunen en
checkkredit motsvarande 25 mkr.
I slutet av 2015 betalade Migrationsverket ut

2.4.3 Likviditet

59,2 mkr i statsbidrag för flyktingar samt
nyanlända barn och ungdomar vilket
resulterade i att medelsaldot ökade under
januari 2016. I och med detta har kommunen
kunnat hantera investeringstakten.
Minskning under mars och april beror på den
årliga utbetalning avseende pensionsavgift
för det individuella valet. Likviditeten
belastades även under april 2016 av inlösen
av ett lån på 10 mkr. Tabellen ovan visar
medelsaldot för respektive månad.

Borgensåtagandet omfattar:
• Nybyggnation hälsocentral
• Vindkraftverk
• Nybyggnation gymnasium
• Näringsfastigheter och bostäder samt
övriga anläggningar som tidigare ägts av
kommunen
• VA-utbyggnad

2.4.4. Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtaganden
uppgår till 552,1 mkr. Borgensåtagandet
för Folkets Hus uppgår till 0,6 mkr och
borgensåtagandet för Borgholm Energi AB
till 551,5 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016
att utöka borgensutrymmet för Borgholm
Energi AB med 84,5 mkr avseende
uppförande av avsaltningsverk. Av den
beviljade ramen nyttjas 455,3 mkr av
Borgholm Energi AB. Skillnaden mellan
beviljad och nyttjad borgen består till stor
del av att avsaltningsverket har kunnat
internfinansieras under 2016. Prognosen är
dock att lånet behöver tas upp under 2017 för
att färdigställa projektet.

• Investeringar i brandstationer
• Avsaltningsverk
Borgensåtagandet som utnyttjas av Folkets
Hus och som ingicks under 2011 avser
en satsning på 3-D bio och utrustning för
att kunna livesända större arrangemang
från storstäder såsom operor och
sportevenemang. Skulden var från början 0,6
mkr men har över tid amorterats ned och vid
bokslutet för 2016 var skulden 0,1 mkr.
År 2010 ingick Borgholms kommun
en solidarisk borgen såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga
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kommuner som är medlemmar i Kommuninvest
ekonomiska förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.

Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser
till 269,1 mkr. Beloppet utgör återlånade medel.
Den totala pensionsskulden har minskat med 10,7
mkr jämfört med bokslut 2015. Löneskatten är
bokförd på det år förpliktelsen har uppkommit.

2.4.5. Pensionsåtagande
Kommunens pensionsförpliktelser består av
ansvarsförpliktelser, nyintjänade pensioner
och löpande pensionsutbetalningar.
Ansvarsförbindelsen, som är den största
enskilda delen, omfattar pensioner intjänade
före 1998 och uppgår till 234,8 mkr inklusive
löneskatt. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför
balansräkningen. Ansvarförbindelsen har minskat
med 10,4 mkr mellan 2015 och 2016, en trend
som kommer att fortgå och påverka kommunens
soliditet positivt när nya redovisningsregler enligt
fullfonderingsmodellen tas i bruk.
De intjänade pensionsmedlen som kommunen har
skuldfört i balansräkningen uppgår till 16,8 mkr
och har minskat med 1,3 mkr mellan åren 2015
och 2016. Effekten är att kommunens resultat har
ökat med motsvarande.
Kommunen har valt att försäkra sig för den
delen som ökar snabbast, den förmånsbestämda
ålderspensionen, vilket innebär pensioner som
utgår på inkomstbelopp över 7,5 basbelopp. De
individuellt intjänade pensionerna redovisas
som en kortfristig skuld och betalas ut till de
anställdas pensionsförvaltare i mars året efter
bokslutsåret. För detta är 17,5 mkr upptaget i
balansräkningen.

2.4.6. Finansnetto
Finansiella kostnader för perioden uppgick
till 3,1 mkr för 2016, vilket kan jämföras
med 4,3 mkr för 2015. Förklaring till de låga
räntekostnaderna är att den genomsnittliga räntan
var 1,2 procent 2016 jämfört med 1,6 procent
under 2015. Fortsatt lågt ränteläge leder till låga
räntekostnader vilket kan ge fortsatt möjlighet till
amortering av kommunens låneskuld.
Finanspolicyn förespråkar en lånebild på 50
procent fasta lån och 50 procent rörliga lån.
Vid bokslutet 2016 var andelen rörliga lån 48
procent och 52 procent fasta lån. I och med det
låga ränteläget kommer kommunens finanspolicy
revideras för att möjliggöra större andel lån med
rörlig ränta, för att senare kunna binda större
andel om det finns indikationer på att räntan
kommer stiga.
Enligt tabell 2.4.6 framgår det att den
genomsnittliga kapitalbindningstiden för
kommunens lån uppgår till 1,5 år. Av den totala
kapitalbindningen 0-1 år utgör 16,6 mkr fasta lån
och resterande 125,7 mkr utgör rörliga lån.

Tabell 2.4.5 Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Mkr
Upplupen kostnad

Förändring
2015/2016

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Bokslut
2013

Bokslut
2012

1,0

17,5

16,5

15,4

15,3

15,4

-1,3

16,8

18,1

32,5

27,3

31,0

Ansvarsförbindelse

-10,4

234,8

245,2

255,2

263,7

231,6

Totala förpliktellser

-10,7

269,1

279,8

300,1

303,3

275,0

Återlånade medel

-10,7

269,1

279,8

300,1

303,3

275,0

Avsättning för pensioner

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning
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Tabell 2.4.6 Finansnetto

2.4.8. Avstämning balanskrav

Intervall

Kapitalbindning /
genomsnitt

0-1 år

0,2

54,9

142 334

1-2 år

1,1

9,6

25 000

2-3 år

2,2

9,6

25 000

3-4 år

3,2

17,4

45 000

4-5 år

4,7

8,5

22 000

Total

1,5

100%

259 334

Andel i
procent

Kapitalbindning / bundet
belopp (tkr)

Kommunen jobbar med riskeliminering av
den finansiella risken, det vill säga ökade
räntekostnader på två sätt. För det första följer
kommunen en finanspolicy och för det andra
följer kommunen en långsiktig refinansiering
fram till 2021.

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
2016 det lagstadgade balanskravet och det finns
inga tidigare negativa resultat att reglera.
Tabell 2.4.8 Balanskravet
Bokslut
2016

Budget
2016

67,0

10,6

Samtliga realisationsvinster

0

0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

Återföring av orealiserade
förluster i värdepapper

0

0

Periodens/årets resultat efter
balanskravsjusteringar

67,0

10,6

• Kommunalskatt 21,58 kronor

Medel till resultaturjämningsreserv

0

0

Medel från resultaturjämningsreserv

0

0

• Landstingsskatt 11,37 kronor

67,0

10,6

2.4.7. Skattesats
Skattesatsen visar hur mycket en invånare i
kommunen betalar i skatt på varje intjänad
hundralapp. Skattesatsen för invånare i
Borgholms kommun är fördelad enligt följande:

• Församlingsskatt 1,95 kronor för medlemmar
i Svenska Kyrkan eller andra trossamfund. Icke
medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,41
kronor.

Periodens/årets resultat

Periodens/årets balanskravsresultat

2.4.9. Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som
ska bedömas över en period om fem år.

Tabell 2.4.9 Avstämning finansiella mål
Delmål

Målnivå

Kommentar

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Att kommunen uppvisar ett
positivt resultat

För 2016 har målet uppnåtts
då kommunen uppvisar ett
positivt resultat.

Investeringarna ska självfinansieras

Resultat och avskrivningar ger
ett utrymme för investeringar.

Målet är uppfyllt under 2016
då utrymmet för investeringar uppgår till 277,4 mkr för
perioden.

Kostnaderna ska inte överstiga
98 % av intäkterna från skatter
och bidrag

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

Målet uppnås då resultatet i
genomsnitt är bättre än 2 %
av skatter och bidrag.
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Finansiellt mål 1: Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Finansiellt mål 3: Kostnaderna ska inte överstiga 98
procent av intäkterna från skatter och bidrag

Att ekonomin är i balans betyder att kommunen
visar ett positivt resultat, vilket kan ses som
att ekonomin har utgjort begränsningar för
verksamheten. Utifrån detta resonemang har
kommunen uppnått målet.

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk
hushållning är att kostnaderna inte utvecklas i
en snabbare takt än intäkterna från skatter och
bidrag. Kommunens nettokostnader i förhållande
till intäkter från skatter och bidrag är 90 procent
under 2016 och under en femårsperiod i
genomsnitt 96 procent. Kommunen klarar därmed
detta mål för året och under en femårsperiod.

Finansiellt mål 2: Investeringarna ska
självfinansieras

Resultat och avskrivningar ger för
femårsperioden ett utrymme för investeringar
på 247,9 mkr enligt bokslut 2014 till 2016
samt budget 2017 och 2018. Målet är uppnått
då kommunen har en investeringsvolym på
totalt 177,4 mkr för femårsperioden. Total
investeringsvolym uppgår till 46,2 mkr för 2016.

Tabell Finansiellt mål 1: Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Mkr

Totalt

2018

2017

2016

2015

2014

Resultat

139,7

13,2

19,3

67,0

29,1

11,1

Tabell Finansiellt mål 2: Investeringarna ska självfinansieras
Totalt

2018

2017

2016

2015

2014

Resultat

Mkr

139,7

13,2

19,3

67,0

29,1

11,1

Avskrivningar

108,2

21,4

21,4

22,9

23,9

18,8

Utrymme

247,9

34,6

40,7

89,9

53,0

29,9

Investeringar

179,6

40,0

45,6

46,2

27,8

20,0

Tabell Finansiellt mål 3: Kostnaderna ska inte överstiga 98 procent av intäkterna från skatter
och bidrag
Mkr

Medel

2018

2017

2016

2015

2014

Resultat

27,9

13,2

19,3

67,0

29,1

11,1

Skatter och
utjämning

617

640

639

651

587

567

96%

98%

97%

90%

95%

98%

Resultat av skatter
och bidrag (%)
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2.4.10. Kommunkoncern
Enligt den kommunala redovisningslagen
ska bokslutet även innefatta en sammanställd
redovisning som omfattar kommunal verksamhet
som bedrivs genom annan juridisk person.
Den sammanställda redovisningen omfattar
kommunen samt de företag som kommunen
har ett bestämmande eller väsentligt inflytande
över. Med denna definition betraktas Borgholms
kommun, Borgholm Energi Elnät AB,
Ölands Kommunalförbund och Kalmarsunds
Gymnasieförbund som redovisningsenheter i
den sammanställda redovisningen för Borgholms
kommunkoncern.
Bilden visar Borgholms kommunkoncern och
dess ägande.

Tabell 2.4.10 Kommunkoncern
Ägd andel

Ägartillskott
Givna

Borgholms kommun

Koncernbidrag

Mottagna

Givna

Utdelning

Mottagna

Given

Mottagen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Borgholm Energi Elnät
AB

99%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ölands kommunalförbund

43%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kalmarsunds Gymnasieförbund

11%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ägd andel

Försäljning
Givna

Borgholms kommun

Lån

Mottagna

Givna

Borgen

Mottagna

Given

Mottagen

7,4

125,5

0,0

0,0

551,5

0,0

Borgholm Energi Elnät
AB

99%

64,2

7,1

0,0

0,0

0,0

551,5

Ölands Kommunalförbund

43%

16,8

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Kalmarsunds Gymnasieförbund

11%

44,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.5. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
2.5.1. Medborgare
Målen inom perspektivet medborgare är delvis
uppnådda. För att uppnå målet ska kommunen
ha 11 000 invånare innan 2020, företagsklimatet
vara bäst i länet och bland de 100 bästa i Sverige
samt skapa förutsättningar för bostäder till
åretruntboende. Antal invånare har ökat och
ranking avseende företagsklimat har ökat med 30
placeringar mot föregående mätning.

2.5.2. Verksamhet och process
Målen inom perspektivet verksamhet
och process är delvis uppnådda. För att
uppnå målet ska mer av den kommunala
verksamheten vara möjlig att driva som företag,
personalkooperativ eller andra företagsformer
samt att kommunen är ledande i länet avseende
miljö- och klimatarbete. I kommunen finns
en förskola som är ett föräldrakooperativ
och under 2015 infördes Lagen om valfrihet
(LOV). Som ett led i införandet av LOV har en
resursfördelningsmodell beslutats i hemtjänsten.
Modellen tydliggör användningen av resurser
inom kommunen samt hur resurser ska fördelas
till externa utförare. Inom miljö- och klimatarbete
har kommunen ett antal pågående aktiviteter.

2.5.3. Lärande och förnyelse
Målen inom perspektivet lärande och förnyelse
är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska
kommunen präglas av medborgarfokus,
demokrati, öppenhet och service samt vara
en kommun där alla har lika rättigheter.
Sjukfrånvaron ska även vara lägre än 4,5 procent.
Under året har Borgholms kommun deltagit i
Statistiska Centralbyråns medborgarenkät som
visar att medborgarna generellt är tryggare
än genomsnittet medan övriga områden är i
nivå eller lägre än genomsnittet. Borgholms
kommun har antagit en policy för att motverka
diskriminering samt främja lika rättigheter och
möjligheter. Sjukfrånvaron totalt i kommunen till
och med december är 8,06 procent.
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Tabell 2.5.1 Medborgare

Borgholms kommun ska till 2020 ha ökat till minst
11 000 invånare.
Kommentar
Den 31 december uppmättes antalet invånare till 10
930 vilket medför att det är troligt att antal invånare
uppgår till minst 11 000 invånare innan 2020.
Borgholms kommuns företagsklimat ska år 2016
vara bäst i länet och bland de 100 bästa.
Kommentar
Den senaste mätningen från svenskt näringsliv visar
att Borgholms kommun ökar med 30 placeringar
från 280 till 250. Målet med attt vara bäst i länet och
bland de 100 bästa uppnås ej under perioden.
Borgholms kommun ska skapa förutsättningar för
bostäder till åretruntboende. Särskilt ungas behov
ska uppmärksammas.
Kommentar
Kontakter med privata initiativ har tagits och flera
bostadsprojekt planeras. Viss marknadsföring, riktad
till sommarboende, sker av Öland och Borgholms
kommuns fördelar som åretruntboende.

Tabell 2.5.2 Verksamhet och process

År 2016 ska mer av den kommunala verksamheten
vara möjlig att driva som företag i personalkooperativ
eller andra företagsformer.
Kommentar
Vi har sedan många år tillbaka en förskola som är ett
föräldrakooperativ. Lagen om valfrihet (LOV) infördes
i kommunen under 2015. Det finns möjlighet för
externa utförare att ansöka om att bli en valmöjlighet
för medborgarna men detta har ännu inte resulterat i
några privata aktörer.
Borgholms kommun ska vara ledande i Kalmar län i
miljö- och klimatarbetet och aktiv i samarbetet med
övriga kommuner för fossilbränslefri region år 2030.
Kommentar
Kommunen har en del pågående aktiviteter för att
förbättra mijlö- och klimatarbetet. Exempel på aktiviteter för att Borgholms kommun ska bli ledande i
länet avseende miljö- och klimatarbete är:
•
Genom upphandling i skoltrafik kommer samtliga fordon drivas på fossilfritt bränsle, avtalet
startar 2018.
•
Fortsatt uppbyggnad av antal elstolpar och planering av utökning av antal elcyklar och elbilar.
•
Successivt ser vi över kommunens fastighetsbestånd avseende energieffektivisering, framförallt ventilation och byte av fönster

2.5.4. Ekonomi
Tabell 2.5.3 Lärande och förnyelse

Borgholms kommun ska vara en kommun som
präglas av medborgarfokus, demokrati, öppenhet
och service.
Kommentar
Borgholms kommun deltar i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarenkät. Resultatet från enkäten
visar vilka områden som i första hand bör förbättras
för att få nöjdare invånare vad det gäller:
•
Kommunen som en plats att bo och leva på
•
Kommunens olika verksamheter
•
Invånarnas inflytande på kommunala beslut.
Generellt visar enkäten att medborgarna upplever
en högre trygghet än genomsnittet. Övriga områden visar i nivå med andra kommuner eller lägre.
Kommunen har tillsatt en demokratiberedning för att
nå ett ökat inflytande bland kommunens invånare.
Arbetet med att förbättra kommunens medborgarfokus och demokrati pågår.
Borgholms kommun ska vara en kommun där flickor,
pojkar, kvinnor och män oavsett ålder och etnisk
bakgrund har lika rättigheter och möjligheter.
Kommentar
Målet är svårt att mäta för perioden men aktivt arbete pågår för att kommunen ska vara mer jämställt
och jämlikt. En policy är beslutad för att motverka
diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller
uttryck.
Inom utbildningsförvaltningen har undersökning visat
att upplevd trygghet har ökat gentemot föregående
år. Både utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar förebyggande och främjande och har
tagit fram gemensamma rutiner för hur kränkningar
ska hanteras och rapporteras.
Kommunens sjukfrånvaro ska vara mindre än 4,5
procent.
Kommentar
Målet uppnås inte då fråvaron för perioden varit
högre än 4,5 procent. Under mätperioden januari till
och med december är sjukfrånvaron för hela kommunen 8,09 procent.
Kommunen arbetar ständigt med att försöka sänka
sjukfrånvaron. Exempel på åtgärder är följande:
•
Rekrytering av chefer medför något ökad täthet
•
Chefsutbildning – Arbetsmiljö
•
Aktivt arbete med Previa, dels förebyggande,
dels i rehabilitering
•
Socialförvaltningens projekt med återkoppling
till sjuka och förstadagsintyg vid återkommande
sjukdagar.

Målen inom perspektivet ekonomi är till stor del
uppnådda. För att uppnå målet ska nettokostnader
inte överstiga 98 procent av intäkter från skatter
och bidrag, investeringarna ska självfinansieras,
ha en budget i balans, uppvisa ett positivt resultat
samt ha kostnader i nivå med jämförelsebara
kommuner. Kommunen visar ett positivt resultat
med 67,0 mkr, vilket motsvarar 90 procent av
skatter och bidrag. Kommunen uppfyller målet
om en budget i balans och samtliga investeringar
självfinansieras. Målet att kommunens
verksamheter bedrivs med en kostnadsnivå som
jämförelsebara kommuner är delvis uppnått.

Tabell 2.5.4 Ekonomi

Nettokostnaderna ska inte överstiga 98 procent av
intäkterna från skatt och bidrag.
Kommentar
Den ekonomiska redovisningen visar att kommunens
nettokostnader inte överstiger 98 procent av skatter
och bidrag. Målet nås då det inkommit statsbidrag
avseende flyktingmottagning. Årsprognosen visar att
kommunens nettokostnader är 90 procent av skatter
och bidrag.
Investeringarna ska självfinansieras.
Kommentar
Utrymmet över en femårsperiod är 248 mkr. Målet
är uppnått då kommunen under givna period har en
investeringsvolym på totalt 180 mkr.
Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten.
Kommentar
Kommunen har klarat målet att ekonomin ska utgöra
begränsningar förverksamheten, det vill säga uppvisar ett positivt resultat. Kommunen visar ett positivt
resultat med 67 mkr.
Budget i balans (balanskravet)
Kommentar
Borgholms kommun klarar målet med en budget i
balans, det vill säga att det inte förekommer budgetunderskott.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas
med utgångspunkt i samma kostnader som jämförelsebara kommuner.
Kommentar
Statistik från Kolada visar att Borgholms kommun
ligger i nivå med riket avseende äldreomsorg och
individ- och familjeomsorg. Avseende barnomsorg
och grundskola har kommunen högre nettokostnader än riket.
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3.1 Kommunstyrelsen
Det var 200 år sedan Borgholm fick stadsrättigheter,
vilket uppmärksammades hela året. Både större och
mindre arrangemang genomfördes. Födelsedagen
den 28 augusti firades i ösregn på Borgholms Torg i
kunglig närvaro och med många besökare, trots vädret.
En integrationsenhet har etablerats under året och
ett lokalt samverkansavtal med arbetsförmedlingen
gällande etablering av nyanlända har tecknats.

Under året har öppna förskolan även startat
verksamhet i Löttorp.
I slutet av året genomförde Arbetsmiljöverket sin
nationella inspektion i Borgholms kommun. Där
identidiferades ett antal utvecklingsområden som
utbildningsnämnden kommer att fortsätta arbeta med
2017. Se bilaga 4.

3.4 Samhällsbyggnadsnämnden
Inför 2017 arbetar kommunstyrelsen aktivt för fortsatt
planering och hantering av kommunens fastigheter. En
fastighetsfunktion är under uppbyggnad. Se bilaga 2.

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat aktivt
med problematiken kring de extremt låga
grundvattennivåerna på Öland under 2016. Även
planering och genomförande av hamnen och
Borgholms stads gator och torg har legat i fokus.

3.2 Socialnämnden
Socialnämnden har under året arbetat för ökad
kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje. Det
politiska uppdraget att öka andelen medarbetare med
minst 80 procents tjänstgöringsgrad och minska antalet
delade turer kommer att fortsätta under 2017.
Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas
vidare. Under året har digitala lås introducerats i
verksamheten. Utökning kommer att ske under både
2017 och 2018. Förberedande arbete för att kunna
börja erbjuda tillsynsbesök via webbkamera har
skett, en av flera tjänster som sannolikt behövs inom
framtidens socialtjänst.
Förvaltningen har arbetat med utvecklingsarbetet
hemsjukhuset inom hemsjukvården tillsammans med
Hälsocentralen och landstingsdriven primärvård.
Arbetet kommer fortsätta under 2017. Se bilaga 3.

En stor utmaning har varit förvaltningens
personalbehov, något som kartlagts i en
behovsutredning under året. Under 2017 kommer
förvaltningen fortsätta arbeta aktivt med att
öka servicenivå och tillgänglighet gentemot
kommunmedborgarna samtidigt som arbetet för att
förbättra arbetsklimatet fortsätter. Se bilaga 5.

3.5 Revisionen
Under året har revisorerna genomfört granskning
av kommunens hamnverksamhet, materiella
anläggningstillgångar och exploateringsprojekt. Även
flyktingverksamheten har granskats. För 2017 kommer
revisionen att arbeta enligt antagen granskningsplan.
Se bilaga 6.

3.6 Överförmyndaren
3.3 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens största utmaning under 2016
har varit att anordna utbildning till de nyanlända och
asylsökande barnen. Lokalfrågan har varit en stor
utmaning och lösningen har bland annat varit att öppna
ett antal nya avdelningar. Förvaltningen har även
ingått ett samarbete med Skolverket avseende insatser
för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
elever och vid behov för elever med annat modersmål
än svenska.

Verksamheten för överförmyndare har från och
med januari 2016 flyttat till Kalmar kommun och
bildat gemensam tjänsteorganisation mellan Kalmar,
Borgholm och Mörbylånga.
Under 2016 har flyktingsituationen påverkat
överförmyndarverksamheten då ett stort antal
ensamkommande barn gjort att verksamheten fått
omfördela resurser för att klara hanteringen. Detta
arbete kommer fortgå även under 2017 för att komma i
balans efter den hårda arbetsbelastningen. Se bilaga 7.
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Tabell 4.1 (tkr)
Intäkter

Kostnader

Netto

Nämnd

Budget

Utfall

Budget

Utfall

Budget

Utfall

Avvikelse

KOMMUNSTYRELSE

27 606

98 382

155 860

192 872

128 254

94 490

33 764

0

0

682

682

682

682

0

ÖVERFÖRMYNDARE

0

1 816

780

3 400

780

1 583

-803

BORGHOLMS SLOTT

5 107

5 929

5 107

5 156

0

-773

773

UTBILDNINGSNÄMND

11 504

31 841

177 836

197 143

166 331

165 302

1 029

SOCIALNÄMND

81 574

120 359

343 494

381 230

261 920

260 871

1 049

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

10 340

14 461

23 048

24 967

12 708

10 506

2 202

BOSTADSANPASSNING

0

0

1 249

2 454

1 249

2 454

-1 205

136 131

272 789

708 056

807 904

571 925

535 115

36 810

0

-58 962

0

-33 946

0

25 016

-25 016

Summa verksamhetens
nettokostnader

136 131

213 827

708 056

773 958

571 925

560 131

11 794

FINANSFÖRVALTNING

634 501

699 972

51 930

72 805

-582 571

-627 168

44 597

Totalt

770 632

913 799

759 986

846 762

-10 646

-67 037

56 391

REVISION

Totalt nämnder
Justering för externredovisning

4.1. Driftredovisning
4.1.1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppvisar en budgetavvikelse
på 33 764 tkr. I budgetavvikelsen ingår det
tillfälliga statsbidrag som Migrationsverket
delade ut avseende flyktingmottagning.
Budgetavvikelsen exklusive statsbidrag är -3 651
tkr.
Budgetavvikelsen exklusive statsbidrag beror
dels på högre kostnader inom teknisk service
avseende vinterväghållning och muddring av
Borgholms hamn. Personalavdelningen och
arbetsmarknadsavdelningen har haft vakanta
tjänster under året som inte tillsatts och
integrationsverksamheten har erhållit återsökta
medel avseende ekonomiskt bistånd från 2015
vilket reducerar avvikelsen.

4.1.2. Revisionen
Resultatet för kommunens revision är enligt
budgeterad nivå.

4.1.3. Överförmyndaren
Överförmyndarverksamheten uppvisar en
budgetavvikelse om -803 tkr. Verksamheten för
överförmyndare har från och med januari 2016
flyttat till Kalmar kommun vilket innebär att
det är Kalmar kommun som kommer återsöka
personalkostnader och driftkostnader som
avser ensamkommande ungdomar. Intäkterna
som ska återsökas är uppbokade enligt
försiktighetsprincipen.

4.1.4. Borgholms slott
Slottsverksamheten uppvisar en budgetavvikelse
om 773 tkr. Avvikelsen beror till största del på
att det anordnades fler konserter under året än
planerat, vilket medfört högre intäkter.

4.1.5. Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden uppvisar 2016 en
budgetavvikelse om 1 029 tkr. Budgetavvikelsen
exklusive flyktingverksamheten uppgår till 1
291 tkr. Flyktingverksamheten uppvisar en
budgetavvikelse om -262 tkr.
Högre intäkter för barnomsorg och lägre
personalkostnader till följd av vakanta tjänster
bidrar till en del av budgetavvikelsen. Kostnader
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som annars uppstått i ordinarie budget har
delvis kunnat läggas inom ramen för det
särskilda statsbidraget. Högre driftkostnader
inom lokaler än budgeterat medför att
den positiva budgetavvikelsen minskar.
Flyktingundervisningens budgetavvikelse
förklaras av att kostnaderna för personal
och drift har varit högre än intäkterna från
Migrationsverket.

4.1.6. Socialnämnden
Socialnämnden uppvisar 2016 en
budgetavvikelse på 1 049 tkr. Budgetavvikelsen
exklusive ensamkommande flyktingbarn visar -10
168 tkr. Ensamkommande flyktingbarn visar en
budgetavvikelse på 11 218 tkr.
Inom ordinärt boende är högre personalkostnader
på grund av ökat behov och därmed fler
beslutade timmar förklaringen till den negativa
budgetavvikelsen. Högre kostnader än budgeterat
inom personlig assistans och fler placeringar
inom missbruk och barn och familj bidrar till
budgetavvikelsen.
Budgetavvikelsen minskas något eftersom
det har varit lägre personalkostnader
inom bemanningsenheten samt lägre
utbildningskostnader. Utbildningskostnaderna
för socialförvaltningen har kunnat inrymmas
i det generella statsbidraget, vilket medför att
budgetutrymmet inte har utnyttjats.
Ensamkommande flyktingbarns budgetavvikelse
beror på kommunens avtal med Migrationsverket
gällande antal boendeplatser. Lediga platser inom
avtalet är den främsta anledningen till avvikelsen.

4.1.7. Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar 2016 en
budgetavvikelse om 2 202 tkr.
Högre intäkter än budgeterat för bygg- och
planverksamheten samt vakanta tjänster som
ej tillsatts inom administration och miljö- och
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hälsoskydd är den främsta förklaringen till
avvikelsen. Högre utredningskostnader än
budget inom plan och GIS-verksamheten gör att
budgetavvikelsen reduceras.
Projekten för förvaltningen visar en budgetavvikelse om -574 tkr som främst härleds
av slutredovisning för VA-rådgivning. VArådgivning genererar en kostnad för förvaltningen
om 454 tkr vilket huvudsakligen innefattar
personalkostnader. Rälla detaljplan generar en
kostnad för förvaltningen om 167 tkr.

4.1.8. Bostadsanpassning
Bostadsanpassningen uppvisar en
budgetavvikelse om -1 205 tkr.
Budgetavvikelsen förklaras av fler och större
bostadsanpassningsuppdrag än budgeterat.

4.2. Investeringsredovisning
Kommunfullmäktige beslutade att
investeringsbudgeten för 2016 skulle uppgå till
32 735 tkr. Enligt KS § 71/16 överfördes 7 213
tkr från investeringsbudgeten 2015.

Enligt KF § 7/16 tilläggsbudgeterades även
1 000 tkr för samförläggning av gatubelysning
och enligt KS § 124/16 tilläggsbudgeterades 700
tkr för att hantera arbetsmiljöåtgärder i Köpings
skolkök. Den beslutade investeringsramen är
således 41 648 tkr.

Tabell 4.2. Investeringsredovisning (tkr)

Fastigheter

Budget
2016

Redovisat
2016

Avvikelse
2016

Kommentar

27 208

28 021

-813

25

0

25

Färdigställt

Fastighet kommun
Ospec. fastigheter
Ny förskoleavdelning

5 600

0

5 600

Färdigställt

Parkvillan KS § 75/16

2 060

2 064

-4

Färdigställt

Åkerboskolan KS § 24/16

1 467

0

1 467

Färdigställt. Kostnader ligger i driften

Kulturhus (Kronomagasinet)

4 000

789

3 211

Fördelningen KS och statsbidrag

800

298

502

Färdigställt

Höken 2 KS § 97/16

1 982

561

1 421

Pågående, fortlöper 2017

Runstens förskola

7 567

7 946

-379

Färdigställt

0

117

-117

Färdigställt

274

219

55

Färdigställt

50

0

50

Färdigställt. Kostnader ligger i driften

150

178

-28

Färdigställt

Offentliga toaletter KS § 124/16

50

0

50

Färdigställt. Kostnader ligger i driften

Freja 10 vent. KS § 124/16
(Skogsbrynet)

75

0

75

Färdigställt. Kostnader ligger i driften

Solberga 5:11 KS § 124/16 (Soldalen)

Golv Åkerbohemmet
Fastighet Borgholm Energi
Sjöstugan KS § 97/16
Rådhuset 1 KS § 124/16 (Stadshuset)
Åkerbohallen, duschutr. KS §
124/16

Freja 10 vatten KS § 124/16
Stenhuggaren 9 KS § 124/16

250

95

155

Färdigställt

1 125

757

368

Färdigställt

Ekbacka arbetsmiljö KS § 195/16

985

0

985

Pågående, fortlöper 2017

Köping arbetsmiljö KS § 124/16

700

213

488

Färdigställt

48

52

-4

Färdigställt

Ekbacka hus 1 plan 2

0

8 294

-8 294

Färdigställt

Höken IT avd

0

2 276

-2 276

Färdigställt

Åkerboskolan garage/ kontor KS §
61/16

Strömgården stödboende

0

3 162

-3 162

Färdigställt

Undervisningslokal Köpingsvik

0

1 001

-1 001

pågående, fortlöper 2017

2 188

3 048

-860

Servicehus Byxelkroks KS § 51/16

500

915

-415

Färdigställt

Zinkanoder KS § 97/16

300

0

300

Pågående, fortlöper 2017

1 388

2 133

-745

Färdigställt

Hamnar

Hamnvägen, brygga KS § 97/16
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Tabell 4.2. Investeringsredovisning (tkr) forts.
Budget 2016

Redovisat 2016

Övriga investeringar

2 545

2 695

-150

Allaktivitetspark

1 300

0

1 300

IT Server

615

540

75

Färdigställt

IT Lagring

240

115

125

Pågående, fortlöper 2017

IT VDI

350

348

2

Färdigställt

Konst

40

40

0

Färdigställt

0

1 652

-1 652

Pågående, fortlöper 2017

8 507

9 641

-1 134

Utemiljö skola och förskola

Infrastruktur

Kommentar

Pågående, fortlöper 2017

Gata/park

1 550

0

1 550

Bredbandsstragegi KF § 173/13

1 000

0

1 000

Beredningsgruppen Norra Ö

1 600

0

1 600

Planteringskärl KS § 102/16

165

233

-68

Färdigställt

Belysningsstolpar Societesbrygganp. KS § 74/16

250

170

80

Färdigställt

Laddningsstationer KS § 74/16

115

45

71

Pågående, fortlöper 2017

Gatubelysning KS § 228/15

1 000

4 117

-3 117

Pågeånde, fortlöper 2017

Hamnvägen KS § 97/16

1 202

3 020

- 1 818

Färdigställt

Borgholms Torg

0

291

-291

Västra Kyrkogatan

0

166

-166

Ölandsleden

1 625

1 600

25

Nämnder

1 200

553

647

555

83

472

Utbildningsnämnd

Avslut av projekt från 2016

Färdigställt

Socialnämnd

545

341

204

Färdigställt

Samhällsbyggnad

100

129

-29

Färdigställt

41 648

43 958

-2 310

0

1 981

-1 981

Totaler
Finansiell leasing
Mark
Totaler

0

300

-300

41 648

46 239

-4 591

4.2.1. Fastigheter
Flera fastighetsprojekt har under året blivit
färdigställda. Budgeten för ny förskoleavdelning utnyttjades inte utan ersattes av hyresmoduler som finansierades av statsbidraget
om 50 mkr enligt KF § 189.
Kulturhuset (Kronomagasinet) uppgick inte
till den beslutade budgetramen för året, då
åtgärder och projektering måste godkännas
av länsstyrelsen, eftersom byggnaden är
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Q-märkt. Ombyggnad och underhållsåtgärder
beräknas starta hösten 2017. Budgeten för
hela projektet var 6,0 mkr under 2016, där
2,0 mkr skulle belasta det tillfälliga statsbidraget.
Runstens förskola överskrider budgeten på
grund av kostnader för markarbete och asfaltering samt oförutsedda byggnadstekniska
kostnader. Efter slutredovisning har det även
tillkommit kostnad för VA-anslutning.

Arbetsmiljöåtgärder Köping KS § 124/16 är
färdigställt. Väntan på beslut kring uppbyggnad av ett tillagningskök har gjort att budgeten uppvisar ett överskott. Projektet fortlöper
2017.

Det är anledningen till varför gatubelysning
KS § 228/15 överskrider budget.

4.2.2. Hamnar
Servicehus Byxelkrok KS § 51/16 överskrider budget då det tillkommit åtgärder som
inte fanns med i kostnadskalkylen. Kostnadskalkylen innehöll endast utbyte av invändiga
ytskikt, ventilation samt fönster och dörrar.
Anledningen till att kostnaderna överskrider
kalkylen på grund av renovering av tak samt
handikappsanpassning av toalett.

Projektet Ölandsleden är utbetalt enligt avtal
med Ölands kommunalförbund.

Kostnader för Västra Kyrkogatan avser färdigställande av projektet från 2015. Kostnaden avser installation av sinusplattor.

Hamnvägen brygga KS § 97/16 överskrider
budget på grund av ett beslut om förlängning
av bryggan samt lagning av södra muren,
vilket var nödvändigt för att kunna fortsätta
med projektet.
4.2.3. Övriga investeringar
Arbetet med att planera för allaktivitetsparken fortsätter, projektet fortlöper även 2017.
Anledningen till överskott på IT lagring är
att, istället för att förlänga nuvarande avtal, är
ett byte av hela systemet förmånligare.
4.2.4. Infrastruktur
Kostnaden för Hamnvägen KS § 97/16 avser
bland annat återställningskostnader som uppkommit på grund av beläggning av sten och
asfalt. Ett gångstråk längs Hamnvägen samt
planteringar var inte heller inräknade i grundförslaget vilket har medfört högre kostnader.
Då ledningsnätet som ägs av E.ON under året
har förstärkts och förbättrats har kommunen
ersatt den befintliga vägbelysningsanläggning
i samma område där E.ON gör sina förbättringar. Under 2016 har projektet innefattat
ersättning av totalt 88 st belysningsstolpar,
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4.3. Resultaträkning
Tabell 4.3 Resultaträkning (tkr)
Kommun
Not

2016-12-31

Koncern

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens intäkter

1

213 827

135 171

363 412

297 935

Verksamhetens kostnader

2

-773 958

-666 699

-862 071

-770 058

Avskrivningar

3

Summa verksamhetens nettokostnader

-22 684

-23 954

- 55 402

- 67 148

-582 815

-555 482

-554 061

-539 271

Skatteintäkter

4

412 093

402 476

412 093

402 476

Generella statsbidrag och utjämning

5

238 496

184 267

238 496

184 456

Finansiella intäkter

6

3 789

2 914

301

1 441

Finansiella kostnader

7

-4 526

-5 063

-10 974

-12 721

67 037

29 112

85 855

36 381

Skatt på årets resultat
Periodens/årets resultat
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4.4. Balansräkning
Tabell 4.4 Balansräkning (tkr)
Kommun
Not

2016-12-31

Koncern

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

0

0

3 061

922

Mark, byggnader och tekninska anläggningar

9

408 550

Maskiner och inventarier

10

13 345

377 440

611 460

581 393

20 901

416 377

405 007

Finansiella anläggningstillgångar

11

16 940

8 801

21 773

11 445

438 835

407 142

1 052 671

998 767

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

0

0

4 574

4 099

Fordringar

12

135 511

100 307

209 311

153 567

Kassa och bank

13

59 158

109 053

125 638

154 344

Summa omsättningstillgångar

194 669

209 360

339 523

312 011

SUMMA TILLGÅNGAR

633 504

616 502

1 392 196

1 310 778

-171 963

-137 651

-239 635

-199 304

-67 037

-29 112

-85 855

-36 381

-239 000

-166 763

-325 490

-235 685

15

-16 816

-18 132

-57 849

-52 451

Långfristiga skulder

16

-261 455

-271 142

-834 965

-831 396

Kortfristiga skulder

17

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

Skulder

-116 234

-160 465

-173 892

-191 245

Summa skulder

-377 689

-431 607

-1 008 857

-1 022 641

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-633 504

-616 502

-1 392 196

-1 310 778

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser före 980101 inkl löneskatt

18

455 417

457 530

108

168

234 696

245 200

239 922

249 504

177 380

136 000

217 706

167 371

78 435

48 895

165 631

120 766

38%

27%

23%

18%

59 158

109 053

125 638

154 344

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel
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4.5. Kassaflödesanalys
Tabell 4.5 Kassaflödesanalys (tkr)
Kommun
Not

2016-12-31

Koncern

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Försäljning

3

67 037

29 112

85 855

0

0

0

36 381
0

22 684

23 954

55 402

67 148

8,9,10

0

0

0

0

15

926

-654

-1 266

0

-821

-1 452

3 974

-58 888

15

-2 242

-13 707

-1 189

-12 085

0

0

-472

-293

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar

12

-35 204

-9 952

-58 813

19 954

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

17

-44 231

63 864

-14 694

42 084

8 149

91 165

70 797

94 301

Avsättning till pensioner
Övrigt
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager

Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

8,9,10

0

0

-2 232

-9

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8,9,10

-46 239

-32 223

-96 533

-61 643

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8,9,10

0

0

0

1 191

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

11

-2 118

-941

-2 118

2 140

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

11

0

0

15 078

0

-48 357

-33 164

-85 905

-58 321

13 808

2 121

53 394

Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

16

313

Amortering av skuld

16

-10 000

0

-13 489

0

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

753

0

Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Medel från finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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13

0

0

-2 983

0

-9 687

13 808

-13 598

53 394

-49 895

71 809

-28 706

89 374

109 053

37 244

154 344

64 970

59 158

109 053

125 638

154 344

4.6. Noter
Tabell 4.6 Noter (tkr)
Kommun
Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

2016-12-31

Koncern

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

272 789

143 046

422 374

305 810

-9 597

-8 371

-9 597

-8 371

Justering för externredovisning

-49 365

496

-49 365

496

Summa verksamhetens intäkter

213 827

135 171

363 412

297 935

Avgår: interna intäkter

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

-807 904

-690 385

-928 735

-793 744

Avgår: kapitalkostnader

22 684

23 954

55 402

23 954

Avgår: interna kostnader

9 597

8 371

9 597

8 371

Justering för externredovisning
Summa verksamhetens kostnader

Not 3: Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

Korrigering av slutavräkning 2014; -70 kr per inv (10 609 1 nov
2013)
Prognos slutavräkning 2015, 43 kr per inv (10684 1 nov 2014)
Korrigering av slutavräkning 2015; 85 kr per inv (10 684 1 nov
2014)
Prognos slutavräkning 2016, -206 kr per inv (10658 1 nov 2015)
Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag

1 665

-8 638

1 655

-8 638

-773 958

-666 699

-862 071

-770 058

2016-12-31
-22 684

2015-12-31
-17 974

2016-12-31
-55 402

2015-12-31
-61 168

0

-5 980

0

-5 980

-22 684

-23 954

-55 402

-67 148

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

413 381

402 759

413 381

402 759

0

-743

0

-743

0

459

0

459

908

908

-2 196

-2 196

412 093

2016-12-31

402 476

2015-12-31

412 093

2016-12-31

402 476

2015-12-31

140 472

129 351

140 472

129 540

3 283

4 402

3 283

4 402

-152

-414

-152

-414

-6 043

-7 821

-6 043

-7 821

Kostnadsutjämning LSS

16 114

17 319

16 114

17 319

Fastighetsavgift

38 560

36 770

38 560

36 770

Kostnadsutjämning

Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 6: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel

46 262

4 660

46 262

4 660

238 496

184 267

238 496

184 456

2016-12-31
26

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

67

301

1 441

Aktieutdelning

941

984

0

0

Borgensavgift

2 822

1 863

0

0

Summa finansiella intäkter

3 789

2 914

301

1 441
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Tabell 4.6. Noter (tkr) forts.
Kommun
Not 7: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor
Ränta pensionsskuld
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella anläggningstillgångar

2016-12-31
-4 392

Koncern

2015-12-31
-4 862

2016-12-31
-10 840

2015-12-31
-12 520

0

0

0

0

-134

-201

-134

-201

-4 526

-5 063

-10 974

-12 721

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

0

0

1 176

1 167

Årets nyanskaffningar

0

0

2 393

9

0

0

3 569

1 176

0

0

-254

-254

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

-508

-254

Utgående bokfört värde

0

0

3 061

922

Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

-254

Avyttringar och utrangeringar

Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Mark
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 276

7 352

300

7 276

7 352

300

0

-76

0

-76

7 576

7 276

7 576

7 276

0

0

0

0

7 576

7 276

7 576

7 276

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

624 302

605 043

900 812

881 267

Årets nyanskaffningar

40 760

15 928

45 559

17 329

Omklassificering

16 067

3 331

16 067

3 331

3 002

0

3 002

-1 115

684 131

624 302

965 440

900 812

-270 433

-254 517

-342 990

-318 431

-15 756

-14 573

-21 598

-23 216

Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
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Tabell 4.6. Noter (tkr) forts.
Kommun
2016-12-31
Årets nedskrivning
Omklassificering

Koncern

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

0

-1 343

0

-1 343

-3 192

0

-3 192

0

-289 381

-270 433

-367 780

-342 990

394 750

353 870

597 660

557 823

16 294

9 188

16 294

9 188

Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Not 10: Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar

1 600

10 437

1 600

10 437

-11 670

-3 331

-11 670

0

6 224

16 294

6 224

16 294

408 550

377 440

611 460

581 393

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

132 505

131 061

817 941

788 478

1 598

1 444

22 792

29 463

Omklassificering

-4 397

0

-4 397

0

Avyttringar och utrangeringar

-3 002

0

-3 002

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

126 704

132 505

833 334

817 941

Ingående avskrivningar

-114 783

-108 985

-416 113

-379 152

Årets avskrivningar enligt plan

-3 401

-3 401

-5 669

-34 564

Årets nedskrivning

-1 653

-2 397

-1 653

-2 397

3 192

0

3 192

0

Omklassificering
Avyttring och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

0

0

-116 645

-114 783

-420 243

-416 113

Finansiell leasing
Ingående balans

3 179

0

3 179

0

Årets nyanskaffning

1 981

4 414

1 981

4 414

Årets avskrivning

-1 874

-1 235

-1 874

-1 235

Utgående balans

3 286

3 179

3 286

3 179

13 345

20 901

416 377

405 007

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

0

0

Övriga andelar

4 227

4 203

12 160

9 947

Kommuninvest

9 613

1 498

9 613

1 498

Redovisat värde vid årets slut

16 940

8 801

21 773

11 445

Summa anläggningstillgångar

438 835

407 142

1 052 671

998 767
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Tabell 4.6. Noter (tkr) forts.
Kommun
Not 12: Fordringar
Kundfordringar
Ersättning för mervärdesskatt

2016-12-31
3 071

Koncern

2015-12-31
3 814

2016-12-31
3 071

2015-12-31
3 814

5 491

3 966

5 491

3 966

12 282

10 647

12 282

10 647

Interimsposter

113 777

81 414

113 777

81 414

Slutavräkning

908

459

908

459

Övriga fordringar

-18

7

73 782

53 267

135 511

100 307

209 311

153 567

Interimsfordringar FTB

Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank
Likvida medel
Handkassor
Bankkonto
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

2016-12-31
12

2015-12-31
14

2016-12-31
12

2015-12-31
14

105

64

105

64

58 706

108 646

125 186

153 936

335

330

335

330

59 158

109 053

125 638

154 344

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
Ingående eget kapital
Byte av redovisningsprincip
Årets resultat
Utgående eget kapital

Not 15: Avsättning för pensioner

-166 763

-138 174

-235 685

-254 033

-5 200

523

-3 950

54 729

-67 037

-29 112

-85 855

-36 381

-239 000

-166 763

-325 490

-235 685

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Avsättningen
Ingående avsättning

18 132

32 493

52 451

64 536

-783

-1 026

-783

-1 139

1 123

1 357

7 837

3 889

60

34

60

34

-257

-2 988

-257

-2 981

0

943

0

943

Övrigt

-1 459

-12 681

-1 459

-12 831

Utgående avsättning

16 816

18 132

57 849

52 451

99%

98%

99%

98%

Visstidspension/särskild avtalspension

4 489

5 084

0

0

Förmånsbestämd/kompl pension

8 098

8 992

0

0

945

517

0

0

13 532

14 593

0

0

3 283

3 540

0

0

16 816

18 132

57 849

52 451

Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder

Aktualiseringsgrad

Specifikation - Avsatt till pensioner

Pension till efterlevande
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
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Tabell 4.6. Noter (tkr) forts.
Kommun
2016-12-31

Koncern

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Antal visstidsförordnanden
Politiker

4

4

4

4

Tjänstemän

Not 16: Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nyupplåningar under året

2016-12-31

2015-12-31

269 334

257 334

2016-12-31

2015-12-31

831 396

778 002

0

12 000

13 569

53 394

Årets amortering

-10 000

0

-10 000

0

Utgående låneskuld

259 334

269 334

834 965

831 396

259 334

269 334

0

0

2 121

1 808

0

0

Summa

261 455

271 142

0

0

Summa långfristiga skulder

261 455

271 142

834 965

831 396

Genomsnittlig ränta

1,19%

1,89%

0,00%

0,00%

Genomsnittlig räntebindningstid

1,38 år

1,65 år

0 dagar

0 dagar

1 år

55%

20%

0%

0%

2-3 år

19%

50%

0%

0%

3-5 år

26%

30%

0%

0%

Långfristiga skulder
Kommuninvest
Långfristig skuld finansiell leasing

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom:

Not 17: Kortfristiga skulder

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Semesterlöneskuld

25 399

23 523

25 399

23 523

Interimsposter

29 540

84 104

29 540

84 104

Källskatt

6 781

6 151

6 781

6 151

Pensioner, individuell

14 146

13 269

14 146

13 269

Leverantörsskulder

21 665

15 339

21 665

15 339

Arbetsgivaravgift

8 239

7 442

8 239

7 442

Löneskatt/Fastighetsskatt

3 040

3 505

3 040

3 505

Kortfristig skuld till staten

2 196

743

2 196

743

Övriga kortfristiga skulder

2 057

3 459

59 715

34 239

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
Summa

Not 18: Borgensåtaganden m m
Borgholm Energi AB
Folkets Hus
Summa

340

307

340

307

2 831

2 625

2 831

2 625

116 234

160 465

173 892

191 245

2016-12-31
455 309

2015-12-31
457 362

2016-12-31
0

2015-12-31
0

108

168

108

168

455 417

457 530

108

168
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Tabell 4.6. Noter (tkr) forts.
Kommun
2016-12-31

Koncern

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

188 875

197 328

193 081

200 792

45 821

47 872

46 841

48 712

234 696

245 200

239 922

249 504

245 200

255 206

249 504

0

-108

1 814

0

0

1 073

-396

0

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna
eller avsättningarna och som inte heller har täckning i
pensionsstiftelses förmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse

Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Pensionsutbetalningar
Förändring av löneskatten
Utgående ansvarsförbindelse

Aktualiseringsgrad

Not 19: Leasing

-378

-1 807

0

0

-9 040

-7 664

0

0

-2 051

-1 954

0

0

234 696

245 200

239 922

249 504

99%

98%

99%

0%

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

Finansiell leasing bilar
Totala leasingavgifter

2 655

1 190

2 655

1 190

Nuvärde minimileasingavgifter

3 286

3 179

3 286

3 179

Därav förfall inom 1 år

2 831

2 625

2 831

2 625

Därav förfall inom 1-5 år

2 121

1 808

2 121

1 808

Not 20: Kommuninvest
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 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 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 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278
kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 710
576 636 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 693 798 804 kronor.
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4.7. Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om
kommunal 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.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas
när dessa förekommer i not till respektive
post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är
sällan förekommande och överstiger 1,0 mkr.

4.7.1. Intäkter
Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos
cirkulär 16:65 i enlighet med rekommendation
RKR 4.2.
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 enlighet med effektiv
avkastning samt erhållen utdelning: när rätten att
erhålla utdelning bedöms som säker.

4.7.2. 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:

Under året har det skett en uppskrivning med 6,0
mkr av den finansiella anläggningstillgången för
kommuninvest. Det redovisade insatskapitalet
i föreningen är 9,6 mkr. Uppskrivningen följer
lagen om kommunal redovisning (6 kap. 6§) och
har gjorts via eget kapital.

•

Immateriell tillgång 0 år

•

IT-utrustning 3 år

•

Kommunbilar 5 år
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•

Inventarier 10 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 44 300 kr
tillämpas komponentavskrivning.

ler 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.

4.7.3. Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i
avtal, till exempel leasing, används den verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
För tillgångar med ett anskaffningsvärde
överstigande 44 300 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 44 300 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 44 300 kronor.
Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk el-
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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 2016 har inga nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar gjorts. För
att tillmötesgå redovisningsprinciper har
gatubelysning omklassificerats från maskiner
och inventarier till byggnader och tekniska
anläggningar 7,4 mkr.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Förpliktelser för pensionsåtaganden för
anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 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.
4.7.4. Koncernredovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga
bolag och kommunalförbund där kommunen
har minst tio procent inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av
figur på kapitel 2.4.13.
Den sammanställda redovisningen upprättas
enligt förvärvsmetoden med proportionerlig
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses
att kommunen eliminerar det förvärvade egna
kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig
konsolidering innebär att den andel av dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den ägda
andelen. Ekonomiska transaktioner mellan
de i koncernen ingående bolagen respektive
kommunen har i allt väsentligt eliminerats.
Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen
fördelats på uppskjuten skatt 22 procent och
eget kapital 78 procent.
Tilläggsposter vid sammanställd redovisning
som inte täcks av den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman är följande:

Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter.
Uppskjutna skatter redovisas under avsättningar.

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen,
Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala
bolag är kommunens redovisningsprinciper
vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.

4.8. Koncernredovisning
4.8.1. Kalmarsunds Gymnasieförbund
Verksamhet

Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett
kommunalförbund som startade 1 juli 1995.
Förbundet har till uppgift att bedriva och
utveckla gymnasial utbildning och kommunal
vuxenutbildning åt medlemskommunerna
Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.
Ordförande för Kalmarsunds Gymnasieförbund
är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är
Sven Stenson (M). Förbundschef är Joachim
Håkansson.
Viktiga händelser

I början av året fastställde Kalmarsunds
gymnasieförbund den digitala agendan för åren
2016 till 2018. Den digitala agendan sätter fokus
på de förväntningar som förbundet har på alla
i organisationen och innebär att förbundet hela
tiden omdefinierar sina processer för att vara i fas
med tiden.
Under året har Kalmarsunds gymnasieförbund
tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.
Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till
skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och
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strategiskt utifrån styrdokumenten för ett
framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med
gott ledarskap för kompetensutveckling och
kollegialt lärande, digitala resurser och nätbaserat
samarbete.

av ej nyttjade medel avseende pensionsrätter.
I bokslut 2014 gjordes en avsättning för
detta ändamål, men ålagda åtgärder är inte
genomförda. Detta innebär att medel återförs till
resultatet (5,9 mkr, inklusive löneskatt).

Kalmarsunds gymnasieförbund har under året
fortsatt att utveckla och förstärka organisationen.
En aktivitet har varit det fortsatta arbetet med
meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare med
syfte att utveckla verksamheten i alla förbundets
skolor så att fler elever når kunskapsmålen.

Den senaste tidens flyktingvåg har inneburit att
förbundet har fått ökade kostnader för bland
annat lokaler, personal, administration och
elevhälsa. I bokslutet finns uppbokade intäkter
från Migrationsverket avseende ersättning för
språkintroduktionen. Dessa uppgår till 17,3 mkr
och tillsammans med budgeterade medel i budget
2016 har verksamheten omsatt 40 mkr under
2016.

En ny insats för året är att Kalmarsunds
Gymnasieförbund deltar i Skolverkets
verksamhetsutveckling för nyanlända elever.
Med riktade systematiska insatser stöder
Skolverket förbundets förmåga att på kort och
lång sikt erbjuda nyanlända en utbildning av hög
och likvärdig kvalitet med målet att förbättra
förutsättningarna för goda kunskapsresultat för
dessa elever.
Under maj månad beslutade Kalmarsunds
gymnasieförbund att även införa
skollegitimationer från och med 1 oktober
2016. Syftet är att elever ska uppleva en trygg
skolmiljö och att personalen ska uppleva en god
arbetsmiljö.

Framtid

Ekonomisk analys

Nämnda faktorer innebär en utmaning gällande
planering av förbundets verksamhetslokaler och
arbetet med lokalavställning, lokalanskaffning
och lokalanpassning kommer att öka markant de
kommande åren.

Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat
för 2016 uppgår till 8 mkr. Skolenheternas
samlade resultat visar ett överskott om 3,1
mkr. Vid bokslutsavstämingen år 2015 uppgick
motsvarande resultat till ett underskott om 13,7
mkr.
Resultatet inklusive både skolenheter,
interkommunala ersättningar, gemensam
verksamhet, finanser samt förbundskontor
innebär att gymnasieförbundet även detta år
klarat av att inhämta det sparbeting, minskning
av 16-19 åringar, som belastade verksamheten i
början av året med ca 16 mkr.
Det positiva resultatet innehåller en återföring
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För att få en optimal organisation avseende
språkintroduktionen, både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt, har förbundet arbetat
intensivt med effektivisering och utökning av
verksamheten. Åtgärderna har resulterat i att det
inte längre finns någon kö av elever på väg in.
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Under den kommande perioden ökar antalet
16-19 åringar inom medlemskommunerna,
vilket innebär att den potentiella målgruppen
blir större. Dessutom beräknas nivån på andelen
ensamkommande barn vara fortsatt hög.

Utöver lokalfrågan är även den stora
efterfrågan på legitimerade lärare något som
gymnasieförbundet måste hantera.
En annan fortsatt ekonomisk utmaning är
finansieringen av den trådlösa pedagogiken.

Viktiga händelser

Tabell 4.8.1 Kalmarsundsgymnasieförbund (tkr)
Bokslut
2016

Budget
2016

Bokslut
2015

Verksamhetens
intäkter

124 508

78 730

127 231

Verksamhetens
kostnader

-530 427

-455 277

-513 000

-12 818

-16 721

-16 494

Pensionskostnader
mm
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Finansenetto

-3 562

-3 584

-3 011

-422 299

-396 849

-405 276

430 288

397 346

410 372

Periodens resultat

7 989

497

5 096

Balansomslutning

174 749

149 141

5 142

4 473

37%

45%

Investeringar
Soliditet

4.8.2. Borgholm Energi Elnät AB
Verksamhet

Borgholm Energi Elnät AB är ett kommunägt
bolag som producerar och levererar vatten, el,
värme och måltider till skolor och äldreboenden. Bolaget sköter även gator, parker och
hamnar, samt tar hand om hushållens avfall
och avlopp. I ansvaret ingår också att förvalta
och städa kommunens fastigheter samt erbjuda företag att hyra lokaler för sin verksamhet.
Koncernen Borgholm Energi har cirka 12 000
kunder där många är kunder inom flera av
verksamhetsområdena. Omsättningen uppgår
till cirka 200 mkr och antalet anställda uppgår
till cirka 100 personer.
Borgholm Energi Elnät AB ägs av Borgholms
kommun och ett antal enskilda personer.
Kommunen är dominerande ägare med 99,36
procent av rösterna. Borgholm Energi AB är
i sin tur helägt av Borgholm Energi Elnät AB,
som har 30 000 aktier i bolaget.

År 2016 har kännetecknats av vattenbrist.
Detta medförde att den VA-strategi som
initierats under 2015 snabbt fick implementeras och vi fick planera för och genomföra
åtgärder, dels för att säkra försörjningen för
2016, men också framåt. Insatserna under
2016 innebar att vi tillförde ca 20 procent mer
kapacitet till vårt vattennät, där sjöledningen
mellan fastlandet och Stora Rör blev en del av
detta.
I juni togs ett historiskt snabbt beslut att bygga ett vattenverk baserat på Östersjövatten,
med placering i Sandvik. Investeringen uppgår till 113 mkr och är kommunens historiskt
största investering. Planerad invigning är i
juni 2017.
Borgholms hamn har fått ett rejält ansiktslyft
och med nybyggnationen av Societetsbryggan, ombyggnaden av Hamnvägen samt
muddringen i hamnen.
Upphandling av entreprenad för avfallsinsamling genomfördes.
Montering av fyra laddstolpar för elbilar i
kommunen utfördes.
Renoveringen av huvudkontoret på Badhusgatan blev färdig. Resultatet är bland annat
förbättrad arbetsmiljö.
Organisatoriskt har befattningen för kundtjänst och kommunikation tillsatts med redan
goda resultat. För att säkerställa kvaliteten
och styrningen av taxorna har denna del fått
ett centralt ansvar och kommer att effektivisera driften i bolaget. Ett ansvar för upphandlingar har också tilldelats.
En förstudie för en hamnutredning har tillsatts för att säkerställa drift och effektivitet i
kommunens hamnar.

Årsredovisning 2016
Kommunens räkenskaper

47

Ekonomisk analys

Koncernen visar ett överskott på 19,6 mkr,
varav den största delen genererats inom
VA-verksamheten. Även Vindkraft visar
högre resultat än föregående år. Elnät uppvisar ett avsevärt högre resultat än föregående
år, vilket beror på större verksamhet utöver
monopolet. De skattefinansierade verksamheterna har totalt sett kostnader i nivå med
budget, bortsett från Vinterväghållning. Gata/
Park visar ett större underskott och Fastighet
visar ett motsvarande överskott. På grund av
ramavtal går en del av fakturorna avseende
fastighetsunderhåll direkt till kommunen.
Övriga verksamheter ligger ungefär på budget. Ränteläget är fortsatt lågt och skuldsättningen har minskat.

Tabell 4.8.2 Borgholm Energi Elnät AB (tkr)
Bokslut
2016

Budget
2016

Bokslut
2015

Verksamhetens
intäkter

214 843

194 579

218 794

Verksamhetens
kostnader

-152 050

-170 509

-185 316

Pensionskostnader

-2 757

-2 833

-2 183

-31 619

-31 330

-31 087

-186 426

-197 172

-218 586

Finansenetto

-8 846

-10 741

-9 197

Periodens resultat

19 571

4 907

-8 989

Balansomslutning

755 997

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Soliditet (%)

54 000

Avkastning på totalt
kapital (%)

10,5%

647 775
56 990

31 000
8,6%

Framtid

Bolaget fortsätter det idoga förbättringsarbetet. Redovisningen inom VA fördjupas och
förnyas liksom projektuppföljningen. Arbetet
för att tydliggöra avtal och extrabeställningar
inom den skattefinansierade verksamheten
pågår. Planeringen fortsätter för att avsluta
avfallsdeponierna i Kalleguta och Rullbackarna. Arbetet fortsätter med att åtgärda oframkomliga vägar och med att förbättra hämtställen för återvinning och avfall.
Byggandet av avsaltningsverket är ett stort
och nydanande projekt. Det genomförs i samarbete med WSP och flera lokala entreprenörer är leverantörer. Även andra investeringar
är planerade, både i ledningsnät och i vattenoch reningsverk.

4.8.3. Ölands Kommunalförbund
Verksamhet

Ölands Kommunalförbund är ett formellt
samarbetsorgan för kommunerna Borgholm
och Mörbylånga. Kommunalförbundet bildades 1970 och har således varit verksamt i 46
år. Kommunalförbundets ledamöter består av
10 förtroendevalda från kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten
i kommunstyrelserna ingår. Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för Ölands Turistbyrå.
Viktiga händelser

I januari 2016 beslutade förbundsdirektionen
att förstärka turistorganisationen genom anställning av tjänsterna Marknadsansvarig och
Utvecklingsansvarig.
Kommunalförbundets styrning och ledning
har under året förstärkts och förtydligats, dels
genom reviderade och nya styrdokument,
dels genom att ölandskommunernas kommunchefer är förbundschef respektive biträdande förbundschef i kommunalförbundet.
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Ekonomisk analys

Framtid

Perioden uppvisar ett negativt resultat med
563 tkr vilket kan jämföras med 1 567 tkr per
2015-12-31.

Kopplat till området destinationsutveckling
har en process och strategi tagits fram för
att långsiktigt kunna arbeta med frågan. Tre
fokusområden har beslutats, cykel, mat och
kultur.
Ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänsten fastställdes under året och omfattar
perioden 2015-2018.

Cykelprojektet ”Fyr till Fyr” som startade under 2012, och vars första etapp har avslutats
under 2015, uppvisade ett positivt resultat om
150 tkr. Under 2016 har arbetet med etapp 2
fortgått.
Under året har investeringsvolymen uppgått
till 869 tkr, vilken består av investeringar i
befintliga samt nyinköpta fordon.
Totalt har den administrativa verksamheten
dragit över budgeterade medel med 350 tkr.
Det är dock väldig stor variation mellan de
olika verksamheterna, där vissa verksamheter
helt har förbrukat sina budgeterade medel
medan andra är orörda. Vissa kostnader har
ej heller budgeterats, såsom IT-kostnader och
förbundschef vilket är en stor anledning till
att budgeten ej går ihop. De avvecklingskostnader för näringslivskontoret som belastat
förbundet under 2016 har nu avslutats. Budgeterade medel för ersättning till förbundschef saknas.

Tabell 4.8.3 ÖKF (tkr)
Bokslut
2016

Budget
2015

Bokslut
2015

13 987

298

8 020

-46 703

-32 769

-36 400

Verksamhetens nettokostnad

-2 161

-1 799

-30 380

Finansenetto

34 314

34 270

31 947

Årets resultat

-563

0

1 567

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-2 000

-34 270

Balansomslutning
Investeringar

17 855

25 380

869

4 236

Turismverksamhet inklusive bokning uppvisar ett resultat -536 tkr mot budget, vilket till
stor del beror på lägre intäkter i turistbyråverksamheten och bokningen.
Räddningstjänsten uppvisar ett resultat 168
tkr bättre än budget.
Finansförvaltningen uppvisar ett litet överskott gentemot budget med 55 tkr. Avskrivningarna överskrider budgeterade medel med
361 tkr och avsättningen till pensioner har
minskat med ca 261 tkr inklusive löneskatt.
Utöver detta har AFA pengar erhållits med
206 tkr.
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Bilagor
Bilaga 1. Statsbidrag
Intäkterna för det tillfälliga statsbidraget
uppgår för 2016 till 55,4 mkr. 1/13-del av
de 50,1 mkr som erhölls i december 2015
redovisades i bokslutet 2015. Tabellen visar
fördelningen enligt §48/16 KF.
Tabellen är indelad efter de 50,1 mkr samt de
9,1 mkr som avser utbildningsförvaltningen
Det tillfälliga statsbidraget om 50,1 mkr är
indelat under rubrikerna investering respektive drift. Finns det ingen budget på
investering finns den under drift och då ses
båda delarna som en helhet. Anledningen till
fördelningen är att de som läggs under investering komponentindelas och skrivs av enligt
redovisningskrav.

50

Årsredovisning 2016
Bilaga 1-7

IT-avdelningen på Höken är färdigställd.
Projektet överskred budget på grund av byte
till säkerhetsglas i fönstrena.
Kostnaden för Strömgården stödboende överskrider budget då det tillkommit åtgärder för
brandsäkerhet, ventilerat golv.
Basboendet uppvisar att överskott på 15,8
mkr då projektet inte genomfördes. Migrationsverket återbetalar samtliga redovisade
kostnader i projektet.
Modulerna på Rälla förskola färdigställdes
senare än planerat, vilket medförde lägre
hyres- och driftkostnader än beräknat.

Tabell Bilaga 1. Statsbidrag
(Intäkter fördelas ut med 1/13 varje månad enligt rekommendation från SKL)

Uppföljning 50 mkr
Investering

Intäkter
2016

Kostnader
2016

Resultat
2016

-46 265

25 263

20 978

0

13 732

-13 732

Kommentar

Fastighet kommun
Ekbacka hus 1 plan 2

0

8 294

-8 294

Höken IT-avdelning

0

2 276

-2 276

Färdigställt

0

3 162

-3 162

Färdigställt

-46 265

11 531

34 710

0

0

0

Upprustning sporthallar

-150

139

11

Upprustning C Köpingsvik

-500

188

312

Fastighet Borgholm Energi
Strömgården stödboende

Drift
Tillfälligt statsbidrag

Färdigställt

Enhet för integration

-1 600

1 113

463

Kompetensutveckling

- 1 000

1 000

0

Utvecklingspott

- 1 000

0

1 000

-200

202

-2

Rödhaken 4 moduler

-3 300

2 627

673

Pågående, fortlöper 2017

Ekbacka HVB Projektering

-9 268

420

8 848

Se rubrik Investering

Höken IT projektering

-2 300

184

2 116

Se rubrik Investering

-16 500

725

15 776

-2 000

88

1 912

Se rubrik Investering

Åkerboskolan moduler

-3 900

3 949

-49

Pågående, fortlöper 2017

Rälla förskola moduler

-1 600

800

800

Pågående, fortlöper 2017

Strömgården stödboende

-2 947

98

2 849

Uppföljning 9,1 mkr

-9 128

9 100

52

Tillfälligt stasbidrag UN

-9 128

780

8 348

0

1 037

-1 037

Personalförstärkningar

0

2 512

- 2512

Läromedel skola och förskola

0

0

0

Invent. skola och förskola

0

1 147

- 1 147

Kompetensutveckling

0

536

-536

Integrationsfrämjande

0

26

-2

Utemiljö skola och förskola

0

410

-410

Undervisningslokaler

0

0

0

Sommarjobb
Fastighet kommun

Basboenden
Kronomagasinet
Fastighet Borgholm Energi

Pedagogik IT

Utbetalning av statsbidrag till GYF

Pågående, fortlöper 2017

Fastighet kommun, investering
Utemiljö skola och förskola

0

1 001

-1 001

Pågående, fortlöper 2017

Undervisningslokaler Köpingsvik

0

1 652

-1 652

Pågående, fortlöper 2017

-55 393

34 363

21 030

Totaler
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Bilaga 2. Kommunstyrelsen
2.1. Nämnden i korthet

2.3. Måluppfyllelse - medborgare

Budgetavvikelse årsbokslut: 33 764 tkr
Tabell 2.3 Medborgare

Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande församling. Direkt under fullmäktige
har kommunstyrelsen det övergripande
ansvaret för kommunens operativa verksamhet.
I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
sker beredning och behandling av ärenden
rörande ledning, samordning och uppföljning
av kommunens samlade verksamhet. Från
kommunstyrelsen läggs också förslag
till beslut inför behandling av ärenden i
kommunfullmäktige.
För kommunstyrelsen är Ilko Corkovic
(S) ordförande. Lars-Gunnar Fagerberg är
tillförordnad kommunchef.

Borgholms kommun ska till 2020 ha ökat till minst
11 000 invånare.
Kommentar
Den 31 december uppmättes antal invånare till 10
930 vilket medför att det är troligt att antal invånare
uppgår till minst 11 000 invånare innan 2020.
Skapa hög service och tillgänglighet för befintliga
och nya företag.
Kommentar
Målvärdet för antal företagsbesök är fem per månad
och utfallet medför besök per månad enligt målvärdet. Det beräknas ta två till tre år mellan insats och
effekt. Kommunen har de senaste två åren arbetat
med företagsbesök. Det visades ingen större effekt
av insatserna föregående år. Prognosen inför mätning 2017 är att kommunens ranking visar en positiv
förändring.
Skapa möjlighet för lokala företag att delta i kommunens utveckling.

•

Borgholm firar 200 år.

Kommentar
Under året har ett antal branschmöten genomförts.
Den förväntade effekten av samtliga branschmöten
är att öka möjligheten för kommunens företag att
vara delaktiga i kommunens utveckling.

•

En integrationsenhet har startats.

Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv.

2.2. Viktiga händelser under året

•

En ungdomssamordnare har anställts i
samarbete med Fryshuset.

•

IT-avdelningen har flyttat till nya lokaler.

•

Nya servrar har köpts in och installerats till
kommunens virtuella miljö.

•

Implementering av målstyrningsverktyget
Stratsys har skett.

•

En förvaltningssekreterare samt en mark- och
exploateringshandläggare har anställts.

Kommentar
Brostatistiken för 2016 visade att det kom ca 60 000
fler besökare till Öland varav 75 procent av dem kom
till Borgholms kommun. Prognos är ca 910 000 gästnätter i Borgholms kommun under 2016. Den prognos som kan göras är att antal gästnätter fortsatte att
öka under 2016. Prognosen baseras på att staden
firade 200 år och det arrangerades evenemang och
aktiviteter under hela året.
Skapa goda förutsättningar för alla att arbeta, leva
och bo i hela kommunen.
Kommentar
”Beredningsgrupp norra Öland” startades i början av
året.

2.4 Måluppfyllelse - verksamhet och process

2.5 Måluppfyllelse - lärande och förnyelse

Tabell 2.4 Verksamhet och process

Tabell 2.5 Lärande och förnyelse

Skapa förutsättningar för kommunal verksamhet ska
kunna drivas av företag eller som personalkooperativ.

Öka barns och ungdomars inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande arbetet genom
samverkan.

Kommentar
Kommunen har sedan många år tillbaka en förskola
som föräldrakooperativ. Då kommunen endast har
en kooperativ verksamhet i kommunen har ingen
förändring skett i antal utförare. Förutsättningar att
bedriva hemtjänstverksamhet har under föregående
år skapats då kommunen införde LOV, lagen om
valfrihet. Dock har ingen extern utförare tillkommit.

Kommentar
•
Fortsatt samarbete med fritidsgårdarna i kommunen och olika uppdrag inom politiken så som
start av byggandet av Aktivitetsparken uppe
i Löttorp. Efterarbetet med ungdomsenkäten
LUPPEN pågår fortfarande. Arbetsinsatser mot
drogmissbruk pågår ständigt, i samarbete med
arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen.
•
Samarbete med bland annat arbetsförmedlingen för att genomföra ungdomsfestivalen Öland
Youth och Youngster. Festivalen genomfördes
genom ett tätt samarbete med fem arbetslösa
unga kvinnor samt ett samarbete med fritidsgårdarna och skolorna.
•
Vi har även inlett ett arbete för att starta ett
ungdomsråd i Borgholms kommun.

Öka samverkan med andra kommuner i syfte att
förbättra verksamheterna.
Kommentar
Det som görs idag för att öka samverkan med andra
kommuner är bland annat att delta i den primärkommunala nämnden, som är ett organ för kommunala
frågor av gemensamt intresse. Aktuellt arbete sker
även med samverkan inom vattenförsörjning. Under
det andra tertialet hade kommunen besök av Habo
kommun för erfarenhetsutbyte.
Skapa förutsättningar för miljö- och klimatarbete
kopplat till långsiktig hållbar tillväxt och innovationer.

Skapa förutsättningar för att den föreningsdrivna och
kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska ses
som viktiga angelägenheter inom kommunens alla
områden.

Kommentar
Vid renovering av kommunens fastigheter genomförs
energibesparande åtgärder.

Kommentar
Inför budget 2016 höjdes aktivitetsbidraget och
bidraget till idrottsutbildarna SISU.
Utveckla medborgarinflytande, demokrati och jämställdhet.
Kommentar
Kommunen har tillsatt en demokratiberedning. Borgholms kommun deltar även i SCBs medborgarenkät.
Resultatet från enkäten visar på ett tydligt sätt vilka
områden som i första hand bör förbättras för att få
nöjdare invånare vad det gäller: kommunen som en
plats att bo och leva på, kommunens olika verksamheter och invånarnas inflytande på kommunala
beslut.
Skapa förutsättningar för en väl fungerande flyktingmottagning.
Integrationssamverkan har arbetat med en mängd
olika insatser för att stimulera det integrationsfrämjande arbetet med fokus på de asylsökande, vilket
infattar bland annat:
•
Arrangera träffar och delta i träffar med myndigheter
•
Ta fram kommunal integrationsstrategi
•
Besök på förläggningar och inventering av
kompetenser
•
Matchning av ovanstående gentemot näringsoch föreningsliv
•
Hjälp vid behov med administrativa frågor och
kontakter med myndigheter
•
Inleda samtal med t.ex. Svenska Kyrkan, Fryshuset samt LRF om samverkan
•
Medverkande av asylsökande vid t.ex. jubileumsfirandet, Skördefesten och Pride
•
Initiering av samordning av svenskundervisning
för asylsökande
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Tabell 2.5 Lärande och förnyelse forts.

Skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunal arbetsmarknadspolitisk verksamhet.
Kommentar
Resursjobb har pågått under ett antal år men nivån
har ökat under den senaste tiden. Framöver ser vi att
vår arbetsmarknadsavdelning har ett tätare samarbete med arbetsförmedlingen.
Vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare
har stor betydelse.
Kommentar
Under första tertialen infördes arbetskläder inom
äldreomsorgen, det har även beslutats att kaffe/te är
gratis för alla anställda inom kommunen.
Borgholms kommun har en aktiv personalförening,
Trikumo, som står för trivsel, kultur och motion.
Kommunen sponsrar en rad aktiviteter, som gym,
badhus, föreläsningar, speedway och hälsofrukost.
Det arbetas även med projektet ”Hälsa varje dag”, ett
aktivt arbete för att få ner sjukfrånvaron.
Borgholms kommun har sedan många år en aktiv
konstklubb, med syftet att främja intresset för konst
och konsthantverk hos anställda och förtroendevalda
inom kommunen.

2.6 Måluppfyllesle - ekonomi
Tabell 2.6 Ekonomi

Nettokostnaderna ska inte överstiga 98 procent av
intäkterna från skatt och bidrag.
Kommentar
Den ekonomiska redovisningen visar att kommunens
nettokostnader inte överstiger 98 procent av skatter
och bidrag. Målet nås till stor del på grund av det
inkomna statsbidraget avseende flyktingmottagning.
Skapa förutsättningar för verksamheterna att
bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som
jämförelsebara kommuner.
Kommentar
Statistik från Kolada visar att Borgholms kommun
ligger i nivå med riket avseende äldreomsorg och
individ- och familjeomsorg. Avseende barnomsorg
och grundskola har kommunen högre nettokostnader
än riket.
Öka samverkan med andra kommuner i syfte att
uppnå ökad kostnadseffektivitet.
Kommentar
Arbetet med en gemensam IT-avdelning med Mörbylånga kommun har fortsatt. Arbetet med vattenförsörjning sker gemensamt med kommuner i länet.

54

Årsredovisning 2016
Bilaga 1-7

2.7 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en budgetavvikelse på
33 764 tkr. I den positiva avvikelsen ingår det
tillfälliga statsbidrag som Migrationsverket
delade ut avseende flyktingmottagning.
Budgetavvikelsen exklusive statsbidrag är -3 651
tkr.
Den största avvikelsen är inom teknisk
service vilket beror på ökade kostnader för
vinterväghållning, muddring av Borgholms
hamn, markarbete i Byxelkroks hamn samt
färdigställande av asfaltering i området
Dovreviken. Det sistnämnda är en kostnad som
skulle ha belastat 2015 års budget men blev
senarelagd till 2016. Även lägre intäkter än
budgeterat för parkeringsverksamheten bidrar till
den negativa avvikelsen. Inom kommunstyrelsens
verksamheter har man under året haft oförutsedda
kostnader som inte varit budgeterade, dessa
påverkar budgetavvikelsen negativt.
Inom övriga verksamheter är det en
positiv budgetavvikelse vilket främst beror
på att det inom personalavdelning och
arbetsmarknadsavdelning varit vakanta
tjänster som inte tillsatts, som bidrar till
lägre personalkostnader än budgeterat.
Även låga kostnader för resursjobb inom
arbetsmarknadsavdelningen är en bidragande
faktor.
Integrationsverksamhetens positiva
budgetavvikelse härleds till schablonersättningar
från Migrationsverket samt återsökta medel
avseende ekonomiskt bistånd från 2015.
Projektet DUA, Delegation för Unga i Arbete,
ett samlokaliseringsprojekt som görs i samarbete
med arbetsförmedlingen kommer att fortsätta
under 2017. Samordningsförbundet har ansökt
om medel för projektet Pontibus där man vill
möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan
för individer med behov av stöd från flera
myndigheter i tre år framöver och under året har
man genomfört en förstudie.

Intäkterna för det tillfälliga statsbidraget uppgår
för 2016 till 55,4 mkr. Av de 50,1 mkr som
erhölls i december 2015 redovisades 1/13 i
bokslutet 2015. Under året har upprustning
av sporthallar genomförts samt har en enhet
för integration etablerats. Satsningar på
kompetensutveckling inom socialförvaltningen
har genomförts samt att moduler för förskolorna
Rödhaken, Rälla och Åkerbo har etablerats. I
kostnaderna ingår även hyres – och driftskostnad
för dessa.
Intäkterna för nyanlända barn och ungdomar
uppgår för 2016 till 9,1 mkr. Genomförda projekt
under 2016 är inköp av inventarier, bland annat
till Runstens förskola samt inköp av pedagogisk
it- utrustning. En utbetalning av statsbidraget till
Kalmarsunds Gymnasieförbund om 780 tkr har
också skett. Satsningar på kompetensutveckling
i skola och förskola har genomförts samt
upprustning av utemiljöer för dessa.

Tabell 2.7 Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kultur
Teknisk service
Fritid

Budget
2016

Utfall
2016

Avvikelse
2016

738

464

274

68 812

69 920

-1 108

1 941

1 914

27

19 721

26 124

-6 404

8 346

8 279

68

Kommunstab

9 307

9 359

-653

Ekonomichef

7 126

6 909

217

IT-samordnare

630

254

376

HR-chef

6 960

6 422

538

Arbetsmarknadsavdelning

4 674

3 396

1 278

DUA

0

0

0

Samordningsförbundet

0

0

0

Integration

0

-1 737

1 737

Tidiga insatser § 37a Lst

0

0

0

Total exkl statsbidrag

128 254

131 905

-3 651

Statsbidrag flyktingar

0

-34 733

34 733

Nyanlända barn och
ungdomar

0

-2 682

2 682

128 254

94 490

33 765

Total

2.8 Framtid
•

Stärka funktionen som hanterar
kommunikation och information.

•

Fortsatt planering för hur vi hanterar våra
fastigheter och att vi har ändamålsenliga
lokaler.

•

Arbeta för god planering och förbättrade
beslutsunderlag från kommunens
stabsfunktioner, det pågår ett
förbättringsarbete.

Bilaga 3. Socialnämnden
3.1 Nämnden i korthet
Budgetavvikelse årsbokslut 2016: 1 049 tkr

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre,
funktionsnedsatta och ensamkommande
flyktingbarn, kommunal hälso- och sjukvård,
individ- och familjeomsorg, samt socialpsykiatri
Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet
för de medborgare som behöver detta i sin vardag
ses som nämndens huvuduppdrag. Gunilla
Johansson (S) är ordförande och Ewa Ekman är
förvaltningschef.
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3.2 Viktiga händelser under året
•

Sjukvård för patienter som är inskrivna i
hemsjukvården ska vara av god kvalitet och
vara lättillgänglig. Hemsjukhuset är arbetsnamnet på ett utvecklingsarbete i samverkan
mellan hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den kommunala hemsjukvården.
Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan
en organisation för hemsjukvård. Där ska den
som är i behov av och har rätt till sjukvård i
hemmet få rätt vård i rätt tid av professionella
utövare, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor, m.fl. I
november 2016 startade arbetet med en kickoff för berörda chefer och medarbetare.

•

Kompetensförsörjning, trivsel och
arbetsglädje för friskare medarbetare
samt önskad tjänstgöringsgrad är viktiga
komponenter för att vara en bra arbetsgivare.
Under året har Kalmar län fått licens för att
bedriva Vård- och omsorgscollege. Det är
en viktig del för framtidens utbildning av
t.ex. undersköterskor. Medarbetarenkäten
som genomfördes 2016 visade goda resultat
för trivsel och en känsla av meningsfullhet.
Att aktivt ansvara för att lyfta goda exempel
betonades under året. Politiskt uppdrag att
öka andelen medarbetare med minst 80
procentig tjänstgöringsgrad har genomförts.

•

Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård
utvecklas vidare. Under året har digitala
lås introducerats i verksamheten. Utökning
kommer att ske under både 2017 och 2018.
Förberedande arbete för att kunna börja
erbjuda tillsynsbesök via webbkamera har
skett.

hur de nya ersättningsreglerna kommer
att påverka oss. Ersättningsnivåerna är
betydligt lägre, boendeformer förändras och
ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat
antal beslut om utvisning som förväntas från
Migrationsverket under 2017.

3.3 Måluppfyllelse - medborgare
Tabell 3.3 Medborgare

Vi har goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och
omsorg.
Kommentar
Uppföljningar av data från kvalitetsregister är övervägande positiva, men resultatet måste analyseras
i högre grad på respektive enhet och relevanta
handlingsplaner skapas, som underlag för förbättring. Utveckling av arbetet med öppna jämförelser
pågår. Verksamheterna kommer fortsättningsvis att
fokusera på att följa och analysera några utvalda
nyckeltal, relevanta för respektive verksamhets förbättringsarbete. Personalens efterfrågan av resultat
i verksamheterna ökar. Genomförda satsningar, som
t.ex. teamutveckling, bemötande, kunskap om funktionsnedsättningar respektive om våld i nära relation,
visar goda effekter.
Fortsatta kompetenssatsningar behöver göras inom
verksamheternas respektive utvecklingsområden.
Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler
måste förbättras i alla verksamheter. Arbetsgivarens
satsning på arbetskläder kan vara en motivationsfaktor för förbättrat resultat.

3.4 Måluppfyllelse - verksamhet och process
Tabell 3.4 Verksamhet och process

Vi har 2016 en ökad andel externa utförare

•
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Verksamheten för ensamkommande har
under 2016 gått in i ett stabilare läge
då anvisningar i stort sett har upphört.
2015 var arbetsbelastningen orimligt hög
i Borgholms kommun liksom i många
andra kommuner. Frågeställningarna nu
och framöver rör både hur vi ska bedriva
HVB respektive stödboende, men också
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Kommentar
Det finns förfrågningsunderlag och därmed möjlighet
att få in privata aktörer på hemtjänstens område. I
nuläget finns inga privata aktörer.

Tabell 3.4 Verksamhet och process forts.

3.6 Ekonomi

Vi har ökad miljömedvetenhet
Tabell 3.6 Ekonomi
Kommentar
Graden av miljömedvetenhet bland medarbetare
har inte kunnat mätas. Aktiviteter med miljöhänsyn
har genomförts. Två elbilar har införskaffats inom
hemtjänsten och samordning av bilresor sker där det
är möjligt. Möjligheter till sopsortering har ökat och
fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad användning av engångsartiklar sker fortlöpande, matavfall samlas i gröna
påsar och arbete för minskad vattenförbrukning sker.

3.5 Måluppfyllelse - lärande och förnyelse

Tabell 3.5 Lärande och förnyelse

Vi har utvecklat verksamheten och har kvalitetsledningssystem för ökat medborgarfokus och ökad
kvalitet.
Kommentar
Kvalitetsledningssystem utvecklas kontinuerligt och
användningen har ökat. Kvalitetsarbete pågår och
inom flera områden uppvisas mycket goda resultat.
Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående
och medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet
med delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet.
Vi har jämställdhetsperspektiv
Kommentar
Arbetet med jämställdhet måste förbättras. Checklista i syfte att beakta jämställdhetsperspektiv att
använda vid nämndsbeslut finns, men används ännu
endast i begränsad omfattning.
Vi har ökad frisknärvaro
Kommentar
Frisknärvaron har minskat. Både den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron, antal tillfällen respektive antal dagar, dag 2-14, har ökat trots vidtagna
åtgärder. Korttidsfrånvaron inom verksamheten för
ensamkommande barn står för den största ökningen,
men verksamheten har också gjort en stor ökning i
bemanning mellan åren. IFO är den enda verksamhet som ökat frisknärvaron. Verksamheten har satsat
på genomlysning och förändring av organisation och
arbetsmiljö.
Strategier för friskare medarbetare finns och har reviderats under året, och ska gälla från 1 januari 2017.
Strategin består av två delar. 1: Riktlinjer vid sjukfrånvaro. 2: Fokus på den goda arbetsplatsen med
trivsel och arbetsglädje. Satsningarna är långsiktiga.

Vi har kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter
behov
Antalet arbetade timmar har ökat, främst inom ordinärt boende och inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Ökningen är förväntad utifrån
ökad bemanning inom dessa verksamheter. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat, liksom antal
barn beroende av att föräldrarna har försörjningsstöd. Ökningen är i hög grad relaterat till ökat antal
nyanlända. Antal placeringar utanför kommunen har
inte gått att minska, delvis beroende på omvärldsfaktorer men också beroende på att bemanningen inom
egen organisation inte varit fullständig under året.
Resursfördelningsmodell, RFM, inom äldreomsorgen
har tagits i bruk under året, men då nyckeltal om
RFM saknas kan ingen bedömning av kostnadseffektivitet utifrån detta göras här.

3.7 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar 2016 en budgetavvikelse
på 1 049 tkr. Budgetavvikelsen exklusive
ensamkommande flyktingbarn visar -10 168
tkr. Ensamkommande flyktingbarn visar en
budgetavvikelse på 11 218 tkr.
Centralt finns en budgetavvikelse på 168 tkr
vilket förklaras av lägre utbildningskostnader
under året, då utbildningskostnader för
socialförvaltningen även har kunnat inrymmas i
det generella statsbidraget. Bemanningsenhetens
budgetavvikelse på 629 tkr förklaras av lägre
personalkostnader.
Hälso- och sjukvård uppvisar en budgetavvikelse
på -430 tkr vilket till stor del beror på högre
kostnader för hjälpmedelsverksamheten.
Vakanser under året har gjort att
personalkostnaderna blivit lägre, vilket gör att
avvikelsen blir något lägre.
Särskilt boende har haft lägre personalkostnader
än vad som är budgeterats vilket bidrar till
budgetavvikelsen på 2 306 tkr. Inom ordinärt
boende är budgetavvikelsen -2 945 tkr. Ökad
bemanning till följd av ett ökat behov i och med
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3.8 Framtid

fler beslutade timmar under året samt kostnader
för sjuklön, fyllnadstid och övertid har lett till
högre personalkostnader vilket är den största
förklaringen till budgetavvikelsen.
Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar
en budgetavvikelse på -5 215 tkr. Högre
kostnader inom personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken och högre kostnader för
köp av vård i annan regi är största förklaringen
till avvikelsen.
Individ- och familjeomsorgen uppvisar en
budgetavvikelse på -4 683 tkr. Under året har
kostnaderna för placeringar inom missbruk och
inom barn och familj varit högre än budgeterat.
Även högre kostnader för ekonomiskt bistånd
har bidragit till avvikelsen. Ensamkommande
flyktingbarn uppvisar en budgetavvikelse på 11
218 tkr för 2016. Avvikelsen beror till största
del på kommunens avtal med Migrationsverket
gällande antal boendeplatser. Lediga platser inom
avtalet är den främsta anledningen till avvikelsen.

Tabell 3.7 Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Centralt

Budget
2016

Utfall
2016

Avvikelse
2016

16 537

16 369

168

Bemaningsenheten

3 017

2 388

629

Hälso- och sjukvård

23 965

24 395

-430

Särskilt boende

75 186

72 880

2 306

Ordninärt boende

67 797

70 742

-2 945

Omsorgen om funktionsnedsatta

55 177

60 391

-5 215

Individ- och familjeomsorg

20 242

24 925

-4 683

Ensamkommande barn
och ungdomar

0

-11 218

11 218

Projekt

0

0

0

261 920

260 871

1 049

Total

För att vara en bra framtida arbetsgivare är
fortsatt arbete med kompetensförsörjning,
trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare
samt möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad
viktigt. Det politiskt uppdraget att öka
andelen medarbetare med minst 80 procentig
tjänstgöringsgrad och minska antalet delade
turer fortsätter under 2017. Kompetenshöjning
genom Vård- och omsorgscollege är påbörjat
och fortsätter. Medarbetarna är engagerade i
verksamheten och kraften och engagemanget hos
dem är framtidens viktigaste resurs. Chefer och
ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny
kunskap och mer stöd för att leda verksamheterna
framöver. Återkoppling av resultat efterfrågas
i större utsträckning och kvalitetsledning ger
systematisk uppföljning, analys och utveckling.
Hemsjukhuset och utvecklingsarbetet inom den
kommunala hemsjukvården tillsammans med
hälsocentralen och landstingsdriven primärvård,
går in ett mer aktivt läge 2017. Arbetet med
att ständigt utveckla och förbättra samarbetet
i hemsjukvården blir än mer angeläget inför
framtidens utmaningar, som dels handlar om ökat
antal äldre men också om den nya lagen, Lagen
om effektiv utskrivning från sluten vård. Den nya
lagen ställer ännu högre krav på samverkan, god
framförhållning och planering av vården kring
patienten.
Utvecklingen inom eHälsa innebär att
socialförvaltningen måste påvisa vikten av och
medverka till att alla invånare har en god tillgång
till internet. De tjänster som kan bli aktuella
i framtiden förutsätter välfungerande IT-nät.
Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas
vidare. Utökning av digitala lås kommer att ske
under både 2017 och 2018. Tillsynsbesök via
webbkamera kommer att erbjudas brukare under
den närmaste tiden, en av flera tjänster som
sannolikt behövs inom framtidens socialtjänst.
Integration av asylsökande, kommunplacerade
och nyanlända svenskar är en kommunal
angelägenhet. Inom socialtjänsten är det
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sannolikt bland de nya svenskarna vi kommer
att rekrytera framtida medarbetare för
bland annat äldreomsorgen. Samarbete med
integrationssamordnare, arbetsförmedling
och övriga aktörer behöver förbättras.
Frågeställningarna framöver rör både hur vi
ska bedriva HVB respektive stödboende men
också hur de nya ersättningsreglerna kommer
att påverka verksamheten. Ersättningsnivåerna
blir betydligt lägre, boendeformer förändras
och ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat
antal beslut om utvisning som förväntas från
Migrationsverket under 2017. De unga som får
PUT, permanent uppehållstillstånd, ska ges stöd
och hjälp för att kunna integreras på ett bra sätt i
det svenska samhället.

Bilaga 4. Utbildningsnämnden

4.3 Måluppfyllelse - medborgare
Tabell 4.3 Medborgare

Borgholms kommuns barn är kunnigast i Kalmar län.
Kommentar
•
Vi nådde placering 2 av 12 i länet gällande
behörighet. En förbättring med en placering mot
föregående år.
•
Vi nådde placering 1 av 12 i länet gällande
meritvärde. En förbättring med en placering mot
föregående år.
•
Skolorna har systematiskt arbetat för högre
måluppfyllelse genom att organisera utbildningen på de lägre stadierna så att eleverna undervisas av ämnesbehöriga lärare i alla ämnen.
Tidigare har en klasslärare undervisat eleverna
i de flesta ämnen, oavsett ämnesbehörighet.
Vidare har mycket arbete lagts ned på att öka
kompetensen i bedömning och betygsättning.
Kraftfulla fortbildningsinsatser i kombination
med en ökad digitalisering har sannolikt också
haft betydelse för de goda resultaten.

4.4 Måluppfyllelse - verksamhet och process

4.1 Nämnden i korthet
Budgetavvikelse årsbokslut 2016: 1 029 tkr

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola
barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år),
skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9),
grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola
och bibliotek. Lennart Andersson (S) är
utbildningsnämndens ordförande och Jan-Erik
Carlsson är tillförodnad förvaltningschef.

Tabell 4.4 Verksamhet och process

Borgholms kommuns barn använder modern teknik i
sitt lärande.
Kommentar
Full måluppfyllelse är ett resultat av ett långsiktigt
och systematiskt målarbete. Stora insatser har
gjorts på att nå det kvantitativa målet och dessa har
kompletterats både med lärande i form av lokala utvecklingsprojekt på olika skolor men också kraftfulla
gemensamma fortbildningsinsatser för att få ut så
mycket som möjligt ur de tekniska plattformarna.

4.2 Viktiga händelser under året
•

Ta emot och anordna utbildning till de
nyanlända och asylsökande barnen har varit
den otvivelaktigt största utmaningen under
året.

•

Lokalförsörjningen gällande förskolor
har lösts genom att öppna ett antal nya
avdelningar.

•

Under året har öppna förskolan utvecklats
och har nu verksamhet i både Borgholm och
Löttorp.
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4.5 Måluppfyllelse - lärande och förnyelse

Tabell 4.5 Verksamhet och process

Borgholms kommuns barn är trygga i vår verksamhet.
Kommentar
Vi har utifrån visionen Trygga barn växer här arbetat
med frågeställningar som ska stödja personalen att
definiera och konkretisera vad den visionen betyder
för varje medarbetare på varje arbetsplats. Vi har
också lagt ner ett stort arbete med att utveckla de
olika enheternas likabehandlingsplaner för att arbeta
förebyggande och främjande och också tagit fram
gemensamma rutiner för hur kränkningar ska hanteras och rapporteras. Vi har dessutom ett pågående
treårigt värdegrundsarbete tillsammans med organisationen Friend´s.

4.6 Måluppfyllelse - ekonomi

Norra rektorsområdet uppvisar en
budgetavvikelse om -340 tkr, vilket förklaras
av högre personalkostnader och driftkostnader
för lokaler. Köpingsvik uppvisar lägre
personalkostnader till följd av vakanta tjänster
vilket förklarar budgetavvikelsen om 928 tkr.
Central Barnomsorg visar en budgetavvikelse
om 1 358 tkr, som främst förklaras av lägre
personalkostnader än budget och högre inkomna
intäkter för barnomsorg skapar överskottet.
Viktoriaskolan uppvisar en budgetavvikelse
om -748 tkr vilket främst förklaras av högre
kostnader för lokaler, kost och personal.
Södra rektorsområdet visar en budgetavvikelse
om -816 tkr. Budgetavvikelsen för
Södra rektorsområdet härleds av högre
personalkostnader än budgeterat. Slottskolan
uppvisar en budgetavvikelse om 145 tkr vilket
förklaras av lägre personalkostnader.

Tabell 4.6 Ekonomi

Verksamheten ska anpassas efter efterfrågan.
Kommentar
Årsbokslutet visar på ett överskott i förvaltningens
budget. Bedömningen är att kostnader som annars
uppstått i ordinarie budget delvis kunnat läggas inom
ramen för det särskilda statsbidraget. Att man inte
lyckats rekrytera personal fullt ut bidrar till att vakanser uppstått som också påverkar resultatet.

Tabell 4.7 Året i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget
2016

Utfall
2016

Avvikelse
2016

Centralt

41 757

41 012

745

4.7 Ekonomisk analys

Norra rektorsområdet

22 586

22 926

-340

Förvaltningen uppvisar 2016 en budgetavvikelse
på 1 029 tkr. Budgetavvikelsen exklusive
flyktingprojektet uppgår till 1 291 tkr.
Flyktingprojektet uppvisar en budgetavvikelse
om -262 tkr.

Köpingsvik

18 751

17 823

928

Central barnomsorg

10 801

9 444

1 358

Centralt visar förvaltningen en budgetavvikelse
om 745 tkr. Inkomna intäkter avseende
statsbidrag för lärarlönelyftet och karriärstjänster
förklarar till budgetavvikelsen på grund av att
motsvarande kostnader uppvisas på respektive
område. Budgetavvikelsen förklaras även av
högre intäkter än budgeterat för barnomsorg.
Interkommunal ersättning uppvisar en
budgetavvikelse om -2 702 tkr.
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Projektet Flyktingundervisning visar en
budgetavvikelse om -262 tkr vilket förklaras
av högre kostnader för personal och drift än
inkomna intäkter från Migrationsverket.

Årsredovisning 2016
Bilaga 1-7

Viktoria

15 929

16 677

-748

Södra rektorsområdet

24 438

25 254

-816

Slottsskolan

24 083

23 938

145

Musikskolan

1 921

1 907

14

Biblioteket

6 066

6 055

11

Flyktingundervisning

0

262

-262

Svenska Filminstitutet

0

12

-12

SFI-37 Föräldrar och
barn

0

-6

6

166 332

165 302

1 029

Total

4.8 Framtid
Verksamheten står fortsatt inför utmaningen
att utbilda våra nyanlända elever och anpassa
verksamheten till att antal asylsökande
elever minskar och antal elever med
uppehållstillstånd ökar. Beslut att starta en
central enhet för att möjliggöra för skolorna
att klara utbildningsuppdraget är taget i
utbildningsnämnden. Nämnden har även ingått
ett samarbete med Skolverket avseende insatser
för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
elever och vid behov för elever med annat
modersmål än svenska.
Utbildningsnämnden har beslutat om nya
nämndsmål och verksamhetsmål som börjar
gälla från och med 1 januari 2017. Dessa mål
ska integreras med kvalitetsarbetet utifrån
de nationella mål som verksamheterna
ska följa samt följas upp i kommunens
kvalitetsredovisningssystem Stratsys. En
utmaning blir att förbättra de redan mycket goda
resultaten som har visat sig ibland annat SKL:s
öppna jämförelser.
Vi står också inför att Åkerboskolans renovering
ska påbörjas under året. Viss planering har redan
påbörjats under 2016 men det återstår en hel del
utmaningar som behöver lösas för att få en väl
fungerande pedagogisk miljö för skolans barn
och elever. Utvecklingen av barnens utemiljöer
i verksamheterna kommer också att fortgå under
2017. Planeringen är i stort sätt genomförd under
2016 och själva arbetet är redan i full gång.
I slutet av året genomförde Arbetsmiljöverket
sin nationella inspektion i vår kommun. Där
identifierades ett antal utvecklingsområden som
utbildningsnämnden kommer fortsätta att arbeta
med under 2017.

Bilaga 5. Samhällsbyggnadsnämnden
5.1 Nämnden i korthet
Budgetavvikelse årsbokslut: 2 202 tkr (997 inkl
bostadsanpassning)

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för
kommunens uppgifter inom samhällsplanering,
byggande, miljö- och hälsoskydd inklusive
naturvårdsfrågor och bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden är också
myndighetsnämnd inom samma områden
och svarar för tillsyn och kontroll av cirka
1200 verksamheter inom kommunen, bland
annat många kommunala verksamheter, som
skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda
boenden, fastigheter, storkök, reningsverk och
avfallsanläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för
detaljplanering, VA-planering, bygglov,
bostadsanpassning, energi- och klimatrådgivning,
miljöskydd, livsmedel, hälsoskydd,
serveringstillstånd, strandskydd, natur- och
kulturmiljö.
Kommunstyrelsen ansvarar för vissa
samhällsbyggnadsverksamheter som
utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen,
översiktsplanering, karta och GIS, regional
trafikplanering, servicecenter inklusive viss
kommuninformation.
Verksamheten syftar till att tillgodose
medborgarnas behov genom att ge
förutsättningar för hållbar utveckling, ge
god service och information och därmed
skapa goda förutsättningar för utveckling och
att leva och bo i Borgholms kommun. För
samhällsbyggnadsnämnden är Lennart Bohlin
(FÖL) ordförande. Förvaltningschef är Linda
Hedlund sedan 1 juni.
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5.2 Viktiga händelser under året
•

5.5 Måluppfyllelse - lärande och förnyelse

Planering och genomförande av hamnen,
torg, gator och torg i Borgholms stad.
Tabell 5.5 Lärande och förnyelse

•

Behovsutredning för att kartlägga
förvaltningens personalbehov.

•

Åtgärder för att hantera de extremt låga
grundvattennivåerna på Öland.

•

Stärka ledarskapet på förvaltningen genom
ytterligare två chefer/arbetsledare.

•

Flera strategiska rekryteringar efter
uppkomna vakanser.

Skapa effektiva processer i nära samarbete inom
hela samhällsbyggnadssektorn, SBN, KS och BEAB
Kommentar
Vi strävar mot att skapa effektiva processer och
samarbeten och bedömer att vi ligger relativt långt
framme. Arbetet kommer att stärkas 2017 då vi nu
har en bättre bemanning på SBFs administration,
som är nyckeln till detta arbete.

5.6 Måluppfyllelse - ekonomi
Tabell 5.6 Ekonomi

5.3 Måluppfyllelse - medborgare
Tabell 5.3 Medborgare

Skapa högre tillgänglighet, ge hög service och ett
gott bemötande.
Kommentar
Vi strävar hela tiden mot målet, men underbemanning p.g.a. höga sjuktal och vakanser innebär
att arbetsbördan för enskilda blir så hög att både
tillgänglighet och service påverkas negativt.

Klara av budgetmålen och sträva mot ökad självfinansiering
Kommentar
Målet bedöms vara uppnått utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv. Inom ramen för
förvaltningens ansvar och myndighetsutövande
bedriver vi verksamheten så att den underbygger en
hållbar tillväxt och strategiskt samhällsbyggnad.

5.7 Ekonomisk analys
5.4 Måluppfyllelse - verksamhet och process
Tabell 5.4 Verksamhet och process

Arbeta mot en hållbar tillväxt och strategisk samhällsbyggnad
Kommentar
Målet bedöms vara uppnått utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens perspektiv. Inom ramen för
förvaltningens ansvar och myndighetsutövande
bedriver vi verksamheten så att den underbygger en
hållbar tillväxt och strategiskt samhällsbyggnad

Förvaltningen uppvisar 2016 en budgetavvikelse
om 997 tkr. Budgetavvikelsen exklusive
bostadsanpassning uppgår till 2 205 tkr.
Bostadsanpassning visar en budgetavvikelse om
-1 205 tkr.
Administration har haft lägre personalkostnader
än budgeterat vilket främst förklarar
budgetavvikelsen om 434 tkr. Kontorsservice
visar en budgetavvikelse om -147 tkr som härleds
främst till högre driftkostnader för kommunbilar
och porto.
Byggverksamheten visar en budgetavvikelse om
535 tkr som förklaras främst av högre intäkter
än budgeterat. Planavdelningen uppvisar en
budgetavvikelse om 867 tkr vilket härleds av
högre intäkter och lägre personalkostnader.
Högre utredningskostnader än budget inom plan
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och GIS-verksamheten gör att budgetavvikelsen
reduceras.
Miljö- och hälsoskydd visar en budgetavvikelse
om 1 191 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst
av vakanta tjänster inom miljö- och hälsoskydd.
Trots vakanserna uppvisas högre intäkter än
budgeterat.
Projekten för förvaltningen visar en avvikelse om
-574 tkr som främst härleds av slutredovisning
för VA-rådgivning. VA-rådgivning genererar
en kostnad för förvaltningen om 454 tkr vilket
huvudsakligen innefattar personalkostnader. Rälla
detaljplan generar en kostnad för förvaltningen
om 167 tkr.
Bostadanpassningen uppvisar en budgetavvikelse
om -1 205 tkr. Budgetavvikelsen förklaras av
fler och större bostadsanpassningsuppdrag än
budgeterat.

Medarbetarundersökningen 2016 och
behovsutredningen har identifierat en rad viktiga
områden där förbättringsarbete behövs för att
stärka förvaltningen. Detta är ett pågående arbete
som kommer att fortsätta under hela 2017. Vi
arbetar med tydligare processer och delvis nya
arbetssätt och hoppas kunna förbättra lagandan
och därmed arbetsklimatet. Ett stort behov
är åtgärder för att minska sjukfrånvaron, där
medarbetarna anger bättre struktur i ledarskap
och närmare till närmsta chef som viktigast. De
åtgärder vi nu genomför kommer förhoppningsvis
att på sikt leda till mindre psykisk ohälsa på
arbetsplatsen.
Förvaltningen kommer under året fortsätta arbetet
med att öka servicenivå, tillgänglighet och
bemötande.

Tabell 5.7 Året i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget
2016

Utfall
2016

Avvikelse
2016

442

533

-91

Administration

1 212

3 430

434

Servicecenter

-1 074

2 192

-11

1 212

1 359

-147

-1 074

-1 608

535

Nämnd

Kontorsservice
Bygg
Plan

2 739

1 872

867

Miljö- och hälsoskydd

3 346

2 155

1 191

Projekt
Total
Bostadsanpassning
Summa

0

574

-574

12 708

10 506

2 202

1 249

2 454

-1 205

13 958

12 960

997

5.8 Framtid
De extremt låga grundvattennivåerna som
uppmättes 2016 visar tillsammans med andra
väderhändelser som extrema högvattenstånd
att det krävs ett förebyggande arbete och att
det upprättas en beredskap för att hantera nya
situationer.
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6.2 Viktiga händelser under året

Bilaga 5. Revisionen

Verksamheten för överförmyndare har från och
med januari flyttat till Kalmar kommun och bildat
gemensam tjänsteorganisation mellan Kalmar,
Borgholm och Mörbylånga.

5.1 Nämnden i korthet
Budgetavvikelse årsbokslut 2016: 0

Kommunrevisorerna granskar varje år all
verksamhet inom kommunkoncernen.

Mycket av resurserna inom överförmyndaren fick
läggas om för att klara hanteringen av det stora
antal ensamkommande barn.

5.2 Viktiga händelser under året
6.3 Ekonomisk analys

Revisorerna har även bland annat genomfört en
granskning av kommunens hamnverksamhet,
materiella anläggningstillgångar
och exploateringsprojekt samt av
flyktingverksamheten.

5.3 Ekonomisk analys
Resultatet för kommunens revision är enligt
budgeterad nivå.

Tabell 5.3 Året i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget
2016

Utfall
2016

Avvikelse
2016

Revision

682

682

0

Total

682

682

0

Kombinationen av nyanställningar, stort antal
ensamkommande barn och inslag av kulturella
förhållanden hos de tre kommunerna har
försvårat arbetet under året. Personalkostnader
och driftkostnader som avser ensamkommande
ungdomar kommer att återsökas hos
migrationsverket av Kalmar kommun. Arbetet
med återsökning för 2016 påbörjades, på
grund av den hårda arbetsbelastningen i mitten
av september. Intäkterna som ska återsökas
är uppbokade enligt försiktighetsprincipen.
Överförmyndarverksamheten uppvisar för
perioden en budgetavvikelse på -803 tkr.

Tabell 6.3 Året i siffror (tkr)
Verksamhet

5.4 Framtid

Budget
2016

Utfall
2016

Avvikelse
2016

Överförmyndare

780

1 583

-803

Total

780

1 583

-803

Revisionen kommer under året att arbeta enligt
antagen granskningsplan.

6.4 Framtid

Bilaga 6. Överförmyndare
6.1 Nämnden i korthet
Budgetavvikelse årsbokslut 2016: -803

Överförmyndaren är en kommunal myndighet
som har till uppgift att utöva tillsyn över
överförmyndare, förvaltare och gode män.
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För överförmyndarverksamheten fortsätter det
förändringsarbete som påbörjades under hösten
2016 för att komma i balans efter den hårda
arbetsbelastningen.
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