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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingsalen i Stadshuset, Borgholm, 2017-08-21, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

Utses att justera:

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm 30/8

2017 kl 16:00justering

Förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

Politiska uppdrag 2014-2018; Hans Lundberg ny SD-ledamot i
kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har gjort ny sammanräkning.
Kommunfullmäktige ska lägga informationen till handlingarna.

2014/220

4

4

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helena Wall Gunnarsson och Anders
Gunnarsson) angående omhändertagande av avlidna
Presidiets förslag: lämnas till socialnämnden för ställningstagande och
beslut. Ev taxa kommer att behandlas slutligt i kommunfullmäktige.

2017/183

5

5

Allmänhetens frågestund (max 20 min)

6

Information från revisorerna

7

Information från kommunstyrelsen

8

Information från Kalmarsunds Gymnasieförbund

9

Information från besök i Korsnäs i samband med deras 130 års
jubileum.
Ordförande Eva-Lena Israelsson informerar från besöket.

2017/110

10

Slutrapport och förslag, Demokratiberedningen
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-06-20 § 127 rapporten till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
I rapporten finns ett antal uppdrag både till styrelsen och olika avdelningar.
Uppdragen bör ges till kommunstyrelsen som i sin tur får uppdra till
kommunledningskontoret att verkställa/utreda de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar om.

2015/220

6-25

2
Kommunfullmäktige har att ta ställning till om de vill:
- godkänna rapporten.
- ge uppdrag till kommunstyrelsen enligt rapportens förslag..
Vidare ska demokratiberedningen avslutas.
11

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - införa lokala sockenråd
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning.

2017/169

26

12

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - införa medborgarpanel
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning.

2017/170

27

13

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - avskaffa benämningen
oppositionsråd
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning.

2017/171

28

14

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - framkomlig passage för
gående Norra Parken-Resedan
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning.

2017/172

29

15

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) - solceller på kommunens och
BEABs nybyggnationer
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning.

2017/173

30

16

ANMÄLAN; Motion (Eva Wahlgren C) - strandpromenad mellan Böda
hamn och Böda Sands-området
Presidiets förslag: lämna till kommunstyrelsen för beredning.

2017/184

31

17

Interpellation (Per Lublin nÖP) till och med svar från Borgholm
Energi AB:s ordförande gällande vattenresurser.
Interpellationen lämnades in i god tid, därför finns svar redan med i
handlingarna.

2017/7

32-33

18

Antagande av Folkhälsostrategi 2017-2027
Kommunstyrelsen föreslår 2017-06-20 § 128 kommunfullmäktige
att anta Folkhälsostrategi 2017-2027.
Vid ett ev antagande kommer kommunstyrelsen i sin tur att behandla
folkhälsoplan för kommunen 2017-2020.

2017/151

34-42

19

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa
äldreomsorg”
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-13 § 37
att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att
arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för
”Sveriges
bästa äldreomsorg”.
att politisk representation och vad övrigt ska gälla för fullmäktigeberedningen diskuteras och beslutas vid fullmäktiges augustimöte när
beredningen ska tillsättas.

2016/243

43-49

Enligt 2012-02-13 § 30 antagen instruktion ska kommunfullmäktiges
presidium utarbeta förslag till direktiv. Kommunfullmäktige beslutar om val
av ledamöter, ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande samt direktiv
till beredningen med syfte, mål, ekonomiska ramar, tidplan,
tjänstemannaresurs etc.
Inkommen skrivelse har överlämnats till kommande fullmäktigeberedning
för ev beaktande i arbetet.

3
20

Remiss - antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018
Kommunstyrelsen föreslår 2017-06-20 § 124 kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje
parti får i valet 2018.
att vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets.

2017/144

50-53

21

Remiss - valdistriktsindelning vid valen 2018
Kommunstyrelsen föreslår 2017-06-20 § 125 kommunfullmäktige
att behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018.

2017/144

54-57

22

Avsägelse politiskt uppdrag; M-ersättare i kommunfullmäktige Nina
Bekezina
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och begära ny
sammanräkning hos Länsstyrelsen i Kalmar län.

2014/220

58

23

Politiska uppdrag 2014-2018; Ny revisor för Borgholms kommun och
Borgholm Energi AB.
Kommunfullmäktige beslutar 2017-06-12 § 106
att godkänna Per Modigs (V) avsägelse.
att uppmana Socialdemokraterna att lämna förslag på revisor
Den nyvalde revisorn kommer även att ersätta Modig som revisorsersättare i Stf ersättningsfonden för utsyningsförmånen på Böda
Kronopark samt i Kalmarsunds gymnasieförbund.

2014/220

59

24

Tertialbokslut 2017
Kommunstyrelsen beslutar 2017-06-20 § 122 överlämna tertialbokslut
2017 till kommunfullmäktige för beaktande.

2016/126

60-116

FÖR KÄNNEDOM
Årshjul 2017

onumrerat
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 127

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2015/220-080 KS

Slutrapport och förslag, Demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 156
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
att beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart och
ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 § 32
att godkänna uppdragsbeskrivning.
Till dagens sammanträde finns slutrapport från demokratiberedningen. Av
rapporten framgår flera förslag med uppdrag till kommunstyrelsen för att säkerställa behovet av information och konsultation/dialog samt förslag om eförslag istället för medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
Protokollsanteckning
Demokratiberedningen fick bl a till uppgift att undersöka hur man kan förbättra och utveckla medborgarnas inflytande och komma med förslag till det till
kommunfullmäktige, att hålla minst fyra sockenmöten, varvid särskilt angavs
att sockenmöten skulle hållas i Köping-Egby, Gärdslösa-Bredsättra, RunstenLånglöt och Räpplinge-Högsrum, samt att utredningen och beredningens förslag till kommunfullmäktige skulle klaras av inom sex månader.
Beredningen har valt att istället koncentrera sig på hur informationen från
kommunens politiker och tjänstemän till medborgarna ska kunna förbättras
och medvetet valt bort hur man ska förbättra medborgarinflytandet.
Beträffande sockenträffarna har beredningen högst ovilligt - och enbart p g a
min envishet att kommunfullmäktiges beslut måste följas - arrangerat träffar i
alla de omnämnda distrikten.
Beträffande tidsutdräkten har ordföranden på uppdrag av beredningen hos
kommunfullmäktige begärt och beviljats anstånd till sista december 2016,
varefter ordförande valt att helt kort meddela kommunfullmäktige att beredningen behöver ytterligare tid utan att tillfråga kommunfullmäktige om ytterligare anstånd kunde beviljas.
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

"Slutrapporteringen" har påbörjats redan innan träffarna med medborgarna
var avklarade och har helt och hållet kommit att präglas av Marcel van Luijns
(m) tämligen reaktionära åsikter - enligt vilka medborgarna inte är mogna att
han något inflytande över kommunala beslut. Vilket gjort att hela beredningen
har havererat. Marcel van Luijn har tillåtits att ratta beredningens förslag i det
närmaste ensam eller med viss inblandning av Sofie Loirendal. Ordföranden
har inte haft tillräcklig kraft att hålla i det hela så att alla åsikter kunnat jämkas
samman och så att kommunfullmäktiges frågor blivit besvarade enligt uppdraget. I gengäld har hon fått gehör för sin motvilja mot medborgarförslagen
från Marcel och kompani - innebärande att man vill att möjligheterna att ställa
medborgarförslag ska begränsas.
Vidare har en rapport avseende ett uppdrag som Lennart Olsson (c) och undertecknad fick avseende framtida sockenträffar trollats bort från slutrapporten - eftersom dom tongivande i beredningen inte tycker om begrepp som
socknar och sockenträffar.
Då det hela urartat på detta sätt tvingas jag att helt ta min hand från slutrapport och förslag med ett dystert konsterande att här handlar det inte om medborgarinflytande som tanken med det hela var.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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BILAGA 1 KS 2017-06-20 § 127

9

DEMOKRATIBEREDNING
Slutrapportering och förslag

Innehållsförteckning
Om beredningen
Arbetssätt
Om medborgardialog
Information & medborgardialog i Borgholms kommun
Från medborgarförslag till e-förslag

2
2
3
7
9

Bilaga: Redovisning av genomförda sockenträffar

10

10
Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Om beredningen
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 att tillsätta en tillfällig demokratiberedning.
Syftet är att utveckla former för att fördjupa demokratin för medborgare och
förtroendevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
Följande ledamöter valdes:
Eva-Lena Israelsson (S), ordförande
Marcel van Luijn (M), vice ordförande
Sofie Loirendal (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Maria Lindmark (MP)
Lennart Olsson (C)
Sofie Jakobsson (KD)
Lasse Leijon (SD)
Ulf Lafveskans (V)

Ersättare:
Jan-Olof Forslund (S)
Thomas Johnsson (M)
Annette Hemlin (FÖL)
Roland Wickholm (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
Ulrika Lindh (C)
Arne Sjögren (KD)
Kjell-Ivar S Karlsson (SD)
Lars-Erik Larsson (V)

Arbetssätt
Beredningsgruppen samlade i första hand information om medborgardialog genom att
hämta information från SKL och studera andra kommuner som har implementerad olika
metoder av medborgardialog. Beredningen har genom Sofie Loirendal och Marcel van Luijn
tagit del av ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande”. Eva-Lena
Israelsson och Marcel van Luijn deltog i SKL:s Demokratidag den 7 april 2016 och
presenterade både information och praktiska exempel till beredningsgruppen. Eva-Lena
Israelsson och Per Lublin träffade den 21 december 2016 IT-chef Niklas Palmquist för att
diskutera de tekniska förutsättningar för t ex e-förslag och forum på kommunens hemsida.
Sedan genomförde beredningsgruppen sex lokala dialogmöten med medborgarna, mellan
19 september och 12 oktober. Vid dessa tillfällen samlades även in synpunkter på möjliga
konkreta åtgärder genom enkäter. Se Bilaga “Redovisning av genomförda sockenträffar” för
mer information.
Slutligen hölls det tre återkopplingsmöten för att diskutera de tänkte förslag med
medborgarna: 28 mars i Långlöt, 29 mars i Källa och 4 april i Borgholm.

Sida 2
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Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Om medborgardialog
Medborgardialog handlar om att kommunen, förtroendevalda och tjänstemän anser att
medborgarnas idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla den framtida
kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstemän aktivt söker upp
kommunens invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för värderingar i olika
frågor. Framförallt handlar medborgardialog om att förtroendevalda och tjänstemän vill
lyssna på kommuninvånarna och att medborgarna har möjlighet att vara med och påverka
och utöva inflytande på frågor som de själva tycker är viktiga. Genom medborgardialog
förnyas och vitaliseras den representativa och lokala demokratin. En framgångsrik dialog
bygger på att lyssna och att bli lyssnad på.
Eftersom medborgardialog idag är ett etablerat begrepp kommer vi även i fortsättning av
använda det som en generell benämning. Samtidigt bör det påpekas att en delaktighetsform
inte är bättre än en annan. Däremot kräver de olika mycket tid och engagemang och passar
därför mer eller mindre bra i olika situationer. Det viktigaste är att välja en form av
delaktighet som kommunen har tid och resurser att genomföra med kvalitet. Är kommunen
otydlig med vilken form av delaktighet som erbjuds är risken stor att det väcks felaktiga
förväntningar, vilket ofta leder till frustration och besvikelse. Då finns även en risk för att
medborgardialogen istället för att främja demokratiskt deltagande får motsatt effekt.

Olika roller
Medborgardialog utgörs alltid av ett samarbete mellan kommuninvånare, förtroendevalda
och tjänstemän.
Förtroendevalda
Förtroendevaldas uppgift i dialogarbetet är, förutom att medverka i planeringen, att lyssna.
Tjänstemän
I dialogarbetet blir tjänstemännens uppgift att verka som processledare för aktiviteterna.
Tjänstemännen sköter även dokumentationen och gör sammanställningar.
Kommuninvånare
Brukardialogen riktar sig främst till personer/grupper som använder kommunens tjänster
eller service (t ex elever eller omsorgstagare). Brukardialog skiljer sig från medborgardialog
på så sätt att det enbart är de berörda brukarna och/eller deras anhöriga som deltar.
Dialogen handlar oftast om den verksamhet som brukaren finns i, eller som hon/han
använder sig av.

Sida 3
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Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Till skillnad från brukardialog riktar sig medborgardialog oftast till en större grupp (t ex
samtliga kommuninvånare eller berörda sakägare inom ett geografiskt område).
Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora grupper medborgare som kanske inte är
skrivna i kommunen – och därmed inte klassas som kommuninvånare – men som kan vara
en värdefull tillgång i arbetet att utveckla kommunen. I Borgholms kommun finns ett stort
antal delårsboende, främst med fritidshus, som ofta är sakägare i vissa frågor, såsom
planerbete, VA, sopor mm.
Oavsett om en person deltar i dialogen som kommuninvånare, brukare eller fastighetsägare
är uppgiften för deltagarna att lyssna och framföra sina synpunkter och åsikter i samverkan
med andra.

Medborgardialogens alla delar
Den aktuella frågan avgör oftast vilken form av medborgardialog som är lämplig. För vissa
frågor passar ett enstaka möte med information, medan andra frågor kan kräva en längre
process med återkommande samtal mellan medborgare och kommunens representanter.
Information, dialog, konsultation, inflytande och medbeslutande beskrivs som olika former
av medborgardialog, att användas tillsammans eller var och en för sig.

Information
För att kunna vara delaktig måste man vara väl informerad och ha möjlighet att ta till sig
kunskap om den fråga som ska behandlas. Vissa frågor lämpar sig inte för
medborgardialogens alla delar men man har alltid rätt att bli informerad om bakgrund och
vilket beslut som fattas. Information är också den genomgående förutsättningen för alla
delar av medborgardialogen.

Sida 4
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Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Konsultation
Ger medborgarna möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på ett mer eller mindre
färdigt förslag. Det kan handla om flera alternativ till lösning på en fråga som beretts av
tjänstemän och godkänts av de förtroendevalda. Medborgarna får ta ställning till vilket
alternativ de föredrar. Konsultationen är rådgivande.
Dialog
Utgångspunkten är ett samtal mellan jämbördiga parter där deltagarna är beredda att
försöka förstå varandras tankar, tolkningar och perspektiv. I dialogen ska de förtroendevalda
lyssna och samtala, inte informera och styra inriktning på samtalet. Medborgare ska vara
idégivare och rådgivande. Tjänstemannens roll är att vara sakkunnig och bistå med underlag
och den information som behövs för dialogens genomförande. Grunden är att man inte
behöver vara överens.
Inflytande
Ger medborgarna möjlighet att tillsammans med de förtroendevalda planera och utforma
en verksamhet eller aktivitet. Det kan innebära att medborgarna är med i en längre
utvecklingsprocess och deltar från det att en fråga väcks till att det finns ett färdigt förslag
till beslut.
Medbeslutande
Då är medborgarna med i hela beslutsprocessen, ända fram till att vara med och ta beslutet.
Det kan handla om att delegera beslutsfunktionen över längre tid till bestämd grupp, t ex en
ungdomsgrupp. Det kan också handla om att delegera beslut till en berörd grupp för en
enskild fråga.
De olika delaktighetsformerna kan sammanfattas enligt nedan:
Grad av
delaktighet
Information

Konsultation

Dialog

Kännetecken
Envägskommunikation;
Grunden för alla delar
av medborgardialogen;
Frågor och svar
Samla in synpunkter på
förslag;
Ofta punktinsats;
Rådgivande
Samtal för att förstå

Medborgare
får
Veta

Tycka

Resonera

Sida 5

Politiker ska

Metodexempel

Informera;
Beakta och ge uppdrag
för den fortsatta
hanteringen av frågan
Godkänna alternativ
som ska kommuniceras
med medborgarna;
Beakta och besluta om
alternativ
Samtala och lyssna;

Tidning, webb, trycksak,
stormöte, utställning,
mässa
Enkät, intervju,
fokusgrupp, samråd,
områdesvandring,
webbfråga
Dialoggrupp,
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Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Inflytande

Medbeslutande

varandras tankar och
perspektiv;
Ofta flera tillfällen;
Behöver ej vara
överens
Samråd i längre
process;
Aktiviteter planeras
och genomförs
Gemensamt
beslutsfattande

Påverka

Bestämma

Beakta och ge uppdrag
för den fortsatta
hanteringen av frågan

seminarium,
cafémetoden

Medverka i en
utvecklingsprocess
med medborgare;
Besluta
Beakta;
Delegera beslut;
Medverka till beslut

Framtidsverkstad,
arbetsgrupp

Rådslag med
omröstning,
medborgarbudget,
medborgarnämnd

Framgångsfaktorer för medborgardialog
Tydlighet är nyckeln. Att bjuda in till medborgardialog väcker förväntningar. Det gör det
särskilt viktigt att vara tydlig med vad det är deltagarna egentligen kan förvänta sig. Därför
finns ett antal grundläggande frågor som bör vara besvarade innan vi sätter igång:
-

Syfte: Vad är det vi vill uppnå med dialogen?
Grad av delaktighet: Vilken grad av delaktighet kan vi erbjuda deltagarna?
Process: När, var och hur sker aktiviteter, möten och beslut?
Deltagare: Har alla möjlighet att delta eller är målgruppen mer avgränsad?
Spelregler: Hur ska dialogen gå till? Vad förväntas av deltagarna?
Ramar: Vad är möjligt att genomföra med den tid och de resurser vi förfogar över?
Resultat: Hur ska resultatet av dialogen användas, t ex som underlag inför beslut?
Ansvar: Vem ansvarar ytterst för dialogen? Till vem kan man vända sig med frågor?

Återkoppling
Dialogaktivitetens resultat och resultatet från eventuella beslut och åtgärder ska alltid
återkopplas till deltagarna, genom flera och varierande kanaler. Återkoppling ska även göras
till alla kommuninvånare och till kommunens medarbetare och förtroendevalda. Beslut och
åtgärder ska genomföras så fort som möjligt efter att en dialogaktivitet är genomförd.

Sida 6
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Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Information & medborgardialog i Borgholms kommun
Våra sockenträffar och medborgarnas enkätsvar visar främst på behovet av information och
konsultation/dialog, alltså steg 1-3 av medborgardialogens trappa. Våra förslag riktar sig
därför i första hand på dessa delar.

Förslag från fullmäktigeberedningen
Att

kommunstyrelsen tar fram principer för hur medborgardialog ska ingå i kommunens
styrprocess. Det ska vara tydligt NÄR medborgardialog ska tillämpas, VEM ska
involveras och HUR den ska genomföras.

Att

följande krav inkluderas när kommunens nya hemsida tas fram:
-

-

den ska vara attraktivare, mer välkomnande, intuitiv och lätt att navigera
den ska ha användarnas perspektiv
den ska innehålla information med relevanta nyckeltal för medborgare, besökare
och presumptiva nya inflyttare genom t ex Öppna Data (se exempel sida 8) eller
StratSys Medborgarportal
sökbarhet av information ska förbättras

Att

ge kommunledningskontoret i upprag att undersöka möjlighet att tillgängliggöra
diarium och fakturor

Att

informations- och dialogmöten ordnas i varje socken minst en gång per
mandatperiod. Dessa ska vara öppna för samtliga medborgare, som i förväg får
möjlighet att skicka in frågor som sedan kommer att besvaras vid själva mötet.

Att

utveckla digital dialog genom att möjliggöra för medborgare att ställa frågor till
politiker på hemsidan

Att

ge kommunledningskontoret i upprag att undersöka möjligheter till snabb
kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider

Att

utveckla kommuntidningen (KommunNytt) med mer fokus på att informera i tidigt
skede så att medborgarna har möjlighet att agera i frågor

Att

använda fokus- och intressegrupper mer intensivt, t ex som remissinstanser. Det
finns redan ett antal etablerade idag (pensionärsråd, näringslivsråd) och fler har
diskuterats (ungdomsråd, folkhälsoråd mm).

Sida 7
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Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Att

ge kommunstyrelsen – i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens
planavdelning – i uppdrag att införa en standardiserad process för planarbete. Syftet
är att förtydliga när medborgardialog ska ske, hur denna ska utformas och hur
återkoppling sker.

Att

Borgholms kommun ska använda den så kallade cafémetoden för att diskutera en
specifik fråga eller en fråga som är aktuell på en specifik plats. Syftet är att lyssna och
tänka tillsammans, att byta ut erfarenheter samt stärka vi-känsla och gemenskap.

Exempel från Växjö kommuns hemsida, nyckeltal:

Sida 8
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Från medborgarförslag till e-förslag
Idag finns möjlighet att lämna in ett medborgarförslag i Borgholms kommun.
En e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en
medborgare till kommunen. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan
stödja förslaget genom att signera det. Detta är kanske en av de enklaste demokratiska
metoderna som finns tillgängliga idag. Idén är att en person kan lägga ett förslag och samla
support från andra medborgare. Detta ger alla medborgare möjligheten att också engagera
sig mellan valen.

Förslag från fullmäktigeberedningen
Att

ge IT-avdelningen i uppdrag att implementera ett system med e-förslag (enligt
nedstående principer) som ska ersätta nuvarande medborgarförslag

Vem får väcka förslag?
Personer som är folkbokförda i Borgholms kommun, inkl ungdomar och personer med
utländsk bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt, samt personer som äger fastighet
inom kommungränsen. Förslag kan även lämnas via en blankett. Kommunen lägger sedan ut
ditt förslag som e-förslag på hemsidan.
Vem får rösta?
Endast de personer som är folkbokförda i Borgholms kommun får rösta. Legitimering via
BankID. Åldersgräns 18 år. E-förslag signeras digitalt. Detta kan även göras på ett av
kommunens bibliotek, där personal kan vara behjälplig.
Vad ska förslag handla om?
Ett e-förslag ska beröra en fråga som kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om.
Vad händer sedan?
E-förslag ligger ute för röstning under 3 månader. Om fler än 1 % av medborgarna röstar på
e-förslaget skickas det vidare till lämplig nämnd eller styrelse för beredning. Efter beredning
skickas e-förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Sida 9
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BILAGA
Redovisning av genomförda sockenträffar
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp genomförde följande möten med medborgarna:

Datum

Plats

Antal deltagare

19 september
21 september
3 oktober
5 oktober
10 oktober
12 oktober

Köpingsvik
Gärdslösa
Runsten
Högsrum
Löttorp
Borgholm

13
18
12
9
11
8

Upplägg
Efter en kort introduktion och bakgrundsinformation om syftet med träffarna delades
gruppen in i mindre grupper (4-6 personer) som sedan diskuterade kring tre frågor:
1. Hur mycket inflytande upplever du att medborgarna har på kommunens beslut?
2. På vilket sätt tycker du att medborgarnas inflytande kan blir bättre?
3. I vilka slags frågor vill du att medborgarna ska ha mer inflytande?
Deltagarna skrev sina svar och övriga funderingar på blädderblock och redovisade sedan
gruppsvis för arbetet.
Varje träff avslutades med en enkel enkät kring olika sätt att förbättra medborgarnas
inflyttande. En redovisning av dessa enkätsvar finns på sida 13.

Sida 10
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Enkätsvar
Vid slutet av varje sockenträff fick deltagarna fylla i en enkät, där 5 av 11 möjliga svar skulle
kryssas. Vi har fått in 71 enkätförmulär med totalt 336 kryssade svar (vissa deltagare har
kryssat färre/fler än fem alternativ). Av samtliga kryssade svar var utfallet enligt nedan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Regelbundna sockenträffar
Sockenträffar kring aktuella frågor
Medborgarpaneler (SMS)
Digitala medborgarpaneler (dator)
Ställa frågor (kommunens hemsida)
Digital förslagslåda (hemsida)
Sökbar info/diarium (hemsida)
Kommunala folkomröstningar
Träffar inför lokala planändringar
Medborgarförslag avgöras av KF
Snabb behandling medborgarförslag

11

Sammanfattning
Deltagare gav flest kryss till följande alternativ:
1. Informationsträffar i ett tidigt skede inför alla lokala planändringar eller liknande
frågor (81,7%)
2. Regelbundna sockenträffar (69,0%)
3. Möjlighet att kunna ställa frågor och få svar på kommunens hemsida (63,4%)
4. Tillgång till information på digital väg för att kunna vara välinformerad och delaktig, t
ex sökbart diarium på kommunens hemsida (52,1%)
5. Sockenträffar kring aktuella frågor där de boende i området får rösta (50,7%)

Sida 11

20
Utveckla medborgardialog - Slutrapportering och förslag
Tillfällig fullmäktigeberedning

Samtliga enkätsvar
Av total
antal svar

Av antal
deltagare

1 Regelbundna sockenträffar

14,6%

69,0%

2 Sockenträffar kring aktuella frågor där de boende i området får rösta

10,7%

50,7%

3 Medborgarpaneler där deltagarna kan få korta frågor om sin åsikt i
form av SMS som kan besvaras "med ett knapptryck" på mobilen
4 Digitala medborgarpaneler där de medborgare som vill kan vara med
och få rösta i olika frågor via dator
5 Möjlighet att kunna ställa frågor (och få svar) på kommunens hemsida

2,7%

12,7%

6,0%

28,2%

13,4%

63,4%

5,4%

25,4%

11,0%

52,1%

5,1%

23,9%

17,3%

81,7%

5,7%

26,8%

8,3%

39,4%

6 Digital förslagslåda för allmänheten på kommunens hemsida, där
möjlighet finns att trycka "gilla" för olika förslag
7 Tillgång till information på digital väg för att kunna vara välinformerad
och delaktig (t ex sökbart diarium på kommunens hemsida)
8 Anordnande av kommunala folkomröstningar
9 Informationsträffar i ett tidigt skede inför alla lokala planändringar
eller liknande frågor
10 Att medborgarförslag ställda till kommunfullmäktige också skall
avgöras av kommunfullmäktige
11 Snabbare behandling av medborgarförslag till kommunfullmäktige
12 Övrigt ……………………………………

Under Övrigt svarade deltagarna:
“Möten öga mot öga
Det är viktigt att alla får möjlighet att känna sig delaktiga - även de som inte befinner sig i
den digitala världen. Möten öga mot öga inkluderar alla.”
“Möten med nämnderna
Exempel: Möt din samhällsbyggndsnämnd! Alla ledamöter träffas i kommunhuset den xx
dagen kl xx.”
“Det kommer fler människor på era sammanträffer om ni lär er att lyssna och bryr er om vad
som önskas.”
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Svar på frågeställningar
Fråga 1:
Hur mycket inflytande upplever du att medborgarna har på
kommunens beslut?
“Vi känner inte att vi som enskilda medborgare kan påverka kommunens beslut. Inflytandet
känner vi att vi får genom våra valda representanter. Tillgängligheten till personliga
kontakter med kommunens representanter tycker vi är mycket god.”
“Kommunens politiker lyssnar när medborgarna för fram förslag.”
“Medborgarna får ofta inte veta vilka beslut ska tas. Ska Ölandsbladet ensam informera???”
“Inte så mycket information innan beslut tas. Vid högjljudda protester kan ibland beslut
ändra (t ex förskola i Södvik). Man läser oftast bara om besluten i tidningen.”
“Vi upplever inte att vi har mycket inflytande. Vem vänder man sig till? KSAU, servicecenter,
enskilda politiker, tjänstemän, kommunchef?”
“Inget inflytande”
“Litet eller inget inflytande alls (t ex upphandlingen av skolskjutsar)”
“Lite inflytande”
“Väldigt lite inflytande”
“Tycker att inflytandet är dåligt.”
“Inte mycket! Otydlig gränsdragning mellan kommun och Borgholm Energi.”
“Är du inte med, kan du inte påverka.”
“Utan kontakter har man inte en chans.”
“Det finns möjlighet till inflytande: medborgarnas frågestund i KF, medborgarförslag. Blir det
resultat??”
“Planerna har vi möjlighet att ha åsikter om. I övrigt får man försöka påverka de man har
röstat på.”
“Man kan skapa opinioner för eller emot i massmedia.”
“Det är individuellt – hur mycket inflytande vill allmänheten ha?”
“Gäller frågeställningen politiska beslut eller tjänstemannabeslut? Eller båda?”
“Kan man verkligen ha ett inflytande på ett fattat beslut annat än att överklaga detsamma?”
“Beslut fattas men är det ingen som står för det?”
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“Medborgarförslag… men hur behandlas ett medborgarförslag? Lobbyverksamhet?”
“Stor brist att kommunen inte tar tillräckligt hänsyn till de funktionhindrades behov, vid t ex
gatuarbete, omläggning av torget, snöhinder osv. Ett handikappråd behövs som kommunen
rådfrågar innan beslut.”

Fråga 2:
På vilket sätt tycker du att medborgarnas inflytande kan blir bättre?
“Få politiken att bli roligare!”
“När det gäller lokala frågor och beslut tycker vi att möjlighet borde ges att påverka innan
besluten tas.”
“Informera i tidigare skede innan beslut tas.”
“Information om politiska frågor bör ske i god tid innan beslut ska fattas.”
“Tydligare information inför olika beslut. På hemsida och i bibliotek.”
“Träffar med information om kommande frågor/beslut.”
“Mer och tidigare information till medborgarna: ärenden på hemsida, Facebook,
webbsändning av kommunen.”
“Flera sockenträffar där man kan ha mer inflytande om närområdet.”
“Bjuda in till infomöten.”
“Fler informationsmöten!”
“Informationsmöten med annonsering om mötet”
“Ökad information!”
“Extra möten kring stora beslut, t ex vatten/avlopp.”
“Information bör också ske när beslut har tagits: via mejl, kommunens hemsida (som
uppdateras regelbundet och ofta), biblioteket (deras uppgift förstärks med speciella
utställningar). Informationen måste göras lätttillgänglig.”
“Sådana här träffar med uppföljning.”
“Återkoppling”
“Regelbundna möten som både återkopplar till föregående möte och
presenterar/diskuterar aktuella frågor innan beslut fattas. Förslagsvis en gång per kvartal.”
“Exempelvis datoriserade folkomröstningar på kommunal nivå. Inledningsvis rådgivande.”
“Folkomröstningar om t ex stora byggprojekt”
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“Lokala folkomröstningar om stora frågor genom t ex e-legitimation.”
“Politikerna och tjänstemän måste bli mer kända hos allmänheten.”
“Öppet hus t ex två gånger per år då medborgarna kan träffa politikerna och föra fram sina
åsikter och ställa frågor.”
“Bättre kommunikation mellan medborgare och tjänstemän. Många tjänstemän lyssnar inte
på medborgarnas synpunkter/förslag. Tjänstemän är byråkratiska.”
“Bättre och lättare få kontakt i kommunhuset. Öppna upp dörrarna.”
“Personlig mötestid / telefontid för alla politiker i nämnder och styrelser.”
“Ansvarig kontaktperson i olika sakfrågor”
“Ambulerande KF och nämnder i olika orter”
“Öppet och välkomnande klimat på nämndsammanträdena”
“Träffar där en representant från varje parti kommer och diskuterar aktuella frågor, som en
länk mellan politiker och medborgare.”
“Onsdagsfikat på Edith & Julia är ett utmärkt exempel på hur man samlar och når ut.”
“Hitta sätt att öka intresset hos medborgarna, bl a återkoppling – det här fick vi igenom.”
“Kommuninfo inte bara via nätet, utan även i tidningar.”
“Tidningarna kunde lägga ut dagordningen.”
“Info om KF-ärenden i annonsen”
“Informera mer i lokalpress.”
“Dagordningen på Facebook”
“Bra med mötesprotokoll på Facebook.”
“Emejllista till intresserade om mötesprotokolen.”
“Info på hemsida – nås folket?”
“Info via hemsidan kan förbättras med t ex en medborgarsida som länkas från startsidan.
Där kan finnas information om kommunens sammanträden och möten.”
“Kunna ställa frågor till kommunstyrelsen”
“Medborgarförslag via mejl eller sms”
“Någon form av “förslagsbank” där man kan utveckla idéer.”
“En app som heter Borgholms kommun där frågor kan ställas till invånarna och man snabbt
kan trycka ja/nej.”
“Inflytandet kan bli bättre om de politiker vi valt lyssnar på oss medborgare, tar sig tid med
oss och engagerar sig i de frågor vi kommer med.”
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“Som medborgare vill vi ju känna att vi har inflytande (påverkansmöjlighet) i alla frågor som
berör oss personligen.”
“Tjänstemannastyre är ett problem.”

Fråga 3:
I vilka slags frågor vill du att medborgarna ska ha mer inflytande?
“Alla frågor”
“Stora frågor”
“Vid större beslut som påverkar kommunen mycket ekonomiskt.”
“Långsiktiga frågor som påverkar samhället”
“Planfrågor, t ex Storgatans utseende. Jämför med Simrishamn där Storgatan ser mycket
bättre ut än i Borgholm.”
“Lokala frågor”
“Lokala frågor i socknen”
“Vid små lokala investeringar bör man tillfråga berörda parter, t ex om lekplatser.”
“Skötsel av grönytor och utförmning av grönytorna.”
“Alla lokala frågor som rör Runsten”
“Kommunala frågor som rör mitt område”
“Vilka frågor skall vi inte ha inflytande i?”
“Avloppsfrågan. När?”
“Utbyggnad kommunalt avlopp”
“Vatten”
“Miljöfrågor”
“Olika frågor vid olika tider i livet, t ex småbarnsföräldrar, äldre osv.”
“Möjlighet att påverka de frågar man är intresserad av, t ex skola, vård, omsorg,
planarbete.”
“Bostadsplan för seniorer”
“Äldrefrågor, t ex stängning av en bassäng på sjukhuset. Ingen bassäng på hälsocentralen.”
“Hemtjänsten. Större inflytande från de äldre.”
“Utveckling av äldreomsorg”
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“Skolfrågor”
“Omsorg, skola”
“Skola, vård, omsorg”
“Bevarande av natur- och kulturarv”
“Bredband”
“Turism”
“Decentralisera”
“Upphandlingar i synnerhet när det gäller samhällsservice, t ex skolfrågor som mat och
skolskjutsar, äldrevård mm.”
“Företagsklimatet skulle förbättras om tjänstemännen lärde sig skriva mer precisa önskemål
i sina upphandlingar. Det skulle gynna öländska företag om man t ex lade in inom en radie
av x-antal mil.”

Sida 17
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Svar på interpellation från Per Lublin.
I interpellationen lyfts tre punkter vilka besvaras nedan:
”Vi kommuninnevånare vill gärna ha återkommande information om vad som görs
för att för kommunal användning ta hand om en del av de vattenresurser som finns
runt om i form av diken, kanaler och vattendrag som avvattnar Öland mot Östersjön.”
Borgholm Energi AB är huvudman för det kommunala VA tjänsterna i Borgholms kommun.
Den verksamhet som bedrivs sker inom VA-kollektivets ramar. De åtgärder som görs skall
även utföras inom dessa ramar. Gällande omhändertagande av ytvatten så jobbar
Borgholm Energi med direkta åtgärder i fält för att på konstgjord väg återfylla våra täkter
med ytvatten i täkternas direkta närhet. Infiltrationen sker under vinter-halvåret (oktober –
maj) då växtligheten är vilande och således inte är en motverkande faktor för att ytvattnet
skall kunna bilda grundvatten. Inför den infiltrationsperiod som varit (2016-2017) gjordes ett
antal åtgärder för att effektivisera infiltrationssystemet. Restaurering av
Strömserumsdammen samt flödesstyrning gjorde att vi på konstgjord väg kunde infiltrera
1,6 miljoner kubikmeter vatten på Lindby och Solbergatäkterna. Under ett normalår
infiltreras ca: 1 miljon kubikmeter på dessa täkter som har en total vattenbudget om ca 1,5
miljoner kubikmeter vatten per år.
Utöver de åtgärder som ger direkt verkan för produktionen av dricksvatten jobbar Borgholm
energi för närvarande även med att lyfta fram möjliga åtgärder för att verka för en utökad
grundvattenbildning på Öland. Aktuellt är i dagsläget ett förslag på förstudie för att
återskapa våtmark i Vedby-Vedborm vilket kommer att lyftas till styrelsen i augusti samt
möjlighet att infiltrera vatten från Strömmen. Utöver detta ingår även Borgholm Energi i den
projektgrupp som skapades i syfte att i enlighet med fullmäktigeberedningens intentioner
arbeta för att trygga vattenförsörjning.
”Utgår från att arbetet kring dessa högst angelägna frågor inte tar semester utan
pågår även under sommaren.”
Arbetet med ovan är flera pågående och kommande långsiktiga projekt som pågår startas
upp och avslutas löpande. Som mest aktivitet är det i fält vid den period då ytvatten bildas
beskriven ovan.
”Kan du vid nästkommande kommunfullmäktigemöte ge en aktuell dagsrapport över
läget, såväl det tekniska som hur långt det rättsliga har hunnit.”
Vattenverket i Sandvik levererar sedan den 21:a juni vatten ut på ledningsnätet.
Leveransområdet är från Lilla Horn i norr till Södra Greda i söder.
Nivåerna i våra vattentäkter är i dagsläget på en trygg nivå. Lindby vattentäkt har enligt
våra mätningar lägst nivå och ligger 20 cm under vårt riktvärde och ca en meter under full
täkt. Samma tid 2016 var nivån ca 2 meter under full täkt i Lindby.
En överprövning gällande avbrytandet av upphandlingen av Ledningsutbyggnaden mellan
Hjälmstad och Södra Greda fick avslag i Förvaltningsrätten i Växjö vilket möjliggör fortsatt
arbete med denna ledningssträcka.
Carl Malgerud (M)
ordförande Borgholm Energi AB
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 128

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2017/151-019 KS

Förslag till Folkhälsostrategi 2017-2027och Folkhälsoplan 2017-2020
(Riktlinjer för folkhälsoarbetet).
Folkhälsosamordnare Jhenny Åvik presenterar framtaget förslag till Folkhälsostrategi 2017-2027 och Riktlinjer för folkhälsoarbetet 2017-2020. Strategin
och riktlinjerna har kommunicerats med ledningsgruppen.
Förslaget är en 10-årig strategi med mål som innefattar samtliga åtta nationella målområden samt styrning och uppföljning. Att det är åtta mål istället för
de 11 som finns idag, utgår från delbetänkandet som Kommissionen för jämlik hälsa har lämnat och deras förslag om ändring.
Strategin följs av riktlinjer som gäller i fyra år, med fokus på de prioriterade
målen som är valda för aktuell period, i dagsläget mål 1, 6 och 7. Riktlinjerna
ska också vara till hjälp med att skapa större tydlighet och förståelse för kommunens folkhälsoarbete.
Aktivitetsplanen har inte tagits fram då detta är ett levande dokument och något som behöver tas fram tillsammans till exempel i ett folkhälsoråd.
Det noteras att folkhälsostrategin ska antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 222 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta Folkhälsostrategi 2017-2027.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog även kommunstyrelsen
att efter kommunfullmäktiges beslut om folkhälsostrategin anta Riktlinjer för
folkhälsoarbetet 2017-2020 (anm kallas nu Folkhälsoplan 2017/2020)
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta Folkhälsostrategi 2017-2027.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Folkhälsostrategi
2017-2027
Antagen av kommunstyrelsen §
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INLEDNING
En god hälsa bidrar till en hållbar utveckling. Begreppet definieras som en tillväxt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att sörja för sina
behov. För att nå en god och jämlik hälsa bör ett långsiktigt och tvärsektionellt folkhälsoarbete prioriteras.
Borgholms Kommuns vision är att med gemensamma krafter utveckla hela Borgholms kommun till

något som vi är stolta över. Nu och för framtiden.
Folkhälsoarbetet i Borgholms kommun går i linje med kommunens kommunfullmäktigemål
som strävar efter hållbarhet och långsiktighet. För att nå visionen har kommunen beslutat att
i ett folkhälsoperspektiv arbeta med följande

SYFTE: Alla som bor och verkar i Borgholms kommun ska må bra och ha en god hälsa.
Borgholms kommun ska vara en hälsosam och hållbar kommun.
MÅL:

Att skapa en attraktiv kommun att växa upp i, att återvända till, att bo och vara
verksam i samt att åldras i.

Att arbeta för en jämlik hälsa handlar om att ha ett perspektiv som handlar om moraliska
och rättvisa, som bygger på nationell lagstiftning och internationella konventioner. Det finns
även en koppling mellan ett strategiskt folkhälsoarbete, en bättre användning av allmänna
resurser och ett helhetsperspektiv - att arbeta för en hållbar utveckling - vilket är viktigt att
förstå. Ett lyckat folkhälsoarbete kräver samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser. Det är också av vikt att civilsamhälle, professioner och näringsliv också är involverade.
En folkhälsostrategi har till uppgift att tydliggöra mål och syfte när det kommer till det långsiktiga metodiska folkhälsoarbetet. Genom kommunens strategi, folkhälsoplan samt aktivitetsplan ska samtliga berörda aktörer på alla samhällsnivåer känna till och förstå sitt ansvar
och uppdrag inom folkhälsoarbetet.

De nationella folkhälsomålen:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetens, kunskap och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomst och försörjning
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. Hälso- och sjukvård
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REGIONALA MÅL FÖR KALMAR LÄN
God hälsa är en resurs för den enskilda individen. Landstinget i Kalmar län har som vision
att vara Hälsolänet. Särskilt prioriterade områden i det regionala folkhälsoarbetet är tobak,
fysisk aktivitet, psykisk hälsa, jämställdhet och jämlikhet samt asylsökandes hälsa. Dessa har
bestämts utifrån invånarnas hälsoläge och finns förankrade i landstingets verksamhetsövergripande styrdokument 1.
Folkhälsoarbetet i Kalmar län har som mål att skapa goda förutsättningar för att leva ett rikt
och hälsosamt liv. Detta genom att t.ex. göra det enkelt för invånarna att välja en bra och
hälsosam livsstil. Att samverka med andra länsaktörer och tillsammans skapa trygga fysiska
och sociala miljöer där människor känner sig delaktiga och har inflytande över sin livssituation, är en del i det arbetet. För att uppnå god folkhälsa krävs att hälsan är jämnt fördelad i
befolkningen. Det strategiska folkhälsoarbetet är att långsiktigt arbeta för att minska skillnader i hälsostatus mellan olika grupper och geografiska områden. För att lyckas krävs helhetssyn, samordning och samverkan med länets kommuner, myndigheter, föreningsliv, näringsliv,
civilsamhälle och andra aktörer i länet.
Frågor gällande alkohol, narkotika, doping och tobak, s.k. ANDT-arbete, är också viktiga ur
ett folkhälsoperspektiv. Kalmar länsstyrelse har tagit fram en regional ANDT-strategi och
handlingsplan för Kalmar län 2017-2021, vilken Borgholms kommun har ställt sig bakom.
Denna ska beaktas i det lokala ANDT-arbetet.

LOKALA MÅL FÖR BORGHOLMS KOMMUN
Folkhälsostrategin omfattar alla flickor och pojkar, män och kvinnor samt icke-binära i Borgholms kommun. Dokumentet utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med
folkhälsofrågor. Denna strategi har sin utgångspunkt i den tidigare folkhälsoplanen, LUPPundersökningen2 när det kommer till behov hos unga samt kartläggning bland olika målgrupper. Det har även gjorts en omvärldsanalys utifrån FN:s globala mål, EU:s folkhälsostrategi, Världshälsoorganisationen WHO samt de nationella och regionala folkhälsomålen.
Borgholms kommun arbetar även efter Barnkonventionen samt deklarationen för mänskliga
rättigheter. För att läsa mer, se Folkhälsoplan.

Målområden
Utifrån samtliga målområden ska Borgholms kommun under perioden 2017-2027 arbeta
mot nedanstående mål. Integrerat i samtliga målområden ska det finnas ett jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv. Det ska även finnas med ett systematiskt arbete för att motverka
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt radikalisering och våldsbejakande extremism.
1. Det tidiga livets villkor
• Barnperspektivet ska alltid finnas med i verksamheter, policys och handlingsplaner
• Flickor, pojkar samt icke-binära ska ha en god psykosocial hälsa
• Pojkar, flickor och icke-binära ska växa upp i trygga miljöer

1

www.kalmarlt.se

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - är en enkät där ungdomar i åk 8 och år 2 på gymnasiet besvarar frågor
om sin levnadssituation.
2
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2. Kompetens, kunskap och utbildning
• Det ska finnas jämlika förutsättningar för utbildning och arbete för pojkar och flickor,
kvinnor och män samt icke-binära
• Alla förskolor och skolor i kommunen ska vara hälsofrämjande
• Äldre och yngre kvinnors, mäns och icke-binäras olika kompetenser, erfarenheter och
färdigheter, både personliga och yrkesmässiga, ska tas tillvara
• Varje man, kvinna och icke-binär i kommunen ska besitta en livsstilskompetens
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
• Hälsosamma arbetsplatser ska vara en självklarhet
• Kommunen ansvarar för en hållbar tillväxt, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt
• Kommunen ska erbjuda ett hållbart, jämställt och jämlikt arbetsliv för kvinnor, män
och icke-binära
• Ett systematiskt arbetsmiljöarbete sker på alla nivåer
4. Inkomst och försörjning
• De ekonomiska skillnaderna mellan hushåll ska minska
• Varje kvinna, man och icke-binär ska känna en social och en ekonomisk trygghet
• Kommunen ska erbjuda trygga anställningar för män, kvinnor och icke-binära
5. Boende och närmiljö
• Det ska finnas bostäder till alla som behöver, oavsett ekonomiskt utgångsläge
• Borgholms kommun ska kännas tryggt att bo och vistas i
• Närmiljön skall vara hälsosam och främjande och den ska vara tillgänglig för alla
• Kommunen ska ansvara för att ställa om till en miljömässigt hållbar kommun
• Kommunen ska ha tobaks- , alkohol- och drogfria miljöer
6. Levnadsvanor
• Män, kvinnor och icke-binära i kommunen har en god psykisk, fysisk och social hälsa
• Fysisk aktivitet bland invånare ska öka genom att förutsättningar för rörelse finns
• Kommunen ska arbeta för ett minskat beroende inom ANDTS3 och de som är beroende ska uppleva att de får stöd
• Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att göra hälsosamma och medvetna val
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
• Kommuninvånare ska kunna vända sig till kommunen för dialog, råd och stöd
• Strukturer för samverkan ska utvecklas på alla nivåer. De ska utgå från individens behov för att förhindra utanförskap
• Kommunen ska tydligt arbeta med jämställdhet och jämlikhet för att nå en social hållbarhet.
8. Hälso- och sjukvård
• Alla inom kommungränsen ska erbjudas tillgänglig hälso- och sjukvård
• Vid sjukdom eller olycka ska en trygg och snabb vård garanteras
• Det ska vara möjligt att bo kvar i kommunen trots sjukdom eller olycka och få tillgång
till den hjälp som behövs
• Alla kommuninvånare ska ha rätt till adekvat assistans, habilitering och rehabilitering i
kommunen
• Dåliga hälsovanor bland kommuninvånare ska uppmärksammas
• Kommunikation mellan inblandade aktörer ska underlättas

3

En samlad förkortning av enheterna alkohol, narkotika, doping. tobak och spel
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Målgrupper
Dessa grupper inkluderar alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning.
Barn
Borgholms kommun vill att pojkar, flickor och icke-binära ska kunna växa till trygga individer tillsammans med stabila vårdnadshavare. Att vara förälder/vårdnadshavare är en utmaning som ibland kan vara svår att bemästra. Det ska finnas förutsättningar för att lyckas i sin
vårdnadsroll, oavsett utgångsläge. Alla barn och unga har rätt till en drogfri och trygg uppväxtmiljö. Barn ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid - oberoende socioekonomiska villkor.
Unga
Borgholms kommun vill ha självsäkra och trygga unga kvinnor, män och icke-binära. De ska
känna sig sedda, hörda och mötas med respekt. Det ska även finnas vuxna positiva förebilder
de kan vända sig till. För att tillvarata resurser samt främja god psykisk och fysisk hälsa ska
det finnas möjlighet till en meningsfull och drogfri fritid. Det ska finnas varierande aktiviteter
för ungdomar i alla åldrar under kvällar, helger och skollov.
Vuxna
Borgholms kommun vill ha friska kvinnor, män och icke-binära i arbetsför ålder, som slipper
kroniska sjukdomar och skador i arbetslivet till följd av stress. Det ska finnas förutsättningar
till balans mellan fritid, arbete och familj samt finnas möjligheter att göra sunda val för att
främja en hälsosam livsstil.
Seniorer
Med stigande ålder följer av naturliga skäl nedsatta funktioner. Borgholms kommun vill säkerställa möjligheterna till fortsatt självständighet och trygghet för de äldre kvinnorna, männen och icke-binära. Oberoende ålder ska det finnas möjlighet att vara delaktig i samhällslivet på samma villkor som andra samt ha jämna levnadsvillkor.

ANSVAR
Individen har stort ansvar för sin egen hälsa men individers hälsa är också ett samspel mellan
individ och samhälle. Folkhälsa är i högre grad ett ansvar för samhälle, politiska församlingar
och myndigheter. Därmed kan folkhälsans utveckling bero på vilka förutsättningar samhället
ger och vilket ansvar individen tar. Kommunens ansvar är att skapa likvärdiga och grundläggande förutsättningar för medborgarna att ha en god hälsa. Därför måste arbetet ske utifrån
ett tvärsektionellt perspektiv med bred ansvarsfördelning och gemensamma mål. Insatser och
engagemang krävs från de flesta områden i samhället och gäller både offentliga, privata och
ideella organisationer samt medborgarna själva.
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STYRNING OCH LEDNING
En kommun ansvarar för folkhälsoutvecklingen inom sina verksamhetsområden. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågor i kommunen och kommunförvaltningarna har ansvar att utföra insatserna inom folkhälsoarbetet. Folkhälsa är ett område
som sträcker sig över olika arenor och politikområden, vilket kräver ett brett angreppsätt. Ett
lyckat tvärsektionellt folkhälsoarbete kräver delaktighet från såväl kommunstyrelse som samtliga förvaltningar. En förutsättning för ett aktivt och långsiktigt förändringsarbete är en tydlig
politisk prioritering för frågorna.
För att få genomslag för folkhälsopolitiken samt nå måluppfyllelse ska Borgholms kommun
ha relevanta mål och målområden som är kända och som används av berörda aktörer. Styrning och ledning i Borgholms kommun ska främja ett ägarskap som innebär att relevanta
aktörer involveras i arbetet. Detta genom tydliga uppdrag och adekvat kunskapsstöd. Folkhälsostrategin ska ha en anknytning till policydokument i kommunen t.ex. gällande bemötande,
alkohol/droger, jämställdhet samt riktlinjer för våld i nära relationer och radikalisering.
FOLKHÄLSOSAMORDNAREN
Folkhälsosamordnaren arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och ska arbeta strategiskt
med folkhälsofrågor. Samordnaren har en stödjande funktion inom kommunen som helhet
och ska bevaka och driva folkhälsoarbete utifrån nationell folkhälsopolitik såväl som regional
och lokal folkhälsoplan. Vidare ska samordnaren bistå med kunskapsspridning, d.v.s. förmedla relevant information, presentera metoder som stödjer ett lokalt förebyggande och hälsofrämjande arbete samt ansvara för samordning av olika åtgärder.
FOLKHÄLSORÅDET
Folkhälsorådet är knutet till kommunstyrelsen och utgörs av folkhälsopolitiker, representanter
från förvaltningarna, folkhälsosamordnare, kommunpolis, representant inom hälso- och
sjukvård från Landstinget samt annan relevant aktör inom friskvård. Folkhälsorådets syfte är
att skapa intresse och förutsättningar för lokal hälsoutveckling på lika villkor för alla i Borgholms kommun.
Folkhälsorådets roll är att
• vara ett rådgörande organ till kommunstyrelsen i folkhälsofrågor
• följa och analysera hälsoutvecklingen i kommunen.
• lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet, grundat på hälsoläget i kommunen
• initiera tvärsektionella folkhälsoinsatser
• prioritera samt initiera hälsofrämjande och förebyggande insatser
• följa upp och utvärdera utförda insatser
• föreslå förlag till kommunstyrelsen gällande målområden och inriktning för folkhälsoarbetet.
Rådet ska även fungera stödjande för verksamheter i kommunen, då många insatser som
påverkar kommunens hälsa ingår i kommunens grundansvar. Folkhälsorådet ska fungera som
en plattform för kommunen och förvaltningarna där informationsutbyte och kunskapshöjning är möjlig samt där idéer kan diskuteras. Deltagarna i rådet ska
• bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden de är verksamma inom.
• informera rådet om de planer och förändringar av samhällsinsatser, utformning och organisation som berör folkhälsoarbetet.
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inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen.

Varje år antar rådet en verksamhetsplan samt gör uppföljning av insatser, bl.a. genom en
årsredovisning. Rådet har även till uppgift att revidera folkhälsoplan när det är aktuellt.
FOLKHÄLSOFORUM
Civilsamhället är av stor betydelse i folkhälsorådets planerings- och arbetsprocesser. Det är av
stor vikt att knyta till sig kompetenser, kunskaper och åsikter som finns bland medborgare,
organisationer och andra aktörer i kommunen. Folkhälsoforum är en gemensam plattform
för folkhälsorådet och civilsamhället där folkhälsofrågor kan lyftas och där förslag/motioner
kan framföras till rådet. Dessa motioner utgör utgångspunkter i folkhälsorådets arbete.

UPPFÖLJNING
Folkhälsoarbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan
samhällets utformning och invånarnas hälsa. Det är ett område där ett långsiktigt och systematiskt arbete kontinuerligt behöver utvärderas. Det är av vikt för Borgholms kommun att ha
en utvecklad uppföljning som möjliggör jämförelser över tid. En välfärdsredovisning riktar
uppmärksamhet på insatser som bidrar till en folkhälso- och välfärdsutveckling som går i linje
med kommunens mål och ambitioner. Syftet är att utgöra underlag för politiska beslut kopplat till den kommunala budget- och planeringsprocessen. Utvärdering ger kunskap om vilka
områden som framöver behöver prioriteras samt ger möjlighet att följa upp effekter av folkhälsoinsatserna. På så sätt säkerställer Borgholms kommun arbetet mot en social hållbarhet.
Uppföljning av arbete görs genom:
• Ett välfärdsbokslut, en modell från SKL
• Nationell folkhälsoenkät
• Öppna Jämförelser Hälsa
• Drogvaneundersökningar
• Lupp-undersökning
Fram till 2020 ska Borgholms kommun arbeta fram en välfärdsredovisning för att tydligt
kunna följa hälsan och folkhälsoarbetet i kommunen och lättare kunna koppla på budgetprocesser. Genom en välfärdsredovisning får Borgholms kommun en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv. Fokus ligger på medborgarnas välfärd och hälsa.

Kontakt:
Folkhälsosamordnare Jhenny Åvik
Tel vxl: 0485-88 000
E-post: jhenny.avik@fryshuset.se
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Dnr 2016/243-080 KS

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”
Framtid Öland föreslår i skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram förslag på
hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
I skrivelsen framhålls att detta är en gemensam fråga som alla vill och kan bidrag med idéer och lösningar till och vilket ger möjlighet att arbeta fram en
hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-12-13 § 441 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig
fullmäktigeberedning för att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-01-24 § 13 kommunfullmäktige
att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar att representanter bör utses enligt kommunfullmäktiges beslut och yrkar bifall till att pensionärsorganisationer bör adjungeras.
Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar att representation och övrigt gällande fullmäktigeberedningen diskuteras i augusti när beredningen ska tillsättas.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande, samt yrkande gällande
representationen dels från Bertilsson och dels från Hemlin, vilka ska ställas
under proposition.
Proposition – representation
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder
Hemlins förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed
att

efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att
arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges

Utdragsbestyrkande
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2017-03-13

19-47

bästa äldreomsorg”.
att

politisk representation och vad övrigt ska gälla för fullmäktigeberedningen diskuteras och beslutas vid fullmäktiges augustimöte när beredningen ska tillsättas.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 30

Dnr 2011/304-080 KS

Instruktioner för tillfälliga fullmäktigeberedningar.
Med anledning av att kommunfullmäktige ska inrätta tillfälliga fullmäktigeberedningar bör instruktioner för dessa fastställas. Avgående kommunchef
Lars Frick har upprättat ett förslag som kommunfullmäktiges ordförande
har godkänt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-12-20 § 530 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna framtagna instruktioner för tillfälliga fullmäktigeberedningar
Kommunstyrelsen föreslog 2012-01-17 § 8 efter votering, kommunfullmäktige
att godkänna instruktioner för tillfälliga fullmäktigeberedningar med ändringen att Beredningens sammansättning ska spegla den politiska
majoriteten.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Siv Axelsson (S) och Maria Lindmark (MP) reserverade sig mot beslutet avseende politiska sammansättningen.

Yrkanden
Lisbeth Lennartsson (C) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilko Corkovic (S), Maria Lindmark (MP) och Ulf Lafveskans (V) yrkar att
alla partier i fullmäktige ska vara representerade i en fullmäktigeberedning.
Per Lublin (ÖP) yrkar återremiss för behandling i beredningsgruppen för
översyn av nämndorganisationen.

Ordföranden konstaterar att det utöver yrkande om återremiss finns två
förslag till beslut.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Proposition - representationen
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar enligt Corkovics m fl förslag
röstar nej.
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 2)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar med 23 ja mot 16 nej
att

godkänna följande riktlinjer för tillfälliga fullmäktigeberedningar.

Arbetsområde
Tillfälliga beredningar är och kan vara kommunfullmäktiges redskap för
att lösa vissa politiska uppgifter och uppdrag.
Beredningarna inrättas för behandling av ärenden av extra stort och brett
allmänt intresse och särskild politisk vikt vad gäller framtids- och utvecklingsfrågor.
En beredning har inte rätt att fatta beslut utan är enbart ett beredande
organ inför politiskt beslut.
Externa kontakter
Beredningen kan och har rätt att för sitt arbete ta kontakt med organisationer, intressegrupper och liknande för att öka sin kunskap inom området
men också för att fånga upp medborgarnas och brukarnas synpunkter inom ramen för beredningens direktiv. Genom ledamöternas kontakter med
medborgarna kan debatterna i fullmäktige fördjupas och utvecklas positivt.
Beslut om fullmäktigeberedning
Kommunfullmäktige beslutar om ett ärende som initierats enligt kap. 5,
23 § KomL ska överlämnas till en särskild fullmäktigeberedning.
Direktiv
Kommunfullmäktige beslutar om de direktiv som ska gälla för en beredning. Detta sker på förslag från fullmäktiges presidium.
Begränsning av antalet beredningar
Fullmäktiges presidium bedömer och fastställer antalet beredningar som
samtidigt ska pågå under ett verksamhetsår.
Initiativrätt
En beredning får inte väcka egna ärenden.
Beredningstid
Tiden för beredningen bestäms utifrån uppdragets omfattning och den tidpunkt som fastställs av kommunfullmäktige.
Sammansättning
Beredningen ska bestå av maximalt 8 ledamöter bland de förtroendevalda
i kommunfullmäktige. Beredningens sammansättning ska spegla den politiska majoriteten.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Valet av en berednings ledamöter sker i kommunfullmäktige som även utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i beredningen.
Närvarorätt för utomstående
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att inhämta upplysningar.
Beredningen ska då vara särskilt uppmärksam ifråga om eventuell förekomst av jäv när särskilt känsliga ärenden behandlas.
Arbetssätt
Beredningen är skyldig
- att upprätta en arbetsplan.
- bedriva sitt arbete i fas med budgetprocessen.
- under arbetets gång föra protokoll eller minnesanteckningar som signeras av ledamöterna.
Under pågående arbete kan beredningen ta upp ärendet i kommunfullmäktige för att få ev kompletterande direktiv eller vägledning i sitt arbete.
Protokoll med förslag överlämnas när beredningens uppdrag slutförts eller
vid beredningstidens utgång.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium utarbetar förslag till beslut om inrättande av en tillfällig beredning då förslag till direktiv utformas.
Kommunfullmäktige beslutar
- om ett ärende som initierats enligt kap. 5, 23 § KomL ska överlämnas
till en fullmäktigeberedning.
- att bereda ett ärende som initierats enligt ovan genom att inrätta en
tillfällig beredning på de grunder som anges i instruktionen.
- om val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamöter till
beredningen.
- om direktiv till beredningen med syfte, mål, ekonomiska ramar, tidplan, tjänstemannaresurs etc.
Beredningen överlämnar till kommunstyrelsen för yttrande resultatet av
beredningen med förslag till beslut (kap.5, 28 § KomL) och till i förekommande fall berörd nämnd (kap.5, 27 § KomL) för yttrande.
Beredningen beslutar om att överlämna sitt förslag till kommunfullmäktige
genom protokoll med bilagt förslag.
Reservation mot beslutet
Ilko Corkovic (S), Per Lublin (ÖP), Senad Mujcin (S), Veronika Fredlund
(S), Maria Lindmark (MP), Eva-Lena Israelsson (S), Sofie Jakobsson (KD),
Ulf Lafveskans (V), Sune Axelsson (S), Anders Johnsson (S), Bertil Lundgren (MP), Mikael Palmqvist (S), Monica Enberg (S), Gunnar Aldestam
(S), Birger Palm (S).
____________________________
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Fullmäktigeberedning  Sveriges bästa äldreomsorg
Framtid Öland föreslår att vi under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram
förslag på hur vi som kommun kan erbjuda “Sveriges bästa äldreomsorg”.
Detta är definitivt en gemensam fråga som vi alla vill och kan bidra med idéer och lösningar
till. Låt oss därför arbeta fram en hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för
“Sveriges bästa äldreomsorg”!

Framtid Öland
Annette Hemlin
Sofie Loirendal

49 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 231

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-30

209-238

Dnr 2017/142-293 KS

Skrivelse med önskemål om uppförande av trygghetsboende vid Ekbacka och Åkerbohemmet.
Stefan Fosseus aktualiserar i skrivelse 2017-04-24 fråga som tidigare lyfts på
pensionärsrådet gällande behov av trygghetsboende.
Av skrivelsen framgår att önskemål framförs att ett trygghetsboende byggs
vid Ekbacka och ett vid Åkerbohemmet. Upplåtelseformen ska vara hyresrätt.
Åldersgräns kan vara flexibel, men sökande ska vara heltidspensionär. Viss
samverkan upprättas mellan boendet, äldreboendet och hemtjänstgruppen,
förslagsvis innebärande möjlighet för hyresgästerna att äta åtminstone något
mål om dagen på äldreboendet och en bovärdtjänst på deltid genom hemtjänsten. Kostnaden för dessa tjänster inbakas i hyran.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar skrivelsen till kommande fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg” för beaktande i beredningens arbete.
Protokollsanteckning
”Det är dags att sätta ned foten angående frågan om trygghetsboende.
Under 2015 yrkade Moderaterna vid flera tillfällen att någon form av trygghets- eller mellanboende ska skapas på Ekbacka. När beslut togs ang ombyggnation av två HVB-korridorer i Ekbacka (december 2015), visade Moderaterna kompromissvilja under förutsättning att vårt förslag om trygghetsboende skulle tillgodoses.
Därför är det obegripligt att denna fråga nu skjuts ännu längre framåt och ska
ingå i en kommande fullmäktigeberedning. Denna beredning kommer troligen
inte vara färdig förrän i hösten 2018, kanske ännu senare.
Det ska inte behöva ta minst 3-4 år innan Moderaternas förslag tas upp, när
det är så uppenbart att behovet av trygghetsboende är stort i Borgholms
kommun.
Marcel van Luijn (M)”
_____________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 124

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2017/144-116 KS

Remiss – antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018.
Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss 2017-05-16 om kommunens
besked om antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar till
kommunfullmäktigevalet 2018.
Beslut om antalet ledamöter ska fattas före utgången av februari månad valåret. Beslut om indelning av valkretsar ska meddelas senast 31 oktober året
före det valår indelningen ska gälla.
Kommunfullmäktige bestämmer över antalet ledamöter och ersättare som
fullmäktige ska ha. Även indelning i valkretsar bestäms av kommunfullmäktige. Om en kommun har fler än 36 000 personer som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 216 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av de antal platser som varje parti
får i valet 2018.
att vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

kommunfullmäktige ska ha 35 ledamöter samt att antalet ersättare i
kommunfullmäktige ska vara hälften av de antal platser som varje
parti får i valet 2018.

att

vid kommunfullmäktigevalet 2018 ska kommunen vara en valkrets.

_____________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 125

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2017/144-116 KS

Remiss - valdistriktsindelning vid valen 2018.
Länsstyrelsen i Kalmar län uppmanar i skrivelse 2017-05-12 kommunen att
se över valdistriktsindelningen enligt 4 kap 17 § vallagen. Länsstyrelsen vill
ha resultatet av kommunfullmäktiges översyn senast 2017-10-02.
Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre eller fler. Ett valdistrikt får
dock omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga
skäl.
Nuvarande valdistriktsindelning i Borgholms kommun är:
Valdistrikt
Alböke-Föra-Bredsättra-Egby-Löt
Borgholms 1
Borgholms 2
Böda
Gärdlösa-Långlöt-Runsten
Högby
Källa-Persnäs
Köping
Räpplinge-Högsrum

Röstberättigade
925
1 302
1 345
613
1 039
895
589
1 119
1 078

I e-post föreslår valnämndens ordförande Kennert Georgsson (S) att nuvarande indelning om nio valdistrikt behålls vid valen 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-05-30 § 217 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

behålla nuvarande indelning om nio valdistrikt vid valen 2018.

_____________________________
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59 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 106

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

88-110

Dnr 2014/220-116 KS

Avsägelse politiska uppdrag; Per Modig (V) revisor.
Per Modig (V) avsäger sig i skrivelse 2017-05-29 sitt uppdrag som revisor i
Borgholms kommun och lekmannarevisor i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB från och med 1 augusti 2017, då han flyttar från kommunen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna avsägelsen.

att

uppmana Socialdemokraterna att lämna förslag på revisor.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 122

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2016/126-041 KS

Tertialbokslut 2017.
Controller Mattias Sundman redogör för tertialbokslut 2017.
Av kommunens Ekonomiska styrprinciper uppdaterad och antagen 2015-0623 § 112 ska nämnderna i tertialuppföljning och delårsbokslut lämna en uppföljning vad gäller nämndens månadsuppföljning och även innehålla en prognos för helåret.
Uppföljningen för april ingår i kommunens tertialuppföljning som redovisas till
kommunstyrelsen i juni. Uppföljningen för augusti månad ingår i kommunens
delårsbokslut som redovisas till kommunstyrelsen i oktober månad.
Vid dagens sammanträde informeras att kommunledningen föreslagit att tertialbokslutet ska lämnas till kommunfullmäktige för information, då delårsbokslutet kommer att behandlas tidigast under oktober månad.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar tertialbokslut 2017 till kommunfullmäktige för
beaktande.
Protokollsanteckning
”Jag vill uttrycka en stor oro över det faktum att kommunens kärnverksamheter i Utbildningsnämnden och Socialnämnden enligt prognosen kommer att
gå back minst 24 mkr. Detta är ännu mer anmärkningsvärt med tanke på att
nämndernas budget var i balans så sent som 2014 och att det sedan dess
har tillförts ytterligare ramhöjningar.
Jag förstår inte hur det kan komma som en överraskning att kostnader för interkommunal ersättning ser ut som de gör. Läsåret 2016-2017 började ju
långt innan budget för 2017 antogs och då borde man redan ha vetat hur
många barn från Borgholms kommun som går i skolan i annan kommun. Det
är obegripligt att det först i maj-juni 2017 flaggas som ett problem och orsak
till nämndens stora minus.
Med tanke på nämndernas förväntade minus under 2017 är det även anmärkningsvärt att det inte står ett enda ord om hur man tänker hantera det
negativa resultatet på 15,8 mkr (Socialnämnden) och 8,4 mkr (Utbildningsnämnden) i avsnittet ”Framtid” på sida 59-60 respektive sida 64. Där finns
mycket om satsningar men inget om eventuella åtgärder eller effektiviseringar för att vända den negativa utvecklingen.
Marcel van Luijn (M)”
_____________________________
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1 Inledning
1.1 Organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste
uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms kommun styrs av politiker
som valts av våra kommunmedborgare. Deras uppgift är att representera folket i kommunen och ange
riktningen för kommunens verksamheter och kommunens utveckling.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tar beslut om
kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Den utser också kommunstyrelsen, som har till
uppgift att leda och samordna arbetet inom kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar
vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar sedan för ett visst
område. I Borgholms kommun finns samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd och utbildningsnämnd.

1.2 Viktiga händelser





Rekrytering av socialchef och utbildningschef
Övertagande fastighetsfunktion för kommunens fastigheter
Arbetet har påbörjats med anpassning till mer normala nivåer avseende asylverksamhet inom
kommunens samtliga verksamheter.
Påbörjat renovering och om byggnad av kontorslokaler till socialförvaltningen
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2 Förvaltningsberättelse
2.1 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en
styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara
sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det
finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat
som vill uppnås.

2.1.1 Borgholmsmodellen
Modellen baseras inte på traditionella nämnder/förvaltningar/styrelser utan är fördelad på
verksamhetsnivå som äldreomsorg, grundskola samt fritid med flera.
Beräkningarna utgår från referenskostnad, tidigare kallad strukturårsjusterad standardkostnad, d.v.s.
det statsbidrag kommunen får för att bedriva verksamheterna. Referenskostnaden tar hänsyn till
demografi och social sammansättning av kommunen. Referenskostnad finns att tillgå för vård,
omsorg, barnomsorg samt skola. Modellen genererar medel för att kunna bedriva respektive
verksamhet på en nivå som motsvarar riksgenomsnittet med hänsyn till sociala och demografiska
olikheter. Vill kommunen utöka servicegraden samt göra riktade satsningar sker det genom politiska
prioriteringar, exempelvis omfördelning från andra verksamheter.
Modellen jämför kommunens kostnader för de olika verksamheterna enligt föregående års budget samt
senast kända siffror för ovan nämnda kommuner. Uppgifterna för jämförbara kommuner är hämtade
från senast publicerat Räkenskapssammandrag.

2.1.2 Vision
Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra organisationen.
Den har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över flera mandatperioder.
Kommunens vision är:
"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu
och för framtiden."
Kärnvärden:
Välkomnande Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att vi är
tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. Oavsett ärende
ska våra medborgare och besökare känna att de blivit sedda och respekterade.
Utvecklande Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt dagliga arbete.
Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom verksamhetsområdena, ska
uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och skapar både trivsel och förutsättningar för
utveckling.
Tillsammans Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. Därför är det
viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje medborgare vill och kan bidra till
kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för den verksamhet vi arbetar i och vi är alla
ansvariga för en del av helheten. Enskildas samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram.
Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.

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

2.1.4 Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens styrmodell. Intern kontroll regleras enligt gällande
lagstiftning, förordningar och rekommendationer och omfattar samtliga delar i verksamhetens
organisation som system för styrning, ledning, redovisning, uppföljning och kontroll. För kommunens
nämnder utgör kommunfullmäktiges övergripande regelverk nämndens system för intern kontroll.
Av kommunens regler för ekonomisk förvaltning framgår att varje nämnd ansvarar för att utforma och
organisera en god intern kontroll inom verksamheterna. Avsikten och syftet med inter kontroll och den
omedelbara rapporteringen är att förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma
tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart
bli föremål för utredning och dokumenteras. En internkontrollplan med nya kontrollmoment
beslutades i samband med budgetdokumentet inför 2017 och följs upp i samband med årsbokslut.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktigemål
2.2.1 Medborgare
Målen inom perspektivet är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms kommun präglas av
demokrati, medborgare och öppenhet, ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla samt ha
service med god kvalité i hela kommunen. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och
medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande utvecklas
kontinuerligt. En del i att medborgarna ska uppleva att kommunen behandlar alla lika är att
återkoppling sker, såväl internt som externt. En viktig faktor för bra kommunal service är
medborgarna upplever sig trygga. För att bidra till att uppnå målet med nöjda och trygga medborgare
har det under året påbörjats ett arbete med att teckna ett samarbetsavtal med polisen och ett lokalt
trygghetsråd ska bildas under året. Folkhälsosamordnare har börjat ta fram en strategi kring för
kommunens fortsatta folkhälsoarbete.
Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Kommentar
För att öka insynen i den kommunala verksamheten distribueras Kommunnytt fyra gånger per år till alla medborgare i
Borgholms kommun, samt ett vårnummer som går ut till samtliga hushåll. Ett annat sätt att öka öppenheten och skapa
lättillgänglig information är att förbättra den externa hemsidan. Arbetet med hemsidan har påbörjats men i avvaktan på
rekrytering av kommunikatör har arbetet avstannat. Medel för kommunikatör finns med i budget 2017, rekrytering har
ännu inte kunnat påbörjas. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar.
Arbetet med delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet inom socialförvaltningen.
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Kommentar
En del i att medborgarna ska uppleva att kommunen behandlar alla lika är att återkoppling sker, såväl internt som externt.
Arbetet med att förkorta tiden för återkoppling sker kontinuerligt. En annan del är att säkerställa att rekrytering sker i
enlighet med jämställdhets- och mångfaldspolicyn och att alla barn och elever känner sig trygga.
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.
Kommentar
En viktig faktor för bra kommunal service är medborgarna upplever sig trygga. För att bidra till att uppnå målet med nöjda
och trygga medborgare har det under året påbörjats ett arbete med att teckna ett samarbetsavtal med polisen och ett lokalt
trygghetsråd ska bildas under året. Folkhälsosamordnare har börjat ta fram en strategi för kommunens fortsatta
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Kommunfullmäktigemål
folkhälsoarbete. Det är övervägande goda resultat i socialförvaltningens uppföljningar som utgår från nationella
kvalitetsregister. Förvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till att
verksamheterna kan arbeta likvärdigt enligt rutiner vilket förbättrar och säkerställer kvalitén.

2.2.2 Ekonomi
Målen inom perspektivet ekonomi är till stor del uppnådda. För att uppnå målet ska verksamheterna
bedrivas utifrån god hushållning, långsiktighet och stabilitet samt arbeta med mål och resultatstyrning
med ständiga förbättringar som ledstjärna. Enligt bokslut 2015 är äldreomsorgens kostnader
jämförbara med referenskostnad medan skola och förskola redovisat högre kostnader. Uppdaterade
siffror avseende bokslut 2016 publiceras i juni 2017. Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och
budgetprocess pågår kontinuerligt. Inom äldreomsorgen, ordinärt boende, har en modell för
resursfördelning arbetats fram.
Kommunfullmäktigemål
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Kommentar
Enligt bokslut 2015 är äldreomsorgens kostnader jämförbara med referenskostnad medan skola och förskola redovisat
högre kostnader. Uppdaterade siffror avseende bokslut 2016 publiceras i juni 2017. Kommunen står inför svåra
utmaningar både för verksamheterna och ekonomiskt i och med att det krävs en anpassning till minskat antal asylsökande.
Vikten av löpande ekonomistyrning ökar för att balansera kärnverksamheternas förändrade behov.
Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna.
Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot förväntad nytta. Detta förhållningssätt möjliggör
att kommunmedborgarna får ut maximal service för skattepengarna.
Kommentar
Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess pågår kontinuerligt. Inom äldreomsorgen, ordinärt boende, har
en modell för resursfördelning arbetats fram, utifrån SKLs rekommendationer. Kostnadsökningar finns inom externa
placeringar främst inom individ och familjeomsorgen. Här planeras en genomlysning av verksamheten för att se över
möjligheter till alternativa lösningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen är i en förändringsprocess vad gäller
administrationen och förhoppningen är att de inom kort kommer att vara i mål med ett betydligt resurseffektivare
arbetssätt. Det kommer också att öka tydligheten för våra kommuninvånare och företagare.

2.2.3 Företagande
Målet inom företagande är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska kommunen arbeta för nöjda
företagare som blir fler samt ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Arbete sker kontinuerligt med att förbättra näringsklimatet i kommunen, bland annat genom
frukostmöten och branschmöten med aktuell information, näringslivsnytt skickas ut till samtliga
företagare. Utveckling av e-tjänster bedöms underlätta för företagare att bo och verka i kommunen.
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Kommentar
Arbete sker kontinuerligt med att förbättra näringsklimatet i kommunen, bland annat genom frukostmöten och
branschmöten med aktuell information, näringslivsnytt skickas ut till samtliga företagare. Kommunen har ett behov av att
arbeta vidare med digitalisering, struktur och kommunikation. Utveckling av e-tjänster bedöms underlätta för företagare
att bo och verka i kommunen.
Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Kommentar
Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu enklare kan hitta den
information de söker. Kommunen arbetar kontinuerligt för ett bra bemötande av alla, såväl företagare som övriga
kommuninnevånare.
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2.2.4 Medarbetare
Målet inom perspektivet medarbetare är delvis uppnått. För att uppnå målet ska medarbetarna i
Borgholms kommun vara nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och delaktighet
samt möjlighet till personlig utveckling. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas
som en attraktiv medarbetare, bland annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer
kvaliteten i arbetet, friskvårdsbidrag för att stimulera till träning och hälsa och ökat antal
hälsofrämjande aktiviteter. Ledarutvecklingsprogram och ökat antal chefer per medarbetare förväntas
bidra till ökad kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och delaktiga chefer.
Kommunfullmäktigemål
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och delaktighet i
verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.
Kommentar
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, bland annat genom förbättring
av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet, friskvårdsbidrag för att stimulera till träning och hälsa och
ökat antal hälsofrämjande aktiviteter. Ledarutvecklingsprogram och ökat antal chefer per medarbetare förväntas bidra till
ökad kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och delaktiga chefer. Tydliga befattningsbeskrivningar har arbetats
fram under våren och förväntas ge effekt genom att kunna minska ojämn arbetsbelastning.

2.2.5 Miljö- och kultur
Målet inom perspektivet miljö- och kultur är delvis uppnått. För att uppnå målet ska Borgholms
kommuns unika natur- och kulturvärden förvaltas väl och skapa trivsel och en hållbar, positiv
utveckling. Borgholms kommun deltar i klimatklivet, ett projekt för införande av laddstolpar till
elfordon. Hittills har 12 av 16 laddstolpar installerats i kommunen. Under det senaste året har vi bytt ut
oljepannor mot mer miljövänliga alternativ.
Kommunfullmäktigemål
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling av
kommunen.
Kommentar
Borgholms kommun deltar i klimatklivet, ett projekt för införande av laddstolpar till elfordon. Hittills har 12 av 16
laddstolpar installerats i kommunen. Under det senaste året har vi bytt ut oljepannor mot mer miljövänliga alternativ.
Kulturskolan har ökat sin verksamhet både vad gäller antalet deltagare och vad gäller verksamheter. Dans erbjuds från och
med läsåret 2016/17 både i centralorten och i vissa av de övriga tätorterna.

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

Personalen i siffror 30 april
Tertial 2017

2016

Avvikelse

Antal anställda (totalt)

998

969

29

Varav tillsvidareanställda

910

845

65

Varav visstid

88

124

-36

Årsarbetare (totalt)

879

847

32

Varav tillsvidare

809

748

61
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Tertial 2017

2016

Avvikelse

Varav visstid

70

99

-29

Andel män %

15

15

0

Andel kvinnor %

85

85

0

Medelålder

48

50

-2

Medelsysselsättningsgrad

88,8

88,3

0,5

Medellön

27947

27261

686

Personalkostnader (mkr)

149,8

141,6

8,2

Fyllnad arbetade timmar

6 775

7 193

-418

Övertid arbetade timmar

3 247

4 147

-900

Timavlönade arbetade
timmar

51 761

54 944

-3183

2.3.1 Hälsa
Vi konstaterar att sjukfrånvaron mellan april 2016 - april 2017 är lägre. Det är för tidigt att säga om
detta är en positiv trend.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-30 april
Tertial 2017

Tertial 2016

Avvikelse

Totalt för alla medarbetare

8,31

9,12

-0,81

Kvinnor

8,55

9,63

-1,08

Män

7,30

6,90

-0,40

Personer upp till 29 år

7,09

6,23

0,86

Personer mellan 30-49 år

7,47

7,73

-0,26

Personer 50 år och äldre

9,28

10,54

-1,26

Varav
långtidssjukfrånvaro*

43,10

46,68

-3,58

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning
Tertial 2017

Tertial 2016

Avvikelse

Kommunledning

6,69

6,08

0,61

Samhällsbyggnad

8,69

7,95

0,74

Socialförvaltning

9,44

11,13

-1,69

Utbildningsförvaltning

6,86

6,64

0,22

Totaler

8,31

9,12

-0,81

2018-2022

2023-2027

Totalt

Chefer

8

5

13

Förskollärare

14

9

23

Lärare

17

22

39

2.3.2 Pensioner och minnesgåvor
Pensionsavgångar
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2018-2022

2023-2027

Totalt

Fritidspedagog

2

4

6

Omsorgsassistent

18

13

31

Undersköterska

32

42

74

Vårdbiträde

26

14

40

Barnskötare

5

3

8

Övriga

30

33

63

Totaler

152

145

297

Tertial 2017

2016

Avvikelse

Övrigt

0

0

0

Egen begäran

26

26

0

Sjukersättning

0

1

-1

Pension

10

11

-1

Totaler

36

38

-2

2.3.3 Personalomsättning

2.3.4 Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutbildning
Utbildning har genomförts för samtliga chefer och skyddsombud. Syftet är att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i
arbetsmiljön.

2.3.5 Företagshälsovård och friskvård
Företagshälsovård/rehabilitering
Upphandling av en ny leverantör av hälsovård pågår.
Hälsa/friskvård/förmåner
En extra hälsovecka genomfördes under mars. Denna var lika uppskattad som höstens hälsovecka med
allt från teater till föreläsningar och prova på aktiviteter, allt för att öka motivation och
friskvårdstänket i kommunen. Hälsofrukostarna besöktes av nästa 300 medarbetare i Löttorp
respektive Borgholm.
Övriga förmåner
Nytt för i år är ett så kallat friskvårdsbidrag där möjlighet finns att mer skräddarsy sina aktiviteter.

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

2.4 Ekonomi
Kommunens resultat för tertial 1 2017 uppgår till 2,0 mkr medan det prognostiserade helårsresultatet
är 18,8 mkr. Driftredovisningen visar en positiv budgetavvikelse för perioden 0,5 mkr och
investeringarna uppgår till 8,1 mkr. Likviditeten vid utgången av perioden uppgår till 60,1 mkr vilket
är en marginell förbättring jämfört med utgången av 2016.
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2.4.1 Resultat och jämförelsestörande poster
Resultat och jämförelsestörande poster (mkr)
Tertial 2017
Periodens/årets resultat
Jämförelsestörande poster
Periodens/årets resultat
exkl. jämförelsestörande
poster
Periodens/årets resultat i
relation till skatteintäkter
och kommunalekonomisk
utjämning (%)

Prognos 2017

Bokslut 2016

2,0

18,8

67,0

0

5,0

38,5

2,0

13,8

28,5

1

3

10

Beslutad kommunfullmäktigebudget har under året förändrats från 19,3 mkr till 15,4 mkr.
Förändringen består av en tilläggsbudgetering under året: KS § 52/17.
Kommunens resultat för tertial 2017 uppgår till 2,0 mkr. En förklaring till det låga resultatet är att
kommunen skuldbokför semesterlöneskulden månadsvis och medför att resultatet minskar med
motsvarande. Semesterlöneskulden kommer dock att sjunka på helårsbasis och förbättrar därmed
årsresultatet. En annan förklaring till det låga resultatet är att utfallet för pensionskostnader är högre än
budget och tidigare prognos.
Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med en procent i relation till skatter och bidrag. Resultat
som överstiger två procent betraktas som god ekonomisk hushållning. En budget i balans är viktigt och
ett resultat över två procent skapar förutsättningar för ytterligare investeringar samt för att kommunen
ska klara framtida utmaningar.
Det prognostiserade resultatet för 2017 är 18,8 mkr och motsvarar tre procent av skatter och bidrag.
Årets resultat bidrar till att skapa förutsättningar för att kunna möta de framtida demografiska
utmaningarna med en åldrande befolkning och samtidigt säkra en bra utveckling och fortsatt hög
kvalitet i verksamheterna.

2.4.2 Soliditet
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med
eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Sedan bokslut
2016 har kommunens soliditet förbättrats från 38 procent till 39 procent. Beslutet att inte låna till
investeringar i kombination med årets resultat påverkar soliditeten positivt.
I ett förslag till regeringen kommer en ny ändamålsenlig kommunal redovisning träda i kraft tidigast 1
januari 2019. Förslaget innebär att pensionsförpliktelsen före 1 januari 1998 som idag inte redovisas i
balansräkningen, lyfts in i balansräkningen mot det egna kapitalet, enligt fullfonderingsmodellen. Med
årets resultat hade soliditeten, genom fullfonderingsmodellen, sjunkit från 39 procent till en procent.
Detta är endast en redovisningsteknisk åtgärd som inte kommer att påverka likviditet eller upplåning.
Prognosen för helåret visar en soliditet på 40 procent och prognosen inklusive pensionsförpliktelse
visar på fyra procent. Ökningen förklaras av att investeringar självfinansieras och att resultatet för
helåret förbättras.

Soliditet
Tertial 2017
Soliditet Borgholms kommun
Soliditet inkl. pensionsförpliktelse
Borgholms kommun
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39 %

40 %

38 %

1%

4%

1%
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2.4.3 Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad
likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att en kommuns
totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Utgående saldo per 30 april var 60 mkr, vilket är en liten förbättring jämfört med 2016. För att
ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit
motsvarande 25 mkr. De enskilt största likviditetspåverkande posterna under de första månaderna är
inbetalningen från migrationsverket i januari 26 mkr och utbetalningen av det individuellavalet 15 mkr
i slutet av mars.
Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och en prognos för helåret 2017.
Prognostiserad likviditet vid årets slut uppgår till 63 mkr. Prognosen bygger på ett resultat om 19 mkr
och en investeringsvolym om 49 mkr. Ett antagande är att kommunens fordran hos Migrationsverket
väntas minska med 50 procent till årets slut.

2.4.4 Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtaganden uppgår till 552,1 mkr. Borgensåtagandet för Folkets Hus
uppgår till 0,6 mkr och borgensåtagandet för Borgholm Energi AB till 551,5 mkr.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att utöka borgensutrymmet för Borgholm Energi AB med
84,5 mkr avseende uppförande av avsaltningsverk. Av den beviljade ramen nyttjas 454,6 mkr av
Borgholm Energi AB. Skillnaden mellan beviljad och nyttjad borgen består till stor del av att
avsaltningsverket har kunnat internfinansieras under 2016 och första perioden 2017. Prognosen för
helåret är att lån behöver tas upp för att färdigställa projektet.
Borgensåtagandet omfattar:
• Nybyggnation hälsocentral
• Vindkraftverk
• Nybyggnation gymnasium
• Näringsfastigheter och bostäder samt övriga anläggningar som tidigare ägts av kommunen
• VA-utbyggnad
• Investeringar i brandstationer
• Avsaltningsverk
Borgensåtagandet som utnyttjas av Folkets Hus och som ingicks under 2011 avser en satsning på 3-D
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bio och utrustning för att kunna livesända större arrangemang från storstäder såsom operor och
sportevenemang. Skulden var från början 0,6 mkr men har över tid amorterats ned och vid första
perioden 2017 var skulden 0,1 mkr.
År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är medlemmar i Kommuninvest
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

2.4.5 Pensionsåtagande
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, nyintjänade pensioner och löpande
pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner
intjänade före 1998 och uppgår till 237,2 mkr inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelsen redovisas
utanför balansräkningen. Prognosen för helåret visar en minskning och trenden är att skulden kommer
att minska och påverka kommunens soliditet positivt när nya redovisningsregler enligt
fullfonderingsmodellen tas i bruk.
De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 19,0 mkr och
har ökat med 2,2 mkr mellan bokslut 2016 och tertial 1 2017. Effekten är att kommunens resultat har
minskat med motsvarande. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig skuld
och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För detta är 6,4 mkr
upptaget i balansräkningen.
Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 262,6 mkr. Den totala pensionsskulden har
minskat med 6,5 mkr jämfört med bokslut 2016. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har
uppkommit.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Förändring
2016/ 2017
Upplupen kostnad

Tertial
2017

Prognos
2017

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Bokslut
2013

-11,1

6,4

19,0

17,5

16,5

15,4

15,3

Avsättning för
pensioner

2,2

19,0

18,5

16,8

18,1

32,5

27,3

Ansvarsförbindelser

2,4

237,2

230,8

234,8

245,2

255,2

263,7

Totala förpliktelser

-6,5

262,6

268,3

269,1

279,8

300,1

303,3

Återlånade medel

-6,5

262,6

268,3

269,1

279,8

300,1

303,3

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning

2.4.6 Finansnetto
Finansiella kostnader för perioden uppgår till 1,0 mkr, vilket kan jämföras med 3,0 mkr för 2016.
Förklaring till de låga räntekostnaderna är lägre genomsnittlig ränta för perioden jämfört med 2016.
Fortsatt lågt ränteläge kan ge fortsatt möjlighet till amortering av kommunens låneskuld.
Finanspolicyn förespråkar en lånebild på 50 procent fasta lån och 50 procent rörliga lån. Vid tertial
1 2017 var andelen rörliga lån 48 procent och 52 procent fasta lån. I och med det låga ränteläget
kommer kommunens finanspolicy revideras för att möjliggöra större andel lån med rörlig ränta, för att
senare kunna binda större andel om det finns indikationer på att räntan kommer stiga.
Enligt tabell 2.4.6 framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för kommunens lån uppgår
till 1,4 år. Av den totala kapitalbindningen 0-1 år utgör 16,6 mkr fasta lån och resterande 118,8 mkr
utgör rörliga lån. Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga ökade
räntekostnader på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy och för det andra följer
kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2022.
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Låneförfallostruktur (tkr)
Intervall

Kapitalbindning /
Genomsnitt år

Kapitalbindning / Bundet
Belopp (tkr)

Andel i procent

0-1 År

0,3

52,2%

135 400

1-2 År

1,6

22,0%

56 934

2-3 År

2,7

9,6%

25 000

3-4 År

3,0

7,7%

20 000

4-5 År

4,4

8,5%

22 000

Total

1,4

100%

259 334

2.4.7 Skattesats
Skattesatsen visar hur mycket en invånare i kommunen betalar i skatt på varje intjänad hundralapp.
Skattesatsen för invånare i Borgholms kommun är fördelad enligt följande:
• Kommunalskatt 21,58 kronor
• Landstingsskatt 11,37 kronor
• Församlingsskatt 1,95 kronor för medlemmar i Svenska Kyrkan eller andra trossamfund. Icke
medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,41 kronor.

2.4.8 Avstämning balanskrav
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god ekonomisk
hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av kommande generationer. I den
budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett
negativt resultat ska underskottet regleras inom tre år. Kommunen uppfyller under 2017 det
lagstadgade balanskravet och det finns inga tidigare negativa resultat att reglera.

Balanskravet (mkr)
Prognos 2017
Periodens/årets resultat

Budget 2017
18,8

15,4

Samtliga realisationsvinster

0

0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

0

18,8

15,4

Medel till resultaturjämningsreserv

0

0

Medel från resultaturjämningsreserv

0

0

18,8

15,4

Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar

Periodens/årets balanskravsresultat

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

Målnivå

Kommentar

Ekonomin ska utgöra
begränsningar för
verksamheten

Att kommunen uppvisar ett positivt
resultat

För 2017 har målet uppnåtts då
kommunen uppvisar ett positivt
resultat.

Investeringarna ska
självfinansieras

Resultat och avskrivningar ger ett
utrymme för investeringar.

Målet är uppfyllt under 2017 då
periodens investeringar är lägre än
utrymmet.

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

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

Målet uppnås då resultatet i
genomsnitt är bättre än 2 % av
skatter och bidrag.

2.4.10 Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Att ekonomin är i balans det vill säga att kommunen visar ett positivt resultat kan ses som att
ekonomin har utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang har kommunen klarat
målet.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten (mkr)
Totalt
Resultat

Plan 2019

130,3

Plan 2018

4,0

11,4

Prognos 2017

Bokslut 2016

Bokslut 2015

18,8

67,0

29,1

2.4.11 Investeringarna ska självfinansieras
Resultat och avskrivningar ger för femårsperioden ett utrymme för investeringar på 252,2 mkr. Målet
är uppnått då kommunen har en investeringsvolym på totalt 197,5 mkr för femårsperioden. Totala
investeringar enligt prognos 2017 är 48,5 mkr.
(mkr)

Totalt

Plan 2019

Plan 2018

Prognos 2017

Bokslut 2016

Bokslut 2015

Resultat

130,3

4,0

11,4

18,8

67,0

29,1

Avskrivningar

121,9

24,0

23,7

27,4

22,9

23,9

Utrymme

252,2

28,0

35,1

46,2

89,9

53,0

Investeringar

197,5

35,0

40,0

48,5

46,2

27,8

2.4.12 Kostnaderna ska inte överstiga 98 procent av intäkterna från skatter och
bidrag
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte utvecklas i en
snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag. Kommunens nettokostnader i förhållande till
intäkter från skatter och bidrag är 97 procent enligt prognosen 2017 och under en femårsperiod i
genomsnitt 96 procent. Kommunen klarar därmed detta mål för året och under en femårsperiod.
(mkr)
Resultat

Medel

Plan 2019

Plan 2018

Prognos 2017

Bokslut 2016

Bokslut 2015

26,1

4,0

11,4

18,8

67,0

29,1

Skatter och
utjämning

639,5

655,4

640,5

641,2

650,6

586,7

Resultat av
skatter och
bidrag (%)

96%

99 %

98 %

97 %

90%

95%
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3 Kommunens verksamheter
Kommunstyrelsen
Fastighetsfunktionen som arbetar med kommunens fastigheter har flyttats från bolaget till kommunen
och under våren har två drifts- och fastighetstekniker anställts, under hösten kommer även en
fastighetsförvaltare att tillträda. Planering för hur kommunens fastigheter ska hanteras för att få
ändamålsenliga lokaler fortsätter under året.
Kommunen har sålt Resedan till Bovieran som kommer att bygga bostadsrätter på marken för personer
över 55 år. Planeringen av allaktivitetspark i Löttorp och Borgholm fortskrider under året.
Ölands litteraturvecka, den första på hela Öland, genomfördes i samband med världsbokdagen 23 april
tillsammans med Mörbylånga kommun, föreningar och företag. Även Ölands filmvecka genomfördes
för första gången i februari tillsammans med Mörbylånga kommun och föreningar som driver
bioverksamhet. Mycket uppskattat och välbesökt. Se bilaga 1.
Socialnämnden
Hemsjukhuset har tagits fram som ett utvecklingsarbete i samverkan mellan hälsocentralen,
landstingsdriven primärvård och den kommunala hemsjukvården. Arbetet främjar
kompetensutveckling och bidrar framförallt till att medborgare som är äldre och sköra undviker
onödiga besök i slutenvården genom att få vård och omsorg i det egna hemmet, det är ett arbetssätt
som räddar liv.
Kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt önskad tjänstgöringsgrad
är viktiga komponenter fortsättningsvis för att vara en bra arbetsgivare. Att öka andelen medarbetare
med minst 80 procentig tjänstgöringsgrad har genomförts. Arbetet kommer att fortsätta med vägen till
heltid som norm, detta är ett uppdrag från politiken.
Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Under året har digitala lås introducerats i
verksamheten. Utökning kommer att ske under både 2017 och 2018. Förberedande arbete för att kunna
börja erbjuda tillsynsbesök via webbkamera har skett.
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har gått in i ett stabilare läge då anvisningar i stort
sett har upphört. Frågeställningarna nu och framöver rör både hur vi ska bedriva HVB respektive
stödboende, men också hur det kommer att påverka oss. Ersättningsnivåerna är betydligt lägre,
boendeformer förändras och ungdomarna blir äldre.
Individ- och familjeomsorgen har en hög arbetsbelastning och har svårt att tillsätta tjänster vilket
medfört att konsulter har anlitats. Fokus har lagts på arbetet med våld i nära relationer där
arbetsgruppen bland annat genomgått en webbutbildning. Se bilaga 2.
Utbildningsnämnden
Stor minskning av antalet asylsökande barn och elever vilket medfört ett minskat behov av utbildning.
Samtidigt ökar antal barn/elever med annat modersmål i den ordinarie verksamheten, vilket ökar
behovet av studiehandledning, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och extra
anpassningar.
Kulturskolan har flyttat till Folkets hus. Biblioteket genomförde litteraturveckan i april, ett samarbete
mellan biblioteken och kulturen i Borgholms och Mörbylånga kommuner. I april tillträdde en ny
förvaltningschef.
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det
fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Detta gör att i våra mindre skolor kan det bli det svårt att
få hela klasser och att få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal.
Samtidigt har regeringen föreslagit en ökad timplan i idrott. Tillsammans med ökningen i timplanen i
matematik kommer därmed grundskolans timplan öka vilket ställer krav på lärarkompetens och en
ökad tid i skolan för eleverna. Se bilaga 3.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningen kommer under året fortsätta arbetet med att öka servicenivå, tillgänglighet och
bemötande. En bättre bemanning gör att mera arbete "till kund" blir utfört. Vi arbetar för kortare
svarstider och handläggningstider. Förhoppningsvis kommer vi att arbeta ifatt åtminstone delvis de
områden där tillsynen varit kraftigt eftersatt.
Medarbetarundersökningen 2016 och behovsutredningen identifierade en rad viktiga områden där
förbättringsarbete behövs för att stärka förvaltningen. Detta är ett pågående arbete som kommer att
fortsätta under hela 2017. Vi arbetar med tydligare processer och delvis nya arbetssätt, och hoppas
kunna förbättra lagandan och därmed arbetsklimatet. Ett stort behov är åtgärder för att minska
sjukfrånvaron. Där har medarbetarna angett bättre struktur i ledarskap och närmare till närmsta chef
som viktigast. Det är en förhoppning att genomförda åtgärder ska leda till ett bättre arbetsklimat och
högre frisktal. Se bilaga 4.
Revision
Revisorerna har under första tertialet granskat kommunens årsredovisning. Kommunens
internrevisorer har gett revisionen i uppdrag att genomföra en granskning av Borgholms slotts interna
kontroll. Se bilaga 5.
Överförmyndare
Verksamheten för överförmyndare har från och med januari 2016 flyttat till Kalmar kommun och
bildat gemensam tjänsteorganisation mellan Kalmar, Borgholm och Mörbylånga. Se bilaga 6.
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4 Kommunens räkenskaper
4.1 Driftredovisning
Driftredovisning (tkr) 20170430
Intäkter
Ansvar
Kommunstyrelsen

Budget

Kostnader

Redovisning

Budget

Netto

Redovisning

Budget

Redovisning

Avvikelse

11 195

15 327

57 232

57 224

46 037

41 896

4 141

Revision

0

0

227

201

227

201

26

Överförmyndare

0

519

287

1 554

287

1 035

-748

Borgholms slott

93

140

2 132

1 323

2 038

1 183

855

4 689

10 102

60 984

69 596

56 295

59 495

-3 200

10 702

34 075

99 166

123 336

88 464

89 261

-797

3 793

3 530

8 221

7 820

4 429

4 290

139

0

0

500

386

500

386

114

30 473

63 693

228 749

261 441

198 276

197 748

529

0

-5 042

0

5781

0

10 823

-10 823

30 473

58 651

228 749

267 222

198 276

208 571

-10 295

Finansförvaltning

220 895

232 728

30 024

22 153

-190 871

-210 575

19 704

Totalt

251 367

291 379

258 772

289 375

7 405

-2 004

9 409

Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassning
Totalt nämnder
Justering för
externredovisning
Summa verksamhetens
nettokostnader

Driftredovisning (tkr) 20171231
Intäkter

Kostnader

Netto

Budget

Redovisnin
g

Budget

Redovisning

Budget

Redovisning

Prognos

36 613

48 325

170 715

171 698

134 102

123 374

10 728

Revision

0

0

682

634

682

634

49

Överförmyndare

0

2 919

860

4 629

860

1 710

-850

Borgholms slott

5 620

5 633

6 393

5 622

773

-10

783

Utbildningsnämnd

13 965

22 648

185 250

202 260

171 286

179 612

-8 326

Socialnämnd

32 920

87 118

299 256

369 272

266 336

282 154

-15 817

Samhällsbyggnadsnämnd

11 522

11 904

25 212

23 567

13 690

11 663

2 027

0

0

1 500

1 392

1 500

1 392

108

100 639

178 547

689 867

779 075

589 229

600 528

-11 299

0

0

0

-5 692

0

-5 692

5 692

Summa verksamhetens
nettokostnader

100 639

178 547

689 867

773 383

589 229

594 836

-5 607

Finansförvaltning

663 232

675 309

58 625

61 693

-604
607

-613 615

9008

Totalt

763 871

853 856

748 492

835 076

-15 378

-18 780

3 401

Ansvar
Kommunstyrelsen

Bostadsanpassning
Totalt nämnder
Justering för externredovisning

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

Tertial 2017
Borgholms Kommun

19

80

Kommunens räkenskaper

4.2 Investeringsredovisning
Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsuppföljning

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
prognos

Redovisat
Tertial 1

Avvikelse
Tertial 1

Kommentar

Fastigheter ny och
ombygg

22 313

19 091

3 223

424

21 890

Fastigheter

2 370

0

2 370

0

2 370

Åkerboskolan

1 467

565

902

282

1 185

Pågår

Höken 2

15 265

15 315

-50

113

15 152

Pågår

kronomagasinet

3 211

3 211

0

28

3 183

Pågår

Fastigheter upprustning

16 974

13 870

3 104

5 605

11 370

Fastigheter

4 248

2 000

2 248

0

4 248

Uppvärmning Köping
§12/17

2 075

2 075

0

1 573

503

Projektet
avslutat
inväntar
fakturor

Utemiljöer Skola

2 048

2 048

0

1 864

184

Pågår

Ekbacka Arbetsmiljö
§195/16

1 485

1 485

0

993

492

Pågår

Undervisningslokaler
Kvik

299

268

31

268

31

Ekbacka hus 1 plan 2

474

452

21

453

21

Byxelkrok §34/17, §97/17

330

330

0

0

330

Pågår

Servicehus Böda §33/17

2 628

2 628

0

2

2 626

Pågår

Solberga 5:11 §124/16

502

551

-49

220

283

Pågår

Stenhuggaren 9 §124/16

368

0

368

0

368

Pågår

Arbetsmiljö Köping
§121KF

488

0

488

0

488

Klart

Underhåll tak biblioteket

230

233

-3

233

-3

Projektet
avslutat
inväntar
fakturor

Runsten förskola §83/17

1 000

1 000

0

0

1 000

Pågår

Underhåll skolor §82/17

800

800

0

0

800

Pågår

Hamnar

5 155

2 455

2 700

0

5 155

Hamnar

2 700

0

2700

0

2 700

Zinkanoder

300

300

0

0

300

Pågår

Hamn & Badstrand
§78/17

2 155

2 155

0

0

2 155

Pågår

Övriga Investeringar

7 822

6 231

1 591

99

7 724
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Investeringsuppföljning

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
prognos

Redovisat
Tertial 1

Avvikelse
Tertial 1

Övriga Investeringar

3 860

2 300

1 560

0

3 860

IT Lagring

2 000

1 969

31

69

1 931

Inväntar
upphandling

IT nätverk serverrum

300

300

0

0

300

Klar. Inväntar
fakturor

Konst

50

50

0

0

50

Pågår

Allaktivitetsparken

1 300

1 300

0

0

1 300

Pågår

Upprustning C
Köpingsvik

312

312

0

29

283

Pågår

Infrastruktur

5 921

5 653

268

1 853

4 067

Infrastruktur

44

0

44

0

44

Bredbandsstrategi §173/13

1 000

500

500

0

1 000

Pågår

Ölandsleden

1 625

1 600

25

1 600

25

Enligt avtal

Gatubelysning §7/16

1 000

1 200

-200

0

1 000

Pågår

Laddningsstationer §57/16

631

631

0

253

377

Pågår,
inväntar
fakturor

Cykelställ §32/17

70

70

0

0

70

Pågår

GC Åkerhagen §31/17

460

460

0

0

460

Pågår

Gatubelysning Socp
§74/16

80

180

-100

0

80

Pågår

Asfaltering GC-väg
Karlshöjd

250

250

0

0

250

Pågår

Marknad o Fabriksv.
§193/17

328

328

0

0

328

Pågår

Gatub MarknadV §193/17

133

133

-1

0

133

Pågår

Asfalt Tullgatan §192/17

156

156

0

0

156

Pågår

Asfalt Vikingaväg
§194/17

145

145

0

0

145

Pågår

Totalt KS

58 185

47 300

10 885

7 980

50 205

Utbildningsförvaltningen

420

420

0

0

420

Plan-rikthyvel Åkerbo

90

90

0

0

90

Pågår

Ljuddämp Åkerbo
gymnsal

80

80

0

0

80

Pågår

Matsal möbler
Åkerboskola

180

180

0

0

180

Pågår

Ljudanl Kulturskolan

70

70

0

0

70

Pågår

Socialförvaltningen

780

789

-9

149

631

Nyckelfria lås

314

314

0

0

314

Pågår

Mobil liftar hemtjänst

140

149

-9

149

-9

Klar
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Investeringsuppföljning

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
prognos

Redovisat
Tertial 1

Avvikelse
Tertial 1

Kommentar

Låssystem Strömgården

135

135

0

0

135

Pågår

Möbler Strömgården

111

111

0

0

111

Pågår

Nyckelskåp obo

80

80

0

0

80

Pågår

Totalt Nämnderna

1200

1209

-9

149

1 051

Totalt investering

59 385

48 508

10 877

8 129

51 257

Investeringsuppföljning
Under 2017 har det skett ändringar i den beslutade investeringsbudget om 45 560 tkr som
kommunfullmäktige gjorde vid ingången av året. Enligt beslut § 52/17 KS överfördes
investeringsbudget från 2016 om totalt 13 825 tkr. Ny investeringsbudget för år 2017 är därmed
59 385 tkr.
För Åkerboskolan har en förstudie påbörjats för ombyggnad och upprustning av skolan. Förslag och
kostnadskalkyl kommer att presenteras för verksamheten, UN och KSAU. För Höken 8 har
byggentreprenaden startat och betalningsplan för byggentreprenaden finns. Lokalerna i
Kronomagasinet planeras för kulturskolans verksamhet. Projektering är klar för upphandling av
totalentreprenad. Förfrågningsunderlag är klart och upphandling påbörjas omgående.
Upprustning av utemiljön för våra skolor pågår. För Gärdslösa och Rälla har lekutrustningen
färdigställts. Köpings skola och Viktoriaskolan kan färdigställas under vår och sommar. Kostnaderna
har ökat på grund av svåra markförhållanden, exempelvis avsaknad av dränering, eftersatt
underhållsarbete och av säkerhetshöjande åtgärder med hänsyn till pågående verksamhet.
Projektet för Ekbacka arbetsmiljö kommer att avslutas under våren. Omfattning av ombyggnaden har
ökat på grund av bl.a. sanering av asbest då gamla mattor tagits bort samt ny dragning av el och
nätverk. Gamla larm och utrustningsdetaljer samt kök har rivits och ersätts med för verksamheten
ändamålsenlig utrustning.
Arbete med upprustning av balkonger på Soldalens äldreboende pågår. Rötskadad balkong vid den
östra delen har reparerats och tagits i bruk av de äldre. Balkong över entrén är kvar att åtgärda. Det
som är åtgärdat är ny taktäckning trall och räcken.
Taket på biblioteket är färdigställt. Taksvall, underlagspapp och yt-papp är utbytt. Diverse el och
kylanläggningsarbeten är utfört. Utrymningsbrygga med lejdare är monterad för att uppnå
räddningstjänstens utrymningskrav i händelse av brand.
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4.3 Resultaträkning
Resultaträkning kommun (tkr)

Resultaträkning
(tkr)
Kommunen
Not

2017-04-30

2016-04-30

Budget

Prognos

Utfall

2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Verksamhetens
nettokostnader
Verksamhetens
intäkter

1

58 651

68 981

119 057

178 547

213 827

Verksamhetens
kostnader

2

-267 222

-256 708

-709 165

-773 383

-773 958

Avskrivningar

3

-6 771

-5 839

-23 355

-27 356

-22 684

-215 342

-193 566

-613 463

-622 192

-582 815

Summa
verksamhetens
nettokostnader

Skatteintäkter

4

146 130

137 336

433 756

431 798

412 093

Generella
statsbidrag och
utjämning

5

70 968

79 409

195 898

209 385

238 496

Finansiella intäkter

6

2 033

939

4 437

4 279

3 789

Finansiella
kostnader

7

-1 787

-1 246

-5 250

-4 491

-4 527

2 004

22 871

15 378

18 780

67 037

Periodens/Årets
Resultat

4.4 Balansräkning
Balansräkning (tkr)

Balansräkning (tkr)
Kommun
Not

2017-04-30

2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

0

0

9

410 665

408 550

10

13 209

13 345

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
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Balansräkning (tkr)
Finansiella anläggningstillgångar

11

Summa anläggningstillgångar

16 933

16 940

440 807

438 835

Omsättningstillgångar
Fordringar

12

117 070

135 511

Kassa och bank

13

60 149

59 158

Summa omsättningstillgångar

177 219

194 669

SUMMA TILLGÅNGAR

618 026

633 504

-239 000

-171 963

-2 004

-67 037

-241 004

-239 000

15

-18 967

-16 816

Långfristiga skulder

16

-261 288

-261 455

Kortfristiga skulder

17

-96 769

-116 234

Summa skulder

-358 057

-377 689

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-618 026

-633 504

454 678

455 417

237 255

234 696

179 519

177 380

80 450

78 435

39%

38%

60 149

59 158

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

Skulder

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser före 980101 inkl. löneskatt

18

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel
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4.5 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (tkr)

Kassaflödesanalys (tkr)
Kommun
Not

2017-04-30

2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens/Årets resultat

2 004

67 037

0

0

3

6 771

22 684

8,9,10

0

0

15

2 221

926

-806

-821

-70

-2 242

0

0

Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Försäljning
Avsättning till pensioner
Övrigt
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar

15

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

12

18 441

-35 204

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

17

-19 465

-44 231

9 096

8 149

Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

8,9,10

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8,9,10

-7 938

-46 239

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8,9,10

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

11

0

-2 118

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

11

0

0

-7 938

-48 357

Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

16

0

313

Amortering av skuld

16

-167

-10 000

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

0

0

-167

-9 687

991

-49 895

59 158

109 053

60 149

59 158

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar
Medel från finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS
SLUT
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4.6 Noter
Noter (tkr)

Noter (tkr)
Kommun
Not 1: Verksamhetens intäkter

2017-04-30

2016-04-30

Intäkter enligt driftredovisning

63 693

87 466

Avgår: interna intäkter

-2 433

-3 037

Justering för externredovisning

-2 609

-15 448

Summa verksamhetens intäkter

58 651

68 981

Not 2: Verksamhetens kostnader

2017-04-30

Kostnader enligt driftredovisning

2016-04-30
-261 441

-257 586

Avgår: kapitalkostnader

6 771

5 839

Avgår: interna kostnader

2 433

3 037

-14 985

-7 998

-267 222

-256 708

Justering för externredovisning
Summa verksamhetens kostnader

Not 3: Avskrivningar

2017-04-30

Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Not 4: Skatteintäkter

2016-04-30
-6 771

-5 839

0

0

-6 771

-5 839

2017-04-30

Preliminär kommunalskatt

2016-04-30
147 091

137 782

Korrigering av slutavräkning 2015;
83 kr per inv (10 684 1 nov 2014)

0

887

Prognos slutavräkning 2016, -125 kr
per inv (10658 1 nov 2015)

0

-1 332

295

0

-1 256

0

146 130

137 336

Korrigering av slutavräkning 2016;
83 kr per inv (10 658 1 nov 2015)
Prognos slutavräkning 2017, -347 kr
per inv (10860 1 nov 2016)
Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och
utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
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Noter (tkr)
Kostnadsutjämning LSS
Fastighetsavgift
Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och
utjämning

Not 6: Finansiella intäkter

4 730

5 371

13 636

12 764

4 507

15 421

70 968

79 409

2017-04-30

Räntor på likvida medel

2016-04-30
8

7

929

-2

Borgensavgift

1 097

934

Summa finansiella intäkter

2 033

939

Aktieutdelning

Not 7: Finansiella kostnader

2017-04-30

Kostnadsräntor
Ränta pensionsskuld
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella
Anläggningstillgångar

2016-04-30
-1 721

-1 194

0

0

-66

-52

-1 787

-1 246

2017-04-30

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

0

0

Årets nyanskaffningar

0

0

0

0

0

0

Utgående ackumulerade
avskrivningar

0

0

Utgående bokfört värde

0

0

Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar

Not 9: Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

2017-04-30

2016-12-31

Mark
Ingående anskaffningsvärden

7 576

7 276

Årets nyanskaffningar

0

300

Avyttringar och utrangeringar

0

0

7 576

7 576

Utgående ackumulerade
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Noter (tkr)
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

7 576

7 576

684 131

624 302

6 057

40 760

Omklassificering

0

16 067

Avyttringar och utrangeringar

0

3 002

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

690 188

684 131

Ingående avskrivningar

-289 381

-270 433

-5 543

-15 756

Årets nedskrivning

0

0

Omklassificering

0

-3 192

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-294 924

-289 381

395 264

394 750

Ingående anskaffningsvärden

6 224

16 294

Årets nyanskaffningar

1 600

1 600

0

-11 670

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

7 824

6 224

Utgående bokfört värde

410 665

408 550

Utgående bokfört värde

Byggnader och tekniska
anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar

Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning

Omklassificering

Not 10: Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
Omklassificering
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Noter (tkr)
Avyttringar och utrangeringar

0

-3 002

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

127 175

126 704

Ingående avskrivningar

-116 645

-114 783

-630

-3 401

0

-1 653

Årets avskrivningar enligt plan
Årets nedskrivning
Omklassificering

3 192

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-117 275

-116 645

3 286

3 179

-190

1 981

Årets avskrivning

212

-1 874

Utgående balans

3 309

3 286

13 209

13 345

Utgående ackumulerade avskrivningar

Finansiell leasing
Ingående balans
Årets nyanskaffning

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella
anläggningstillgångar

2017-04-30

2016-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

Övriga andelar

4 220

4 227

Kommuninvest

9 613

9 613

Redovisat värde vid årets slut

16 933

16 940

Summa anläggningstillgångar

440 807

438 835

Not 12: Fordringar

2017-04-30

2016-12-31

Kundfordringar

2 981

3 071

Ersättning för mervärdesskatt

4 229

5 491

Interimsfordringar FTB

7 926

12 282

Interimsposter

101 328

113 777

Slutavräkning

295

908

Övriga fordringar

311

-18

117 070

135 511

Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank
Likvida medel
Handkassor
Bankkonto
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Noter (tkr)
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

335

335

60 149

59 158

2017-04-30

2016-12-31

Eget kapital
Ingående eget kapital

-239 000

-166 763

0

-5 200

Periodens /årets resultat

-2 004

-67 037

Utgående eget kapital

-241 004

-239 000

Byte av redovisningsprincip

Not 15: Avsättning för pensioner

2017-04-30

2016-12-31

Avsättningen
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska
grunder
Övrigt
Utgående avsättning

Aktualiseringsgrad

16 816

18 132

-322

-783

1 760

1 123

41

60

420

-257

0

0

252

-1 459

18 967

16 816

99%

99%

4

4

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Not 16: Långfristiga skulder
Ingående låneskuld

2017-04-30

2016-12-31
259 334

269 334

Nyupplåningar under året

0

0

Årets amortering

0

-10 000

259 334

259 334

259 334

259 334

1 954

2 121

261 288

261 455

Utgående låneskuld

Långfristiga skulder
Kommuninvest
Långfristig skuld finansiell leasing
Summa
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Noter (tkr)
Summa långfristiga skulder

261 288

261 455

Genomsnittlig ränta

1,31%

1,19%

Genomsnittlig räntebindningstid

1,56 år

1,38 år

1 år

52%

55%

2-3 år

22%

19%

3-5 år

26%

26%

Uppgifter om lån i banker och
kreditinstitut

Lån som förfaller inom:

Not 17: Kortfristiga skulder

2017-04-30

2016-12-31

Semesterlöneskuld

36 187

25 399

Interimsposter

20 290

29 540

Källskatt

6 957

6 781

Pensioner, individuell

5 097

14 146

12 762

21 665

8 405

8 239

0

3 040

Kortfristig skuld till staten

1 256

2 196

Övriga kortfristiga skulder

2 417

2 057

322

340

3 075

2 831

96 769

116 234

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgift
Löneskatt/Fastighetsskatt

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
Summa

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

2017-04-30

2016-12-31
454 590

455 309

88

108

454 678

455 417

190 934

188 875

46 321

45 821

237 255

234 696

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte
upptagits bland skulderna
eller avsättningarna och som inte
heller har täckning i
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Noter (tkr)
Pensionsstiftelses förmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse

234 696

245 200

-190

-108

2 350

1 073

0

0

3 050

-378

-3 151

-9 040

500

-2 051

237 255

234 696

99%

99%

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

Aktualiseringsgrad

Not 19: Leasing

2017-04-30

2016-12-31

Finansiell leasing bilar
Totala leasingavgifter

1301

2655

Nuvärde minimileasingavgifter

3309

3286

Därav förfall inom 1 år

3075

2831

Därav förfall inom 1-5 år

1954

2121

Not 20: Kommuninvest
Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091
313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick
till 710 576 636 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 693 798 804 kronor.

4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Tertialbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av
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inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har
gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1,0 mkr.
Under året har det inte skett några jämförelsestörande poster.

4.7.1 Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s aprilprognos cirkulär 17:18 i
enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som
intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrningen avser, ränteintäkter i
enlighet med effektiv avkastning samt erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som
säker.

4.7.2 Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan
av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriell tillgång 0 år
IT utrustning 3 år
Kommunbilar 5 år
Inventarier 10 år
Byggnader 33 år
Hamnar 50 år
Övriga maskiner och inventarier 20 år
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents
värde uppgår till minst 44 800 kr tillämpas komponentavskrivning.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den verkliga
nyttjandeperioden som avskrivningstid.
För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 44 800 kronor och en nyttjandeperiod
understigande tre år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan
avvika från kommunens normala avskrivningstider.
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Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är
nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar. Normalt
omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är tre år eller lägre och det
bokförda restvärdet understiger 44 800 kronor.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens förbrukning och
tillgången har ett värde som överstiger 44 800 kronor.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och
immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

4.7.3 Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar lämnas för
varje tillgång:





Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller återföring.
De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller anpassat
användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.
Under 2017 har inga nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar gjorts.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 är
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul utgår
beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt
att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för tillgångskategorin är
väsentligt.

4.8 Borgholm Energi AB
Borgholm Energi är ett kommunägt bolag som producerar och levererar vatten, el, värme, skolmat och
mat till äldreboenden. Bolaget sköter även gator, parker och hamnar, samt tar hand om hushållens
avfall och avlopp. I ansvaret ingår också att förvalta och städa kommunens fastigheter samt att, via de
egna fastigheterna, erbjuda företag att hyra lokaler för sin verksamhet. Se bilaga 7.
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5 Bilaga 1- Kommunstyrelsen
5.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse tertial 2017
Budgetavvikelse prognos 2017

4 141 tkr
10 728 tkr

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

5.2 Viktiga händelser under året








Fastighetsfunktionen som arbetar med kommunens fastigheter har flyttats från bolaget till
kommunen.
Under våren har två drifts- och fastighetstekniker anställts i den nya fastighetsfunktionen och
under hösten kommer en fastighetsförvaltare att tillträda.
Planering av allaktivitetspark i Löttorp och Borgholm fortskrider.
Kommunen har sålt Resedan till Bovieran som bygger bostadsrätter på marken för personer
över 55 år.
Planering av upprustning, av både offentliga lekparker och skolor/förskolors utemiljö, har
påbörjats.
Ölands litteraturvecka och Ölands filmvecka har genomförts under våren.
Borgholms slott har fått fasaden renoverad av Statens Fasighetsverk samt att ett turisttåg har
införskaffats till verksamheten.

5.3 Måluppfyllelse
5.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Öka öppenhet, lättillgänglig information och insyn i den kommunala verksamheten
Kommentar
För att öka insynen i den kommunala verksamheten distribueras Kommunnytt fyra gånger per år till alla medborgare i
Borgholms kommun. Ett vårnummer som går ut till samtliga hushåll. Ett annat sätt att öka öppenheten och skapa
lättillgänglig information är att förbättra den externa hemsidan. Arbetet med hemsidan har påbörjats.
Medborgarna upplever att kommunen behandlar alla lika
Kommentar
En del i att medborgarna ska uppleva att kommunen behandlar alla lika är att återkoppling, såväl internt och externt, ska
ske inom två arbetsdagar. Arbetet med att förkorta svarstider såväl externt som internt sker kontinuerligt. En annan del är
att säkerställa att rekrytering sker i enlighet med jämställdhets- och mångfaldspolicyn.
Andelen kommunmedborgare som är nöjda och trygga med kommunen som en plats att leva och bo ska ständigt öka.
Kommentar
För att bidra till att uppnå målet med nöjda och trygga medborgare har det under året påbörjats ett arbete med att teckna ett
samarbetsavtal med polisen och ett lokalt trygghetsråd ska bildas under året, vilket är ett samarbete mellan kommunpolis,
kommunen och medborgare. Folkhälsosamordnare har börjat ta fram en strategi kring för kommunens fortsatta
folkhälsoarbete. Det har även fattats ett beslut om att ha en gemensam säkerhetssamordning och TIB under
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Nämndsmål
räddningstjänstens ansvar.

5.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt med lika bra eller bättre servicenivå/kvalitet i jämförelse med
riksgenomsnittet
Kommentar
Enligt bokslut 2015 är äldreomsorgens kostnader jämförbara med referenskostnad medan skola och förskola redovisat
högre ´kostnader. Uppdaterade siffror avseende bokslut 2016 publiceras i juni 2017.
De politiska målen och prioriteringarna ska genomsyra den ekonomiska planeringen med ökad öppenhet och
delaktighet i planerings- och uppföljningsprocesser.
Kommentar
Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess pågår kontinuerligt.
Beslutsunderlag ska innehålla långsiktiga ekonomiska konsekvenser
Kommentar
Samtliga tjänsteskrivelser innehåller konsekvensbeskrivning även om konsekvens är svår att beskriva eller är otydlig.

5.3.3 Företagande
Nämndsmål
Förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom att ständigt klättra uppåt på Svenskt näringslivs ranking av
företagsklimat
Kommentar
Arbete sker kontinuerligt med att förbättra näringsklimatet i kommunen, bland annat genom frukostmöten och
branschmöten med aktuell information. Näringslivsnytt skickas ut till samtliga företagare.
Skapa möjlighet för expansion efter Ölands förutsättningar
Kommentar
Beskrivning av Ölands förutsättningar saknas fn.
Förenkla och tillgängliggöra tydlig information, kommunikation och dialog mellan företagare/föreningar och kommun
för att öka företagarnas upplevelse av service och likabehandling.
Kommentar
Arbete sker kontinuerligt med att förenkla och tillgängliggöra tydlig information och kommunikation och dialog med
kommunens företagare/föreningar. Med målsättning att förbättra näringsklimatet i kommunen. En viktig kanal för
information är frukostmöten, branschmöten och näringslivsnytt som skickas ut till samtliga företagare. Näringslivsnytt har
kompletterats med planerade upphandlingar för att informera om vilka upphandlingar Borgholms kommun planerar att
genomföra. Utvecklingen av hemsidor och digitala tjänster utvecklas ständigt. Vår målsättning är att finnas med i
utvecklingen och följa gott exempel.

5.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Våra medarbetare ska ha arbetsbeskrivningar med tydligt definierade ansvarsområden och individuella mål
Kommentar
Arbetet har påbörjats med att ta fram aktuella befattningsbeskrivningar med definierade ansvarsområden. Målsättningen är
att det ska vara klart under tertial 2.
Vår frisknärvaro bland medarbetarna ska ständigt öka
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Nämndsmål
Kommentar
För att bidra till ökad frisknärvaro har friskvårdsbidrag har införts inför 2017, för att stimulera fler medarbetare till träning
och hälsa. Under 2017 införs även en befattning hälsosamordnare samt hälsoinspiratörer i organisatören. En del i att öka
frisknärvaro är att varje medarbetare har en rimlig arbetsbelastning. Arbetet med att ta fram befattningsbeskrivningar samt
en organisationsöversyn som påbörjas i maj förväntas ge svar på eventuell ojämn arbetsbelastning.
Kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Kommentar
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, bland annat genom förbättring
av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet, friskvårdsbidrag för att stimulera tillträning och hälsa. Även
ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en tydlig
befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt.

5.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Verka tillsammans med föreningar och organisationer för att lyfta fram naturområden och kulturhistoriskt värdefulla
miljöer och byggnader för att främja trivsel och besöksnäring
Kommentar
Borgholms kommun har genom statens fastighetsverk renoverat fasaden på Borgholms Slott. Ökat fokus på våra park- och
grönområden samt skötsel och röjning av vandringsleder. Kommunens satsning på en kulturskola i Kronomagasinet
innebär ett lyft för såväl elever, lärare och allmänheten
Kommunen ska i egenskap av ekokommun vara framgångsrik i miljö- och hållbarhetsarbetet med fokus på våra
naturresurser och utmaningar
Kommentar
Borgholms kommun deltar i klimatklivet, ett projekt för införande av laddstolpar till elfordon. Hittills har 12 av 16
laddstolpar installerats i kommunen. Under det senaste året har vi bytt ut oljepannor mot mer miljövänliga alternativ.

5.4 Ekonomisk analys
För perioden januari till april 2017 uppvisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse. I tabellen
nedan redovisas budget och utfall per verksamhetsområde.
Efter april uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på +2 577 tkr, och inklusive statsbidraget
uppvisas en avvikelse om +4 141 tkr. Den främsta förklaringen till avvikelsen är att
integrationsenheten haft höge intäkter avseende återsökning från Migrationsverket. Även låga
kostnader för ledarutveckling under perioden januari till april bidrar till avvikelsen.
Kulturverksamheten har haft lågt antal bidragsutbetalningar vilket också påverkar avvikelsen positivt.
Teknisk service visar på en negativ avvikelse om -956 tkr vilket härleds till kostnader för
vinterväghållning samt muddringsarbete i Sandviks hamn. Även IT-avdelningen visar på en negativ
avvikelse om -438 tkr vilket beror på en engångskostnad för omdragning av fiberkabel till fastigheten
Osten. Avvikelsen reduceras av låga personalkostnader för fastighetsfunktionen då de vakanta
tjänsterna som driftstekniker och fastighetsförvaltare ej tillsatts ännu.
Helårsprognosen för nämnden uppgår till +6 973 tkr. Inklusive statsbidragen uppvisas en
prognostiserad avvikelse om +10 728 tkr. Integrationsverksamheten förväntas ha fortsatt höga intäkter
under resterande del av året, vilket påverkar avvikelsen positivt. I den prognostiserade avvikelsen
ingår försäljning av Bovieran samt att redovisade kostnader för grafisk profil/hemsida ej uppgår till
budgeterad nivå.
Teknisk service förväntas uppvisa en avvikelse om -538 tkr, vilket härleds till högre kostnader än
budgeterat för vinterväghållning. Hyreskostnad för musikskolans lokaler är inte budgeterat och
belastar fastigheter vilket ger en negativ prognostiserad avvikelse om -434 tkr.
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Kommunfullmäktige

Budget 2017

Utfall
prognos

Avvikelse
prognos

Budget
tertial 2017

Utfall
tertial 2017

Avvikelse
tertial 2017

1 025

825

200

342

270

71

70 731

70 834

-103

23 630

23 466

164

1 792

1 783

8

597

301

297

12 703

13 242

-538

5 924

6 881

-956

Fritid

8 249

8 123

126

2 758

2 904

-146

Fastigheter

2 352

2 786

-434

864

1 094

-230

Fastighetsfunktion

7 039

7 048

-9

2 347

1 991

356

Kommunstab

7 547

2 883

4 664

2 233

2 062

170

Ekonomichef

7 298

7 159

139

2 433

2 263

170

IT-samordnare

-204

-502

298

-68

370

-438

Personalchef

7 880

7 759

121

2 627

2 143

485

Arbetsmarknadsavdelning

5 954

6 111

-157

1 771

1 670

101

Sommarlovsaktivitet
2017

0

0

0

0

0

0

DUA

0

0

0

0

0

0

Samordningsförbundet

0

0

0

0

0

0

1 737

-922

2 659

579

-1 954

2 533

0

0

0

0

0

0

134 102

127 129

6 973

46 037

43 460

2 577

0

-3 755

3 755

0

-1 564

1 564

134 102

123 374

10 728

46 037

41 896

4 141

Kommunstyrelse
Kultur
Teknisk service

Integration
Tidiga insatser §37a Lst
Total exl statsbidrag
Statsbidrag flyktingar
Total

5.5 Framtid




Fortsatt planering för hur vi hanterar våra fastigheter och att vi har ändamålsenliga lokaler.
Fortsatt planering och utveckling av grönområden, lekplatser, alla-aktivitetsparker samt även
andra och offentliga platser.
Arbetar för god planering och beslutsunderlag från kommunens stabfunktioner, det pågår ett
förbättringsarbete.
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6 Bilaga 2- Socialnämnden
6.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse tertial 2017
Budgetavvikelse prognos 2017

-798 tkr
-15 817 tkr

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

6.2 Viktiga händelser under året


Inför den nya lagen som ersätter betalningsansvarslagen (BAL) vid årsskiftet 2018. Har
länsgemensam ledning i Kalmar län arbetat fram förslag till ett samverkansavtal. Beslutet ska
fattas i respektive nämnder, kommunstyrelse och slutligen i landsting- och
kommunfullmäktige. Hälso- och sjukvård för patienter som är inskrivna i hemsjukvården ska
vara av god kvalitet och vara lättillgänglig. I Borgholm har arbetsnamnet Hemsjukhuset tagits
fram som ett utvecklingsarbete i samverkan mellan hälsocentralen, landstingsdriven
primärvård och den kommunala hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan
en organisation för hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt till sjukvård i
hemmet få rätt vård i rätt tid av professionella utövare så som läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. Arbetet främjar kompetensutveckling
inom professionerna och bidrar framförallt till att medborgare som är äldre och sköra undviker
onödiga besök i slutenvården genom att få vård och omsorg i det egna hemmet, det är ett
arbetssätt som räddar liv.



Kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt önskad
tjänstgöringsgrad är viktiga komponenter fortsättningsvis för att vara en bra arbetsgivare.
Förvaltningen behöver satsa på goda arbetsplatser där det skapas en arbetsmiljö med
närvarande chefer och medarbetare som är delaktiga och engagerade. Det leder i sin tur till
ökad kreativitet och välmående vilket behövs för att uppnå verksamhets- och personlig
utveckling. Under 2016 har Kalmar län fått licens för att bedriva Vård- och omsorgscollege.
Det är också en viktig del för framtidens utbildning av till exempel undersköterskor. Att öka
andelen medarbetare med minst 80 procentig tjänstgöringsgrad har genomförts. Arbetet
kommer att fortsätt med vägen till heltid som norm, detta är ett uppdrag från politiken. En
äldregrupp bestående av medarbetare från olika områden inom äldreomsorgen har bildats.
Syftet är att diskutera utmaningar i framtidens äldreomsorg, omvärldsbevaka och ge varandra
goda exempel.



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



Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har gått in i ett mer stabilt läge då
anvisningar i stort sett har upphört. Under 2015 var arbetsbelastningen orimligt hög i
Borgholms kommun liksom i många andra kommuner. Frågeställningarna nu och framöver rör
både hur vi ska bedriva HVB respektive stödboende, men också hur det kommer att påverka
oss. Ersättningsnivåerna är betydligt lägre, boendeformer förändras och ungdomarna blir
äldre. Till detta vägs ökat antal beslut om utvisning som sker och fortsättningsvis förväntas
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ske från Migrationsverket under 2017.


Individ- och familjeomsorgen har en hög arbetsbelastning och har svårt att tillsätta tjänster
vilket medfört att konsulter har anlitats. Fokus har lagts på arbetet med våld i nära relationer
där arbetsgruppen bland annat genomgått en webbutbildning. Sydostjouren som är en
jourverksamhet i samverkan mellan kommunerna Borgholm, Kalmar, Nybro, Torsås,
Emmaboda och Karlskrona har påbörjats.

6.3 Måluppfyllelse
6.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Vi har delaktighet och inflytande
Kommentar
Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet
och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss förstärkning på enhetschefer
inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha
inflytande.
Vi har samverkan för insyn och lika villkor.
Kommentar
Arbete med kunskapsinhämtning och utbildning kring våld i nära relation på IFO. Det har gjort en organisatorisk
uppdelning där vuxen handläggare har ansvaret för den vuxne och barnhandläggaren har ansvaret för risk o skydd kring
barnen.
Samarbetet med utbildningsförvaltningen är bra. Samarbetet sker främst i och med det gemensamma arbetet med
Förebyggande teamet vilket har förbättrats. Planering och diskussioner förs om att än mer öka samarbetet mellan
förvaltningarna vilket ses som positivt.
Det är mycket som påverkar försörjningsmöjligheter för medborgarna i kommunen. Flera nysvenskar har kommit ut ur
etableringen och hänvisas till försörjningsstöd. Bostadssituationen kräver högre kostnader för hyra för att vi inte ska få
bostatslösa till kommunen.
Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter
Kommentar
Övervägande goda resultat i våra uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Att ta vara på resultaten är en av
chefernas viktigaste uppgifter för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur de utför sina uppgifter samt som
underlag för utveckling och ständiga förbättringar. Fortsatta satsningar behöver göras i arbete med
bemötande/bemötandeplan och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Arbetsgivarens fortsatta satsning på
arbetskläder inom omsorgen om funktionsnedsatta kan vara en motivationsfaktor för förbättrat kvalitet.
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till att verksamheterna kan
arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättra och säkerställer kvalitén.

6.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi har kostnadsmedvetna medarbetare
Kommentar
Inom äldreomsorgen ordinärt boende har en modell för resursfördelning arbetats fram utifrån SKLs rekommendationer
koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder sin tur ökad insyn och
förståelse hos medarbetarna.
Kostnadsökningar finns inom externa placeringar främst inom individ och familjeomsorgen. Här planeras en
genomlysning av verksamheten för att se över möjligheter till alternativa lösningar.
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6.3.3 Företagande
Nämndsmål
Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer
Kommentar
Samarbetet med de frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med bidrag till föreningar som främjar
medborgare som har behov av våra verksamheter.

6.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet.
Kommentar
Antalet chefer har förstärkts och det bidrar till ökad kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och delaktiga chefer.
Detta leder till att arbetsgrupperna har kunnat minskas och det ger ytterligare effekt för en ökad kontinuitet.
I samarbete med personalavdelningen har det tagit fram ett ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla
chefer ska certifieras genom ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi
och arbetsrätt.

6.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare.
Kommentar
Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Möjligheter till sopsortering
har ökat och fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad användning av engångsartiklar
sker fortlöpande, matavfall samlas i gröna påsar och arbete för minskad vattenförbrukning sker.

6.4 Ekonomisk analys
För perioden januari till april 2017 uppvisar socialförvaltningen en negativ budgetavvikelse. I tabellen
nedan redovisas budget och utfall per verksamhetsområde.
Efter april uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -798 tkr. Den främsta förklaringen till
budgetavvikelsen är högre kostnader än budgeterat for placeringar inom barn och familj samt inom
vård av missbruk. Det är fler placeringar i dagsläget än vad det var i ingången av året vilket ger högre
kostnader. Även högre kostnader för ekonomiskt bistånd bidrar till avvikelsen inom individ- och
familjeomsorgen.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar en budgetavvikelse på -1291 tkr för perioden och beror på högre
personalkostnader än budgeterat. Högre bemanning på grund av ökade behov hos brukare förklarar en
del av den ökade kostnaden. Hög sjukfrånvaro har även bidragit till högre personalkostnader då man
fått använda sig av fyllnadstid och övertid för att täcka personalen som varit borta, och dessa är dyrare
i timmen.
Ensamkommande flyktingbarn uppvisar en budgetavvikelse på +4 086 tkr efter april. Avtal med
migrationsverket om antal boendeplatser innebar att kommunen fick intäkter för lediga platser till och
med mars 2017, vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen.
Helårsprognosen för nämnden uppgår till -15 817 tkr. De stora underskotten kommer för förvaltningen
vara inom individ- och familjeomsorgen i form av placeringar utöver budget. Kostnaderna för
ekonomiskt bistånd beräknas också vara högre för fortsättningen av året vilket bidrar till en
prognosticerad budgetavvikelse på -14 588 tkr för individ- och familjeomsorg. Inom omsorgen om
funktionsnedsatta prognosticeras budgetavvikelsen till -5 481 tkr till följd av en placering utöver
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budget, men främsta anledningen är fortsatt högre personalkostnader än vad som är budgeterat.
Särskilt boende har en prognos på +1 780 tkr främst tack vare högre intäkter, och ordinärt boende har
en prognos på +786 tkr främst till följd av att särskilt stöd inte har någon brukare i dagsläget.
Prognosticerad budgetavvikelse inom Ensamkommande flyktingbarn uppgår till + 1 546 tkr. Där finns
ett nytt ersättningssystem från och med 1 juli 2017 som påverkar intäktsnivåerna vilket gör att
överskottet minskar.

Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Centralt

Budget 2017

Utfall
prognos

Avvikelse
prognos

Budget tertial
2017

Utfall tertial
2017

Avvikelse
tertial 2017

15 758

16 001

-243

5 232

5 266

-33

2 223

2 043

180

685

674

11

Hälso- och
sjukvård

23 451

23 248

203

7 693

7 565

128

Särskilt boende

73 492

71 712

1 780

24 031

23 919

112

Ordinärt boende

71 996

71 211

786

23 505

23 405

100

Omsorgen om
funktionsnedsatta

57 840

63 321

-5 481

19 499

20 790

-1 291

Individ- och
familjeomsorg

21 577

36 165

-14 588

7 818

11 727

-3 909

Ensamkommande
flyktingbarn

0

-1546

1 546

0

-4 086

4 086

Projekt

0

0

0

0

0

0

266 336

283 105

-15 817

88 464

89 261

-798

Bemanningsenhet

Total

6.5 Framtid
Socialförvaltningen ska vara en framtida arbetsgivare som är välkommande, attraktiv och
utvecklingsfokuserad. Där det sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för
friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad är viktigt. Det politiska
uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till
heltid som norm och minska antalet delade turer fortsätter under 2017. Kompetenshöjning genom
Vård- och omsorgscollege är påbörjat och fortsätter. Medarbetarna är engagerade i verksamheten och
kraften och engagemanget hos dem är framtidens viktigaste resurs. Chefer och ledarna ställs inför nya
frågor och behöver ny kunskap och mer stöd för att leda verksamheterna framöver. Återkoppling av
resultat efterfrågas i större utsträckning och kvalitetsledning ger systematisk uppföljning, analys och
utveckling.
Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården tillsammans med
hälsocentralen och landstingsdriven primärvård, går in ett mer aktivt läge 2017-2018. Arbetet med att
ständigt utveckla och förbättra samarbetet i hemsjukvården blir än mer angeläget inför framtidens
utmaningar, som dels handlar om ökat antal äldre men också om den nya lagen, Lagen om effektiv
utskrivning från sluten vård. Den nya lagen ställer ännu högre krav på samverkan, god framförhållning
och planering av vården kring patienten.
Utvecklingen inom e-Hälsa innebär att socialförvaltningen måste påvisa vikten av och medverka till
att alla invånare har en god tillgång till internet. De tjänster som kan bli aktuella i framtiden förutsätter
välfungerande IT-nät. Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Utökning av digitala
lås kommer att ske under både 2017 och 2018. Tillsynsbesök via webkamera kommer att erbjudas
brukare under den närmaste tiden, en av flera tjänster som sannolikt behövs inom framtidens
socialtjänst.
Integration av asylsökande, kommunplacerade och nyanlända svenskar är en kommunal angelägenhet.
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Inom socialtjänsten är det sannolikt bland de nya svenskarna vi kommer att rekrytera framtida
medarbetare för bland annat äldreomsorgen. Samarbete med integrationssamordnare, arbetsförmedling
och övriga aktörer behöver förbättras. Frågeställningarna framöver rör både hur vi ska bedriva HVB
respektive stödboende men också hur de nya ersättningsreglerna kommer att påverka verksamheten.
Ersättningsnivåerna blir betydligt lägre, boendeformer förändras och ungdomarna blir äldre. Till detta
vägs ökat antal beslut om utvisning som förväntas från Migrationsverket under 2017. De unga som får
PUT, permanent uppehållstillstånd, ska ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett bra sätt i det
svenska samhället. Utmaningen för Individ- och Familjeomsorgen är personalförsörjningen och att
behålla kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade utredningar och
behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité men även kunna minska kostnaderna för
placeringarna.
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7 Bilaga 3- Utbildningsnämnden
7.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse tertial 2017

-3 201 tkr

Budgetavvikelse prognos 2017

-8 365 tkr

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

7.2 Viktiga händelser under året






Stor minskning av antalet asylsökande barn och elever vilket medfört ett minskat behov av
utbildning. Samtidigt ökar antal barn/elever med annat modersmål i den ordinarie
verksamheten, vilket ökar behovet av studiehandledning, svenska som andraspråk,
modersmålsundervisning och extra anpassningar.
Kulturskolan flyttade till Folkets hus.
Biblioteket genomförde litteraturveckan i april, ett samarbete mellan biblioteken och kulturen
i Borgholms och Mörbylånga kommuner.
Ny förvaltningschef tillträdde i april.

7.3 Måluppfyllelse
7.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
Kommentar
Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. För att skapa ett gott klimat för lärande och utveckling är tryggheten en
bas. I årets elevenkäter kan vi se att tryggheten minskat något jämfört med 2016. Detta kan bero på att klasserna varit mer
rörliga detta läsår i och med att elever börjat och slutat i hög grad på grund av asylsökande som tillkommit och sedan i
många fall försvunnit från grupperna. Ombyggnation av skolgårdarna och därmed avsaknad av lekredskap ses också som
en bidragande orsak till ökad otrygghet under raster.
För att öka tryggheten jobbar F-5-skolorna med att fritidspedagogerna ordnar organiserade aktiviteter på raster, för att
fånga upp de barn som behöver stöd i att hitta sysselsättning och kamrater i den fria leken.
Föräldrar i förskolan anser att deras barn är trygga i stor utsträckning.
Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.
Kommentar
Stora satsningar har gjorts under flera år. Arbetssättet blir mer och mer inarbetat men det finns fortfarande områden att
utveckla.
En utvärdering görs under våren och kommer att presenteras i Tertial 2 2017

7.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
Kommentar
Den största delen av utbildningsförvaltningens kostnader ligger på personal. Snabba omställningar är svåra att göra då
anställningar löper och uppsägningstider ska hanteras. Under första delen av 2017 har antalet asylsökande mer än
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Nämndsmål
halverats, vilket har gjort att omställningen inte gått tillräckligt fort för att rädda upp budgeten 2017. Alla ledare gör vad
de kan för att optimera tjänsterna som finns. Arbetet kommer att fortsätta under hela året.

7.3.3 Företagande
Nämndsmål
Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.
Kommentar
Behörighet till gymnasiet har forskning visat som den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska nå arbetsmarknaden. För
att stå sig väl på arbetsmarknaden behövs också gymnasieutbildning. Arbetet för att nå detta mål genomsyrar all
verksamhet, från förskola till skola och även bibliotek och kulturskola. Med gemensamma krafter kan vi hitta vägar till
barnens lärande som gör att våra elever får slutbetyg i årskurs 9. 2016 hade vi en god måluppfyllelse. 2017 års resultat
presenteras i tertial 2 2017.
Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.
Kommentar
Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu enklare kan hitta
information.
Inom barnomsorgen och kulturskolan har vi infört digital anmälan som gör det enkelt för medborgarna att anmäla sig och
förenklar för administrationen att hantera anmälningar på ett korrekt sätt.
Inom förskolan har på försök införts en förskoleapp där vårdnadshavarna kan ta del av information om sitt barn och
förskolans verksamhet.
Biblioteken i Borgholm och Löttorp genomförde den europeiska kampanjveckan "Get Online Week" för att öka den
digitala delaktigheten med föreläsningar och enskild handledning.

7.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.
Kommentar
I den medarbetarenkät som kommunen gör och den undersökning som arbetsmiljöverket gjort under hösten 2016, visar det
sig att medarbetarna i utbildningsförvaltningen har en relativt hög stressnivå och framför allt ledarnas arbetsmiljö
bedömdes kunna ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning. För att förebygga detta görs ledarorganisationen om till
läsåret 2017/18 där vi dels förtätar antalet ledare och dels bygger team för att skolledarna ska kunna stötta varandra och
samarbeta lättare. Detta förväntas ge positiva effekter också på medarbetarnas arbetsmiljö, med mera närvarande chefer
som ansvarar för färre medarbetare än i dagsläget.

7.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och kulturvärden.
Kommentar
Kulturskolan har ökat sin verksamhet både vad gäller antalet deltagare och vad gäller verksamheter. Dans erbjuds från och
med läsåret 2016/17 både i centralorten och i vissa av de övriga tätorterna. Förutom verksamheten mot barn har
Kulturskolan också verksamhet mot t.ex. vuxna med funktionsutmaningar. Antalet elevplatser på Kulturskolan har ökat
med 40-50 elevplatser per år de senaste 3 åren.
Biblioteket har ökat antalet besök. 2016 var det drygt 2000 fler besök än 2015. Tillgängligheten för skolbiblioteken på
Åkerboskolan och Slottsskolan har ökat.
Förskola, förskoleklass och grundskola genomför verksamhet i enighet med Skolkulturplanen.

7.4 Ekonomisk analys
För perioden januari till april 2017 uppvisar utbildningsförvaltningen en negativ budgetavvikelse. I
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Tertial 2017
Borgholms Kommun

45

106

Bilaga 3- Utbildningsnämnden

tabellen nedan redovisas budget och utfall per verksamhetsområde.
Förvaltningen uppvisar en budgetavvikelse om -3 201 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre
reserverade kostnader för interkommunal ersättning än budget.
Centralt visar förvaltningen en budgetavvikelse om -3 071 tkr. Avvikelsen förklaras främst av högre
kostnader för interkommunal ersättning än budget om -2 529 tkr. Budgetavvikelsen förklaras även av
högre kostnader för personal och skolskjuts än budget. Högre kostnader för personal förklaras av ej
budgeterade personalkostnader om -334 tkr.
Central Barnomsorg visar en budgetavvikelse om +558 tkr. Lägre vikariekostnader gentemot budget
ses som den betydande faktorn för avvikelsen. Lägre driftkostnader avseende förbrukningsmaterial
och läromedel samt högre intäkter för barnomsorg är den andra betydande faktorn till avvikelsen.
Viktoria uppvisar en budgetavvikelse om -366 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre
personalkostnader än budgeterat.
Södra rektorsområdet visar en budgetavvikelse om +487 tkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre
personalkostnader till följd av sjukskrivningar och lägre kostnader för vikarier gentemot budget.
Asylverksamheten visar en budgetavvikelse om -946 tkr, som förklaras av att antalet asylsökande
elever har minskat samtidigt som att kostnadsnivån för personal har minskat i en lägre takt. Den
faktiska återsökningen för asylsökande elever hösterminen 2016 gör att den totala avvikelsen minskas
med +654 tkr.
Helårsprognosen för nämnden uppgår till -8 365 tkr. Interkommunal ersättning väntas ha fortsatt högre
kostnader gentemot budget och är den främsta förklaringen till den prognostiserade avvikelsen.
Prognos centralt om -6 701 tkr förklaras främst av interkommunal ersättning. Ej budgeterade
personalkostnader är också en betydande förklaring till avvikelsen.
Norra rektorsområdet väntas få högre personalkostnader under höstterminen vilket ses som den
främsta anledningen till områdets prognos om -384tkr. Central barnomsorg visar en prognos om
+784 tkr vilket främst förklaras av lägre personalkostnader till följd av vakanser och sjukrivningar som
kan täckas upp av befintlig personal. Viktorias avvikelse väntas blir mindre under hösterminen men
visar en prognos om -281 tkr där höga personalkostnader gentemot budget är den främsta anledningen.
Asylverksamhetens intäktsnivåer väntas att minska ytterligare samtidigt som att kostnadsnivån för
personal väntas inte minska i samma takt. Detta medför att asylverksamheten visar en prognos om -2
919 tkr. Asylverksamheten Norr ses som en betydande faktor för avvikelsen.

Året i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 2017

Utfall
prognos

Avvikelse
prognos

Budget tertial
2017

Utfall tertial
2017

Avvikelse
tertial 2017

Centralt

46 686

53 388

-6 701

15538

18610

-3 072

Norra
rektorsområdet

21 517

21 901

-384

7056

7058

-2

Köping
rektorsområde

16 980

16 927

54

5551

5702

-151

Central
barnomsorg

11 000

10 216

784

3565

3007

558

Viktoria

16 819

17 100

-281

5477

5842

-366

Södra
rektorsområdet

26 173

25 424

749

8537

8049

488

Slottsskolan

23 655

23 492

162

7818

7695

123

Musikskolan

2 015

2 050

-35

627

630

-3
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Verksamhet

Budget 2017

Biblioteket

Utfall
prognos

Avvikelse
prognos
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Budget tertial
2017

Utfall tertial
2017

Avvikelse
tertial 2017

6 441

6 234

206

2126

1955

171

Asyl

0

2 919

-2 919

0

946

-946

Projekt

0

0

0

0

0

0

171 285

179 650

-8 365

56 294

59 494

-3 201

Totalt

7.5 Framtid
För att bygga en hållbar organisation med närvarande och tillgängliga chefer ökas
ledningsorganisationen med 1,7 tjänst från och med läsåret 2017/18. Team kommer att byggas i tre
geografiska områden för att stärka samarbetet mellan förskola-skola och ge skolledarna möjlighet att
utveckla en hållbar arbetsmiljö.
Under läsåret 2016/17 har antalet elever med annat modersmål ökat och ligger nu på drygt 100 elever i
grundskolan och ca 30 barn i förskolan. Dessa elever är inte asylsökande utan har uppehållstillstånd
och finns kvar i våra verksamheter långsiktigt. Skolverkets definition på nyanländ är barn/elever som
varit i Sverige i mindre än 4 år. Dessa elever har rätt till studiehandledning om behov finns. Alla
elever med annat modersmål har också rätt till modersmålsundervisning och undervisning i svenska
som andraspråk. Detta ställer delvis nya krav på verksamheten vad gäller kompetens och för med sig
ökade kostnader.
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det
fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Detta gör att i våra mindre skolor kan det bli det svårt att
få hela klasser och att få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal.
Samtidigt har regeringen föreslagit en ökad timplan i idrott. Tillsammans med ökningen i timplanen i
matematik i två omgångar om 100 timmar vardera kommer därmed grundskolans timplan, om beslutet
tas, ha ökat med 300 timmar de senaste åren. Detta ställer också krav på lärarkompetens och en ökad
tid i skolan för eleverna.
Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste tiden. Runstens
förskola ska flyttas ihop med biblioteket i den gamla skolans lokaler, vilket innebär en mindre
renovering av plan 2. Skolgårdar ska rustas upp på Köpings skola och Viktoriaskolan. Flera förskolor
behöver åtgärdas utifrån skyddsronder som är gjorda. Åkerboskolan ska också renoveras eller byggas
om framöver. Att renovera lokaler är långsamma och kostsamma projekt, men miljön i förskola/skola
är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa goda lärprocesser, som vi hoppas att kunna utveckla i
Borgholms kommun.
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8 Bilaga 4- Samhällsbyggnadsnämnden
8.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse tertial 2017
Budgetavvikelse prognos 2017

252 tkr (139 tkr exkl. bostadsanpassning)
2 135 tkr (2 027 tkr exkl. bostadsanpassning)

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

8.2 Viktiga händelser under året




Satsning på att rekrytera nyckeltjänster så att förvaltningens samtliga tjänster är bemannade
Påbörjad förändring av administrationen/rutiner för att få ett effektivare och mera
"kundvänligt" arbetssätt
Ny organisation med två enheter med enhetschefer för att möjliggöra bättre stöd till
medarbetarna på plats fullt ut

8.3 Måluppfyllelse
8.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Skapa förutsättningar för hög tillgänglighet, bra service och ett gott bemötande
Kommentar
Ett gott bemötande är det våra politiker prioriterar högst, och ett gott bemötande innebär ofta även god service. Hög
tillgänglighet är inte alltid möjlig att uppnå, utan här strävar vi efter god tydlighet, så att det tydligt ska framgå när t.ex.
aktuell handläggare kommer att vara anträffbar.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra oss inom detta område. Hittills i år har vi bl.a. arbetat för en bättre telefonkultur,
och kommit en bit på väg. Vi har också haft en arbetsdag med nämnden och personalen för att öka förståelsen för varandra
och våra roller, och hitta bättre arbetssätt.
Valet av färg speglar främst det faktum att detta är ett område för ständig förbättring. Min bedömning är att vi ligger bra
till i förhållande till målet. Vi får mycket positiva kommentarer om bl.a. gott bemötande. Självklart får vi kritik också,
men då handlar det nästan alltid om ett särskilt ärende där något gått fel eller som är väldigt komplicerat. Ibland är det vårt
fel, ibland är vi helt oskyldiga.
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Nämndsmål
I all verksamhet gäller likabehandling avseende bland annat kön, ålder och etnisk bakgrund
Kommentar
Likabehandling är en självklarhet i allt myndighetsarbete, och det finns inga indikationer på att vi inte levererar full ut i
förhållande till detta mål.
Förtydliga och förenkla för medborgarna att använda förvaltningens olika tjänster på bästa sätt
Kommentar
Även detta mål gäller ett område för ständig förbättring. Här ligger vi dock inte lika bra till som i målet om bemötande etc.
Det finns en mycket stor outnyttjad förenklingspotential i flera och enklare digitala tjänster. Önskvärt vore även möjlighet
att följa sitt ärende digitalt, vilket dessutom sannolikt skulle vara arbetsbesparande för oss. Arbetet går framåt men väldigt
långsamt eftersom det inte är möjligt att avsätta särskilda resurser för utvecklingsarbete.

8.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Klara av budgetmålen och sträva mot ökad självfinansiering
Kommentar
Just nu ligger förvaltningen bra till budgetmässigt, och intäkterna ser ut att öka. Det senare beror delvis på ett rätt stort
antal fakturor som inte blev utställda 2016. Bedömningen är därför att självfinansieringsgraden kommer att öka under
2017, men hur det blir långsiktigt är svårare att bedöma.
Använda de resurser som finns effektivt för att ge maximal service till kommuninvånarna
Kommentar
Vi är mitt i en förändringsprocess vad gäller administrationen och tror att vi inom kort kommer att vara i mål med ett
betydligt resurseffektivare arbetssätt. Det kommer också att öka tydligheten för våra kommuninnevånare och företagare.
Tyvärr går arbetet inte så fort som vi vill eftersom det dagliga myndighetsarbetet hela tiden måste prioriteras, och
förändrings/ utvecklingsarbete därför får göras i mån av tid.

8.3.3 Företagande
Nämndsmål
Ge företagare bättre service genom ökad tydlighet
Kommentar
Även detta är ett mål med ständig förbättringspotential. Just nu upplever vi att det är hemsidan/webben som är den
svagaste länken mot företagarna. Våra företagare vill kunna göra mycket mera digitalt, och även få återkoppling den
vägen. Bristen på kommunikatörer på kommunen bidrar självklart till otydlighet - ett samlat arbete behövs.
På Samhällsbygg försöker vi dra vårt strå till stacken, men tydlighet kräver att det genomsyrar hela kommunen. Många
frågor rör bara delvis Samhällsbyggnad.
Arbeta för ett konstruktivt bemötande av företagare
Kommentar
Ytterligare ett mål med ständig förbättringspotential. Vi arbetar för ett konstruktiv bemötande av alla, såväl företagare som
övriga kommuninnevånare/kunder.
Att underlätta för företagare är ett viktigt politiskt mål, och förvaltningen försöker leverera så gott vi kan. Vi strävar efter
att vara så smidiga vi kan utan att för den skull åsidosätta de lagar och regelverk som vi har att utöva tillsyn efter.
Dialogen om bemötande är ständigt öppen på Samhällsbygg.

8.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Kontinuerligt följa upp arbetsfördelning, arbetsbelastning och arbetsmiljö och åtgärda efter behov
Kommentar
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Nämndsmål
Arbetsbelastningen är hög, och med den typ av arbete som förvaltningen huvudsakligen utför så kommer det att förbli så.
Genomförda organisationsförändringar med flera chefer gör att medarbetare har lättare att få stöd och hjälp med
prioriteringar. En bättre bemanning (i stort sett alla tjänster tillsatta, o vikarier där så krävs) gör också att arbetet flyter
bättre än tidigare. Personlig hjälp via personalavdelningen har använts för några medarbetare.
Ett fortsatt mycket högt sjuktal, som tom ökat, ger anledning till stor oro. En förhoppning är att ökningen beror på ett
ovanligt högt antal luftvägsinfektioner under vintern. Ett annat skäl är att andelen personer med en lång
sjukskrivningshistorik/ anpassade arbetsuppgifter är hög på förvaltningen. Med tanke på hur många åtgärder som
genomförts i förbättrande syfte är det dock mycket oroande att ingen bättring ses.
Vi har förtätat kontoren för att få plats. Detta måste också följas upp noga. En förhoppning är att någon arbetsgrupp kan
flytta ut från Stadshuset i närtid.

8.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
I myndighetsutövning göra avvägningar som uppfyller kommunfullmäktiges mål inom ramen för gällande lagstiftning
Kommentar
Vi bedömer att vi lyckas väl med att göra avvägningar mellan olika målformuleringar/politiken och lagstiftning. En tätare
diskussion mellan nämnden och tjänstemännen har bidragit till detta. Den dialogen har genomförts första tertialen i år, och
vi avser hålla den dialogen vid liv.

8.4 Ekonomisk analys
För perioden januari till april 2017 uppvisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv budgetavvikelse. I
tabellen nedan redovisas budget och utfall per verksamhetsområde.
Efter april uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om +252 tkr. Budgetavvikelsen exklusive
Bostadsanpassning uppgår till +139 tkr.
Vakanser i form av tillsatta tjänster efter januari, sjukskrivningar samt ej tillsatta tjänster under
perioden medför att förvaltningen visar lägre personalkostnader gentemot budget. Lägre
personalkostnader samt lägre driftkostnader ses som förklaringar till den totala budgetavvikelsen.
Periodiserad tilläggsbudget för 2017 påverkar den totala avvikelsen positivt.
Byggavdelningen uppvisar en budgetavvikelse om +418 tkr vilket främst härleds till högre intäkter än
budgeterat. Tilläggsbudget för konsultkostnader samt lägre driftkostnader generellt är den främsta
förklaringen till att Plan visar en budgetavvikelse om +197 tkr.
Samtliga avdelningar inom Miljö- och hälsoskydd visar lägre intäkter än budgeterat vilket ger upphov
till avdelningens budgetavvikelse om -643 tkr. Vakanta tjänster samt tilläggsbudget medför att den
totala avvikelsen för Miljö- och hälsoskydd minskas.
Helårsprognosen för nämnden uppgår till +2 135 tkr. Prognosen exklusive Bostadsanpassningen är +2
027 tkr.
Förvaltningen väntas ha lägre personalkostnader gentemot budget vilket ses som den främsta
förklaringen för prognosutfallet. Lägre personalkostnader härleds av vakanta tjänster under året. Vid
årets slut väntas intäkterna vara högre än budget vilket är en betydande förklaring till prognosutfallet.
Lägre driftkostnader är också en betydande faktor till prognosen.
Byggavdelningen har en prognos om +637 tkr där högre intäkter än budgeterad nivå ses som den
främsta förklaringen. Planavdelningen prognositiseras en avvikelse om +548 tkr vilket förklaras av
lägre driftkostnader för GIS och lägre personalkostnader än budget. Miljö- och hälsoskydd har en
prognos om + 633 tkr vilket främst förklaras av lägre personalkostnader gentemot budget. Lägre
personalkostnader förklaras av vakanta tjänster under året samt ej motsvarande personalkostnader för
avdelningens tilläggsbudget.
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Nämnd

Budget 2017

Utfall
prognos

Avvikelse
prognos

Budget tertial
2017

Utfall tertial
2017

Avvikelse
tertial 2017

527

619

-92

176

234

-58

Administration

4 453

4 212

241

1481

1371

110

Servicecenter

2 063

1 877

186

688

530

157

935

985

-50

312

329

-18

Bygg

-1 233

-1 870

637

-411

-829

418

Plan

3 383

2 910

548

1128

931

197

Miljö- och
hälsoskydd

3 563

2 930

633

1056

1699

-643

0

75

-75

0

24

-24

13 690

11 663

2 027

4428

4266

139

1 500

1 392

108

500

386

114

15 190

13 055

2 135

4928

4652

252

Kontorsservice

Projekt
Total
Bostadsanpassning
Total

8.5 Framtid
Förvaltningen kommer under året fortsätta arbetet med att öka servicenivå, tillgänglighet och
bemötande. En bättre bemanning gör att mera arbete "till kund" blir utfört. Vi arbetar för kortare
svarstider och handläggningstider. Förhoppningsvis kommer vi att arbeta ifatt åtminstone delvis de
områden där tillsynen varit kraftigt eftersatt.
Medarbetarundersökningen 2016 och behovsutredningen identifierade en rad viktiga områden där
förbättringsarbete behövs för att stärka förvaltningen. Detta är ett pågående arbete som kommer att
fortsätta under hela 2017. Vi arbetar med tydligare processer och delvis nya arbetssätt, och hoppas
kunna förbättra lagandan och därmed arbetsklimatet. Ett stort behov är åtgärder för att minska
sjukfrånvaron. Där har medarbetarna angett bättre struktur i ledarskap och närmare till närmsta chef
som viktigast. Det är en förhoppning att genomförda åtgärder ska leda till ett bättre arbetsklimat och
högre frisktal.
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9 Bilaga 5- Revision
9.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse tertial 2017

26

Budgetavvikelse prognos 2017

49

Kommunrevisorerna granskar varje år all verksamhet inom kommunkoncernen.

9.2 Viktiga händelser under året



Revisorerna har under första tertialet granskat kommunens årsredovisning.

9.3 Ekonomisk analys
Året i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 2017

Revision

682

Utfall
prognos
634

Avvikelse
prognos

Budget tertial
2017
49

227

Utfall tertial
2017

Avvikelse
tertial 2017

201

26

9.4 Framtid


Revsionen har fått i uppdrag av kommunens internrevisorer att genomföra en granskning av
Borgholms slotts interna kontroll.
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10 Bilaga 6- Överförmyndare
10.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse tertial 2017

-748

Budgetavvikelse prognos 2017

-850

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn överförmyndare,
förvaltare och gode män.

10.2 Viktiga händelser under året
Verksamheten för överförmyndare har från och med 2016 flyttat till Kalmar kommun och bildat
gemensam tjänsteorganisation mellan Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

10.3 Ekonomisk analys
Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Överförmyndare

Budget 2017
860

Utfall
prognos
1 710
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-850

Budget tertial
2017
287

Utfall tertial
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Avvikelse
tertial 2017

1 035
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11 Bilaga 7 - Borgholm Energi Elnät AB
11.1 Verksamhet
Borgholm Energi är ett kommunägt bolag som producerar och levererar vatten, el, värme, skolmat och
mat till äldreboenden. Bolaget sköter även gator, parker och hamnar, samt tar hand om hushållens
avfall och avlopp. I ansvaret ingår också att förvalta och städa kommunens fastigheter samt att, via de
egna fastigheterna, erbjuda företag att hyra lokaler för sin verksamhet.
Koncernen Borgholm Energi har ca 12 000 kunder, där många är kunder inom flera av
verksamhetsområdena, och en omsättning på ca 200 mkr. Antal anställda uppgår till drygt 100
personer.
Borgholm Energi Elnät ägs av Borgholms kommun och ett antal enskilda personer. Kommunen är
dominerande ägare med 99,36 procent av rösterna. Borgholm Energi AB är i sin tur helägt av
Borgholm Energi Elnät AB, som har 30 000 aktier i bolaget.

11.2 Viktiga händelser










Överföring av skattefinansierade fastigheter till kommunen pågår.
Pågående ombyggnader: Mittpunkten (f.d. turistbyrån) och brandstationen Löttorp
Fortsatt stor produktion i samtliga kök. Smärre förbättringar bl.a. i form av en utbyggd
fläktkåpa i Rälla.
SRY handledare utbildningen är genomförd på Lokalvården
Ny åkbar skurmaskin till Sporthallen Borgholm för ökad avverkningsgrad och bättre kvalité
Förrådet på Ekbacka ökar servicen genom specialisering på förbrukningsmaterial inom
avtalsramar, vilket minskar sortimentet och miljöanpassas genom att erbjuda likvärdiga
produkter som kund beställt
Ökat samarbete med andra avdelningar och utnyttjande av synergier vilket minskar
transporter.
Flytt av kommunförrådet till nya lokaler på Osten har genomförts.
Återställning av hamnar och badplatser efter högvattnet och stormen som inträffade i början
av året är i full gång inför högsäsongen.

11.3 Måluppfyllelse
11.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Vi arbetar transparent och med förutsägbarhet.
Kommentar
Vi har till stor del nått måluppfyllnad för tertialet. Undantaget är fastighets kösystem på webben vilket återstår att ta fram
under året.
Vi behandlar alla lika utifrån gällande regelverk.
Kommentar
Det är en kultur i bolaget att behandla alla medborgare lika utifrån gällande regelverk.
Vi arbetar lösningsorienterat och levererar god service.
Kommentar
Återkoppling och leverans till medborgarna är väl uppfyllda. Tillgänglighet i telefon har inte mätts tidigare, mätningarna
har startat 2017 och målet är att ha startvärden för kommande år.
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11.3.1 Ekonomi
Nämndsmål
Vi har god likviditet, på kort och lång sikt. Verksamheten drivs med god ekonomisk kontroll.
Kommentar
Internkontrollplanen är inte på plats ännu, men vi räknar med att bli klara innan årets slut. Rutiner för planerat underhåll
för fastigheter är delvis klara. Arbetet pågår under året. En stor inventering gjordes vid flytten av förrådet. Därför
bedömmer vi att måluppfyllelsen är god.
Vi arbetar metodiskt för att effektivisera och förbättra vår verksamhet.
Kommentar
Generellt arbetar bolaget mer strukturerat och planerat än tidigare. Flera strategiska resurser har tillsatts, vilket har
möjliggjort effektivisering och förbättringar inom flera områden.

11.3.2 Företagande
Nämndsmål
Vi har tydliga kriterier i upphandlingar för att få den bästa affären. Vi skapar tillväxt genom att vara en integrerad del
av samhällsutvecklingen.
Kommentar
Processerna för upphandling har förbättrats, men de är inte nedskrivna ännu. Planeras att göras under året. Beställningar
och avtal har blivit tydligare.
Genom ett professionellt och bra bemötande skapar vi goda relationer.
Kommentar
Rutiner för beställningar och fakturering har förbättrats. Uppföljning sker kontinuerligt.

11.3.3 Medarbetare
Nämndsmål
Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Medarbetarna ska göras delaktiga. Vi är en attraktiv arbetsplats.
Kommentar
Särskilt medarbetarna på Lokalvården är aktiva med att lämna in förbättringsförslag. Cirka hälften har genomförts hittills.

11.3.4 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi har hållbarhet i fokus.
Kommentar
Genom förbättrade metoder kan vi minska kemikalieanvändningen inom Lokalvården. Under tertialet har inga nya inköp
gjorts.

11.4 Ekonomisk analys
Den skattefinansierade delen visar totalt ett underskott mot budget, beroende på Vinterväghållning,
Fastighetsförvaltning och Förråd. På Fastighetsförvaltningen beror underskottet på att budgeten för
uppvärmning inte är periodiserad samt högre kostnader för underhåll. På Förrådet beror underskottet
på flytten av förrådet. Gata/Park, Kost, Lokalvård och Transport visar alla överskott mot budget, vilket
är glädjande.
Den taxefinansierade delen redovisar en vinst på 10,5 mkr. Det är främst Vatten och Avlopp,
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Fjärrvärme och Elnät som bidrar till detta. Återvinning och avfall visar underskott men nu går vi in i
verksamhetens högsäsong, så resultatet kommer förbättras.

Borgholm Energi Elnät AB
(tkr)

Bokslut 2016

Verksamhetens
intäkter

220 182

Verksamhetens
kostnader

Budget 2017

Prognos 2017

Tertial 1 2017

196 045

200 000

73 508

-158 275

-138 476

-135 084

-47 753

Pensionskostnader m
m

-2 757

-2 664

-2 314

-1 054

Avskrivningar

-31 570

-37 663

-37 383

-10 740

Verksamhetens
nettokostnad

-192 602

-178 803

-174 781

-59 547

Finansnetto

-8 846

-9 840

-9 365

-3 417

Periodens resultat

18 734

7 402

15 854

10 544

Balansomslutning

733 070

775 000

775 000

748 678

Investeringar

54 000

161 185

161 185

Soliditet

10,2%

11,4%

11.5 Framtid
I juni invigs avsaltningsverket, ett historiskt och stort projekt. Så här långt ser det positivt ut ur teknisk
och ekonomisk synvinkel, samt tidplanen ser ut att hålla.
Den förstudie som gjorts angående hamnverksamheten pekade på flera åtgärder som kan göras för att
förbättra driften av hamnarna. Ett projekt är startat för att analysera och genomföra förbättringar.
Dessa ska bl a leda till bättre framförhållning för underhåll och investeringar samt tydligare styrning
av hamndriften.
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2017
Januari
- revisorerna info
- info BEAB
- info våtmarker
- Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroksområdet
- Allmänpolitisk debatt
- Nytt beslut gällande
prioritering av tillfälligt
statsbidrag
- Interpellationer

Mars
- revisorerna info
- Redovisning
oavslutade
motioner/mbf
- Återrapportering
beredning av bifallen
motion Giftfri kommun
- begäran om tilläggsbudget 2017, BEAB

Maj
- revisorerna info
- info förstudie hamnutredning
- Framtidsdiskussion
- Info cykelturism fyr till
fyr
- ansvarsfrihet/årsredov
- förvärv av aktier Inera
- godkännande av
BEABs förvärv av
Hammaren 8

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- Info GYF
- slutrapport
Demokratiberedning
- inrättande av fmberedning Sveriges
bästa äldreomsorg
- antagande av
folkhälsostrategi
- tertialbokslut, info

Januari
16

Mars
13

Maj
15

Augusti
21

Februari
13
Februari
Inställt

April
10

April
- revisorer info
- ansvarsfrihet
- Årsredovisning
- rättelsebeslut Budget
2017
- medborgarförslag

Juni
12

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN
- ansvarsfrihet/årsredov.
- Trädvårdspolicy
- deltagande Sydarkivera
- revidering av
ägardirektiv BEAB
- antagande av rev
finanspolicy
- utbetalning av partistöd
- tilläggsäskanden

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

Oktober
September 16
18
September
- revisorerna info
- INFO – SN
- INFO – Ölands Turist
- kulturplan
- motioner
- ev parkeringsnorm

November
20

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen

December
18 (ändrat)

November
- revisorerna info
- Budget 2018
- 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.

