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Delårsbokslut 1 januari-31 augusti 2016
Kommunstyrelsen överlämnar 2016-10-25 § 176 delårsbokslutet till
revisorerna för granskning och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
delårsbokslutet.
Revisorerna har granskat delårsbokslutet och inkommit med förslag på
åtgärder vilka har inarbetats i bokslutet.
Korrigeringarna finns beskrivna i eget dokument.

2015/44

Verksamhetsplan med budget 2017 och plan 2018-2019
Kommunstyrelsen föreslår 2016-10-25 § 183 kommunfullmäktige
att skattesatsen 2017 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.
att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2017.
att anta Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019; noteras att kommunstyrelsens ram utökats med 140 tkr enligt bifallet yrkande.
att anta föreslagen investeringsram för år 2017 och föreslagna projekt
samt investeringsplan för 2018-2021.
att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av
drift- och investeringsmedel från 2016 till år 2017.
att delegera till kommunstyrelsen att föra in det intäktsbelopp som överstiger 10 mkr enligt det slutgiltiga beskedet om extra statsbidrag i
kommunstyrelsens ram.
att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2017 omsätta lån d v s låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2017.
att borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2017.
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att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.
Vidare överlämnas till kommunfullmäktige
att godkänna revisionens förslag till budget för år 2017.
Observera att korrigeringar sedan kommunstyrelsens beredning finns
beskrivna i eget dokument.

45

Bilagt finns även redan Antagna Taxor för Borgholms kommun. Det är
endast förändringar och nya taxor som kommunfullmäktige har att besluta
om – de framgår av själva budgethandlingen.
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Delårsrapport och prognos för 2016, Ölands Kommunalförbund
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2016-10-17 § 45 delårsrapporten till
revisorerna för granskning och till medlemskommunera för godkännande.

2016/227

46-72

8

Interpellation (Hans Lundberg SD) till och svar från kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) gällande Vad kostar
immigrationen till Borgholms kommun?
Kommunfullmäktige gav 2016-10-17 § 164 rätt att ställa interpellationen.
Svaret är ännu inte klart men kommer att skickas ut av kso innan
sammanträdet.

2016/7

73
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Sammanträdestider 2017
Förslag på sammanträdestider 2017.

2016/221

74

FÖR KÄNNEDOM
Återtaget - Medborgarförslag (Julius Sääf), Åter öppna Runstens
skola
Information att medborgarförslaget är återtaget och avslutas från vidare
handläggning.

2015/232

75

Granskningsrapporter som kommunfullmäktige fått för kännedom.
Rapporterna besvaras av respektive nämnd enligt missiv.
- Granskningsrapport - kvalitet inom äldreomsorg (Hid 2016.2341)- Granskningsrapport - utbildningsnämndens ledning och uppföljning av verksamheten (H.id 2016.2448)

Onumrerat

Årshjul – 2016/2017

Onumretat

- - - - - -Skickas digitalt 2016-11-10
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 176

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Dnr 2015/44-041 KS

Delårsbokslut 1 januari – 30 augusti 2016.
Controller Mattias Sundman och t f ekonomichef Linda Kjellin redogör för
delårsbokslutet.
Av rapporten framgår bland annat att
- resultatet efter åtta månader är ett plus på 59,8 mkr. Helårsprognos är
beräknad till plus 43,6 mkr.
- vid delåret uppgår kommunens totala låneskuld till 259,3 mkr.
- den genomsnittliga räntan för kommunens lån är 1,3 %.
- kommunens borgensåtagande uppgår till 552,1 mkr där 551,5 mkr avser
borgen för Borgholm Energi.
- investeringsbudget för 2016 uppgår till 41,6 mkr. Vid delårsavstämningen
har 23,5 mkr förbrukats. Under årets åtta första månader har följande
större projekt genomförts: Parkvillan, Hamnvägen brygga, avsmalnande
Hamnvägen och Runstens förskola.
- antalet tillsvidareanställda har ökat med 46 personer.
- sjukfrånvaron har ökat något sedan delårsrapport 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna delårsbokslutet för perioden 1 januari-30 augusti 2016.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

4

5

Granskningsrapport

Caroline Liljebjörn
Certifierad kommunal
revisor
Elin Petersson
Revisionskonsult
1 november 2016

Granskning av
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Granskning av delårsrapport 2016

1 Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som
kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som
de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Resultatet för perioden är 59,8 mnkr (19,4 mnkr), vilket är 40,4 mnkr högre än
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om
43,6 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:
-

Vi bedömer att informationen i delårsrapporten behöver tydliggöras för att
uppfylla syftet att ge fullmäktige underlag för styrning, ledning och kontroll
av den kommunala verksamheten. Det gäller bland annat den finansiella
analysen, uppföljningen av de finansiella målen samt drift- och investeringsredovisningen.

-

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs i
stycket ovan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att
kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

-

Vi bedömer att prognostiserade resultat är förenliga med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget 2016. Enligt prognosen uppnås samtliga
finansiella mål.

-

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat delvis är
förenliga med de verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt i budget 2016. Vi bedömer att redovisningen av måluppfyllelsen ska göras utifrån en prognos för helårsutfallet.
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2 Inledning
2.1 Bakgrund
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten
från årets början.
KL 9 kap 9 a §
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a §
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten
och årsbokslutet.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på
följande revisionsfrågor.


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

2.3 Revisionskriterier
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige.
Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen och lag om kommunal redovisning



Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt



Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning
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2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:


Intervjuer med berörda tjänstemän



Analys av relevanta dokument



Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per
2016-08-31 samt av resultatprognosen för året



Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda
målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än
på substansgranskning.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till delårsrapporten som
presenterades 2016-10-21. Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten
2016-10-25 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2016-11-21.
Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret.
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3 Granskningsresultat
3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket är inom
den tid som lagen om kommunal redovisning stadgar1.
Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Det finansiella avsnittet innehåller även
en investerings- och driftredovisning. Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av styrmodellen, intern kontroll, personalrelaterade händelser samt ekonomin.
Nämndernas verksamhetsberättelser innehåller rubrikerna nämnden i korthet, viktiga händelser under året, måluppfyllelse, ekonomisk analys och framtid. Det finns
en uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Vår granskning visar att det finns brister i beskrivning och uppställning av bland
annat finansiell analys, uppföljning av finansiella mål samt drift- och investeringsredovisning. Bristerna omfattar användningen av vissa begrepp, beskrivning av vilken period nyckeltalen avser, vilken betydelse nyckeltalen har för utvärderingen av
kommunens ekonomi samt avsaknaden av överensstämmelse mellan samma uppgifter som återkommer i delårsrapporten. Uppföljningen av verksamhetsmässiga
mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer inte fullt ut med de mål som
anges i budgetdokumentet för år 2016.
Delårsrapporten innehåller en sammanställd redovisning som omfattar de bolag
och förbund där Borgholms kommun har ett betydande inflytande. Resultatet i
kommunkoncernen uppgår för perioden januari till augusti till 75,8 mnkr. I delårsrapporten finns en beskrivning av kommunkoncernens verksamhet och årsprognoser för respektive bolag och förbund.
Resultatet för Borgholms kommun uppgår under årets första åtta månader till
59,8 mnkr, vilket är 40,4 mnkr högre än motsvarande period föregående år.
Följande poster kommenteras:


Det tillfälliga statsbidraget som utbetalades i december 2015 uppgick till
59,2 mnkr (inklusive 9,1 mnkr från Skolverket). Bidragen avsåg år 2015 och
år 2016 enligt riksdagens beslut och i bokslutet för år 2015 resultatfördes
3,8 mnkr. Under år 2016 har 36,9 mnkr resultatförts och per den 31 augusti
kvarstår 18,5 mnkr i balansräkningen som förutbetald intäkt. Posten kommer att resultatföras under resterande del av år 2016.
Vi bedömer att hanteringen av det tillfälliga statsbidraget överensstämmer
med riksdagens beslut och god redovisningssed.

1

Lagen om Kommunal redovisning kap 9 § 1
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Under perioden januari-augusti 2016 har det bokförda värdet på innehavet i
Kommuninvest skrivits upp med 6,0 mnkr. Uppskrivningen har ökat finansiella anläggningstillgångar och redovisats direkt mot eget kapital, som ökat
i motsvarande mån.
Vi bedömer att hanteringen överensstämmer med god redovisningssed.



Principen för redovisning av semesterlöneskulden har ändrats. Förgående år
togs inte hänsyn till uttagna semesterdagar under perioden januari-augusti
2015. Per den 31 augusti 2016 redovisas den verkliga semesterlöneskulden,
som uppgår till 16,3 mnkr. Det är en minskning med 7,2 mnkr jämfört med
31 december 2015.
Vi bedömer att hanteringen överensstämmer med god redovisningssed.

Vi har för övrigt granskat ett urval av poster bl.a. avseende periodiseringar som är
gjorda i samband med delårsrapporten. Granskningen är inriktad på större poster
som skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgiften, personalkostnader,
sociala avgifter, pensionskostnader, särskild löneskatt samt förutbetalda respektive
upplupna2 kostnader och intäkter. Granskningen visar att posterna har periodiserats korrekt.

Bedömning
Vi bedömer att informationen i delårsrapporten behöver tydliggöras för att uppfylla
syftet att ge fullmäktige underlag för styrning, ledning och kontroll av den kommunala verksamheten. Det gäller bland annat den finansiella analysen, uppföljningen
av de finansiella målen samt uppställning och innehåll i drift- och investeringsredovisningen.
I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs i stycket
ovan, inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Vi bedömer vidare att delårsrapport och årsredovisning ska utgå från budgetdokumentet vad gäller form och disposition.

2

Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden.
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3.2 Resultatanalys
Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 43,6 mnkr, vilket är 31,5 mnkr
bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på att:


Verksamhetens nettokostnad avviker positivt med 29,3 mnkr mot budget.



Finansnettot ligger i prognosen 2,2 mnkr bättre än budgeterat. Det är framförallt de finansiella kostnaderna som förväntas bli lägre än budget.

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2015 och 2016,
prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.
Resultaträkning tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall
delår 2015

Utfall
delår 2016

Prognos
2016

86 895
-442 892
-11 836

148 010
-505 925
-13 056

211 010
-748 453
-21 024

Avvikelse
mot
budget
74 879
-45 945
363

-367 833

-370 971

-558 467

29 297

268 357

273 386

412 949

791

119 715

158 817

190 408

-762

2 250
-3 044
19 445

2 829
-4 250
59 811

3 766
-5 094
43 562

764
1 406
31 496

Utfall per 2016-08-31
Resultatet per 2016-08-31 uppgår till 59,8 mnkr, vilket är 40,4 mnkr högre än
samma period föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat med 61,1 mnkr vilket
främst beror på ökade ersättningar och bidrag kopplade till migration.
Verksamhetens kostnader har ökat med 63,0 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av ökningen beror 41,4 mnkr på ökade personalkostnader i samband
med lönerevision samt att antalet årsarbetare ökat med 98 stycken jämfört med 31
augusti 2015. Kostnader för externa placeringar, institutionsboende med mera har
ökat med ca 20,0 mnkr. Övriga kostnader som ökat avser lokaler, förbrukningsmateriel, livsmedel med mera.
Samtidigt har skatteintäkter och generella statsbidrag totalt ökat med 46,4 mnkr
jämfört med de första åtta månaderna år 2015 varav 30,8 mnkr avser det tillfälliga
statsbidraget som utbetalades i december 2015.
Prognos för år 2016
Det prognostiserade resultatet, 43,6 mnkr, motsvarar 7,2 % av skatteintäkter och
statsbidrag. Det är 31,5 mnkr bättre än budgeterat. Nämndernas prognos för utfallet
per 31 december 2016 är ett överskott med 39,1 mnkr jämfört budget. Det tillfälliga
statsbidraget ingår i prognosens resultat med 55,4 mnkr. Resultatet för återstoden
av år 2016 belastas med kostnad för intjänad semester med cirka 7,3 mnkr.
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Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 43,6 mnkr enligt prognosen för helåret.

3.3 Nämndernas budgetuppföljning och
prognos
Tabellen nedan visar utfall, budget och avvikelse per 31 augusti samt avvikelse mellan prognos och budget för år 2016.
Budgetavvikelse
augusti

Utfall
augusti

Budget
augusti

Kommunstyrelse

-54 103

-82 586

28 483

33 979

Övriga nämnder

-1 243

-975

-268

-408

Driftredovisning per nämnd, tkr

Borgholms slott

Avvikelse budget
prognos 2016

1 866

946

920

326

Utbildningsnämnden

-106 857

-110 514

3 657

3 800

Socialnämnden

-176 278

-175 289

-989

1 789

Samhällsbyggnadsnämnden

-8 880

-10 013

1 133

447

Bostadsanpassning

-1 494

-833

-661

-856

-346 989

-379 264

32 275

39 077

-10 927

-9 780

21 349

29 297

Totalt
Jämförelsestörande post
Verksamhetens nettokostnader

-10 927
-357 915

-379 264

Finansförvaltning

417 728

386 524

31 204

2 199

Totalt

59 812

7 260

52 552

31 496

I delårsrapporten finns en driftredovisning som visar nämndernas budgetavvikelser
per 31 augusti samt för budget och prognos år 2016. Enligt upprättad prognos visar
nämnderna ett överskott med 39,1 mnkr jämfört budget.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott jämfört med budget om
34,0 mnkr som till största del är beroende på de tillfälliga stadsbidragen avseende
flyktingmottagande från migrationsverket. Prognosen för teknisk service visar ett
underskott om 3,4 mnkr som främst beror på ökade kostnader för vinterväghållning, muddring av Borgholms hamn, markarbete i Byxelkroks hamn samt färdigställande av asfaltering i området Dovreviken. Prognosen för helåret exklusive det
tillfälliga stadsbidraget uppgår till -0,6 mnkr.
Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget om
3,8 mnkr som är hänförligt till lägre driftkostnader och lägre personalkostnader på
grund av vakanta tjänster.
Socialnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 1,8 mnkr.
Överskottet beror främst på att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn
beräknas generera ett positivt resultat på 9,2 mnkr. Vakanta platser inom särskilt
boende gör att verksamheten förväntas generera ett överskott på 2,4 mnkr. Underskott prognostiseras inom ordinärt boende, omsorg om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg. Underskotten har orsakats av kostnader för sjuklön, övertid, placeringar utöver budget samt höga utbetalningsnivåer av ekonomiskt bistånd.
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Helårsprognosen exklusive bidraget för flyktingbarn beräknas till ett underskott om
7,4 mnkr.
Övriga nämnder prognostiserar mindre avvikelser mot budget.

Bedömning
Vi bedömer att budgetavvikelserna framgår av driftredovisningen och att orsaker
till budgetavvikelserna beskrivs i anslutning till driftredovisningen och i nämndernas verksamhetsberättelser.
Vi bedömer att driftredovisningen behöver förtydligas så att det framgår vilka perioder de olika kolumnerna avser. Informationen i kolumnen för prognosen överensstämmer inte med övrig information i delårsrapporten.
Vi bedömer vidare att driftredovisningen bör ställas upp och redovisas per nämnd.

3.4 God ekonomisk hushållning
3.4.1 Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål
som fastställts i budget 2016. Kommunen har tre finansiella mål som ska bedömas
över en period av fem år.
Finansiellt m ål, fastställt av
fullm äktige i budget 2016
Kommunen ska uppv isa ett positiv t
resultat.

Inv esteringar ska själv finansieras.

Årets resultat i förhållande till
skatter och bidrag ska v ara minst 2
%.

Prognos 2016
Resultatet uppgår till 43,6 mnkr enligt
prognosen och till 1 1 4,1 mnkr för år
201 4-201 8.
Resultat och av skriv ningar ger ett
utry mme för inv esteringar på 221 ,0
mnkr för år 201 4-201 8.
Inv esteringarna prognostiseras till
1 7 6,7 mnkr.
Resultatet efter andra tertialet uppgår
till 1 3,8 % av skatter och bidrag. I
prognosen uppgår resulatet till 7 ,2 %
av skatter och bidrag. I medeltal
uppgår årets resultat till 4 % i
förhållande till skatter och bidrag för
år 201 4-201 8.

Måluppfy llelse, kom m unens
bedöm ning
Prognosen pekar på att målet
kommer att nås.

Prognosen pekar på att målet
kommer att nås.

Prognosen pekar på att målet
kommer att nås.

Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att de finansiella målen kommer
att kunna uppnås.

Bedömning
Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenliga med de
finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2016. Enligt prognosen uppnås
samtliga finansiella mål.

November 2016
Borgholms kommun
PwC
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3.4.2 Mål för verksamheten
Kommunfullmäktige har i budget 2016 utifrån en övergripande vision och målsättning fastställt verksamhetsmål för kommunstyrelsen och nämnderna. Verksamhetsmålen är uppdelade i följande perspektiv:


Medborgare



Verksamhet och process



Lärande och förnyelse



Ekonomi

I delårsrapporten utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv på en övergripande nivå per nämnd. Utvärderingen, som görs per 31 augusti, visar följande:
Näm nd

Medborgare

Verksam het och
process

Lärande &
förny else

Ekonom i

Kommunsty relse

Uppnås delv is

Uppnås delv is

Uppnås delv is

Uppnås delv is

Socialnämnd

Uppnås delv is

Uppnås delv is

Uppnås delv is

Uppnås delv is

Utbildningsnämnden

Uppnås delv is

Uppnås

Uppnås

Uppnås

Samhällsby ggnadsnämnden

Uppnås delv is

Uppnås

Uppnås delv is

Uppnås

Bedömning
Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten per
31 augusti 2016 delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget
2016.
Vi bedömer att redovisningen av måluppfyllelsen ska göras utifrån en prognos för
helårsutfallet.

2016-11-01

Caroline Liljebjörn
__________________________
Caroline Liljebjörn
Projektledare

November 2016
Borgholms kommun
PwC

Pär Sturesson
___________________________
Pär Sturesson
Uppdragsledare
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Ändringar i delårsdokument mellan kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kapitel 1
 1.1 Så här läser du vårt delårsbokslut. Tillägg av en teckenförklaring och följande text ”målen
och nyckeltalen utvärderas enligt ovanstående färgindelning”. Sidan 5.
Kapitel 2
 2.4.3 avstämning finansiella mål. Tabellen har ändrats med borttag av en kolumn och gjorts
tydligare med en teckenförklaring. Ändrat ordet minst till högst i tabellen för delmål ”Årets
resultat ska under en femårsperiod i genomsnitt motsvara högst 2 % av skatter och bidrag”
och målnivå ”Årets kostnader ska högst vara 2 % i förhållande till skatter och bidrag”.
Följande kommentar är ändrad från kommentaren ”Målet är uppfyllt för perioden och för
helåret då utrymmet för investeringar uppgår till 237,2 mkr för perioden. Enligt prognosen är
utrymmet för åren 221,0 mkr.” Till ”Målet är uppfyllt för perioden och för helåret då
utrymmet för investeringar är 221,0 mkr för femårsperioden. Prognosen för samma period är
en total investeringsvolym om 176,7 mkr.” Sidan 13.
 2.4.4 är kompletterad med en teckenförklaring. Sidan 14.
 2.4.5 Texten har gjorts tydligare från ”Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för
investeringar på 237,2 mkr för perioden. För helåret och över en femårsperiod är utrymmet
221,0 mkr. Målet är uppnått då kommunen har en investeringsvolym på totalt 151,4 mkr t o
m augusti. Prognosen för året är 176,7 vilket också inryms i utrymmet. Tabellen visar
helårsprognosen”. Till ”Resultat och avskrivningar ger för femårsperioden ett utrymme för
investeringar på 221 mkr enligt prognos 2016 samt budget 2017 och 2018. Målet är uppnått
då kommunen har en investeringsvolym på totalt 176,7 mkr enligt prognos för 2016 och
femårsperioden. Totala investeringar enligt prognos 2016 är 43,9 mkr för året.” Sidan 14.
 2.4.6 Tabellen är omgjord från att använda nettokostnader till resultat i förhållande till
skatter och utjämning. Procent tecknet följs med text kompletteringen ”Resultat av skatter
och bidrag (%). Rubriken är kompletterad med en teckenförklaring. Ändrat texten från ”
Kommunens kostnader för delårsbokslutet motsvarar 86 procent och helårsprognosen
motsvarar 93 procent av intäkterna för skatter och bidrag. Kommunen klarar därmed detta
mål, för perioden, året och över en femårsperiod. Tabellen avser årsprognosen.” Till
Kommunens resultat i förhållande till intäkter från skatter och bidrag är för femårsperioden i
genomsnitt fyra procent. För 2016 prognosticeras resultatet att uppgå till sju procent av
skatter och bidrag. Kommunen klarar därmed detta mål, för perioden, året och över en
femårsperiod. Tabellen avser årsprognosen.” Sidan 14.
Kapitel 3
 3.3.1 siffran avvikelse delårsbokslut ändras till 3 658 tkr. Sidan 30
 3.3.4 siffran ändras till 3 658 tkr. Sidan 31. Tabellen under 3.3.4 delåret i siffror ändras till
3 658 tkr. Sidan 32
 3.4.1 siffrorna avvikelse prognos 2016 ändras till 447 tkr och -409 tkr.
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3.4.4 Siffrorna ändras till 447 tkr och 409 tkr. Sidan 34. Siffrorna ändras till 447 tkr och 409
tkr i tabellen under 3.4.4. Sidan 35

Kapitel 4
 4.1.1 Rubrik- och tabellnamnet driftsredovisning ändras till driftredovisning. Tabellen ändras
genom att stryka kolumnen för prognos och kompletteras med en driftredovisning på
helårsprognosen och per nämnd. Sidan 37. Siffrorna under rubriken
Samhällsbyggnadsnämnden ändras till 447 tkr och 409 tkr. Sidan 38
 4.1.5 Ändrat siffran i tabellen under övrigt från 116 tkr till 13 tkr och siffran i förvärv av
materiella anläggningstillgångar från -23 595 tkr till -23 492 tkr. Sidan 48.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183

Dnr 2016/126-041 KS

Verksamhetsplan med budget 2017 och plan 2018-2019.
Ordförande Ilko Corkovic (S) och t f ekonomichef Linda Kjellin redogör för
budgetberedningens förslag till Verksamhetsplan med budget 2017 med plan
för 2018-2019.
Samverkan kring budgetförslaget har genomförts 2016-09-13 med närvaro
av representanter från Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Lärarförbundet,
Sveriges Arkitekter och Naturvetarna. DIK och SSR har tackat nej till inbjudan, Skolledarna och Vision har inte svarat på inbjudan.
Ordföranden meddelar att varje att-sats behandlas för sig, varvid ledamöterna får tillfälle att lämna sina yrkanden, som ställs under proposition mot budgetberedningens förslag.
Under mötet avges yrkanden enligt följande:

BUDGETRAMAR - yrkanden och propositionsställande

Kommunstyrelsens budgetramar
Yrkande - vägbidrag
Stig Bertilsson (C) yrkar att ytterligare 250 tkr avsätts till vägbidrag.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 5
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande – bredbandssamordnare
Stig Bertilsson (C) yrkar att tjänsten bredbandssamordnare inte inrättas.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 3
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – fastighetsförvaltning
Stig Bertilsson (C) yrkar att fastighetsförvaltningen inte flyttas till kommunstyrelsen.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – kommunikatör
Per Lublin (nÖP) yrkar att kommunikatörstjänsten stryks och spara 500 000
kronor per år.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Utdragsbestyrkande
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Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-25

174-183
Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – mextjänst
Per Lublin (nÖP) yrkar att extra mextjänst stryks och spara 500 000 kronor
per år.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 1
Peder Svensson (C)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – ledarutvecklingsprogram
Per Lublin (nÖP) yrkar att ledarutvecklingsprogrammet stryks och ”utgå från
att de ledare som rekryteras själva ska vara medmänskliga, lyhörda och ha
sunt förnuft”.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – kvalitetsstrateg
Bertil Lundgren (MP) yrkar att kvalitetsstrateg 100 % inrättas på kommunledningskontoret.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande – miljö- och energistrateg
Bertil Lundgren (MP) yrkar att miljö- och energistrateg 100 % inrättas på
kommunledningskontoret
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Per Lublin (nÖP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Bertil Lundgren (MP)

Avstår - 2
Thomas Johnsson (M)
Peder Svensson (C)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – folkhälsosamordnare
Marcel van Luijn (M) yrkar att kommunstyrelsens budgetram höjs med 140
tkr för at utöka tjänsten som folkhälsosamordnare från 25 % till 50 %.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Yrkandet bifalls därmed höjs budgetramen för kommunstyrelsen med 140 tkr.

Borgholm Energi AB:s budgetram
Yrkande – kostbudget
Bertil Lundgren (MP) yrkar att kostbudgeten höjs med minst 5 % 2017 och
10 % 2018.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 4
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Nej – 2
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Avstår - 5
Ilko Corkovic (S)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – mat på äldreboenden
Per Lublin (nÖP) yrkar att 500 000 kronor avsätts till Borgholm Energi AB för
förbättrad mat på äldreboenden.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.

Utbildningsnämndens budgetram
Yrkande – utökad budgetram 1,5 mkr
Stig Bertilsson (S) yrkar att 1,5 mkr avsätts till återgång av årskurs 6 till mellanstadieskolorna Gärdslösa, Rälla, Köping, Viktoriaskolan samt till svenskundervisning till nyanlända.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.
Yrkande – utökad budgetram 1 mkr
Per Lublin (nÖP) yrkar att 1 mkr avsätts till återgång av kommande 6:or från
Slottsskolan till dittillsvarande skola.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – utökad budgetram 1,0 mkr till löner
Marcel van Luijn (M) yrkar att förstärka löner till skolpersonal genom att prioritera dessa yrkesgrupper inom löneutrymme, samt ge utbildningsnämnden
en riktad ramhöjning för 2017 på 1, 0 mkr för att förstärka personalens löner
och att permanentisera denna ramhöjning fr o m budget 2018 genom att
överskottet av de högre slutlöner av lärare som pensionerar sig, återinvesteras i hela lönebilden för denna yrkesgrupp.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 2
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.

Socialnämndens budgetram
Yrkande - rehabtjänster
Marcel van Luijn (M) yrkar, med stöd av valtekniskt samarbete med Kristdemokraterna, att två tjänster på 80 % vardera inrättas för rehabilitering i Borgholms kommun. Av dessa två tjänster ska en tjänst ha inriktning demens och
den andra tjänsten inriktning stroke. Tjänsterna ska alterneras mellan Borgholms och Löttorps tätorter.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 5
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 1
Bertill Lundgren (MP)

Med ordförandens utslagsröst avslås yrkandet.

Yrkande – antal chefer
Per Lublin (nÖP) yrkar att posten ”öka antalet chefer ska styrkas och spara
650 000 kronor per år (minst)”.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed

Yrkande – utöka budgetramen
Per Lublin (nÖP) yrkar att ”plussa på med 5 mkr till driften av äldreomsorgen
och hemtjänsten till ökat antal händer samt förkortad arbetstid med bibehållen lön”.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed
Utdragsbestyrkande
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INVESTERINGSBUDGET – yrkanden och propositionsställande
Yrkande – bredbandsutbyggnad
Stig Bertilsson (C) yrkar ökning till totalt 2 mkr till bredbandsutbyggnad.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 2
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – tennishall
Stig Bertilsson (C) yrkar 200 000 kronor till värme i tennishallen.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande

Avstår - 4
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
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Yrkande – innemiljöer
Per Lublin (nÖP) yrkar 10 mkr till innemiljöer på särskilda boenden.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed
Yrkande – Åkerbobadet
Per Lublin (nÖP) yrkar 10 mkr till utveckling av Åkerbobadet.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 3
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed

Utdragsbestyrkande
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Yrkande – stryk Ekbacka och Höken
Per Lublin (nÖP) yrkar att investeringar i Höken och Ekbacka ska strykas och
att fastigheterna ska avyttras för bostadsändamål.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Per Lublin (nÖP)

Avstår - 2
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)

Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – mellanboende
Per Lublin (nÖP) yrkar 5 mkr till planering av nya mellanboende för äldre.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej
Ja - 8
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Jan-Olof Forslund (S)

Nej – 2
Per Lublin (nÖP)

Yrkandet avslås därmed.

Utdragsbestyrkande

Avstår - 2
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
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Yrkande – gymnastiksal/sporthall
Marcel van Luijn (M) yrkar att raden Runstens gymnastiksal tas bort och ersätts med raden Sporthall Köpingsvik.
Propositionsställande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Yrkandet avslås därmed.
Ordföranden konstaterar att inga yrkanden lämnats avseende övriga att-satser.
Proposition – övriga att-satser
Vid propositionsställande på övriga att-satser finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
att

skattesatsen 2017 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.

att

anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2017.

att

anta Budget 2017 med plan för år 2018 och 2019; noteras att kommunstyrelsens ram utökats med 140 tkr enligt bifallet yrkande.

att

anta föreslagen investeringsram för år 2017 och föreslagna projekt
samt investeringsplan för 2018-2021.

att

delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

att

delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av
drift- och investeringsmedel från 2016 till år 2017.

att

delegera till kommunstyrelsen att föra in det intäktsbelopp som överstiger 10 mkr enligt det slutgiltiga beskedet om extra statsbidrag i
kommunstyrelsens ram.

att

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2017 omsätta lån d v s låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2017.

att

borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2017.

att

nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.

Utdragsbestyrkande
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Vidare överlämnas till kommunfullmäktige
att

godkänna revisionens förslag till budget för år 2017.

Deltagande i beslutet
Per Lublin (nÖP) deltar inte i beslutet vad gäller taxor och avgifter.
Reservation
Per Lublin (nÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 2)
Bertil Lundgren (MP) (BILAGA 3)
Protokollsanteckning 1
”Vi anser att budgetprocessen blir bättre och öppnare i Borgholms kommun
men självklart finns det även många förbättringsmöjligheter. Paradoxen att vi
sitter och prioriterar/beslutar om mindre av en procent av hela budgeten
känns dock märklig. Det blir ett slag i ansiktet när f d skolchefen under budgetprocessen svarar att det är inget vi har att göra med när vi ifrågasätter inrättningen av en ny enhet eftersom det kan tas inom befintlig ram.
Under nästa process måste vi börja granska vad som finns i ramen. Att få på
plats resursfördelningsmodell inom skola och omsorg är ett stort steg i rätt
riktning i 2018 års budget. Därför är det ansvarsfullt att inte höja ramen för
mycket under 2017.
Vi tror också på att det måste finnas incitament för att organisationen har ett
förhållningssätt till budgeten att den inte måste förbrukas.
Under nästa budgetprocess är det även önskvärt att partiernas specifika yrkande kommer fram tidigare än när budgeten ska tas i kommunstyrelsen.
Förslagsvis under vårens budgetdagar när nämnderna presenterar sina förslag. Då finns det möjlighet för bred dialog. Vi känner att vissa förslag många
gånger kräver bättre underlag, tänker specifikt i år på yrkandet om 6:ors tillbakaflytt till mellanstadiet (där vi har ett beslut om återrapportering från utbildningsförvaltningen/nämnden), satsning på kosten och rehabtjänster.
Vi tror inte på att fylla på pengar utan att det finns uttalat vad vi vill uppnå
med satsningen, att exempelvis höja kostbudget med 5 % betyder inte automatiskt att kosten blir bättre. Vi anser inte att det är en lösning, vi tror snarare
att vi måste ge större möjlighet till ett kreativt och glädjefyllt arbete när det
gäller tillagning av kosten inom kommunal verksamhet. Att se vilka möjligheter och behov som finns för att därefter eventuellt justera ramarna för själva
kostbudgeten. Vi återkommer i den frågan.
Att fatta beslut om höjda lärarlöner anser vi också är fel att göra innan vi fått
statistiken från HR-avdelningen om hur det ser ut i organisationen efter senaste lönerevisionen. Vi ska arbeta med lön kopplat till mål/resultat i hela organisationen och en god lönespridning där det finns en god utveckling av lö0nen. Höjda löner är ett viktigt incitament när det gäller att skapa välmående,
Utdragsbestyrkande
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trygghet och arbetsglädje, men det är inte det enda incitamentet.
Framtid Öland
Annette Hemlin och Sofie Loirendal”
Protokollsanteckning 2
Bertil Lundgren för Miljöpartiet de gröna (BILAGA 4) .
_____________________________

Utdragsbestyrkande

33

BILAGA 2 KS 2016-10-25 § 183

34

BILAGA 2 KS 2016-10-25 § 183

35

BILAGA 3 KS 2016-10-25 § 183

36

BILAGA 3 KS 2016-10-25 § 183

37

BILAGA 4 KS 2016-10-25 § 183

Till budgetberedningen och kommunstyrelsen.

Verksamhetsplan och budget för Borgholms kommun
2017-2018.
Miljöpartiets synpunkter och förslag.

Övergripande om politisk styrning.
Politisk styrning och partiernas (medborgarnas) möjligheter till inflytande.
För att demokratin skall fungera krävs att partierna kan driva sina frågor i enlighet
med de program man gått till val på. Det innebär bl.a. att det i verksamhetsplan och
budget är möjligt att överblicka all kommunal verksamhet. Då behövs
lägesbeskrivningar med grad av måluppfyllelse och kostnadseffektivitet för
verksamheterna, med åtgärdsförslag för ökad måluppfyllelse och
kostnadseffektivitet.
Partierna/kf-ledamöterna kan sedan utifrån sina program göra prioriteringar som
innebär både satsningar och nedskärningar. Hur kommer vi hit och när?
Hantering av utmaningar
Kommunen har ett antal utmaningar att ta sig an. De kan bara hanteras genom ett
systematiskt och målinriktat arbete. Vi ser ett påtagligt behov av att agera kraftfullt
politiskt under innevarande mandatperiod. Arbetet kan/bör utföras av berörda
verksamheter, men behöver samordnas av kommunstyrelsen, och i form av
styrdokument (v-plan o budget mfl.) beslutas av kommunfullmäktige.
Behov av kvalitetstänk och kvalitetsarbete.
Vi behöver arbeta en hel del med att göra rätt saker - på rätt sätt - till rimlig kostnad.
Kvalitet i allt vi gör sparar mycket pengar och ger medborgarna vad dom behöver.
Förutsättningen är ett planeringssystem med mål och uppföljningar rörande såväl
verksamhet som kostnadseffektivitet.
Bristande kvalitet kännetecknas av dålig planering med satsningar som kan kosta
mycket och som kanske inte borde göras, om man utgår från ett helhetsperspektiv
och de politiska prioriteringarna. Följden blir dålig ekonomi (med stor låneskuld) och
en verksamhet som inte tillfredställer medborgarnas behov i tillräcklig grad.
Var befinner sig Borgholm på skalan nu, och vilka slutsatser bör vi dra? En
självklar slutsats är i varje fall att kommunen behöver nödvändig kompetens och en
rejäl arbetsinsats. Någon/några som kan föra arbetet framåt i en snabbare takt än
hittills.
Strategi- och utvecklingsgrupp.
En ”strategi- och utvecklingsgrupp” bestående av förtroendevalda är en möjlighet att
komma framåt. Den kan i ett första skede bestå av intresserade och lämpliga
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personer från partierna som kan förstärkas med ”resurspersoner” inom olika
områden. Det torde råda en bred uppslutning kring vikten av de frågor som omnämns
nedan. Sedan kan det skilja beträffande vilka mål vi bör ha.
En fungerande demokrati med ett politiskt grepp om verksamheter och kommunens
utveckling kräver en dialog rörande de väsentliga frågorna. Sådant som sällan eller
aldrig kommer upp på dagordningen i kommunfullmäktige. Dialogen skall naturligtvis
leda till ”verksamhetsutveckling” till gagn för medborgarna.

Sakområden där strategier och verksamheter (ständigt) behöver
utvecklas.
Äldreomsorgen.
Kvalitet och omfattning av äldreomsorgen. Hur är situationen idag? Vad är bra och
vad behöver förbättras? Kvalitet och kostnadseffektivitet i förhållande till politiska mål.
Skolan.
Minskande antal elever i skolan och höga kostnader per elev har under hela 2000talet kännetecknat skolverksamheten. Resultat i form av betyg har samtidigt varit
otillfredställande, men förbättrats under de senaste åren. Hur är situationen idag
beträffande elevernas utveckling och resultat? Vad är bra och vad behöver
förbättras? Kvalitet och kostnadseffektivitet i förhållande till politiska mål.
Personalpolitiken.
En utveckling av personalpolitiken för att kunna rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare är mycket viktig. Det är därför välkommet och nödvändigt med
genomförd förstärkning inom HR som vi hoppas är tillräcklig. Men detta behöver
följas noga av politiken (inte bara ksau).
Landsbygdsutveckling.
Utvecklingen av kommunens landsbygd, särskilt de norra socknarna.
Befolkningsfrågan är avgörande. Uppföljning av N. Ölandsberedningens förslag, där
prioriterade områden åtföljs av satsningar i närtid.
Hållbar utveckling med inriktning på miljö, natur och klimat.
Program för miljö och hållbar utveckling.
Med hållbar utveckling som övergripande mål skall ett antal sakområden, med bäring
på natur, miljö och klimat sammanfogas i ett handlingsprogram. Miljö- och
hållbarhetsberedningen utgör det organ där detta enligt beredningens reglemente
skall tas fram för beslut i kommunfullmäktige.
Naturförvaltning.
Kommunen behöver ett genomtänkt förhållningssätt för att kunna påverka. Det
saknas idag bemanning för att ens kunna bevaka och föra dialog med olika aktörer.
Det gäller givetvis markägare med allt från Sveaskog till bonden eller utbon.
Det händer mycket just nu genom avverkningar mm. Bl.a. pga ägarbyten, kapitalbrist
inom jordbruket, förändringar av EU-stöd och länsstyrelsedrivna projekt. Ett exempel:
värdefull lövskog omförs till åker för att spridningsarealen för gödsel skall räcka till.
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Kommunens perspektiv och roll bör främst handla om naturens upplevelsevärden
som till stor del sammanfaller med en hög biologisk mångfald och en god långsiktig
förvaltning av natur- och brukningsvärden. Borgholms kommun och hela Öland
rymmer natur- och upplevelsevärden som är betydande och ofta unika.
Energi/klimat.
- Energieffektivisering i kommunens fastighetsbestånd.
Här behövs en planering som visar hur mycket energianvändningen kan minskas
genom en rad åtgärder i hela fastighetsbeståndet. De mest lönsamma åtgärderna
prioriteras och genomförs utan dröjsmål. Dvs. inom ramen för de kommande två
årens budgetar.
- Tillförsel av energi.
Vi förespråkar en satsning på solel på lämpliga tak i det kommunala
fastighetsbeståndet. Investering i solel kan genomföras med lönsamhet, även om
återbetalningstiden är relativt lång med nuvarande elpriser (och stöd). Det här är
också en symbolfråga för vår kommun på solens och vindarnas ö. Vi kan gå före och
både vara och framstå som framsynta.
Oljepannorna i Köpingsvik avvecklas omedelbart och ersätts med värmepumpar. En
mycket lönsam investering och även nödvändig med tanke på omotiverad negativ
klimatpåverkan och påverkan på kommunens anseende.
- Kommunbilar.
Utbyte av bilparken till bilar som inte drivs med bensin eller diesel. Enligt en
länsgemensam överenskommelse skall bensin och diesel vara utfasade år 2020. En
plan för genomförande behöver göras och genomföras.
Kultur.
Kultursatsning i enlighet med en kommunal kulturpolitik, där ett
”kulturhus” bör vara en prioriterad fråga. Vilka funktioner är i behov av lokaler i form
av ett kulturhus? Svarar kronomagasinet mot behoven?
En kulturstrateg behöver rekryteras med första uppdrag att ta fram en kulturplan för
kulturkommunen Borgholm, något vi redan är och behöver vara i ännu högre grad.
Detta för att bättre ta tillvara våra förutsättningar och öka vår attraktivitet som
bostadsort och besöksmål.
Den kommunala ekonomin.
Höja kostnadseffektiviteten generellt (inte minst vid investeringar).
Amorteringsplan som utgår från investeringars varaktighet. Det håller inte att skjuta
detta framför sig. Följden blir att när t.ex. en inventarie är avskriven och ersätts med
en ny behöver båda den uttjänta och den nya inventarien amorteras samtidigt.
Bördan blir med andra ord dubbel under den tidsperioden. ”Efter oss syndafloden”
heter det ju. Det är en devis som vi förtroendevalda inte kan stå för.
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Bostäder.
Tillgodose behovet av bostäder till permanentboende. Särskilt hyreslägenheter.
Utreda behovet och hur detta kan tillgodoses med eller utan kommunalt byggande.
En bostadsförsörjningsplan är nödvändig att ta fram.

VA.
Dagens ledningsdragningar av avlopp på landsbygden kostar mycket mer än vad de
ger i form av miljö- och hälsonytta. En kostnadseffektiv miljö- och kretsloppsinriktad
och därmed långsiktigt hållbar VA-försörjning är ett mål vi kan enas om. VA-lösningar
framöver behöver utredas förutsättningslöst. En vattenspecialist behöver anställas på
BEAB.
Demokrati.
Den kommunala demokratin. Uppföljning av den tidigare beredningens förslag och
intentioner behöver göras. Särskilt gäller detta alla förtroendevalda ledamöters reella
möjligheter att påverka enskilda beslut och kommunens utveckling. För att möjliggöra
en satsning på utökad tid till information och utbildning minskades antalet
förtroendevalda inför innevarande mandatperiod. Så här långt ser vi inte att detta
realiserats.
Fördelning av arvoden mot denna bakgrund diskuterades också, men ej så utförligt,
så att en omfördelning kunde göras.
Tillräcklig tid till kunskapsinhämtning behöver därför ett resurstillskott, så att alla
ledamöter ges förutsättningar att utföra sina uppdrag och uppleva uppgiften som
meningsfull.
Ett väl riggat styrsystem med mål och uppföljningar är av stor betydelse för att kunna
påverka och uppleva mening. För att kunna rekrytera och behålla(!) yngre och
välutbildade personer till förtroendeuppdrag är detta ett krav.
Beredningen var överens om att medborgarnas direkta inflytande skulle stärkas.
Därför ser vi fram emot det som den nu arbetande demokratiberedningen kommer att
föreslå.
Kost.
Kostområdet har varit föremål för besparingar och i vart fall begränsade
anslagsökningar till råvaror. En konsekvens har blivit att andelen ekologiskt
producerade livsmedel har minskat påtagligt. Det är på tvärs med utvecklingen i
andra kommuner som fortlöpande ökar andelen. Samma tendens ser vi i samhället i
stort.
Vi föreslår en ytterligare ökning av ”råvarubudgeten” med minst 5% för 2017 och lika
mycket 2018. KRAV-certifieringen har inte rymts i den krympande kostbudgeten. Vi
föreslår att kommunstyrelsen tar kostnaden inom sin ram.
Ett angeläget önskemål för att minska belastningen på befintlig personal är ytterligare
1,5 tjänst!
Cykelvägssatsningen.
Uppföljning av hur pengarna använts i vår kommun. Redovisning per objekt av
resultat, kostnad och behov av ytterligare åtgärder för att uppnå en godtagbar och
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hållbar standard. Hittills har kommunfullmäktige saknat insyn och inflytande rörande
denna strategiska satsning (utöver anslagsbeslut) . Låt oss ändra på detta nu!

Våra konkreta budgetyrkanden för år 2017 (och 2018).
Vi behöver tillföra kommunen tjänstemannakompetens och tid till arbetsinsatser inom
vissa områden. Det är av avgörande betydelse för resultat. Nedan våra bedömningar
av behovet av förstärkningar.
Utredare till kommunledningskontoret (100%).
Utredningskompetens till kommunledningskontoret för att ta fram beslutsunderlag i
allmänhet och för strategiska frågor i synnerhet.
Kvalitetsstrateg (100%) - Klk.
Behov och uppgifter: se ovan under rubriken ”Behov av kvalitetstänk och
kvalitetsarbete”.
Utredare och ”kvalitetsstrateg” bör vara självfinansierande flera ggr om, med rätt
personer och rätt stöd.
Miljö- och energistrateg (100%) - SBF.
Uppgifter se ovan under rubriken ”Hållbar utveckling…..”
Naturvårdsstrateg (100%) - SBF.
Uppgifter se ovan under rubriken ”Hållbar utveckling…...”
Vattenspecialist (100%), BEAB.
……med kunskaper om vatten i landskapet. Ytvatten- och grundvattenförekomster.
Vattenkvalitet, flöden och volymer. Metoder för naturliga reningsprocesser. M.m.
Kulturkompetens (100%) - Klk.
Dessa tjänster handlar både om att ta ansvar i ett större sammanhang och att göra
nytta lokalt för vår kommun.
Utökad kostbudget.
Minst 5% 2017 och 10% 2018.
1,5 tjänst måltidspersonal.
Medel till energieffektivisering, solceller och värmeförsörjning i Köpingsvik.
Detta är affärsmässiga investeringar som inte kostar något i slutändan, utan ger
överskott, rätt utförda och rätt upphandlade.
För Miljöpartiet de Gröna i Borgholms kommun
Bertil Lundgren och Maria Lindmark
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Ändring av budgetdokument mellan Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige
Inledning, kapitel 1
 Text tillagd under stycket 1.1 Kommunalrådet har ordet. Detta gör att sidorna
förskjuts.
 Bilden kommunens organisation har flyttats ner till stycket 1.2 Organisation.
Kommunens verksamheter, Kapitel 3
 Kommunstyrelsen (3.1) : ändring av ram. Enligt förändringen i punkten driftbudget
nedan.
 Samhällsbyggnadsnämnden (3.4): ändring av ram. Enligt förändringen i punkten
driftbudget ovan.
 Ändring av utbildningsnämndens ordförande enligt beslut i KF (3.3)
Driftbudget, kapitel 4.1.1
 140 tkr är tillagt på kommunstyrelsen för folkhälsosamordnare (enligt beslut i KS).
Detta gör att resultat- och balansbudget (kap 4) har uppdaterats med ett lägre resultat
för planperioden. Kassaflödesanalysen är också uppdaterad samt samtliga delar i
kapitel 2.3.
 Budgeten för bilpoolen är flyttad från samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen. (497,7 tkr). (Ej resultatpåverkande, endast ramjusterande mellan
nämnderna)
Investeringsbudget, kapitel 4.1.5
 Beslut angående laddningsstolpar är tillagt för 2017 vilket höjer maxtaket för
investeringar till 45 560 tkr för 2017. (§57/16 KS)
Taxor, kapitel 5
 Ändring av beskrivning på Va-taxa 2017.
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Sammanträdesdatum
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Förbundsdirektionen

Expedieras till:

Borgholms kommun
Mörbylånga kommun

§ 45

Delårsbokslut 2016-08-31 och prognos för 2016
Controller Sara Malmgren föredrar delårsbokslutet.
Perioden uppvisar preliminärt ett positivt resultat på 142 000 kronor.
Fråga uppkom var posten för oförutsedda kostnader finns i driftsredovisningen. Sara återkommer med svar.
Beslut
Förbundsdirektionen beslutar
att

godkänna delårsrapporten,

att

överlämna delårsrapporten till revisorerna för granskning, samt

att

överlämna delårsbokslutet till medlemskommunerna för godkännande.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragraf
38-45
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Granskning av delårsrapport 2016

1 Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag
för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun i samband med att delårsrapporten behandlas.
Resultatet för perioden är 0,1 mnkr att jämföras med 0,3 mnkr samma period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett nollresultat. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport:
-

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs
under rubrik 3.1, inte framkommit några omständigheter som tyder på att
förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

-

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat delvis är
förenligt med de finansiella målen som direktionen fastställt i budget 2016.
Det finansiella målet bedöms inte uppfyllas för samtliga verksamheter, men
för förbundet som helhet.

-

Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2016.
Samtliga verksamhetsmål uppnås. Vi bedömer dock att måluppfyllelsen för
verksamhetsmålen som helhet inte kan bedömas baserat på det underlag
som lämnats i delårsrapporten. Vi anser att rapporteringen för verksamhetsmålen behöver utvecklas för att möjliggöra en bedömning av i vilken utsträckning målen för året kommer att nås.
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2 Inledning
2.1 Bakgrund
Kommunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att
minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början.
KL 9 kap 9 a §
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a §
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten
och årsbokslutet.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på
följande revisionsfrågor.


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild.
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

2.3 Revisionskriterier
Direktionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a §
KL ska behandlas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen och lag om kommunal redovisning



Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt



Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning
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2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:


Intervjuer med berörda tjänstemän



Analys av relevanta dokument



Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 201608-31 samt av resultatprognosen för året



Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda
målen

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än
på substansgranskning.
Direktionen fastställde delårsrapporten 2016-10-17 och därefter behandlas den av
fullmäktige i respektive medlemskommun. Vår granskning och våra synpunkter
baseras på det utkast till delårsrapport som presenterades 2016-10-04.
Rapporten är faktagranskad av Mörbylånga kommuns ekonomichef och controller.
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3 Granskningsresultat
3.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed
Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I delårsrapporten redovisas även en årsprognos
för förbundet.
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti, vilket är i
överensstämmelse med lagen om kommunal redovisning kap 9 § 1. Förbundets resultat för perioden uppgår till 0,1 mnkr vilket kan jämföras med 0,3 mnkr samma
period föregående år.
Följande poster kommenteras:


Projektet Cykelturism på Öland – från Fyr till Fyr/ölandsleden är ett externfinansierat projekt. Vi rekommenderar likt tidigare år att förbundets projektredovisning ses över så att det tydligt framgår om projekten påverkar
förbundets resultat.

Delårsrapporten är i stort sett utformad i enlighet med RKR:s rekommendation 22
dock saknas en samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Bedömning
I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan,
inte framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport
är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Vi har för övrigt granskat ett urval av poster bl.a. avseende periodiseringar som är
gjorda i samband med delårsrapporten. Granskningen är inriktad på större poster
som medlemsintäkter, personalkostnader, sociala avgifter, pensionskostnader, särskild löneskatt samt förutbetalda respektive upplupna1 kostnader och intäkter.
Granskningen visar att posterna till största delen har periodiserats korrekt.

3.2 Resultatanalys
Prognosen för helåret pekar på ett nollresultat, vilket är i nivå med budget.
Följande avvikelser redovisas:

1



Verksamhetens intäkter avviker med 12,1 mnkr mot budget vilket beror på
ökade intäkter avseende bokningstjänster inom Turistbyrån.



Verksamhetens kostnader avviker med -12,0 mnkr mot budget vilket beror
på ökade kostnader inom Turistbyrån för bokningstjänster.



Avskrivningar avviker mot budget med 0,4 mnkr mot budget.

Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden.
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I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2016, prognos
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget.
Resultaträkning mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Bidrag medlemskommunerna
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall
delår 2016
10,4
-31,9
-1,5

Avvikelse
mot
budget
12,4
12,1
-44,8
-12,0
-2,2
-0,4

Prognos
2016

-22,9

-34,6

-0,3

23,1
0,0
-0,1
0,1

34,6
0,0
-0,1
0,0

0,3
0,0
0,0
0,0

Driftsredovisningen visar att verksamheterna prognostiserar ett utfall för helåret
som uppgår till -32,4 mnkr mot budgeterade -32,5 mnkr. Allmän verksamhet (inkl.
turistverksamheten) prognostiserar en negativ avvikelser mot budget som uppgår
till 0,1 mnkr och räddningstjänsten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget
som uppgår till 0,2 mnkr.
Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 0 mnkr enligt prognosen för helåret.

3.3 God ekonomisk hushållning
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot förbundets mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2016.
Förbundet har beslutat om ett finansiellt mål enligt tabell nedan:

Finansiellt mål, fastställt av
direktionen i budget 2016

Prognos 2016

Måluppfyllelse, förbundets
bedömning

Samtliga verksamheter ska hålla
sig inom de beslutade
budgetramarna

Det prognostiserade
resultatet uppgår till ett
nollresultat vilket motsvarar budgeten. Däremot
finns avvikelser mellan
verksamheterna.

Målet bedöms inte uppnås för
samtliga verksamheter men för
förbundet i sin helhet

Bedömning
Vi delar direktionens samlade bedömning att det finansiella målet inte kommer att
kunna uppnås för samtliga verksamheter men för förbundet i sin helhet.
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Verksamhetsmål, fastställt av Måluppfyllelse,
direktionen i budget 2016
förbundets bedömning
Antalet lagstadgade tillsyner
Målet är uppnått
utförs
80% av räddningstjänstens
personal ska klara det medicinska Målet är uppnått
och fysiska testet för rökdykning
Hålla anspänningstiden vid larm
inom 5 minuter på samtliga
stationer

Målet är uppnått

Vi konstaterar att samtliga mål som direktionen fastställt följs upp i delårsrapporten. Redovisningen görs utifrån delårsutfallet.
Utöver ovanstående verksamhetsmål följs ytterligare två mål upp i delårsrapporten.
Dessa två mål framgår inte av förbundets budget för år 2016. Vi baserar vår bedömning på målen som framgår av förbundets budget.
För en läsare är det svårt att värdera realismen i värderad måluppfyllelse då redovisningen inte innehåller någon avstämning av måluppfyllelsen i förhållande till
mätetal. Det framgår inte vad som ligger till grund för bedömningarna.

Bedömning
Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat delvis är förenligt
med de finansiella målen som direktionen fastställt i budget 2016. Vi baserar det på
att det finansiella målet inte bedöms uppfyllas för samtliga verksamheter, men för
förbundet som helhet.
Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är
förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2016. Samtliga verksamhetsmål uppnås.
Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen för verksamhetsmålen som
helhet inte kan bedömas baserat på det underlag som lämnats i delårsrapporten. Vi
anser att rapporteringen för verksamhetsmålen behöver utvecklas för att möjliggöra
en bedömning av i vilken utsträckning målen för året kommer att nås.

2016-10-18

__________________________
Rebecca Lindström
Projektledare
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Femårsöversikt
2015

2014

2013

2012

2011

1 567

272

251

970

-290

-30 380

-29 644

-31 898

-32 183

-33 785

-1 203

-1 177

-1 279

-1 292

-1 364

4236

1668

673

2988

2 340

Totala tillgångar

25 380

35 999

14 946

20 701

16 419

Tillgångar tkr per invånare*)

1 004,6

1 428,9

599,2

830,9

662,9

Eget kapital

8 751,0

7 183

6 911

6 660

5 690

346,4

285,1

277,1

267,3

229,7

19 188

32 716

12 199

17 971

14 598

759,5

1 298,6

489,1

721,3

589,4

2 559

3 901

4 164

3 930

3 869

Periodens resultat
Nettokostnader
Nettokostnader, kr per invånare*)
Investeringar

Eget kapital tkr per invånare*)
Totala skulder inkl.
ansvarsförbindelser
Skuld tkr per invånare*)
Pensionsåtaganden
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Kassalikviditet
Rörelsekapital, tkr
Antal årsarbetare
Personalkostnader

34%

20%

46%

32%

35%

290%

397%

112%

197%

175%

88%

97%

82%

83%

75%

-1 715

-791

-1 031

-1 879

-1 925

128

128

129

132

-

21 889

21 217

23 549

25 601

23 326

*) avser invånarantal per 1/11

1
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Förvaltningsberättelse

uppdrag att åren 2011 – 2014 bedriva fullskalig och auktoriserad turistbyråverksamhet med blågul auktorisation.

Delårsrapport 1 jan – 31 aug 2016

Verksamhet Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor
gällande turismen för hela Öland. Turistorganisationen
ska planera och kommunicera och destinationsutveckla
Öland som en attraktiv destination mot turister nationellt
och internationellt. För att uppnå detta har följande genomförts eller är under genomförande i år:

Redovisningslagen fastlägger att kommunalförbundet ska
redovisa en delårsrapport som utvisar utvecklingen för
kommunalförbundets verksamhet och resultat under
innevarande räkenskapsår. Följande delårsrapport lämnas
för perioden 2016-01-01 – 2016-08-31. Rapporten innehåller även en prognos med bedömning av resultatet för
helåret 2016. Förutom nämnda delårsrapport görs flera
budgetuppföljningar under året.

Om kommunalförbundet

Turistorganisationen har deltagit i Regionförbundets
marknadsråd rörande frågor om internationell turism för
Kalmar Län.

Kommuner som vill samverka har flera olika samverkansformer att välja på: interkommunala avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd och kommunalförbund.

Turistbyråer bedrivs på två fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm.
Under sommarsäsongen har 12 stycken sommarpersonal
varit anställda. Under perioden juni till augusti har fler
besökare sökt sig till turistbyråerna än föregående år.

Kommunalförbund som samverkansform introducerades
i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av
interkommunal samverkan på civilrättslig grund.

Under året har en kommunikationsplan och aktivitetsplan tagits fram och delvis genomförts för att marknadsföra Öland som besöksmål.

Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person
som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund
har egen budget och räkenskaper men saknar beskattningsrätt. Verksamheten finansieras genom debitering av
medlemskommunerna.

Under perioden har organisationen arbetat med samverkan och upprätthållit kontakten med turismnäringen på
Öland.

Ölands Kommunalförbund bildades under en process
mellan åren 1968 – 1970.
Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige
första gången och enligt en historisk överblick, daterad
1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det
egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där
Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar.

Ändamål och verksamhet
Förbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande
arbetsområden:
Besöksnäringsfrågor


Turistbyråverksamhet.



Organisering av turism- och besöksnäringens
övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor.

Äger rätt att teckna
lag/Destinationsbolag.

ägarandelar

i

turistbo-

Ölands Turistbyrå
En konsekvens av Ölands Turist AB:s konkurs hösten
2010 blev att ge dåvarande Ölands Näringslivskontor i

Kontakt och samverkan med Turismprogrammet på
Linneuniversitet har upprättats enligt plan. En praktikplats har erbjudits och genomförts.
Samarbete med Destination Kalmar har påbörjats när det
gäller marknadsföring. Två kampanjer har genomförts i
samarbete på marknaderna Stockholm/ Mälardalen samt
Blekinge.
En ny process för destinationsutveckling har implementerats där näring och kommuner är inkluderande i utvecklingen av destinationen Öland.
Årlig kundundersökning mot besökaren som mäter
kundnöjdheten har genomförts.
Årlig kundundersökning mot kunden som mäter förtroendet för turistorganisationen.
Strukturerat ekonomiarbete verka för en god ekonomi
med tydliga ramar och ett budgetarbete med öppenhet
och tydliga mål mot alla intressenter.
Under kvarvarande del av året kommer turistorganisation
att göra följande:


Marknadsföra Öland nationellt och internationellt
som ett besöksmål.



Planera och budgetera för året 2017, inom ekonomi,
personal, lokaler, marknadsföring och destinationsutveckling.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten i Ölands kommunalförbund ansvarar
för den allmänna räddningstjänsten inom Mörbylånga
2
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och Borgholms kommuner, samt är i kommunerna sakkunnig i frågor rörande förebyggande åtgärder mot brand
och tillsyn av brandfarliga varor.


Räddningstjänstens uppgifter är därutöver att utföra/bedriva;



Livräddande insatser



Brandsläckning



Insatser vid trafikolycka



Insatser vid kemikalieolycka



Insatser vid sjöolycka



Ledning/samordning större räddningsinsatser –
stabsverksamhet



Miljöbevakning/sanering
släpp/olyckor



Förebyggande åtgärder mot brand



Bedriva utbildning i brandkunskap och självskydd

och program. EU-samordnaren är även kommunalförbundets sekreterare.

Positivt resultat för kommunalförbundet
Perioden uppvisare ett positivt resultat med 142 tkr vilket
kan jämföras med -292 tkr per 2014-08-31.
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.

i samband med

ut-

Cykelprojektet
Den 1 januari 2015 inleddes Etapp 2 av cykelprojektet
Cykelturism på Öland - från fyr till fyr/Ölandsleden.
Etapp 2 kommer att bedrivas under perioden 2015 2018 med en total budgetram om 63 Mkr. Medfinansiärer
är Nationella planen 36 Mkr, Regionala planen 14 Mkr
och Ölandskommunerna med 6,5 Mkr vardera.
Allmän verksamhet
I allmän verksamhet inryms följande verksamheter: Direktionen, bidrag/tjänsteköp samt EU-samordnare.
Direktionen: Här hanteras sammanträdesersättning för
presidiet, förbundsdirektionen och möten relaterade till
övrig verksamhet inom kommunalförbundet t ex frågor
gällande turism. Under perioden har arbetsutskottet haft
6 sammanträden och förbundsdirektionen 4 sammanträden. Inom ramen för direktionen hanteras även all annan
administrativ verksamhet.

Under årets första sex månader har investeringsvolymen
uppgått till 868 tkr, vilken består av investeringar befintliga samt nyinköpta fordon.

Åtgärdsplan
Prognosen för kommunalförbundet visar inga avvikelser
totalt sett mot budget och några ytterligare pengar från
medlemskommunerna för att finansiera nya underskott
ska därmed inte behövas. I samband med bokslut 2012
täcktes det negativa resultaten från tidigare år och det
egna kapitalet är därmed återställt.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga hädelser utöver det som beskrivs under
verksamhet och ändamål har inträffat.
Prognos
Utfall
2016-08-31 2016-08-31
Periodens resultat enligt
resultaträkningen
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Balanskravsresultat

0

142

0

142

0

142

Bidrag: Bidrag lämnas till det kulinariska samarbetet Regional Matkultur.
EU-samordnare: EU-samordnaren ansvarar för information och rådgivning till Ölandskommunerna, företag,
organisationer och kommuninnevånare om EU:s fonder
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Finansiell analys

skulder, uppgår vid årsskiftet till 2 578 tkr (2 559)
inklusive löneskatt.

Budgetuppföljning
Totalt ligger den administrativa verksamheten i nivå
med avsatta budgeterade medel. Det är dock väldig
stor variation mellan de olika verksamheterna. Där
vissa verksamheter helt har förbrukat sina budgeterade
medel medan andra är orörda. Det förekommer fortfarande avvecklingskostnader för näringslivskontoret
och dessa kostnader belastar den politiska verksamhetens budgeterade medel. Budgeterade medel för
ersättning till förbundschef saknas. Den administrativa
verksamhetens resultat för 2016 förväntas hamna på
330 tkr över budget.
Näringslivsverksamhet inklusive näringslivsprojekt
uppvisar ett överskott. Alla projekt har avslutats och
de slutliga utbetalningarna inkom under 2015.
Turismverksamhet inklusive bokning uppvisar ett
resultat i nivå med budget och förväntas nå ett resultat
för 2016 som ryms inom budgeterade medel.
Räddningstjänsten uppvisar ett resultat i nivå med
budget och förväntas nå ett resultat för 2016 som
ryms inom budgeterade medel.
Finansförvaltningen uppvisar ett överskott gentemot
budget. Avskrivningarna uppgår till 80 % av budgeterade medel och bedöms landa på 2 170 tkr vilket överskrider budgeterade medel med 370 tkr och avsättningen till pensioner har ökat med ca 223 tkr inklusive
löneskatt.

Nyckeltalsanalys

Soliditet
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala
tillgångarna som kommunalförbundet självt äger d v s
hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de
totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens utgång
uppgår till 33 % (34 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatts sjunker soliditeten till
30 % (31 %).

Förvaltning av pensionsmedel
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i
balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som
avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
303 tkr är avsatta som pensionsförpliktelser (inklusive
löneskatt) per 2016-12-31. 454 tkr (581) är bokfört
som en kortfristig skuld för den individuella delen som
betalas ut till respektive pensionsförvaltare.
Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i
balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets

2016-08-31 2015-08-31
Avsättning inkl.
löneskatt
Ansvarsförbindelse
inkl. löneskatt
Placerade
pensionsmedel
Återlånade medel

303,8

80,0

2 578,0

2 558,8

2 881,8

2 638,8

Måluppfyllelse
Finansiella mål
Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet
är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att
kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig
god ekonomisk hushållning. Resultatet fram till och
med den 31 augusti 2016 innebär ett litet överskott för
kommunalförbundet och därmed har det övergripande
finansiella målet uppnåtts. Vissa verksamheter uppvisar dock negativa avvikelser gentemot budgeten och
därmed har dessa inte nått upp till det övergripande
finansiella målet om en budget i balans.

Måluppföljning
Verksamhetsmål kopplade
till god ekonomisk

Måluppfyllelsen

hushållning
Att antalet lagstadgade brandsyner
utförs
Att 80 % av
räddningstjänstpersonalen skall
klara det medicinska och fysiska
testet för rökdykning.
Att hålla anspänningstiden vid
larm inom 5 min. på samtliga
stationer.
Att verka för en samordning och
kostnadseffektivhantering av
turistfrågor
Tillvarata nya möjligheter genom
omvärldsbevakning och
internationella kontakter

Finansiella mål kopplade till
god ekonomisk hushållning

Målet uppnått

Målet uppnått

Målet uppnått
Målet inte uppnått,
arbetet pågår
Målet uppnått via
deltagande i
Regionförbundets
internationella nätverk.

Måluppfyllelsen

Målet bedöms inte
Samtliga verksamheter ska hålla sig uppnås för samtliga
inom de beslutna budgetramarna verksamheter men för
förbundet i sin helhet.
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Personalekonomisk redovisning
Heltidsanställd personal inom Ölands Kommunalförbund har fram till och med 2016-08-31 varit fördelade
enligt följande:

Av de 135 (128) personerna är 20 (16) kvinnor och 115
(112) män. 4 (3) kvinnor och 10 (7) män är heltidsanställda.

Räddningstjänstpersonal:

Medelåldern är 43,38 (45,08) år och det är 14 (13) pensionsavgångar de närmaste 5 åren fördelat enligt följande:

1 (1) räddningschef,
1 (-) Ställföreträdande räddningschef,
1 (1)Brandmästare,
0,65 (0,65) Brandinspektör,
1,5 (1,5) Tekniker,
0,5 (0,5) Kontorist

2017 4 person
2018 3 person
2019 2 personer
2020 3 personer
2021 2 personer

2 (-) Materialförvaltare

Sjukfrånvaro

0,5 (-) Materialsamordnare

Sjukfrånvaro redovisas i procent till arbetad tid och sjukfrånvaro överstigande 60 dagar redovisas i procent till
den totala sjukfrånvaron.

sammanlagt 6,15 (5,65) personal. Deltidsanställda,
brandmän, är 120 personer. Vilket motsvara (104)r 104
tjänster.

Sjukfrånvaro per 2016-08-31

Ölands Turistbyrå:
1 (-) Destinationsutvecklare 1

Period

1 (-) Marknadsansvarig 1
1(1) Bokningsansvarig
1(1) Receptionsansvarig
1(1) Administratör

Kvinnor
Män
Totalt

Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
överstigande 60
dagar

0,0%
1,6%
1,2%

Utöver detta fanns även säsongspersonal under tidsperioden juni – augusti.

Sjukfrånvaro per 2015-12-31

Kommunalförbundet centralt

Period

Kommunalförbundet har även en (en) EU-samordnare
som tillika är förbundets sekreterare.

Väsentliga personalförhållanden
Totalt antal anställda: 135 (128) personer varav 14 (10)
heltidsanställda och 121 (118) deltidsanställda, därutöver
tillkommer 13 (15) säsongsanställningar.

Kvinnor
Män
Totalt

0,0%
0,0%
0,0%

Total sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro
överstigande 60
dagar

0,4%
0,7%
0,7%

0,0%
0,0%
0,0%
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Driftredovisning
Allmän verksamhet
Intäkter

Kostnader

Resultat

2016-08-31

2016-08-31

2016-08-31

Intäkter

Kostnader

budget 2016 budget 2016

Återstår

Prognos

2016

2016

Direktion

0,0

-251,5

-251,5

0,0

-235,0

-16,5

-400,0

Bidrag

0,0

-25,0

-25,0

0,0

0,0

-25,0

-25,0

Förbundschef

0,0

-63,6

-63,6

0,0

0,0

-63,6

-200,0

Regional matkultur

0,0

-20,0

-20,0

0,0

-20,0

0,0

-20,0

Eu-samordn.

0,0

-423,9

-423,9

0,0

-645,0

221,1

-700,0

Kalmar/Öland airport

0,0

0,0

0,0

0,0

-250,0

250,0

-250,0

B7 område

0,0

0,0

0,0

0,0

-25,0

25,0

0,0

182,2

-2 248,9

-2 066,7

0,0

-2 350,0

283,3

-3 000,0

6 705,0

-7 155,5

-450,5

0,0

0,0

-450,5

-700,0

Försäljning Turistbyrån

461,1

-242,1

219,0

0,0

0,0

219,0

250,0

Turistnätverket

Turistbyråverksamhet
Bokning Turistbyrån

110,9

-1 353,7

-1 242,8

0,0

0,0

-1 242,8

-1 300,0

Marknadsansvarig

0,0

-373,0

-373,0

0,0

-1 400,0

1 027,0

-400,0

Utvecklingsansvarig

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 400,0

1 400,0

-400,0

Projektmedel

0,0

-315,0

-315,0

0,0

-400,0

85,0

-315,0

2 117,5

-2 069,1

48,4

0,0

0,0

48,4

0,0

0,0

209,2

209,2

0,0

-405,0

614,2

210,0

9 576,7

-14 332,1

-4 755,4

0,0

-7 130,0

2 374,6

-7 250,0

Cykelprojektet
Näringslivsprojekt
Summa
Räddningstjänst

Intäkter

Kostnader

Resultat

2016-08-31

2016-08-31

2016-08-31

Intäkter

Kostnader

budget 2016 budget 2016

Återstår

Prognos

2016

2016

Räddning-ledn. o förebygg

130,4

-2 615,1

-2 484,7

133,5

-3 982,5

1 364,3

-4 000,0

Räddning-drift o underhål

54,6

-860,2

-805,6

10,6

-1 564,5

748,3

-1 200,0

419,9

-9 112,0

-8 692,1

74,6

-13 348,3

4 581,6

-13 200,0

0,0

-246,6

-246,6

0,0

-346,5

99,9

-410,0

99,0

-66,9

32,1

80,0

-157,5

109,6

-50,0

0,0

-3 127,7

-3 127,7

0,0

-4 924,9

1 797,2

-4 900,0

Räddning-utryckning
Räddning-SOS Alarmering
Utbildning
Lokaler
Personl D&U

123,9

-768,8

-644,9

0,0

-951,9

307,0

-1 000,0

Sotning

0,0

-13,3

-13,3

0,0

0,0

-13,3

-40,0

Div. materiel

0,0

0,0

0,0

0,0

-54,6

54,6

-50,0

Körkortsutbildning

0,0

-207,4

-207,4

0,0

-308,3

100,9

-310,0

827,8

-17 018,0

-16 190,2

298,7

-25 639,0

9 150,1

-25 160,0

10 404,5

-31 350,1

-20 945,6

298,7

-32 769,0

11 524,7

-32 410,0

Summa

Summa totalt verksamheten
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Finansieringsverksamhet

Finansverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

2016-08-31

2016-08-31

2016-08-31

Intäkter

Kostnader

budget 2016 budget 2016

Återstår

Prognos

2016

2016

23 080,0

-534,4

22 545,6

34 320,4

0,0

-11 774,8

34 620,0

Finansiella poster

0,0

-12,8

-12,8

0,0

-50,0

37,2

-10,0

Avskrivningar

0,0

-1 445,0

-1 445,0

0,0

-1 800,0

355,0

-2 200,0

33 484,5

-33 342,3

142,2

34 619,1

-34 619,0

142,1

0,0

TOTALT
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Finansieringsanalys
Finansieringsanalys

Not

LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Poster som inte ingår i kassaflöde

Utfall

2016-08

2015-08

141,8
1 669,1

14

Medel från verksamh. före förändr.
rörelsekap.

Utfall

Utfall

helår
2015

291,2
1 121,0

1 567,0
1 792,0

1 810,9

1 412,2

3 359,0

Ökn. (-) minskn. (+) av kortfr. fordr.
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-3 959,1
1 011,2
-2 947,9

19 026,1
-15 374,0
3 652,1

17 356,0
-11 931,0
5 425,0

-868,4
-868,4

-166,1
-166,1

-4 236,0
-4 236,0

-35,2
-35,2

-35,2
-35,2

-47,0
-47,0

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-2 040,6
6 843,7
4 803,1

4 863,0
2 343,0
7 206,0

4 501,0
2 343,0
6 844,0

Resultaträkningar
Resultaträkning

Not

Utfall

Utfall

2016-08-31 2015-08-31

Budget

Prognos

Utfall

helår

helår

helår

2016

2016

2015

Intäkter

1

10 404,4

4 785,2

298,7

12 400,0

8 020,3

Kostnader

2

-31 890,8

-23 791,7

-32 769,1

-44 810,0

-36 399,7

Avskrivningar

6

-1 445,3

-1 067,5

-1 800,0

-2 200,0

-2 000,0

-22 931,7

-20 074,0

-34 270,4

-34 610,0

-30 379,4

Verksamhetens nettokostnader
Bidrag

3

23 080,0

20 452,6

34 320,4

34 620,0

32 035,0

Finansiella intäkter

4

2,4

1,7

0,0

3,5

3,9

Finansiella kostnader

5

-8,9

-89,1

-50,0

-13,5

-92,5

141,8

291,2

0,0

0,0

1 567,0

Periodens resultat
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Balansräkningar
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Not

6

Utfall

Utfall

2016-08-31

2015-12-31

11 990,1

12 566,9

11 990,1

12 566,9

9 928,2
4 803,1

5 969,2
6 843,7

Summa omsättningstillgångar

14 731,3

12 812,9

SUMMA TILLGÅNGAR

26 721,4

25 379,8

8 892,9
141,8

8 751,1
1 566,9

Summa anläggningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank

7
8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
- därav periodens resultat

Summa eget kapital

9

8 892,9

8 751,1

Avsättningar för pensioner

10

303,8

80,0

303,8

80,0

1 985,8
15 538,9

2 021,0
14 527,7

Summa skulder

17 524,7

16 548,7

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

26 721,4

25 379,8

Inga
8 351

Inga
11 756

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ställda panter och ansvarsförbindelser

11
12

13
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Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens åttonde kapitel samt av Lag om
Kommunal redovisning. Dessutom lämnar Rådet
för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell
betydelse eller av större vikt för kommunsektorns
redovisning.

Avskrivningar och kapitalkostnader
Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
görs med linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivningstider som använts är:
Maskiner och inventarier

5-15 år

Lånekostnad

Mörbylånga kommuns årsredovisning innehåller
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt
noter. För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation nr. 15.1.
Lånekostnaderna belastar följaktligen resultatet för
den period de hänför sig till.

Allmänt

Redovisning av semesterlöneskuld
och ej kompenserad övertid

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. Periodisering av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen.

Delårsrapportens omfattning
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunalredovisning. Ölands kommunalförbunds
leasingavtal klassificeras som operationella och
redovisats under ansvarsförbindelser.

Resultaträkningen
Resultaträkningen sammanfattar kostnader och
intäkter som visare årets förändring av det egna
kapitalet.

Balansräkningen
Balansräkningen visar kommunalförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet för den
period de hänför sig till.

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen
för semesterdagar och okompenserad övertid,
redovisas som kortfristig skuld. Årets förändring
har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter på 38,33 %. Semesterlöneskulden inkl. arbetsgivaravgifter uppgår till 788 tkr.

Redovisning av pensionsmedel
RKR:s rekommendationer nr 7.1 samt nr 17 angående upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser tillämpas. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsskulden redovisas
enligt blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelser redovisas dels som avsättning och dels
som kortfristig skuld.
Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och
klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Beräkning av kommunens pensionsskuld bygger på Skandias beräkningar per 2016-08-31 samt
de förutsättningar som anges i RIPS regelverk.
Pensionsåtagandena inkluderar löneskatt med
24,26 %.
Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på
löneandelar över 7,5 basbelopp, redovisas under
avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter Turistbyrån
Taxor och avgifter
Bidrag
Summa

Utfall
2016-08-31
7 373,4
744,0

Utfall
2015-08-31
1 705,5
504,7

2 287,0

2 575,0

10 404,4

4 785,2

Utfall
2016-08-31
230,5

Utfall
2015-08-31
162,7

5 492,6

-

390,0

385,0

Not 2 Verksamhetens kostnader

Inköp av anläggning och underhållsmaterial
Driftkostnader turistbyrån
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet

544,9

1 427,0

16 969,9

14 645,5

3 623,1

3 775,6

419,2

463,2

Övriga tjänster
Förbrukningsmaterial

1 878,8

1 535,9

832,6

804,1

Bränsle, energi, vatten

180,1

181,2

1 329,1

411,5

31 890,8

23 791,7

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-08-31

Mörbylånga kommun

13 080,7

11 658,0

Borgholms kommun

9 999,3

8 794,6

23 080,0

20 452,6

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-08-31

Räntor på likvida medel

2,4

1,7

Summa finansiella intäkter

2,4

1,7

Kostnader för arbetskraft
Lokal- och markhyror samt övr. fastighetskostnader
Hyra/leasing/underhåll av anläggningstillgångar

Övriga kostnader
Summa

Not 3 Bidrag

Summa

Not 4 Finansiella intäkter
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Not 5 Finansiella kostnader
Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-08-31

8,9

15,3

-

73,8

8,9

89,1

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

25 550,7

21 314,6

868,5

4 236,1

Utgående anskaffningsvärde

26 419,2

25 550,7

Ingående avskrivningar

-12 983,8

-10 983,8

-1 445,3

-2 000,0

-14 429,1

-12 983,8

11 990,1

12 566,9

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

Kundfordringar

4 162,5

1 899,0

Skatteverket

1 875,5

1 506,5

Upplupen intäkt cykelprojektet

3 269,7

1 152,2

620,5

1 411,5

9 928,2

5 969,2

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

6,5

6,0

Räntor på långfristig upplåning
Valutakursförlust
Summa

Not 6 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående värde enligt plan

Not 7 Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

Not 8 Kassa och bank

Kassa
Plusgiro

182,0

7,2

Bank

4 614,6

6 830,5

Summa

4 803,1

6 843,7
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Not 9 Eget kapital

Ingående värde
Periodens resultat
Summa eget kapital

Not 10

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

8 751,1

7 184,2

141,8

1 566,9

8 892,9

8 751,1

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

Pensionskostnader

Ingående pensionsavsättningar
Nyintjänad pension
Utbetald pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar
Förändrad diskonteringsränta
Finansiell kostnad

64,4

231,7

179,8

14,6

-

-6,3

0,2

-175,6

-

-

0,1

-

Summa

244,5

64,4

Löneskatt

59,3

15,6

303,8

80,0

2016-08-31

2015-12-31

8,2

-

Utgående pensionsavsättning

Rek 2.1
Särskild avtalspension och visstidspension
Särskild avtalspension/visstidspension 16 (0) st
Åldersbestämd pension 1 (X)

88,2

Förmånsbestämd/kompletterande pension 5 (4) st

148,1

64,4

Summa pensioner

244,5

64,4

59,3

15,6

303,8

80,0

Politiker

-

-

Tjänstemän

-

-

-

-

Löneskatt
Summa total pensionsavsättning
Antal visstidsförordnanden
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Rek 7.1

2016-08-31

2015-12-31

303,8

80,0

Totala pensionsförpliktelser

2 578,0
2 881,8

2 558,8
2 638,8

Återlånade medel

2 638,8

2 638,8

99%

99%

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

2 021,0

2 068,0

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt
Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser inkl. löneskatt

Utredningsgrad

Not 11

Långfristiga skulder

Ingående låneskuld
Amorteringar
Utgående låneskuld (långfristig del)
Amortering 1 år
Amortering 2-5

-35,2

-47,0

1 985,8

2 021,0

47,0

47,0

188,0

188,0

Amortering senare än 5 år

1 797,7

1 833,0

Summa total löneskuld

2 032,7

2 068,0

-46,9

-47,0

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

Leverantörsskulder

696,8

603,6

Semesterlöneskuld

788,7

660,9

47,0

47,0

Momsskulder

988,4
-

895,9
78,6

Upplupna pensionskostnader

731,7

760,3

Övriga kortfristiga skulder

664,6

309,2

11 621,7
15 538,9

11 172,2
14 527,7

Not 12

Övriga korta skulder

Kortfristiga lån
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

14

72
Not 13

Borgensåtagande och förpliktelser

Operationella leasingavtal
2016-08-31

2015-12-31

90,0

118,0

Hyresavtal

5 682,5

9 079,0

Summa operationella leasingavtal

5 772,5

9 197,0

Förfaller inom 1 år

514,0

2 539,0

Förfaller inom 2-5

5 258,5

6 658,0

Bilar

Förfaller senare än 5 år
Summa total löneskuld

-

-

5 772,5

9 197,0

2016-08-31

2015-12-31

2 075

2 059,0

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser t.o.m. 1997
Löneskatt på pensionsförpliktelser

504

500,0

Summa pensionsförpliktelser

2 578

2 559,0

Summa ansvarsförbindelser

8 351

11 756

2016-08-31

2015-08-31

2 059

3 139,0

-39

-96,3

3

60,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar

35

-995,3

Övrigt

17

-49,2

2 075

2 059,0

99%

99%

Utfall
2016-08-31

Utfall
2015-12-31

Planenliga avskrivningar

1 445,3

2 000,0

Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt

223,8
1 669,1

-208,0

Ingående pensionsförpliktelse
Pensionsutbetalning
Nyintjänad pension

Summa
Utredningsgrad

Not 14

Summa

Justering ej rörelsepåverkande kostnader

1 792,0
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 164

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-10-17

162-177

Dnr 2016/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Hans Lundberg SD) till kommunstyrelsens
ordförande – Vad kostar immigrationen till Borgholms kommun?
Kommunfullmäktige ger Hans Lundberg (SD) rätt att ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):
”Vad kostar immigrationen till Borgholms kommun?
1. Lokalkostnad?
2. Personalkostnad?
3. Hur mycket belastar detta komunskattsedeln?
4. Bidrag fr staten?
Är det borttaget (sänkt från 1900:- till 1300:-)?
5. Hur kommer kommunen att lösa omsorgen av och ekonomin för ensamkommande s k HVB-hem?
6. SD Borgholm vill ha sammanställning till dags dato av hur många ensamkommande barn kommunen har ansvar för?
Åldersbestämning av ensamkommande?
7. Hur mycket är kostnaden för de personer som har fått asylrätt?”
Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde – då Hans
Lundberg måste tjänstgöra för att få diskutera interpellationssvaret.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESTIDER 2017
Nämnd/styrelse

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige
Måndag kl 18:00

16

13

13

10

15

Kommunstyrelsen
Tisdag kl 13:00

24

21

21

25

10,31,

7,28

7,28

4,11

KS arbetsutskott
Tisdag kl 08:30

Socialnämnden
Torsdag kl 13:00
SN arbetsutskott
Torsdag kl 13:00
SN arbetsutskott IFO
Torsdag kl 13:00
Utbildningsnämnden
Torsdag kl 13:00.
UN arbetsutskott
Torsdag kl 09:00
samverkan kl 15.30
Samhällsbyggnadsn.
Torsdag kl 09:00
Samhällsbyggn au
Torsdag kl 09:30.
Besiktningsresor 09.00

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

12

21

18

16

20

11

23

20

29

26

24

2,9,30

13

8,15

5,12

3,10

5
7,14,28

12
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Marie-Louise Johansson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Julius Sääf
den 16 september 2016 15:35
Marie-Louise Johansson
Medborgarförslag

Hej,
Avseende det medborgarförslag rörande öppnande om runstens skola ser jag det som att så mycket andra
processer inletts sedan förslaget skrevs att det inte är aktuellt i sin helhet och nuvarande form.
I sak står jag dock fast vid att det varit en bra väg att gå för att hantera situationen då det skrevs.
Julius
Skickat från min Sony Xperia™-smartphone
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att äldre personer får möjlighet
att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull
gemenskap med andra. Kommunen har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att insatser
inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I begreppen inryms bl a rättssäkerhet, kompetens, bemötandefrågor, den enskildes medinflytande samt att vården är lättillgänglig.
För att säkerställa detta ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkerställas. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det finns krav på
riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i
verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra
avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter kan förebyggas
Socialstyrelsen och SKL publicerar årligen en rapport med öppna jämförelser av vården
och omsorgen om äldre. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och
landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.
De förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av om socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet
med god kvalitet inom äldreomsorgen. Uppdraget har tillkommit utifrån en genomförd
risk- och väsentlighetsanalys.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Har socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet inom
äldreomsorgen?

1.3.

Revisionskriterier

I denna granskning har följande revisionskriterier använts som grund för vår bedömning.
-

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter om
ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

-

Budget och flerårsplan

-

Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre.
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1.4.

Kontrollmål

-

Det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar kvalitetsmål för äldreomsorgen.

-

Det sker ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen som leder till ökad kvalitet.

-

Resultat från kvalitetsindikatorer visar att verksamheten bedrivs med en god kvalitet

-

Nämndens uppföljning av verksamheten är tillräcklig.

-

Det sker en tillräcklig återrapportering till nämnd.

1.5.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till äldreomsorg.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning samt journal- och
personaktsgranskning. Intervjuer har genomförts med socialchef, utvecklingsledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschef för särskilt boende respektive hemtjänst samt personal i form av sjuksköterska och undersköterska från särskilt boende samt
sjuksköterska från hemsjukvården.
Granskning har skett av kvalitetsindikatorer för äldreomsorg från Öppna jämförelser.
Stickprovsundersökning har genomförts vad gäller kontinuitet inom hemtjänsten och läkemedelsanvändning på särskilt boende. Granskningen av kontinuitet inom hemtjänsten
har skett genom granskning av social dokumentation för sexton brukare.
Läkemedelsanvändningen har granskats genom genomgång av stående ordination hos ett
urval av brukarna på särskilt boende. Denna granskning omfattar inte några analyser och
bedömningar av läkemedelsanvändningen i förhållande till de äldres symtom och diagnoser, d v s medicinska bedömningar av enskilda läkemedelsterapier. Ett antal intervjuer
med äldre har genomförts på särskilt boende där frågor kring trygghet, bemötande och
socialt innehåll har diskuterats.
Följande dokument har granskats:
-

Balanserat styrkort, socialnämnden
Plan och uppföljning, nämndsmål
Plan och uppföljning, verksamhetsmål
Socialnämndens förvaltningsberättelse med kvalitetsberättelse
Riktlinje för lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Borgholms kommun
Organisationsskiss samt rutin för socialförvaltningens ledningsgrupp

Granskningen har genomförts av Jean Odgaard (projektledare) och Mimmi Praks, båda
PwC.
Rapporten har faktagranskats av berörda tjänstemän.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
2.1.1.

Iakttagelser

Organisation
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och den kommunala hälso- och sjukvården
i Borgholms kommun. Verksamheten bedrivs inom socialförvaltningen som leds av socialchef. Som stöd till verksamheten finns kvalitetsenheten Q, vilken bland annat omfattar
utvecklingsledare och systemförvaltare. Från och med januari 2015 köper Borgholms
kommun 50 % tjänst som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) av Mörbylånga kommun. MAS har ett övergripande tillsynsansvar för patientsäkerhet och kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård. Särskilda boenden och hemtjänstenheter leds av enhetschefer.
Sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter är organiserade i egen enhet.
Kvalitetsmål
Av Socialnämndens plan framgår att det finns fyra målområden (medborgare, verksamhet
& process, lärande & förnyelse och ekonomi). För varje målområde finns angivna framgångsfaktorer, aktiviteter och nyckeltal. Ett av socialnämndens verksamhetsmål är ”goda
resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg”. Genom planen sker uppföljning inom
en rad olika områden såsom nyckeltal inom öppna jämförelser, senior alert (riskbedömning), implementering av värdighetsgarantier, genomförandeplaner, läkemedelsgenomgångar m.m. Målen är nedbrutna på enhetsnivå där det även kan finnas lokala mål. Av
intervjuer framgår att målnivån är hög och till viss del kan uppfattas som orealistiskt. Exempelvis förväntas 100 % av nyckeltalen i öppna jämförelser vara gröna (vara bland de 25
% bästa kommunerna i landet).
Kommunen har sedan år 2013 lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Av dessa
framgår vad brukaren kan förvänta sig av hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende. Av dessa framgår exempelvis att Borgholms kommun garanterar äldre som är beviljade hemtjänst att de blir meddelade om deras hjälp blir försenade mer än 30 minuter och
att brukare inom hemtjänst och/eller särskilt boende har fått en genomförandeplan upprättad senast två veckor efter att verkställighet inletts.
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet på kommunens intranät sedan år 2013. Ledningssystemet omfattar bland annat riktlinjer och rutiner för verksamheten och samverkan med landstinget samt dokumentation och ärendehantering. Av intervjuer framgår att det råder en god struktur. Ledningssystemet är inte komplett utan det
saknas en del rutiner. Ledningssystemet uppdateras kontinuerligt och det framgår vem
som ansvarar för respektive rutin.
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Av intervjuer framgår att implementering av ledningssystemet är ett utvecklingsområde.
Nya rutiner läggs in successivt och baspersonalen uppges ha svårt att hitta i systemet. Det
förekommer därför diverse pärmar med information ute i verksamheten.

2.1.2.

Bedömning

Kontrollmålet, att det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar kvalitetsmål för äldreomsorgen, bedöms delvis vara uppfyllt.
Vi bedömer att det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar
kvalitetsmål. Av vår granskning framgår att det återstår ett viktigt arbete med att implementera ledningssystemet ute i verksamheten.
Det finns kvalitetsmål för äldreomsorg på olika nivåer. Vidare finns lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen som tydliggör önskvärd kvalitet. Vi noterar att nämnden har
angett en hög ambitionsnivå avseende kvalitet inom äldreomsorg.
Implementeringen av ledningssystemet är avgörande för hur kvalitetsarbetet får genomslag i organisationen. Förstår inte personalen nyttan av exempelvis riskbedömningar enligt Senior alert får insatsen inte avsedd effekt. Nämnden bör fortlöpande erhålla information om hur implementeringen av ledningssystemet fortskrider.

2.2. Utvecklingsarbete
2.2.1.

Iakttagelser

Arbetet med att utveckla äldreomsorgen och förbättra kvaliteten sker på olika sätt. Borgholms kommun deltar i Länsgemensam ledning, vilket är en samverkansgrupp för länets
12 kommuner och landstinget. Här sker ett länsövergripande arbete med riktlinjer och
rutiner för att exempelvis öka patientsäkerheten.
Socialförvaltningen har inrättat en kvalitetsenhet, Q, som leds av socialchef och är resursoch stödfunktion för samtliga verksamheter för utveckling och kvalitet. Inom verksamheten finns personer utsedda med olika ansvarsområden för att säkerställa att verksamheten
håller sig uppdaterad med utvecklingen av exempelvis sårvård, palliativ vård, inkontinensvård, nutrition, demens samt riskförebyggande arbete. Dessa får i sin tur ansvar att
sprida kunskapen internt. MAS uppger att det finns begränsat med tid att hinna med utvecklingsarbetet inom ramen för en halvtidstjänst. Det finns ombud vad gäller exempelvis
genomförandeplaner. Ombuden har fått utbildning och fungerar som stödfunktioner ute i
verksamheten.
Av intervju med enhetschef inom hemtjänsten framgår att utvecklingsarbete har skett
med utgångspunkt från styrkort och de resultat som finns vad gäller exempelvis genomförandeplaner.
Det sker ett aktivt arbete kring avvikelsehantering. Under år 2015 rapporterades 1922
avvikelser, vilket var en ökning med 80 avvikelser från 2014 och 386 jämfört med 2013.
Av intervjuer framgår att rapporteringskulturen bedöms vara god. Systemet används för
att upptäcka och jobba förebyggande. Personalen är sedan länge vana vid att registrera
avvikelser som avser hälso- och sjukvård. Rapportering av avvikelser enligt socialtjänstlagen (exempelvis bemötandefrågor) är inte lika väl implementerat i verksamheten. Av inOktober 2016
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tervjuer med personal framgår att ledningen brister vad gäller återkoppling av avvikelser
till personal.
Under hösten 2016 sker en satsning kring bemötande samt roller och arbetssätt för team.
Avsikten är att team bestående av baspersonal, legitimerad personal och enhetschef samt
adjungerad biståndsbedömare systematiskt skall kunna diskutera brukare utifrån upprättad genomförandeplan och resultat från Senior alert.
Inom äldreomsorgen har det skett ett omfattande utvecklingsarbete inom demensvården
och BPSD. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD är
också ett kvalitetsregister vilket ger stöd i arbetet med att minska förekomsten av BPSD.
En del av detta arbete är att arbeta med bemötandeplaner.
Social dokumentation inom hemtjänsten sker mobilt och det pågår ett arbete med att införa digitala nycklar där personalen låser upp dörren hos brukaren med telefonen och
samtidigt registreras start och sluttid hos brukaren.

2.2.2.

Bedömning

Kontrollmålet, att det sker ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen som leder till ökad
kvalitet, bedöms vara uppfyllt.
Vi bedömer att det sker ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen inom en rad olika områden som skapar förutsättning för en ökad kvalitet.
Avvikelsehantering är grunden för förbättringsarbetet och därför en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet. Antalet registrerade avvikelser ökar i verksamheten. För att
uppnå god kvalitet och patientsäkerhet är personalens engagemang och delaktighet nödvändig. Genom att den som bedriver verksamhet får in rapporter, klagomål och synpunkter avseende verksamhetens kvalitet från personalen skapas förutsättningar för att
kunna utveckla och säkra kvaliteten. Därmed kan vårdskador, missförhållanden eller
andra avvikelser förhindras. Det är därför viktigt att den som bedriver verksamhet uppmuntrar personalen att delta i kvalitetsarbetet genom ett öppet klimat.
Vi menar att det är viktigt att ledningen kopplar val av strategier och aktiviteter till resultat från avvikelsehaneringsystemet. För att åstadkomma ett systematiskt förbättringsarbete är det viktigt att konsekvent kommunicera avvikelsehanteringssystemets betydelse
och sambandet mellan utvecklingsarbetet och avvikelser. Återkoppling av avvikelser till
personal bedömer vi vara ett förbättringsområde.
Av granskningen framgår att MAS har begränsat med tid för att bedriva utvecklingsarbete.

2.3. Resultat från kvalitetsindikatorer
2.3.1.

Iakttagelser

Socialstyrelsen och SKL publicerar årligen en rapport med öppna jämförelser av vården
och omsorgen om äldre. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner till
kunskapsutveckling och att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Aktuell rapport som avser år 2015 belyser kvaliteten
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på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommunerna att påverka. Indikatorerna ger en bred bild
av både vården och omsorgen om äldre.
Uppgifterna bygger på nationella enkätundersökningar, Socialstyrelsens kommun- och
enhetsundersökning 2015 samt Kommun och landstingsdatabasen (Kolada, SKL) och nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert och BPDS avseende demens.
Tabellerna är färgade med grönt, gult och rött. Grönt betyder att kommunens värde för
indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värden i förhållande till de
andra kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst värde och gult
gäller de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. Jämförelserna mellan
kommunerna är relativa, och varken rikets medelvärde eller ett grönt resultat behöver i
sig vara ett bra resultat. Det finns i dag inga målnivåer på nationell nivå för respektive
indikator. En av fördelarna med den färgsatta jämförelsen är att det är lätt att få en överblick. De relativa jämförelserna är också användbara så länge det inte finns några exakta
och överenskomna målvärden för de enskilda indikatorerna.

2.3.1.1.

Kostnader och resurser

Indikator

2015

2014

Kalmar län

Riket

Andel 80 år och äldre (%)
Nettokostnad hemtjänst, kr/inv
Kostnad per brukare, hemtjänst
Nettokostnad särskilt boende, kr/inv
Kostnad per brukare, särskilt boende

8,5
7 517
351 882
7 904
1 010 175

8,2
7 186
344 317
7 553
986 753

6,9
5 216
280 139
6 816
852 155

6,0
4 074
272 266
6 760
824 789

Kommentar
Borgholms kommun har högst andel invånare i länet som är 80 år och äldre. Kostnaden
per brukare i hemtjänst respektive särskilt boende är betydligt högre jämfört med såväl
länet som med riket.

2.3.1.2.

Ordinärt boende

Med hemtjänst avses en behovsbedömd insats i form av service och personlig omvårdnad
som utförs i den äldres bostad (ordinärt boende). Under augusti 2016 fanns det 312 brukare med hemtjänst och 235 brukare med hemsjukvårdsinsatser.
Indikator

Borgholm
2015

Borgholm Kalmar
2014
län

Bemötande, förtroende och trygghet i
hemtjänsten (%)

48

Ingen uppgift

43

42

Kontakt med personal i ordinärt boende
(%)
Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten (%)

63

Ingen uppgift

54

47

51

Ingen uppgift

50

49
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Riskförebyggande åtgärder (%)
Hemtjänsten i sin helhet (%)

45
92

26
91

Ingen uppgift

93

35
91

Kommentar
Indikatorerna visar på att brukare i ordinärt boende bedömer att de har en god tillgänglighet till vård- och omsorgspersonal. När det gäller uppgift om bemötande, förtroende
och trygghet i hemtjänsten befinner sig kommunen också bättre än riksgenomsnittet.
Även om indikatorn avseende riskförebyggande arbete är högre än riksgenomsnittet pekar
resultatet på en viss förbättringspotential. Brukarnas bedömning av hemtjänsten i sin
helhet är marginellt högre än länet/riket, men lägre än föregående år.

2.3.1.3.

Särskilt boende

Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för
exempelvis äldre med stort behov av omsorg. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter
ansökan till kommunens biståndshandläggare. I Borgholms kommun finns det totalt 132
platser på särskilt boende varav 15 korttidsplatser.
Indikator

Bemötande, förtroende och trygghet i
särskilt boende (%)
Kontakt med personal i särskilt boende
(%)
Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende (%)
Mat och måltidsmiljö i särskilt boende
(%)
Sociala aktiviteter i särskilt boende (%)
Riskförebyggande åtgärder (%)
Särskilt boende i sin helhet (%)

Borgholm
2015
40

Borgholm
2014

Kalmar
län

Riket

Ingen uppgift

41

41

32

Ingen uppgift

50

52

41

Ingen uppgift

40

40

71

Ingen uppgift

69

63

52
47
81

59

63
33
86

62
55
83

Ingen uppgift

74

Ett antal intervjuer med äldre har genomförts på särskilt boende där frågor kring trygghet, bemötande och socialt innehåll har diskuterats. Intervjuerna har skett på Ekbacka.
Inom ramen för granskningen har fem intervjuer genomförts. Urvalet har skett från boendet och samtycke har inhämtats hos brukarna innan intervju. Samtliga intervjuer har
genomförts inom ramen för granskningen.
Brukarna beskriver att de får ett gott bemötande från personalen. Samtliga uppger att de
känner sig trygga på Ekbacka. Maten uppges vara god. Merparten av brukarna uppgav att
de får komma ut i den utsträckning de önskar. Lägenheterna är på markplan med tillgång
till egen uteplats. En brukare framför önskemål om att komma ut på promenad i större
utsträckning. Samtliga brukare uppger att de får ett bra bemötande. De uppger att de
känner sig trygga genom den omsorg och insats som ges och är nöjda med de sociala aktivitet som erbjuds.
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Kommentar
Borgholms kommun uppvisar varierande resultat. Den sammantagna bedömningen från
brukarna vad gäller särskilt boende är sämre än både läns- och riksgenomsnittet. Resultat
har dock blivit bättre år 2015 jämfört med föregående år.
Brukarna är nöjda med mat och måltidsmiljö. Det finns dock ett antal indikatorer inte ens
hälften av brukarna menar att kvaliteten är god. När det gäller uppgift om bemötande,
förtroende och trygghet anger färre än hälften att de är nöjda och kommunen befinner sig
i paritet med riksgenomsnittet. När det gäller inflytande och delaktighet är dessa begrepp
grundläggande faktorer för att den äldre ska kunna påverka sin livssituation och behålla
en hög grad av självbestämmande och integritet. Denna indikator pekar också på viss förbättringspotential. Sämst resultat ges vad gäller tillgänglighet till både vårdens och omsorgens personal samt sociala aktiviteter i särskilt boende.

2.3.1.4.

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg

Indikator

2015

2014

Fallskador bland personer 80 år och äldre

Ingen
uppgift
Ingen
uppgift

57

Ingen
uppgift

Tillgodosedda rehabiliteringsbehov efter
stroke (2012-2014)
Funktionsförmåga 12 månader efter stroke
(2012-2014)

Kalmar
län
60

Riket

Ingen
uppgift

55

56

67

70

70

58

Kommentar
Det saknas aktuella uppgifter vad gäller fallskador och funktionsförmåga/rehabiliteringsbehov efter stroke då uppgifterna avser perioden 2012-2014. Det uppges vara brist på rehabiliteringspersonal vilket medför strikta prioriteringar i verksamheten. Av våra intervjuer framgår att fall och fallskador diskuteras på teamträffar i verksamheten. Arbetet
med teamträffar sker dock inte systematiskt i hela organisationen.
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2.3.1.5.

Läkemedel

Granskningen av läkemedelsanvändningen har omfattat Soldalen i Köpingsvik och Ekbacka avd 6 i Borgholm. Granskningen omfattar totalt 28 brukare. Resultatet av granskningen redovisas i nedan tabell och respektive kvalitetsindikator kommenteras.
Tabell: Läkemedelsanvändning, stående ordination, Soldalen och Ekbacka, mättillfälle v
35, 2015.

Antal granskade äldre per boendeenhet
1. Polyfarmaci:
- Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel

Soldalen

Ekbacka

Antal (%)

Antal (%)

12

16

2 (16 %)

2 (12 %)

-

Antal äldre med fler än 15 ordinerade läkemedel

0

0

-

Antal äldre med fler än 20 ordinerade läkemedel

0

0

12 (100 %)

12 (75 %)

1 (8 %)

0

1 (8 %)

0

0

1 (6 %)

0

9 (56 %)

2. Antal äldre som får en årlig läkemedelsgenomgång
3. Olämpliga läkemedel
- Antal äldre med minst ett av
fyra läkemedel som bör undvikas.
4. Användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre
5. Tre eller fler psykofarmaka
6. Antal äldre med stående ordination av laxantia

Polyfarmaci. När en person samtidigt använder många läkemedel kallas det polyfarmaci. Studier har visat att detta är förknippat med en ökad risk för biverkningar, risk för
skadliga läkemedelsinteraktioner, lägre följsamhet till ordination samt läkemedelsorsakad
inläggning på sjukhus. Läkemedelsbehandlingens effekter blir svåra att kontrollera och
förutsäga. Samtidig användning av tio eller fler preparat hos en patient bör betraktas som
en signal om att det kan finnas läkemedel som används utan eller med oklar indikation
och risker med läkemedelsbehandlingen.
Av Öppna jämförelser från år 2015 framgår att 23,3 % av antalet personer i särskilt boende i riket över 75 år använder tio eller fler läkemedel samtidigt. Motsvarande uppgift i
Borgholms kommun var 21,3 %. Av genomförd granskning framgår att förekomst av polyfarmaci är lägre hos de brukare som granskats på Soldalen och Ekbacka.
Läkemedelsgenomgångar. Läkemedelsgenomgångar är en metod för att följa upp,
analysera och ompröva en individs läkemedelsanvändning på ett förutbestämt och systeOktober 2016
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matiskt sätt. Genomgångarna involverar personen som använder läkemedel samt ansvarig
läkare och vid behov farmakologisk expertis samt sjuksköterskor och den personal som
dagligen möter brukaren. Syftet med en enkel läkemedelsgenomgång är att kartlägga en
persons ordinerade och använda läkemedel, kontrollera att läkemedelslistan är korrekt
samt att bedöma om behandlingen är ändamålsenlig och säker. Enligt Öppna jämförelser
rapporteras 84 procent av personer i särskilt boende ha en aktuell (ej äldre än 12 månader) läkemedelsgenomgång. Av granskningen framgår att samtliga äldre på Soldalen som
omfattats av granskningen har fått en läkemedelsgenomgång under den senaste 12månadersperioden medan motsvarande uppgift för Ekbacka var 75 %.
Olämpliga läkemedel. Olämpliga läkemedel för äldre avser benzodiazepiner med lång
halveringstid (lugnande och sömngivande), läkemedel med betydande antikolinerga effekter (vid urininkontinens, mot smärta, vid vissa ögonsjukdomar, astma, KOL och Parkinson sjukdom), tramadol (smärtstillande) och propiomazin (sömnmedel). Av Öppna jämförelser framgår att Borgholms kommun använder färre olämpliga läkemedel i särskilt
boende än övriga riket (5,6 % jmf 9,4 % i riket). Genomförd läkemedelsgranskning visar
att 1 av 28 (3,6 %) använder olämpliga läkemedel.
Antipsykotiska läkemedel. Av Öppna jämförelser framgår att användningen av antipsykotiska läkemedel i särskilt boende var något färre (6,7 %) i Borgholms kommun
jämfört med övriga riket (13,6 %). Antipsykotiska läkemedel används vid psykotiska
symptom och vissa allvarliga beteendesymptom vid demens, till exempel aggressivitet. I
äldrevården används dessa läkemedel emellertid ofta för att dämpa beteendesymtom
såsom motorisk oro, rop och vandring, oftast med blygsam eller ingen effekt. Preparaten
är starkt förknippade med biverkningar av olika slag, såsom passivitet, kognitiva störningar och Parkinsonliknande symtom. De har också negativa effekter på känslolivet och
sociala funktioner. Av granskningen framgår att 1 av 28 brukare (3,6 %) använde antipsykotiska läkemedel.
Tre eller fler psykofarmaka. Andelen äldre som samtidigt använder flera psykofarmaka bör hållas så låg som möjligt då det är läkemedel med hög risk för biverkningar hos
äldre. Av Öppna jämförelser framgår att användningen av antipsykotiska läkemedel hos
befolkningen 75 år och äldre på särskilda boenden var lägre i Borgholms kommun (9,0 %)
jämfört med övriga riket (16,9 %). Det fanns en brukare som hade tre eller fler psykofarmaka på de enheter som nu har granskats.
Laxantia. Användningen av laxantia kan ge en indikation på kvaliteten i omvårdnaden av
de äldre. En god omvårdnad i sammanhanget kan bestå av att man inte använder läkemedel som orsakar förstoppning, lägger om kost (t ex mer fibrer och dryck) och samtidigt
erbjuder mer fysisk aktivitet för de äldre. Om brister i personalbemanning och arbetsrutiner tillåts styra användningen av laxantia kan det vara ett tecken på mindre god omvårdnad. Dessa förhållanden har dock inte studerats inom ramen för denna granskning. Av
granskningen framgår att nästan var tredje brukare (9 av 28) regelbundet använder laxantia.
Övrigt. Av nämndens kvalitetsberättelse framgår att antalet läkemedelsavvikelser uppgår
till 689 stycken år 2015, vilket är en ökning jämfört med föregående år (2013 450 st, 2014
594 st). Läkemedelsavvikelser är mer vanligt förekommande i ordinärt boende. Merparten
av alla avvikelser handlar om utebliven dos. Av avvikelserna bedöms 37 som allvarliga.
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Borgholms kommun beskrivs ha en väl fungerande primärvård och en god läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Av intervjuer med personal framgår att läkemedelsområdet kopplat till processen för samordnad vårdplanering är ett förbättringsområde. Läkemedelslistor är inaktuella och brukaren får inte med sig nya läkemedel i
samband med utskrivning inför helg.

2.3.1.6.

Kontinuitet

Det finns flera orsaker till att det är viktigt att sträva mot en hög personalkontinuitet inom
hemtjänstverksamheten. Om många olika personer kommer in i hemmet för att utföra
insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära
känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göras och hur. Det
är därför viktigt att inte alltför många olika personer hjälper den enskilde i hemmet.
I denna granskning har vi följt den metod som används i Öppna jämförelser för att mäta
kontinuiteten inom hemtjänsten. Kvalitetsindikatorn beskriver medelvärdet av antal olika
personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Måttet avser de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag, förutom
trygghetslarm och matleveranser. Hemsjukvårdspersonal räknas inte in i måttet. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00.
Hemtjänsten är organiserad i sju hemtjänstområden. Granskningen har genomförts under perioden v35-36 2016. Stickprovsundersökningen har gjorts hos sju brukare från tre
hemtjänstområden. Två personer hade flyttat varför det har blivit ett bortfall. Vidare
fanns tre personer som under perioden endast haft åtta besök eller färre från hemtjänsten.
Tabell: Stickprovsundersökning – kontinuitet inom hemtjänsten.
Kön
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man

Besök
totalt
42
58
72
42
11
17
33
48
56
56

Antal
Personal
22
12
17
21
7
13
17
20
30
23

Kön
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man

Besök
totalt
41
29
45
54
46
49

Antal
Personal
25
13
19
23
19
14

Av Öppna jämförelser för år 2015 framgår att Borgholms kommun låg något över riksgenomsnittet (17 jmf med 15). Av granskningen framgår att den brukare som träffade flest
medarbetare mötte 30 olika personal. Nio av sexton brukare träffade fler olika personal än
föregående års riksgenomsnitt.
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Kommentar
Av stickrovsgranskningen framgår att personalkontinuitet är en utmaning för Borgholms
kommun. Av våra intervjuer framgår att detta är en viktig kvalitetsindikator för brukarna
och att detta är ett område som uppmärksammas.

2.3.2.

Bedömning

Kontrollmålet, att resultat från kvalitetsindikatorer visar att verksamheten bedrivs med en
god kvalitet, bedöms delvis vara uppfyllt.
Efter en genomgång av tillgängliga resultat inom olika kvalitetsindikatorer samt genomförande av särskild granskning inom områdena läkemedel och personalkontinuitet bedömer
vi att kontrollmålet i varierande utsträckning är uppfyllt. Det finns en rad olika kvalitetsindikatorer som behöver förbättras.
Inom hemtjänsten kan vi konstatera att kostnaden per brukare är högre i en nationell
jämförelse. Även om resultatet från flera kvalitetsindikatorer är något bättre än riksgenomsnittet finns förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vår granskning av personalkontinuiteten och uppgifter från Öppna jämförelser visar på att personalkontinuiteten
behöver förbättras. Brukarnas egen bedömning av hemtjänsten i sin helhet är marginellt
högre än länet/riket, men lägre än föregående år.
När det gäller äldreomsorg inom särskilt boende finns en rad olika indikatorer där inte
ens hälften av brukarna menar att kvaliteten är god. Sämst resultat ges vad gäller tillgänglighet till både vårdens och omsorgens personal samt sociala aktiviteter i särskilt boende.
Den sammantagna bedömningen från brukarna vad gäller särskilt boende är också sämre
än både läns- och riksgenomsnittet.
Inom läkemedelsområdet finns en rad indikatorer och resultat som påvisar att läkemedelsanvändningen fungerar bra. Vi noterar dock att på en av de granskade boendeenheterna hade inte alla brukare fått en läkemedelsgenomgång under det senaste året.

2.4. Uppföljning och återrapportering
2.4.1.

Iakttagelser

Som tidigare beskrivits arbetar nämnden med ett balanserat styrkort. Uppföljning sker
löpande av nyckeltal/kvalitetsindikatorer med hjälp av verktyget Stratsys inom de olika
målområdena. Inom socialförvaltningen finns en modell för systematisk egenkontroll.
Egenkontrollen omfattar granskning av måluppfyllelse i relevanta nyckeltal kopplade till
socialnämndens verksamhetsmål. Nedan framgår de aktiviteter som omfattas av egenkontrollsprogrammet:
-

Avvikelser
Kvalitetsregister, Senior alert, antal registrerade och uppföljda
Bemötandeplan, andel med bemötandeplan utifrån behov
Värdighetsgarantier, andel implementerat
Genomförandeplan, aktuella, delaktighet, upprättade inom 14 dagar
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-

Kvalitetsregister Palliativa registret, % parametrar som visar förbättrat resultat
Basala kläd- och hygienrutiner, % följsamhet
Hälso- och sjukvårdsjournal, % av journaler där patientansvarig är dokumenterad

Egenkontroll sker två gånger per år och verksamhetschef rapporterar till nämnd. Socialnämndens förvaltningsberättelse innehåller även en kvalitetsberättelse över årets händelser. Dokumentet beskriver bland annat genomförda riskanalyser, händelseanalyser, hantering av klagomål och synpunkter och sammanställd rapportering av avvikelser. Dokumentet omfattar även information motsvarande en patientsäkerhetsberättelse. För respektive nyckeltal redovisas resultat, analys samt vilka åtgärder som planeras att vidtas då
måluppfyllelse inte är nådd.
Social dokumentation och genomförandeplaner i verksamheten har granskats av kvalitetsenheten. Av intervjuer med MAS framgår att uppföljning inom ramen för MASfunktionen blir eftersatt beroende på tidsbrist.
Av den uppföljning vi har tagit del av från år 2016 framgår att måluppfyllelse inte uppnås
kring en rad olika nämnds- och verksamhetsmål med inriktning mot kvalitet. Det rör sig
om målsättning avseende exempelvis demensvård och genomförandeplaner. Det finns ett
nyckeltal avseende implementering och efterlevnad av värdighetsgarantierna. Av våra
intervjuer framgår att någon regelrätt uppföljning inte genomförs inom detta område.
Indirekt följs garantierna genom uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering. Av
granskningen framgår att nämnden inte har något systematiskt arbete med intern kontroll vad gäller kvalitet inom äldreomsorg.

2.4.2.

Bedömning

Kontrollmålet, att nämndens uppföljning av verksamheten är tillräcklig, bedöms delvis
vara uppfyllt.
Kontrollmålet, att det sker en tillräcklig återrapportering till nämnd, bedöms vara uppfyllt.
Vi bedömer att nämndens uppföljning av verksamheten delvis är tillräcklig. Det finns en
god struktur för egenkontroll genom de verksamhetsuppföljningar som årligen genomförs. Vi bedömer vidare att nämnden till övervägande del får en tillräcklig återrapportering. Den kvalitetsberättelse som upprättas i samband med förvaltningsberättelse ger en
god information om verksamheten.
Uppföljningen kan utvecklas genom att tydligare koppla uppföljning av värdighetsgarantier till övrig uppföljning. Ett annat område är att skapa förutsättningar för Medicinskt
ansvarig sjuksköterska att genomföra systematisk tillsyn och uppföljning av verksamheten. Någon systematisk uppföljning och återrapportering av uteblivna insatser kopplade
till genomförandeplan genomförs inte.
Vi rekommenderar att nämnden tar fram ett årshjul med uppgift om vad som följs upp
och när i tiden återrapportering sker till nämnd.
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3.

Sammanfattning och revisionell bedömning

De förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av om socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet
med god kvalitet inom äldreomsorgen. Granskningen har genomförts under perioden maj
– oktober genom intervjuer, dokumentgranskning och stickprovskontroller avseende läkemedelsanvändning och personalkontinuitet inom hemtjänsten.

3.1.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att socialnämndens inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet
med god kvalitet inom äldreomsorgen då det finns områden som behöver utvecklas. Vi
menar att resultat från kvalitetsindikatorer inte tillräckligt visar att verksamheten bedrivs
med en god kvalitet. Vi grundar i övrigt vår bedömning på den avstämning av kontrollmål
som gjorts.

3.2.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Det finns ett ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet som
omfattar kvalitetsmål för äldreomsorgen.

Delvis uppfyllt

Det sker ett utvecklingsarbete
inom äldreomsorgen som leder
till ökad kvalitet.

Uppfyllt

Resultat från kvalitetsindikatorer
visar att verksamheten bedrivs
med en god kvalitet

Delvis uppfyllt

Nämndens uppföljning av verksamheten är tillräcklig.

Delvis uppfyllt
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Vi bedömer att det finns ett ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet som omfattar kvalitetsmål. Av vår granskning framgår att det
återstår ett viktigt arbete med att implementera ledningssystemet ute i verksamheten.
Vi bedömer att det sker ett utvecklingsarbete
inom äldreomsorgen inom en rad olika områden som skapar förutsättning för en ökad kvalitet. Det finns dock utvecklingsområden för
nämnden att beakta i sitt fortsatta arbete.
Efter genomgång av tillgängliga resultat inom
olika kvalitetsindikatorer samt genomförande
av särskild granskning inom områdena läkemedel och personalkontinuitet bedömer vi att
kontrollmålet i varierande utsträckning är
uppfyllt. Det finns en rad olika kvalitetsindikatorer som behöver förbättras.
Vi bedömer att nämndens uppföljning av verk15 av 19
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samheten delvis är tillräcklig. Det finns en god
struktur för egenkontroll genom de verksamhetsuppföljningar som årligen genomförs.
Uppföljningen kan utvecklas genom att tydligare koppla uppföljning av värdighetsgarantier
till övrig uppföljning samt möjliggöra ökad
tillsyn och uppföljning av Medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Det sker en tillräcklig återrapportering till nämnd.

Uppfyllt
Vi bedömer att nämnden till övervägande del
får en tillräcklig återrapportering.

2016-10-18

Pär Sturesson

Jean Odgaard

Uppdragsledare

Projektledare
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Bilaga: Jämförelser mellan kommuner
Inledning
Under perioden maj – oktober 2016 har kommunrevisorerna i Borgholm, Mönsterås,
Mörbylånga och Torsås genomfört en granskning av ”Kvalitet i äldreomsorg”. Metod och
genomförande har skett på likartat sätt. Uppgifter i denna bilaga ger möjlighet till jämförelser mellan de olika granskade kommunerna. Jämförelserna bygger på uppgifter från
Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2015 samt genomförd granskning i respektive kommun under år 2016.

Bakgrundsfakta
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Kvalitetsindikatorer Ordinärt boende

Kvalitetsindikatorer Särskilt boende
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Personalkontinuiteten i hemtjänsten

Läkemedelsgranskningen
Uppgifterna i tabellen nedan avser samtliga granskade brukare från de fyra kommunerna.
Riket
Antal granskade äldre
Polyfarmaci:
Antal äldre med fler än 10 ordinerade läkemedel
Antal äldre med fler än 15 ordinerade läkemedel
Antal äldre med fler än 20 ordinerade läkemedel
Antal äldre som får en årlig läkemedelsgenomgång
Olämpliga läkemedel
Antal äldre med minst ett av fyra
läkemedel som bör undvikas.
Användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre
Tre eller fler psykofarmaka
Antal äldre med stående ordination av
laxantia
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Antal (%)
110

(Andel %)

23 (21 %)

(23,3 %)

4 (4 %)

-

0

-

93 (85 %)

(84 %)

28 (25 %)

(9,4 %)

6 (5 %)

(13,6 %)

9 (8 %)

(16,9 %)

63 (57 %)

-
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Revisorerna för en regelbunden dialog med nämnderna och representanter för förvaltningarna som en del i sin riskbedömning. Utbildningsnämnden utgör en stor del av kommunens verksamhet och svarar för drygt 30 % av kommunens kostnader. I dialogerna
med representanter för nämnden har revisionen ställt sig frågande till hur ledning och
uppföljning av nämndens verksamhet fungerar.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga-or

Har utbildningsnämnden en ändamålsenlig ledning och uppföljning av verksamheten?

1.3.

Revisionskriterier

Relevant lagstiftning
Utbildningsnämndens reglemente
Budget år 2016

1.4.


Kontrollmål

Hur styr utbildningsnämnden verksamheten, dels via ekonomiska resurser, dels via
mål?



Hur följer utbildningsnämnden upp verksamheten såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt?



Hur arbetar utbildningsnämnden med standardkostnader?



Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och förvaltningen?



Har utbildningsnämnden en fungerande intern kontroll?



Hur använder utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten?

1.5.

Metod

Följande personer har intervjuats under juni månad: Lars Bylund, utbildningschef, Joakim Rödin, controller utbildningsförvaltningen, Christina Lindberg, rektor Slottskolan,
Kim Jakobsson, stabschef, Monica Enberg, ordförande utbildningsnämnden, Björn
Andreen, 2:e vice ordförande, Anna-Karin Björnström, rektor Viktoriaskolan, Jan-Erik
Carlsson, rektor norr, Lena Boking, förskolechef centrala rektorsområdet, Gunilla Lydmark, bibliotekschef, Fredrik Alvarmo, facklig representant Lärarförbundet, Ulrika
Alvarmo och facklig representant Kommunal. Utöver ovanstående har i september månad
ytterligare personer inom utbildningsnämnden och inom kommunen intervjuats för att få
kompletterande bilder av hur nämndens ledning och uppföljning av verksamheten fungerar.
Vi har tagit del av följande dokument:
 Utbildningsnämndens reglemente, antaget av KF 2015-05-18
 Utbildningsnämndens protokoll år 2016
 Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll år 2016
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Utbildningsnämndens delegationsordning, fastställd utbildningsnämnden 2015-04-01
Budget 2016
Budgetgenomgång övergripande
Utbildningsnämndens budget 2016
Budgetmaterial inför år 2016
Roll och uppdragsbeskrivning för chef i Borgholms kommun
Roll och uppdragsbeskrivning för rektor/förskolechef i Borgholms kommun
Roll och uppdrag för arbetslagsledare i Borgholms kommun
Roll och uppdrag för medarbetare i arbetslag i Borgholms kommun
Riktlinjer för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, antagen utbildningsnämnden 2015-06-25
Rutiner för anmälan till huvudman vid diskriminering och/eller kränkande behandling
Biblioteksplan för Borgholms kommun
Organisationsskiss utbildningsförvaltningen
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1.

Hur styr utbildningsnämnden verksamheten
dels via ekonomiska resurser, dels via mål?

2.1.1.

Iakttagelser

Enligt kommunallagens 6 kap § 7 gäller:
Nämndernas ansvar för verksamheten
7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt nämndens eget reglemente gäller följande avseende ledning och styrfunktion:
§ 2 Utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som anges i:





skollag, skolförordning och andra förordningar inom det offentliga
skolväsendet
socialtjänstlagen
bibliotekslagen
kommunfullmäktiges beslut

§ 3 Utbildningsnämnden ska




leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrning
av hela nämndens verksamhet,
göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är förbehållna annan nämnd,
övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin följs och att nämndens löpande förvaltning
handhas rationellt och ekonomiskt

Ekonomisk förvaltning
§ 5 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i enlighet
med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt.
Det som enligt de intervjuade på förvaltningen i första hand är styrande är den statliga
styrningen i form av lagar och förordningar, bland annat skollag och läroplaner för både
förskola och grundskola.
Fullmäktige har i budgeten för år 2016 fastställt följande verksamhetsmål:
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Medborgare: Borgholms kommuns barn är kunnigast i Kalmar län
Verksamhet och process: Borgholms barn använder modern teknik i sitt lärande
Lärande och förnyelse: Borgholms barn är trygga i vår verksamhet
Ekonomi: Verksamheten ska anpassas efter efterfrågan
Nämnden har inte brutit ner dessa mål ytterligare eller konkretiserat hur dessa mål ska
uppnås. Det som framförallt har varit styrande, enligt de intervjuade, är målet om att barn
använder modern teknik. För detta ändamål har särskilda resurser avsatts. För övriga
verksamhetsmål har inte några särskilda resurser anslagits.
Nämndsledamöterna uttrycker att de kommunala målen har större styrande effekt än vad
representanterna för förvaltningen ger uttryck för.
Flera av de intervjuade ger uttryck för att de upplever att det uppstår dilemman mellan de
statligt uppställda kraven och kommunens mål och budget, exempelvis att alla barn- och
elever ska få det stöd som de behöver. Dessa resurser upplevs inte finnas.
Den ekonomiska styrningen utgår från den ram som fullmäktige beslutat om. Inom föroch grundskola fördelas resurserna utifrån nycklar, dessa utgår från barn och elevunderlag samt snittlöner för personalen. Det finns även en central pott för särskilda utgifter.
De intervjuade rektorerna upplever att de har en bra dialog med controllern om budgeten.
Ett önskemål är att de skulle kunna komma in tidigare i processen för att kunna påverka
och förklara sin aktuella situation.
Av § 8 2016 i utbildningsnämndens protokoll framgår endast att förslaget till internbudget för år 2016 behandlades och att nämnden lägger informationen till handlingarna.

2.2.

Hur följer utbildningsnämnden upp verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt?

2.2.1.

Iakttagelser

Nämnden behandlar på varje sammanträde en ekonomisk uppföljning som nämndens
utsedda controller redovisar. Enligt upprättade protokoll år 2016 lägger utbildningsnämnden informationen till handlingarna.
Av intervjuerna framgår att nämnden reagerar vid avvikelser på enskilda områden och att
den vill ha en förklaring till orsakerna till avvikelsen och vilka åtgärder som ska kan vidtas
för att minimera avvikelsen. Respektive rektor ska förklara orsak och vilka åtgärder som
kan vidtas för att minimera avvikelserna. Vi har i vår granskning inte funnit någon spårbarhet i att nämnden krävt dessa förklaringar eller att någon redovisning skett till nämnden.
Vid varje sammanträde under år 2016 har rapporterats om förvaltningens sjukfrånvaro.
Rektorerna gör ekonomisk uppföljning varje månad och detta sker tillsammans med controllern.
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Någon verksamhetsmässig uppföljning på samma sätt som den ekonomiska sker inte av
nämnden. Verksamhetsmässig uppföljning sker vid enstaka tillfällen, exempelvis när kvalitetsrapport1 redovisas och där politikerna ges möjlighet att ställa frågor och när förvaltningsberättelse2 för föregående år behandlas. På dagordningen för sammanträdena finns
en punkt som lyder ”Information från verksamheterna”.
Det är ytterst sällan som det i samband med dessa rapporter finns med något beslut, utan
nämnden godkänner eller lägger informationen till handlingarna.

2.3.

Hur arbetar utbildningsnämnden med standardkostnader?

2.3.1.

Iakttagelser

Varken nämnden eller förvaltningen arbetar med standardkostnader för sin verksamhet.
Förklaringen till att skolor och förskolor ligger högre kostnadsmässigt i Borgholms kommun är att kommunen valt att prioritera att ha fler mindre förskolor och skolor och att
detta påverkar att kommunen ligger högre i standardkostnaderna. Detta är enligt de intervjuade en medveten politisk prioritering.

2.4.

Hur fungerar samarbetet mellan nämnden och
förvaltningen?

2.4.1.
2.4.1.1.

Iakttagelser
Nämnd och förvaltning

De grundligaste diskussionerna har skett i arbetsutskottet, medan det upplevs ha varit
svårt att påverka besluten när ärenden kommit upp i nämnden. I ett antal ärenden saknas
en allsidig beredning där beslutsförslagen underbyggs med handlingsalternativ och konsekvensbeskrivningar. Samarbetet mellan nämnd och förvaltning har inte fungerat fullt
ut, enligt de intervjuade. Det har inte upplevts vara tillåtet att lyfta frågor ur andra perspektiv än det som varit förslagit från förvaltningen. Avsaknad av tillräcklig transparens i
beslutsprocessen har enligt de intervjuade försvårat ett aktivt nämndsarbete.
Den 28 september 2016 har 11 nämndsledamöter undertecknat en misstroendeförklaring.
Av denna framgår att en enig utbildningsnämnd upplever att utbildningschefens och förvaltningsledningens agerande har skadat kommuninvånarnas förtroende för nämnden
och anser att detta ska lämnas vidare till kommunstyrelsen (det är kommunstyrelsen som
anställer förvaltningschefer). Misstroendeförklaringen grundar sig bland annat på hur en
polisanmälan mot en förälder gått till.

2.4.1.2.

Inom förvaltningen

Flera intervjuade ger uttryck för att interna möten på förvaltningen inte används till att få
verksamheten att utvecklas. Det tas beslut vid sittande bord och utan att det finns någon

1
2

Sammanträdesprotokoll utbildningsnämnden § 4 2016
Sammanträdesprotokoll utbildningsnämnden § 15 2016
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förankring och analys. Exempel som nämns är flytt av årskurs 6 till Slottskolan och att
flytta skolassistenterna till att organisatoriskt ligga under stabschefen.

Samtidigt ger flera intervjuer uttryck för att det exempelvis vid rektorskonferenser ges få
möjligheter till att lyfta för verksamheten kritiska frågor och därmed gemensamt kunna
bidra till verksamhetens utveckling. Upplevelsen som kommer till uttryck är att förvaltningen i kritiska frågor präglas av ”lågt i tak”.
Skolassistenterna är idag centralt organiserade under stabschefen. Det råder delade meningar om huruvida detta är bra rent organisatoriskt. De intervjuade som förespråkar
denna ordning anser att det blir bättre samordning och att de skolassistenter som är särskilt kompetenta inom ett arbetsområde kan specialisera sig och utgöra ett stöd till samtliga rektorsområden. Andra vill i större utsträckning använda sig mer fritt av sin skolassistent för att avlasta sig själv administrativt i sin rektorsfunktion. Enligt de intervjuade
ligger många administrativa uppgifter på rektorn som i större utsträckning skulle kunna
utföras av skolassistenterna. Detta är idag svårt att genomföra då rektorerna inte är arbetsledare för skolassistenterna.
Av intervjuerna framgår att tillsättandet av en stabschef är något som diskuteras och ifrågasätts. Hur tjänsten har tillkommit är svårt att få någon bild av. Den tidigare innehavaren av tjänsten (personen hade inte titeln stabschef) arbetade i större utsträckning med
utveckling av verksamheten. Idag är tjänsten helt inriktad på administrativa uppgifter,
enligt flera av de intervjuade är det inte det som förvaltningen behöver.

2.5.

Har utbildningsnämnden en fungerande internkontroll?

2.5.1.

Iakttagelser

Enligt kommunallagens 6 kap § 7 gäller:
Nämndernas ansvar för verksamheten
7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden har inte arbetat aktivt och systematiskt med intern kontroll. Nämnden har inte
heller gjort någon riskanalys för nämndens verksamhet.
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2.6.

Hur använder utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att utveckla verksamheten?

2.6.1.

Iakttagelser

En av rektorerna har en del av sin tjänst som kvalitetsutvecklare på förvaltningen. Förvaltningen använder sig av Skolverkets verktyg för självskattning, BRUK, som ett stöd för
det systematiska kvalitetsarbetet. Det nya arbetssättet har synliggjort fritidshemmen, förskolorna, förskoleklasserna och grundsärskolans verksamheter i förhållande till grundskolans. Att dessa övriga verksamheter därigenom inkluderas på ett nytt sätt har bekräftats i intervjuerna.
Redovisningen har uppfattats som spretig men år 2015 är första året för redovisningen av
det systematiska kvalitetsarbetet med den nya modellen.
Enligt den rektor som ansvarar för kvalitetsarbetet kommer det nya sättet att arbeta på
förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och successivt bidra till att verksamheten utvecklas.
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3.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att utbildningsnämnden inte har en ändamålsenlig ledning och uppföljning av
verksamheten. Detta grundar vi på att utbildningsnämndens ledning och uppföljning
uppvisar tydliga brister i implementering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål, i
bristande underlag till grund för beslut, i bristande systematik avseende intern kontroll
och återkoppling till nämnden avseende förvaltningens kvalitetsarbete.
Idag säkerställs inte att styrkedjan från nämnden ut i verksamheten fullföljs. Samarbetet
mellan nämnd och förvaltning, samt inom förvaltningen uppvisar brister. Förvaltningens
ledningsgrupp behöver fokusera sitt arbete på att utveckla förvaltningens verksamhet.
Vidare behöver utbildningsnämnden arbeta systematiskt med den interna kontrollen,
utifrån en riskanalys. Den interna kontrollen bör också innefatta både verksamhetsmässiga och ekonomiadministrativa rutiner och processer. Delar av det kvalitetsarbete som
nämnden har påbörjat kan med fördel integreras i nämndens interna kontroll.

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Hur styr utbildningsnämnden
verksamheten, dels via ekonomiska resurser, dels via mål?

Ej uppfyllt
Utbildningsnämndens styrning behöver bli
tydligare. Vidare behöver säkerställas att
kommunfullmäktiges och nämndens intentioner fullföljs hela vägen ut i verksamheten.
Nämnden har varit passiv i sin styrning såväl
vad avser verksamhet som ekonomi. Nämnden
har inte varit aktiv i framtagandet av verksamhetsmål eller i den ekonomiska styrningen.
Nämnden har inte i tillräcklig omfattning iakttagit kommunfullmäktiges mål. Kopplingen
mellan mål och ekonomiska resurser har således varit svag.
Spårbarheten i nämndens styrning behöver
öka i protokoll och tillhörande handlingar.

Hur följer utbildningsnämnden
upp verksamheten såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt?
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Delvis uppfyllt
Nämnden följer varje månad upp ekonomin.
Spårbarhet om eventuellt vidtagna åtgärder
med anledning av rapporterna saknas. I protokollen framgår endast beslutet att lägga information till handlingarna.
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Verksamhetsuppföljningen är mer sporadisk
och inte strukturerad på något systematiskt
sätt. Det finns få spår av nämndens styrning
utifrån de rapporter som lämnats.
Spårbarheten i nämndens uppföljning behöver
öka i protokoll och tillhörande handlingar.
Hur arbetar utbildningsnämnden
med standardkostnader?

Ej bedömt
Barnomsorgens och grundskolans standardkostnader ligger högt i Borgholms kommun.
Orsaken till att dessa kostnader ligger högre är
att det finns fler mindre förskolor och skolor i
kommunen än jämförbara kommuner. Detta
är också en medveten politisk prioritering i
kommunen. Nämnden arbetar inte aktivt med
standardkostnader för verksamheten.

Hur fungerar samarbetet mellan
nämnden och förvaltningen?

Ej uppfyllt
Samarbetet mellan nämnden och förvaltningsledningen fungerar inte ändamålsenligt. Det
finns tydliga brister i beredningsprocesserna
avseende beslutsunderlag och kommunikationen av nämndens styrning av förvaltningsorganisationen, samt till delar även återkoppling
av väsentliga verksamhetsfaktorer.
Efter en särskild händelse har en misstroendeförklaring som utbildningsnämndens ledamöter riktat mot förvaltningschefen och förvaltningsledningen överlämnats till kommunstyrelsen.

Har utbildningsnämnden en fungerande intern kontroll?

Ej uppfyllt
Nämnden har inte arbetat med intern kontroll
på ett systematiskt sätt. Nämnden har inte
gjort någon riskanalys och utifrån denna satt
en plan för hur eventuella verksamhetsrisker
eller ekonomiadministrativa risker ska minimeras.
Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för sin interna kontroll. Detta lever inte
utbildningsnämnden upp till.
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Det finns delar i nämndens kvalitetsarbete
som skulle kunna ingå i nämndens interna
kontroll.
Hur använder utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen för att
utveckla verksamheten?

Delvis uppfyllt
Spårbarheten i protokoll avseende nämndens
överväganden och beslut i kvalitetsfrågor är
låg.
Förvaltningen har infört ett nytt sätt att arbeta
med det systematiska kvalitetsarbetet. Det är
för tidigt att uttala sig om vilka effekter det nya
arbetssättet kommer att få på utvecklingen av
verksamheten. Men intervjuerna säger att det
nu blivit tydligare att verksamheten omfattar
mer än enbart grundskolan.

2016-11-01

Pär Sturesson
Projektledare
Uppdragsledare/certifierad kommunal
revisor
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2016 och 2017
Januari
- revisorerna info
- (Ev)verksamhetsövergång fastighetsfunktion
för kommunens
fastigheter

Mars
- revisorerna info
- Redovisning oavslutade
motioner/mbf
- (ev) kulturplan för
Borgholms kommun
- återrapportering
demokratberedningen

Maj
- revisorerna info
- INFO – GYF
- INFO – SBN
- Årsredovisningar

Augusti
- revisorerna info
- Info KS

Oktober
- revisorerna info
- INFO - UN
- Redovisning oavslutade
motioner/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen
- INFO – UN
- delredovisning
uppdrag till KS från
tillfälliga FM-beredningen landsbygdsutveckling norra
Öland

Januari

Mars

Maj

Augusti

Oktober

December
12

Februari

April

Juni

September

November
21

Februari
- revisorerna info ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

April
- revisorer info
- Årsredovisning

Juni
- revisorerna info
- INFO - SBN

September
- revisorerna info
- INFO – SN

November 2016
- revisorerna info
- Budget 2017
- Delårsrapporter

Enligt Kommunallagen 3 kap 15 § ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem (delegation genom
reglementen) – därför finns information från nämnderna upptagna på årshjulet. Nämnderna ska då genom sina balanserade styrkort redovisa sin verksamhet (utifrån av
fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner)
Aktivitetsplanen fylls kontinuerligt på med aktuella ärenden.

