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Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm 23/11 2017 kl 07:30.

Förhinder anmäls snarast till marie-louise.johansson@borgholm.se
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Reiner Fölster ny KD-ersättare från 2017-10-31.

4

Allmänhetens frågestund (max 20 minuter)

5

Information revisionen (max 15 minuter)

6

Sid
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Kort information; Delrapport från projektgruppen som fick uppdrag
gällande vattenförsörjningsfrågan (max 15 minuter)

2016/160
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7

Tilläggsäskande gällande omsorgen om funktionsnedsatta 2017
Socialnämnden har begärt tilläggsbudget.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-24 § 180 med 6 nej mot 5 ja kommunfullmäktige
att bevilja tilläggsäskandet för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på grund av inte tillsatta tjänster i bemanningsenheten
och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr.
Finansieras inom resultatet för år 2017.

2017/242

5-6

8

Tilläggsäskande för individ- och familjeomsorgen, placeringar och
konsulter 2017.
Socialnämnden har begärt tilläggsbudget.
Kommunstyrelsen beslutar 2017-10-24 § 181 med 9 ja mot 2 nej
att anvisa 5,4 mkr från välfärdsmiljonerna till socialnämnden för kostnadstäckning.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-24 § 181 kommunfullmäktige
att avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget, då kommunstyrelsen redan anvisat medel till del av kostnadstäckningen.

2017/243

7-9

9

Överenskommelse Kalmar län; länsgemensam ledning i samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Socialnämnden har föreslagit att överenskommelsen tecknas.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-24 § 186 kommunfullmäktige
att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2017/241

10-19

10

Verksamhetsplan och budget 2018 med plan 2019-2020
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-24 § 187 kommunfullmäktige
att anta att-satserna och besluta om revisorernas budget.
Taxedokumentet – reviderat med rätta taxeförslag.

2016/246

20-32
+2x
separat
handling

11

Godkännande av delårsrapport juni-augusti 2017
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-10-24 delårsrapporten till
revisorerna för gransknig.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-24 § 174 kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslutet för perioden 1 januari-30 augusti 2017.
att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få
nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter
(utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.
att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att
få en budget i balans.

2016/126

33-43
+ sep
handling

12

Sammanträdestider 2018
Förslag på sammanträdestider 2018.

2017/250

44-45

13

Avsägelse politiska uppdrag 2014-2018; Simon Lind (FÖL) ersättare i
valnämnden
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen. Framtid Öland ska
föreslå ny ersättare i valnämnden.

2014/220

46

14

Avsägelse Politiska uppdrag 2014-2018; Reiner Fölster (KD) ersättare
i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och skicka till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

2014/220

47

För kännedom:
Årshjul 2017
_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2017-11-09
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 153

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-09-12

140-161

Dnr 2016/160-348 KS

Uppdrag – vattenförsörjningsfrågan.
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår 2016-06-02 § 23, med anledning av den låga grundvattennivån på Öland, kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten eller formalisera
redan pågående arbete för att skyndsamt säkerställa en stadigvarande
höjning av grundvattnet och därigenom säkerställa tillgången på råvatten
i vattentäkterna i Borgholms kommun. Till arbetet föreslår beredningen
att ett nära samarbete utvecklas med LRF och Ölands Vattenråd.
att det görs omgående för att kunna hålla kommunfullmäktige informerad
om projektets utveckling.
Kommunstyrelsen överlämnade 2016-08-30 § 149 ärendet till kommunfullmäktige utan förslag på beslut.

Yrkanden
Sune Axelsson (S), Per Lublin (nÖP) och Carl Malgerud (M) yrkar bifall till
miljö- och hållbarhetsberedningens förslag.
Maria Lindmark (MP) yrkar bifall till miljö- och hållbarhetsberedningens förslag och påminner fullmäktiges ledamöter att de ska tänka på att även pengar måste avsättas i budget för att anställa en vattenspecialist.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden.

Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen
att

utreda möjligheten eller formalisera redan pågående arbete för att
skyndsamt säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och
därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i Borgholms kommun. Till arbetet föreslås att ett nära samarbete utvecklas
med LRF och Ölands Vattenråd.

att

utredningen görs omgående för att kunna hålla kommunfullmäktige informerad om projektets utveckling.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 180

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2017/242-043 KS

Begäran om tilläggsäskande gällande omsorgen om funktionsnedsatta
2017.
Socialnämnden föreslog 2017-09-25 § 120 kommunstyrelsen
att bevilja tilläggsäskandet för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta (OFN) på grund av ej tillsatta tjänster i bemanningsenhet en och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr.
Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes
om resurser från verksamheten inom OFN. Ordinarie tillsvidareanställda
pooltjänster övergick till att stärka upp bemanningen inom ensamkommande
flyktingbarn- och unga. Påföljden blev att ordinarie och timanställda inom
OFN har blivit kostnadsdrivande eftersom verksamheten inte har kunnat rekrytera och upprätthålla tjänstetillsättningen. Vårdtyngden inom OFN har
ökat, mycket beroende på att våra brukare blir äldre och därmed kräver mer
omsorg. De faktiska kostnaderna för fyllnadstid, övertid, OB ersättning och vikarier inom OFN uppgår till 1,7 mkr för perioden januari till juli. Detta motsvarar 4,0 årsarbetare.
Framtida arbetssätt
Under sommaren genomfördes en omorganisation av OFN. Fyra enhetschefer blev fem och enhetscheferna arbetar numera tätt ihop med en kollega
med liknande verksamhet. Förhoppningen är att det ska leda till att enhetscheferna lättare kan samarbeta kring personalresurser och snabbt omdirigera
personal dit behovet är som störst. Enhetscheferna arbetar sen en tid tillbaka
aktivt med bemanningskravet som utgår ifrån verksamhetens behov i TimeCare. Projektet heltid som norm diskuteras i enhetschefsgruppen och redan nu finns det enheter inom OFN där vi testar att arbeta med resurspass
för att täcka frånvaro. Målet är att våra medarbetare ska få möjlighet att höja
sin sysselsättningsgrad, minska övertidskostnader men också för att minska
på antalet vikarier samt kostnader för dessa.
Socialförvaltningens förslag till nämnden
Att tilläggsäska för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på
grund av ej tillsatta pooltjänster och ökad vårdtyngd inom verksamheten,
halvårseffekt 1,7 mkr.

Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslår att kommunstyrelsen behandlar socialnämndens tilläggsäskande på samma sätt som utbildningsnämndens äskande tidigare under året, genom att tilldela medel från välfärdsmiljonerna.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M), Per Lublin (nÖP) och Bertil Lundgren (MP) yrkar bifall
till socialnämndens förslag.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Inger Sundbom (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och avslag
vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår begäran och tilläggsbudget.
Omröstning begärs
följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår tilläggsbudget
röstar ja. Den som bifaller tilläggsbudget röstar nej.
Ja – 5
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 6
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)

Därmed bifalls begäran om tilläggsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår med 6 nej mot 5 ja kommunfullmäktige
att

bevilja tilläggsäskandet för höga kostnader inom omsorgen för funk-tionsnedsatta på grund av inte tillsatta tjänster i bemanningsenheten
och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr.
Finansieras inom resultatet för år 2017.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 181

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2017/243-043 KS

Begäran om tilläggsbudget för individ- och familjeomsorgen, placeringar och konsulter 2017.
Socialnämnden beslutade 2017-09-25 § 121
att tilläggsäska för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen
(IFO) totalsumma 11,3 mkr för 2017.
att tilläggsäska för konsulter 2,7 mkr.
Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes
om resurser från verksamheten inom IFO. Ordinarie tillsvidareanställda socialsekreterare gick över till att stärka upp bemanningen inom utredning och
handläggning för ensamkommande flyktingbarn- och unga.
Missbrukstjänsten har under samma period delvis inte varit tillsatt på grund
av föräldraledighet och därmed svårt att rekrytera socialsekreterare.
Borgholms kommun har svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna då socionomerna är eftertraktade och det är stor konkurrens om arbetskraften. Eftersom tjänsterna inte har varit tillsatta så har konsulter anlitats för att förhands bedöma och utreda inkomna orosanmälningar, det är en kostnad på
totalt 2,7 mkr. Inom missbruk så har konsekvensen blivit att placeringarna
har ökat.
Framtida arbetssätt
Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar,
vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och familjeärenden
18 personer placerade på institution. Av dessa var sju placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt 22 300 kronor, alltså
en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor.
Skulle vi istället hyra en bostad och anställa ytterligare en familjebehandlare
skulle kostnaderna sjunka markant. En normalstor trerummare i Borgholm
kostar mellan sex och åtta tusen kronor i månaden, så vi räknar på åtta tusen
kronor i månaden viket blir en årskostnad på 96 000 kronor. En medarbetare
inom familjebehandling tjänar cirka 28 000 kronor per månad och kostar arbetsgivaren cirka 450 000 per år inklusive semesterlön och arbetsgivaravgifter. Den sammanlagda kostnaden för en lägenhet och en till familjebehandlare är 546 000 kronor per år.
Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer
där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi hade en lägenhet och
förstärkning inom individ- och familjeomsorgen.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och 546 000 kronor är hisnande varför
det system vi nu använder oss av är resursslösande.
Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem höga.
Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt kunna ha
både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer kostsamt för kommunen än
om vår egen öppenvård skulle arbeta.
Vidare effektiviseringsåtgärder
I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad blir detta 69 000 kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem vilket
blir ca 200 000 kronor per månad och ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden istället blivit ca
46 500kr per mån, alltså 558 000kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver vi arbeta annorlunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha
detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan
erbjuda våra familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Om vi utökar
till två familjehemssekreterare kan vi erbjuda mera stöd till våra familjehem
och även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är 450 000 kronor
per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på
1 392 000 kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem.

Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslår att de begärda 2,7 mkr för konsultkostnader tillsammans med 2,7 mkr för placeringskostnaden totalt 5,4 mkr anvisas från de välfärdsmiljoner som ännu inte delats ut samt att resterade
tilläggsäskande avslås
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till socialnämndens tilläggsäskande.
Stig Bertilsson (C), Bertil Lundgren (MP) och Per Lublin (nÖP) ställer sig
bakom ordförandens kompromissförslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till nämndens
tilläggsäskande samt en kompromisslösning, vilka ska ställas under proposition.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
kompromisslösningen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kompromisslösningen röstar ja. Den som stöder van Luijns förslag röstar nej.
Ja – 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 2
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)

Därmed bifalls kompromisslösningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 ja mot 2 nej
att

anvisa 5,4 mkr från välfärdsmiljonerna till socialnämnden för kostnadstäckning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget, då kommunstyrelsen redan anvisat medel till del av kostnadstäckningen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 186

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2017/241-106 KS

Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan.
Socialnämnden föreslår 2017-06-26 § 83 kommunfullmäktige
att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommu- nerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och
angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar gälla 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller
landstingets öppna hälso- och sjukvård.
Yrkanden
Inger Sundbom (S) och Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

2017-06-04

Missiv

Förslag till beslut
Förslag till beslut är att anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Bakgrund
På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande
område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i
Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar att gälla 1 januari 2018. Nuvarande
Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att
gälla.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård.
Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna
är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en
god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp
årligen för att nå målet.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den
enskildes och de närståendes bästa. Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och
uppbyggnad av effektiva processer. Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018.
Utvärderingen klar 31 december 2018, parallellt med utvärderingen tas en ny
överenskommelse fram. Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 till 2018-12-31.
Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige väntas fatta beslut
gällande överenskommelsen under hösten 2017.
Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård.

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län

2

12
Praktiska anvisningar kopplat till den nya lagen om samverkan

Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp bildats med
kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till överenskommelsen och den nya
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Kalmar län. Dessa
anvisningar syftar till att understödja processerna för implementering av den nya lagen utifrån
länets överenskommelse.
Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för arbetet gällande
implementering av överenskommelsen.
Kontaktperson: Camilla Freedeke, Regionförbundet i Kalmar län, csn@rfkl.se, tfn: 0480- 44
83 84

Ordförande
Gudrun Johnsson

Vice ordförande
Sofia Hartz
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Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna
i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Beslutad av Länsgemensam ledning i samverkan 170512

1. Överenskommelsens parter














Landstinget Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

Kommunerna kallas nedan gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommunen”.
Landstinget Kalmar län kallas ”landstinget”. Kommunerna och Landstinget gemensamt kallas
nedan ”parterna”.

2. Inledning
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs d.v.s. patienten är utskrivningsklar.
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet leder till att den enskilde känner sig
trygg och delaktig. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning
i slutenvården undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet.

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län
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Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning
kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.
Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Ansvaret för landstingets
öppna vård i hemmet belyses särskilt.
Denna överenskommelse avseende somatiska och psykiatriska sjukdomar träder i kraft 1/1
2018.
Under 2018 utvärderas överenskommelsen och revideras.

3. Definitioner
Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt
landstingets öppenvårdsmottagningar. I avtalet kallad den enskilde eller patienten.

Fast vårdkontakt
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården enligt 6:e kap
2 § Patientlagen (2014:821).

Utskrivningsklar
Den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom
den slutna vården (Socialstyrelsens termer och begrepp).

Hemmet
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende.

Landstingets öppenvård
Innefattar specialistvård, psykiatri och primärvård.

Samordnad individuell plan (SIP)
Vård och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från
både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård och
omsorgsplanering (Socialstyrelsens termer och begrepp).

Samtycke
Samtycke till informationsöverföring mellan huvudmän och medgivande till hembesök och
hemsjukvård ska inhämtas. Det räcker med ett muntligt samtycke som ska dokumenteras i
patientens journal. Den aktuella vårdgivaren ansvarar för att inhämta patientens samtycke.
Presumtivt samtycke bygger på att personalen förutsätter att patienten vill att en åtgärd ska
genomföras utan att samtycke kan uttryckas muntligt eller skriftligt.
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4. Syfte och Mål
Syfte
Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv
vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp
årligen för att nå målet.

5. Parternas ansvar
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att den enskilde kan komma
hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att
SIP utförs utifrån vad som är bäst för den enskilde, företrädesvis i hemmet. Det är
landstingets öppenvård som kallar till SIP. I undantagsfall kan någon av de andra parterna
kalla till SIP under sjukhusvistelsen. Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en
SIP upprättas och följs upp.

Kommunens ansvar



Ansvarar för att patienten kan lämna sjukhuset när denne meddelats utskrivningsklar.
Har skyldighet att medverka när landstinget kallar till SIP.

Landstingets ansvar
Slutenvård









Inskrivningsmeddelande skickas till kommun och berörda öppenvårdsenheter i
landstinget inom 24 timmar efter inskrivning på sjukhus. Inskrivningsmeddelandet ska
innehålla personuppgifter och beräknad utskrivningsdag.
Behandlande läkaren bedömer att patienten är utskrivningsklar.
Patienten får skriftlig information inför hemgång.
Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst
överförs till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande.
Specialisthjälpmedel och medicinteknisk utrustning utifrån Landstingets ansvar ska
vara tillgängliga för patienten.
Har skyldighet att medverka när öppenvård eller kommun kallar till SIP.

Öppenvård





Fast vårdkontakt ska ha utsetts i landstingets öppenvård innan patienten skrivs ut från
den slutna vården.
Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till SIP senast tre dagar efter att en
underrättelse mottagits om att patienten är utskrivningsklar.
Har skyldighet att medverka när kommun kallar till SIP.
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Klar för hemgång





Landstingets ansvar enligt ovan ska vara uppfyllt innan patienten meddelas
utskrivningsklar till kommunen.
Slutenvården ansvarar för att landstingets ansvar är uppfyllt.
När meddelande utskrivningsklar har skickats börjar utskrivningsklara dagar att
räknas.

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård
Vid överföring av en patient från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan bifogas ansökan till förvaltningsdomstolen
som beslutar. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) respektive lagen om
rättspsykiatrisk vård (1991:1129).




Chefsöverläkaren inom psykiatrin ansvarar för kallelse och genomförande av en
samordnad vårdplan.
Den enskilde behöver inte ge sitt samtycke.
Av den samordnande vårdplanen ska det framgå vilka behov patienten har av insatser,
vilka enheter vid landsting, kommun eller annan huvudman som svarar för respektive
insats.

6. Processen om samverkan vid utskrivning
Processen ska stödjas av Praktiska anvisningar – samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård som fastställs och beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan senast den 31
december 2017.

7. Kalmar läns modell
Kalmar läns modell bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den
enskildes och de närståendes bästa.
En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och
bygger upp effektiva processer och rutiner.
Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och uppbyggnad av effektiva processer.
Uppföljning sker gällande genomsnittligt antal dagar per län inom somatisk vård. Kalmar län
hade under 2016 i genomsnitt 2,68 utskrivningsklara dagar. Uppföljningsindikatorn
utskrivningsklara dagar för 2018 (enl. punkt 4) är 2,0. Länsgemensam ledning beslutar årligen
om nivån för indikatorn utskrivningsklara dagar.
Antalet utskrivningsklara dagar kommer följas per kommun och månadsvis.
Halvårsvis sker uppföljning av genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar per kommun. Vid
negativ utveckling ska aktuella verksamhetsansvariga från landsting och kommun analysera
orsaker samt genomföra åtgärder.
Utskrivningsklara dagar inom den psykiatriska vården redovisas separat.
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Statistik hämtas från Kvalitetsportalen www.kvalitetsportal.se. Detta kommer successivt
flyttas över till Vården i siffror www.vardenisiffror.se. Under 2018 kommer även statistik från
den psykiatriska vården att redovisas från SKL.
Uppföljning sker av antalet SIP:ar som görs mellan landstinget och kommunerna, redovisas
halvårsvis. Individens upplevda delaktighet följs i nationella mätningar så som nationella
patientenkäter och öppna jämförelser.
Uppföljning av avvikelser sker halvårsvis.
Beredningsgruppen i Länsgemensam ledning har ansvar att sammanställa ovanstående samt
redovisa i Länsgemensam ledning som en stående punkt på dagordningen.

Ekonomisk reglering
För de kommuner som har mer än tre utskrivningsklara dagar i genomsnitt under en månad
ska resultatet analyseras tillsammans med landstingets sluten- och öppenvård. Landstinget
ansvarar för att kalla aktuell kommun. I analysen ska orsaken till överskridande
utskrivningsklara dagar tydliggöras utifrån kommunens och landstingets ansvar (se punkt 5
parternas ansvar).
De dagar där landstinget inte uppfyllt sitt ansvar ska exkluderas från totalen och genomsnittet
räknas om. Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter omräkning, fortsatt
överstiger tre per månad sker debitering på individnivå för de dagar som överstiger tre
utskrivningsklara dagar.
Kommunen debiteras 6 285: - per dygn i 2017 års prisnivå, beloppet räknas upp årligen enligt
centrala direktiv. Eventuella kostnader betalas retroaktivt.
Psykiatrin följer reglerna som ovan. Ekonomisk reglering sker dock när utskrivningsklara
dagar överstiger 20 på individnivå under 2018.
Överenskommelsen testas under 2018, beslut om fortsatt ekonomisk överenskommelse tas
inför 2019.

8. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse skall i första hand lösas
av
1. Verksamheterna på tjänstemanna-/chefsnivå
2. Länsgemensam ledning i samverkan
3. Kommunchef/direktör och Landstingsdirektör
4. Primärkommunala nämndens presidium och landstingsstyrelsens presidium
I andra hand skall tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse lösas
genom förhandling parterna emellan. Kan tvisten ej lösas skall den hänskjutas till svensk
allmän domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar.
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9. Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen
Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018. Utvärderingen klar 31 december
2018. Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan enligt punkt 7.
Ändring av och/eller tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara
skriftliga samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas
beslutande organ.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan.
Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen.

10. Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande
Denna överenskommelse gäller från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31.
Överenskommelsen förlängs automatiskt 1 år i taget och revideras vid behov, under
förutsättning
att den godkänns av landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige genom beslut som vinner
laga kraft, samt
att samtliga kommuner i Kalmar län, var för sig, ingår samma överenskommelse med
landstinget.
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet, med en uppsägningstid på 6 månader, och för
samtliga parter, var för sig, efter beslut i landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
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Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna
i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats mellan
parterna.
Landstinget Kalmar län

Borgholms kommun

Emmaboda kommun

Hultsfreds kommun

Högsby kommun

Kalmar kommun

Mönsterås kommun
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Oskarshamns kommun

Torsås kommun

Vimmerby kommun

Västerviks kommun
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§ 187

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2016/246-041 KS

Verksamhetsplan med budget för 2018 samt plan 2019-2020.
Controller Linda Kjellin redogör för budgetberedningens förslag till Verksamhetsplan med budget 2018 med plan 2018-2019.
Taxestrateg Jesper Slöjdare informerar om Borgholm Energi ABs taxeförslag.
Samverkan kring budgetförslaget har genomförts 2017-10-20 med närvaro
av representanter från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal,
Naturvetarna, Skolledarna, Vision och Sveriges Arkitekter.

Ordföranden meddelar att varje att-sats behandlas för sig, varvid ledamöterna får tillfälle att lämna sina yrkanden, som ställs under proposition mot budgetberedningens förslag.
Under mötet avges yrkanden enligt följande:
Taxor – yrkanden och propositionsställande
Yrkande - VA-taxa
Per Lublin (nÖP) yrkar att generella höjningen av VA-taxan ska vara 3,5 % i
stället för 4,5 % som Borgholm Energi AB föreslagit.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Borgholm Energi AB:s förslag om generell höjning om 4,5 %.
Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – socialnämndens taxor
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på socialnämndens förslag på höjning av taxor.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder socialnämndens förslag på taxehöjning.
Yrkandet avslås därmed

Utdragsbestyrkande
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Budgetramar – yrkanden och propositionsställande
Kommunstyrelsens budgetram
Yrkande – lokaler Kamelen
Marcel van Luijn (M) – yrkar att snarast lämna kontorslokalerna i fastigheten
Kamelen som planerat, och därmed spara 920 tkr/år
Stig Bertilsson (C) stöder van Luijns yrkande.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
van Luijns yrkande.
Posten Hyra Kamelen 920 tkr/år ska därmed tas bort.

Yrkande – pott för personal- och kompetensförsörjningsåtgärder
Marcel van Luijn (M) yrkar att reservera en pott för personal- och kompetensförsörjningsåtgärder på 500 tkr per år. Medel ska bland annat användas till
- information och marknadsföring kring Komvux-utbildningar.
- att underlätta för befintlig personal att utbilda sig.
- att aktivt marknadsföra Borgholms kommun som etableringsort för privata
utförare inom ramen för LOV.
- att undersöka möjligheter till intraprenad genom avknoppning inom vissa
verksamhetsområden.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
van Luijns yrkande.
Därmed tillförs 500 tkr som pott för personal- och kompetensförsörjningsåtgärder.

Socialnämndens budgetram
Yrkande – höjning av ramen
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar att 1 mkr förs över till socialnämnden från resultatet.
Ilko Corkovic (S) föreslår att socialnämndens budgetram utökas med 6 mkr,
varav 5 mkr från kommunstyrelsen och 1 mkr från resultatet.
Stig Bertilsson (C) Sune Axelsson (S) och Sofie Loirendal (FÖL) stöder ordförandens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Marcel van Luijn (M) yrkar att budgetramen höjs med 7,6 mkr inom resultatet.
Per Lublin (nÖP) yrkar att budgetramen höjs med 8 mkr.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
ordförandens förslag.
Därmed utökas socialnämndens budgetram med 6 mkr, varav 5 mkr från
kommunstyrelsen och 1 mkr från resultatet.

Överförmyndarens budgetram
Yrkande – höjning av ramen
Mattias Carlsson (FÖL) yrkar att överförmyndarens ram höjs med 100 tkr.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Carlssons förslag.
Därmed utökas överförmyndarens budgetram med 100 tkr.

Övrigt
Yrkande – återbetalning
Per Lublin (nÖP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
besluta uppdra åt Borgholm Energi AB att på ett rättvisande sätt återbetala
extrakostnaderna till de åretruntkunder som fått betala extra för matavfallssortering hos KSRR som inte har skett.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Utdragsbestyrkande
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Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)
Yrkandet avslås därmed.
Investeringsbudget
Yrkande – tillkommande post
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar att posten ”ombyggnation av skolor med anledning av eventuell återflytt av årskurs sex” ska läggas in som projekt i investeringsbudget 2018-2019.
Per Lublin (nÖP) yrkar att posten ”ombyggnation av skolor med anledning av
eventuell återflytt av årskurs sex” ska läggas in som projekt i investeringsbudget 2018.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
Loirendals yrkande.
Därmed ska posten ”ombyggnation av skolor med anledning av eventuell
återflytt av årskurs sex” läggas in som projekt i investeringsbudget 20182019.
Yrkande – Åkerboskolan
Per Lublin (nÖP) yrkar att posten Åkerboskolan ska flyttas till 2018-2019
istället för budgetberedningens förslag 2018-2019-2020.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
budgetberedningens förslag.
Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – utveckling Åkerbobadet
Marcel van Luijn (M) yrkar att posten ”Utveckling Åkerbobadet” läggs till i investeringsbudget 2018 under ”Fastigheter upprustning”.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen stöder van
Luijns yrkande.
Därmed ska posten Utveckling Åkerbobadet läggas till i investeringsbudget
2018.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande – renovering Åkerbobadet
Per Lublin (nÖP) yrkar att posten ”Renovering Åkerbobadet” läggs till i investeringsbudget 2018-2019.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Yrkandet avslås därmed.

Yrkande – Runstens Idrottshall
Marcel van Luijn (M) yrkar att posten ”Runstens Idrottshall” flyttas från 2018
till 2019 under ”Fastigheter upprustning”.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
budgetberedningens förslag att posten ska ligga på 2018.
Yrkandet avslås därmed

Yrkande – målning A-huset
Marcel van Luijn (M) yrkar att posten ”Målning A-huset” tas bort från ”Fastigheter upprustning”.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet.
Därmed tas posten ”Målning A-huset” bort från investeringsbudgeten.

Yrkande – infrastruktur
Marcel van Luijn (M) yrkar att posten ”Utveckling gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet” läggs till investeringsbudget 2018-2022
under ”Infrastruktur”.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar
ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Utdragsbestyrkande
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Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)
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Nej – 4
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår - 1
Bertil Lundgren (MP)

Yrkandet avslås därmed.
Övrigt
Yrkanden – uppdrag Borgholm Energi AB
Stig Bertilsson (C) och Sune Axelsson (S) yrkar att uppdrag till Borgholm
Energi AB gällande VA-taxa 2019 tas bort.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet.
Att-satsen tas därmed bort.

Ordföranden konstaterar att inga yrkande lämnas avseende övriga att-satser.
Proposition – övriga att-satser
Vid propositionsställande på övriga att-satser finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår därmed kommunfullmäktige
att

skattesatsen 2018 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor.

att

anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2018.

att

anta budget 2018 med plan för år 2019 och 2020; noteras att kommunstyrelsens, socialnämndens och överförmyndarens ram ändrats
enligt bifallna yrkanden.

att

anta föreslagen investeringsram för år 2018 och förslagna projekt
samt investeringsplan för 2019-2022; noteras att investeringsramen
ändrats enligt bifallna yrkanden.

att

delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

Utdragsbestyrkande

26 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

att

delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av
drift- och investeringsmedel från 2017 till år 2018.

att

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2018 omsätta lån d v s låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2018.

att

borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2018.

att

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

Vidare överlämnas till kommunfullmäktige
att

godkänna revisionens förslag till budget för år 2017.

Reservation mot beslutet gällande
- socialnämndens budgetram
Marcel van Luijn (M) till förmån för eget yrkande.
- investeringsbudget, Runstens idrottshall
Marcel van Luijn (M) till förmån för eget yrkande.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2 )
Protokollsanteckning - budgetarbetet
Bertil Lundgren (MP) (BILAGA 3)
Protokollsanteckning - investeringssnivån
”Protokollsanteckning gällande investeringsnivån under kommande år i samband med beslut om kommunens budget för år 2018 med plan för år 2019(kommunstyrelsen 2017-10-24).
Vi anser att kommunens samlade investeringar behöver hållas inom 30 miljoner kr som ett genomsnitt för kommande år. I annat fall befarar vi på goda
grunder att kommunens ekonomiska situation och därmed verksamheterna
kommer att lida skada. Redan nu kan konstateras att det överskott i driftsbudgeten (3%) som skall användas till investeringar kommer att utgöra en
press på verksamheterna som kan bli besvärande. Dessutom kommer inte
kommunen att kunna klara andra nödvändiga utgifter/åtaganden.
Erfarenheterna sedan år 2000 ger ett tydligt stöd för en återhållsam investeringstakt. Sedan skulder som f.a. rörde VA-investeringar lyftes över på BEAB, har kommunens långfristiga låneskuld ökat med ca 200 miljoner kr. Detta
pga flera kostsamma investeringar, som överstigit kommunens betalningsförmåga.
En rimlig investeringstakt kan ändå klaras genom en ökad kostnadseffektivitet vid projektering och upphandling. Vi behöver helt enkelt uppnå erforderlig
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nytta till en lägre kostnad. Externa bidrag bör också utnyttjas så långt det är
möjligt.
Det som i nuläget talar emot en hög investeringstakt är:
1. Kommunen har redan en ansenlig låneskuld som inte bör öka ytterligare.
2. Amorteringarna behöver öka med flera miljoner årligen.
3. Kommunen behöver reservera en del av driftsöverskottet för oförutsedda
utgifter och ”sämre tider”.
4. En vikande/osäker prognos beträffande utvecklingen av skatteintäkterna.
5. Fastighetsunderhållet har varit allvarligt försummat under många år varför
ett tillskott behövs för att inte ytterligare ekonomiska förluster skall drabba
kommunen.
6. Höga sjukskrivningskostnader minskar utrymmet för verksamheterna (kan
vändas till en potential, men där är vi inte än).
7. Kommunens redskap för styrning är inte tillräckliga för att uppnå högsta
möjliga kostnadseffektivitet (kan också vändas till en potential som skapar
ökat utrymme).
8. Vissa angelägna behov kan ej tillgodoses inom ramen för kommande år,
vilket är allvarligt.
Förutsatt att kommunen når verklig framgång beträffande sjukskrivningskostnader och en effektivare styrning kommer kommunen att kunna öka amorteringarna, fastighetsunderhållet, ambitionsnivån inom vissa områden och investeringar utöver avskrivningsutrymmet.
Bertil Lundgren För Miljöpartiet de Gröna i Borgholms kommun”
Protokollsanteckning – begärd återbetalning
” Redan när det förra sommaren stod klart för BEAB att frånskiljandet av
matavfall (gröna påsar) från övrigt hushållsavfall från vår kommun inte fungerade vid Moskogen under sommarhalvåret utan att allt hushållsavfall från
Borgholms kommun då gick vidare direkt till förbränning, så skulle taxorna ha
justerats nedåt till tidigare nivå som rådde innan man började med dom gröna påsarna.
Att efter det som nu har avslöjats – d v s att inget hushållsavfall överhuvudtaget har gått igenom KSRR:s sorteringsanläggning utan att alla gröna påsar
från BEAB har gått vidare med det övriga hushållsavfallet direkt till förbränningen såväl vintertid som sommartid – så är det helt omotiverat att bibehålla
avfallstaxorna på denna onödigt höga nivå.
Per Lublin Nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Miljöpartiet de Grönas protokollsanteckning till beslut om kommunens
budget för år 2018 (kommunstyrelsen 2017-10-24).
Vi bifogar till protokollet våra yrkanden som lämnades 31 maj till budgetberedningen.

Bostäder för alla som vill bo här året runt!
Att tillgodose behovet av bostäder till permanentboende är ett primärt kommunalt intresse. I
nuläget kan vi inte öka vårt invånarantal nämnvärt pga bostadsbrist. Detta gäller särskilt
yngre människor (20-40 år). Hyreslägenheter är särskilt efterfrågade av denna grupp. Utred
behovet och hur detta kan tillgodoses med eller utan kommunalt byggande!
Miljöpartiet yrkar
Att en bostadsförsörjningsplan snarast tas fram.
Att kommunen i egen regi eller i samverkan med privata aktörer snarast påbörjar byggande
av hyreslägenheter till rimliga kostnader som motsvarar efterfrågan.

Höj andelen ekologisk mat i kommunens storkök!
Kosten och dess kvalitet är föremål för en återkommande politisk diskussion i Borgholms
kommun. I de grupper som under de senaste åren tillsatts för att ta fram riktlinjer för kosten
så har det funnit en stor politisk enighet om att höja ambitionerna och öka andelen ekologisk
mat i kommunen. Trots det har andelen ekologisk mat i Borgholms kommun istället minskat
under senare år och vi ligger numera under riksgenomsnittet. Riksgenomsnittet är 33 % och
Borgholms kommun serverar ca 20 % ekologisk mat i sina kök. T.ex. Vellinge kommun ligger
på 80%!
För en kommun där jordbruket är en så betydande näring och där vi allt tydligare ser vikten
av att bevara och stärka den biologiska mångfalden, värna giftfria miljöer och hälsosam mat
till våra yngre och äldre medborgare så är den låga andelen ekologisk mat i våra kommunala
kök ett klart underbetyg. Det är dags att de politiska ambitionerna omsätts i handling!
Miljöpartiet yrkar:
att anslaget till kosten ökar med 5 % i 2018 års budget och att ökningen öronmärks för inköp
av ekologisk mat.
Kommunens transporter skall vara fossilbränslefria år 2020!
Borgholms kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet kommit överens om att
alla egna transporter skall vara fossilbränslefria senast år 2020 enligt ”Färdplan 2020”. Vi har
under det senaste året anskaffat några elbilar. Samtidigt har vi helt avvecklat etanolbilarna.
För att vi skall komma i mål 2020 krävs en planering för anskaffning av bilar som inte går på
bensin eller diesel. Även investeringsmedel kan behövas vid inköp av bilar. Eldrift är
kostnadsneutral eller lönsam över en årlig körsträcka som det stora flertalet kommunbilar
uppnår.
Miljöpartiet yrkar
Att kommunen snarast påbörjar arbetet med en anskaffningsplan.
Att erforderliga medel avsätts under åren 2018-2020 för att nå en fossilbränslefri bilpark till år
2020.
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Satsa på solelspaneler på kommunens tak!
Vi förespråkar en större satsning på solel på lämpliga tak och andra ytor i det kommunala
fastighetsbeståndet. Detta kan göras med lönsamhet trots låga elpriser och stöd. Det är
också en symbolfråga för oss på solens och vindarnas ö.
Miljöpartiet yrkar
Att det snarast görs en genomgång av vilka tak och byggnader som är mest lämpliga.
Att investeringsmedel hålls tillgängliga för en sådan satsning när möjlig omfattning fastställts.
Värna och vårda vår fina natur!
Vår natur är vår viktigaste tillgång och kommunen har därför anledning att intressera sig för
tillståndet i vår natur. Just nu är trycket hårt och t.e.x. sker många avverkningar i den
återstående spillran av ädellövskog . Länsstyrelsen gör betydande ingrepp i våra mest
attraktiva och besökta naturområden utan att väga in upplevelsevärden. I Ekopark Böda
lever inte ambitionsnivån upp till förväntningarna och lokalbefolkningen känner sig uppgiven.
Kommunen behöver ett genomtänkt förhållningssätt för att kunna påverka. Det saknas
bemanning för att ens kunna bevaka och föra dialog med olika aktörer. Det gäller markägare
med allt från Sveaskog till bonden och med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Kommunens perspektiv och roll bör främst handla om naturens upplevelsevärden som
sammanfaller med en hög biologisk mångfald och en god långsiktig förvaltning av natur- och
brukningsvärden.
Att väl förvalta och bruka naturområden åvilar alla som äger mark. Bruknings-förhållanden
kan emellertid snabbt förändras och negativt påverka eller spoliera natur- och
upplevelsevärden. Kommunen skulle även kunna ta ansvar för förvaltning av natur- och
upplevelsevärden inom några värdefulla och välbesökta områden.
Miljöpartiet yrkar
Att kommunen avsätter nödvändig resurs till bevakning, samverkan och förvaltning rörande
värdefulla naturområden.
Att det årligen avsätts 500 000 kr till en miljöfond för bildning av kommunala naturreservat, till
åtgärder i landskapet som ökar den biologiska mångfalden samt för att förbättra våra
vattenförekomster.

Alla kommunala verksamheter behöver ta ansvar för miljö och hållbar utveckling!
Miljö- och hållbarhetsberedningen saknar förutsättningar att genomföra det man ålagts enligt
av KF beslutat reglemente. Det är oklart om man kommer i mål under mandatperioden. Alla
kommuner som uppfattat sin roll och sitt ansvar arbetar aktivt med miljö och hållbar
utveckling med nationella och internationella mål och överenskommelser som grund. Även i
vår kommun behövs ett väl genomarbetat handlingsprogram med tydliga mål och årlig
uppföljning. Alla kommunens verksamheter behöver vara delaktiga och bidra. Detta utgör en
viktig förutsättning för en hållbar och god utveckling i Borgholms kommun.
Miljöpartiet yrkar
Att ett väl genomarbetat och förankrat handlingsprogram snarast upprättas och sätts i verket
senast 2018-06.
Att nödvändiga resurser avsätts för detta ändamål och för fortsatt miljöstrategiskt arbete.

Höj anslaget till Ölands museum - Himmelsberga!
Ölands museum Himmelsberga är i flera avseenden en närmast unik plats. Dels för att där,
bättre än någon annanstans, visas den speciella öländska radbyn och dess utveckling
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genom århundradena. Dels för att den i över 60 års har ägts och drivits av den öländska
hembygdsrörelsen och därför har så djup och stark förankring i det öländska föreningslivet
och lokalsamhället. Många generationer ölänningar har varit med och byggt upp
Himmelsberga till det museet är idag. Museet förvaltar också i sin konst- och
föremålssamling en betydande öländsk kulturhistoria.
Museets konsthall en av de absolut finaste icke privatägda utställningslokalerna i vår del av
länet. Det borde i sig ses som en mycket värdefull resurs i en kommun som, till skillnad från
de flesta andra, inte har någon kommunalt ägd eller finansierad konstutställningslokal. Detta
trots att så många konstnärer lever och verkar i Borgholms kommun.
Borgholms kommun har under flera år varit medveten om Ölands museum Himmelsbergas
svåra ekonomiska situation och behov av utökat ekonomiskt stöd. Att inte agera mer kraftfullt
nu är att medvetet äventyra framtiden för en av Ölands finaste och mest älskade
kulturhistoriska platser.
Miljöpartiet yrkar
att anslaget till Ölands museum Himmelsberga höjs till 300 000 kr årligen.

Förenkla hanteringen av bidrag till enskilda vägar och bidra efter behov!
Kommunens hantering av bidrag till enskilda vägar är idag onödigt krånglig och formalistisk,
såväl för ansvariga tjänstemän som för vägföreningarna. Ett antal blanketter ska fyllas i och
ett antal grundhandlingar och protokoll från ska årligen kopieras och skickas in till kommunen
för registrering och kontroll. I ärendet ska beslut fattas och ev. utbetalning ske.
För att minska arbetstiden hos båda parter föreslår vi en femårig löptid för en
ansökan, med skyldighet för respektive förening att anmäla eventuella
förändringar som kan påverka bedömningen under löptiden. Kommunens
regelverk för vägbidragen behöver därför ses över för att skapa en förenklad
hantering och ge ökad träffsäkerhet beträffande kostnadsbörda.
Miljöpartiet yrkar
Att kommunen snarast omarbetar regelverket för bidrag till enskilda vägar med
målet att avsevärt förenkla hanteringen för både kommunen och vägföreningar.
Att nuvarande fördelningsmetod utvärderas och att fördelning av medel efter
behov skall vara utgångspunkt.
Det som vi partier har att ta ställning till är kommunala verksamheters förmåga att leverera i
enlighet med medborgarnas behov och kommunens (det geografiska områdets) långsiktiga
utveckling.
Vi pekar på det vi anser behöver göras i närtid, utan att i flertalet fall prissätta satsningarna.
Det är förvaltningarna som har kompetensen att bedöma såväl kostnader som intäkter till
följd av våra (och andras) förslag. Vi förutsätter att så sker under den fortsatta
budgetprocessen.
För Miljöpartiet de Gröna i Borgholms kommun
Bertil Lundgren

Borgholm 2017-10-31
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Delårsbokslut 1 januari – 30 augusti 2017.
Controller Mattias Sundman redogör för delårsbokslutet och HR-chef Ann
Nilsson redogör för redovisning av personalekonomin.
Av rapporten framgår bland annat att
- resultatet efter åtta månader är ett plus på 27 mkr. Helårsprognos är beräknad till plus 14 mkr.
- finansiella målen är uppfyllda.
- soliditeten är 42 % (2016: 38 %)
- likviditeten uppgår till 55 mkr (2016: 59 mkr)
- investeringar uppgår till 24 mkr (Delår 2016: 17 mkr)
- delår koncern plus 40 mkr och helår + 25 mkr.
- antalet tillsvidareanställda har ökat med 51 personer och antalet visstidsanställda minskat med 20 personer.
- sjukfrånvaron har minskat något sedan delårsrapport 2016.
Kommunstyrelsen efterfrågar ytterligare redovisning till nästa sammanträde
vad ökningarna i personalekonomin kan härledas till.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i
balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar)
i dagsläget bidrar till underskottet.
Marcel van Luijn (M) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att ge utbildningsnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget
åter i balans.
Marcel van Luijn (M) yrkar att ge kommunledningskontoret tillsammans med
utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast analysera och återrapportera
varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.

Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om förslag till kommunfullmäktige att ge uppdrag till socialnämnden och utbildningsnämnden, vilka ska
ställas under proposition.
Vad avser uppdrag till kommunledningskontoret bör det uppdraget behandlas
i särskilt ärende av kommunstyrelsen.
Proposition – uppdrag till socialnämnden och utbildningsnämnden
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
yrkandena.
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna delårsbokslutet för perioden 1 januari-30 augusti 2017.

att

uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få
nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.

att

uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få
en budget i balans.

Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
snarast dock senast under februari månad 2018.
_____________________________
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1.

Granskning av delårsrapport 2017

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige
fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017.


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

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2017.
Vi bedömer att det utifrån kommentarerna till respektive verksamhetsmål är svårt att avgöra huruvida målet är uppnått eller inte. Vi anser att det behöver kopplas indikatorer
eller motsvarande till målen för att möjliggöra utvärdering. Vi kan därför inte göra någon
bedömning i denna del.
Vi bedömer vidare att redovisningen av måluppfyllelsen ska göras utifrån en prognos för
helårsutfallet, vilket vi påtalat tidigare år.

Oktober 2017
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Granskning av delårsrapport 2017

Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. I revisorernas uppgift ingår att granska
kommunens delårsrapport.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

2.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



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

2.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:


Kommunallag (KL), kap 9:9 a



Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9



Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport



Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning



Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

2.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande:


översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2017-08-31,



förvaltningsberättelsens innehåll,
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Granskning av delårsrapport 2017

hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information
som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda synpunkter
kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller.
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Iakttagelser och bedömningar

3.1. Lagens krav och god redovisningssed
3.1.1.

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket överensstämmer med lagen om kommunal redovisning1. Resultatet för perioden uppgår till 26,7 mnkr
(2016-08-31: 59,8 mnkr).
Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys. Resultatet i den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen) uppgår till 40,2 mnkr (2016-08-31: 75,8 mnkr).
Översiktlig förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas.
Upplysningarna lämnas per nämnd.
Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende verksamhet beskrivs i
kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbeskrivningar (bilaga 1-5). Motsvarande
beskrivning avseende ekonomin kan utvecklas till exempel vad gäller hur den förväntade
utvecklingen i verksamheten kommer att påverka ekonomin i framtiden.
En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår av
förvaltningsberättelsen. Investeringarna under perioden uppgår till 23,6 mnkr. Enligt
prognosen för år 2017 ska investeringarna uppgå till 44,4 mnkr vilket innebär att det återstår att arbeta upp 20,8 mnkr fram till årsskiftet. Prognosen innebär att 15,0 mnkr av årsbudgeten inte kommer att genomföras under år 2017.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 14,1 mnkr vilket är
0,8 mnkr sämre än budgeterat. Enligt prognosen kommer nämnderna att överskrida tilldelade budgetbelopp med 16,2 mnkr. Socialnämnden och utbildningsnämnden överskrider budgeten med 22,6 mnkr respektive 4,9 mnkr medan kommunstyrelsen redovisar en
positiv avvikelse med 9,2 mnkr. Orsaker till avvikelserna beskrivs inom ramen för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbeskrivningar (bilaga 1-5).
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Bedömningen är
att balanskravet uppfylls vilket innebär en ekonomi i balans. Det finns inga underskott att
återställa från tidigare år.
Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats och vilka juridiska personer
den består av framgår i delårsrapporten.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Räkenskaperna
1

Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 9 § 1
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omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation.
Sammanställda räkenskaper redovisas separat och omfattar de bolag och förbund som ska
ingå.
Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten.
Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser framgår av not till balansräkningen.

3.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017.

3.2. God ekonomisk hushållning
3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som
fastställts i budget 2017. Kommunen har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år.
Finansiellt mål, fastställt av
fullmäktige i budget 2017

Prognos 2017

Kommunen ska uppvisa ett positivt
resultat.

Resultatet uppgår till 14,1 mnkr enligt
Prognosen pekar på att målet
prognosen och till 125,6 mnkr för år 2015kommer att nås.
2019.

Investeringar ska självfinansieras.

Resultat och avskrivningar ger ett
utrymme för investeringar på 244,7 mnkr Prognosen pekar på att målet
för år 2015-2019. Investeringarna
kommer att nås.
prognostiseras till 193,4 mnkr.

Verksamhetens nettkostnader i
förhållande till skatteintäkter och
Nettokostnaderna ska inte överstiga 98 statsbidrag uppgår till 93,8 % efter andra
% av intäkterna från skatter och bidrag. tertialet. I prognosen för år 2017 uppgår
nyckeltalet till 97,8 %. För år 2015-2019
uppgår nyckeltalet till 96,0 %.

Måluppfyllelse, kommunens
bedömning

Prognosen pekar på att målet
kommer att nås.

Enligt prognosen uppfylls samtliga finansiella mål.
Mål för verksamheten
Kommunfullmäktige har i budget 2017 utifrån en övergripande vision och målsättning
fastställt verksamhetsmål för kommunstyrelsen och nämnderna. Verksamhetsmålen är
uppdelade i följande perspektiv.


Medborgare



Ekonomi



Företagande

Oktober 2017
Borgholms kommun
PwC

6 av 7

43



Medarbetare



Miljö- och kultur

Granskning av delårsrapport 2017

I delårsrapporten utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv på en övergripande nivå och per nämnd. Utvärderingen, som görs per 31 augusti, visar följande på den
övergripande nivån.
Målom råde

Mål

Kom m unens
bedöm ning

Medborgare

3 mål

Ett mål uppnås
och tv å mål
uppnås delv is.

Ekonomi

2 mål

Båda målen
uppnås delv is.

Företagande

2 mål

Ett mål uppnås
och ett mål
uppnås delv is.

Medarbetare

1 mål

Uppnås delv is

Miljö- och kultur

1 mål

Uppnås delv is

På en övergripande nivå bedöms två mål uppnås medan resterande sju mål bedöms uppnås delvis.
I delårsrapporten redovisas samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten.

3.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2017.
Vi bedömer att det utifrån kommentarerna till respektive verksamhetsmål är svårt att avgöra huruvida målet är uppnått eller inte. Vi anser att det behöver kopplas indikatorer
eller motsvarande till målen för att möjliggöra utvärdering. Vi kan därför inte göra någon
bedömning i denna del.
Vi bedömer vidare att redovisningen av måluppfyllelsen ska göras utifrån en prognos för
helårsutfallet, vilket vi påtalat tidigare år.

2017-10-31
Pär Sturesson

Caroline Liljebjörn

Pär Sturesson
Uppdragsledare

Caroline Liljebjörn
Projektledare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-10-25

2017/250-

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag på sammanträdesdagar 2018.
Förslag
Godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2018.
Ärendet
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för
sammanträdena.
Beslutsunderlag
Samråd med respektive ordförande.
Övriga nämnders förslag till sammanträdesdagar.
2017 års sammanträden.
Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden
för 2017 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekomiiska
redovisningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan
samma upplägg användas även 2018.
Eftersom arbetsutskottets sammanträden oftast innehåller både besök och
beslutsärenden är förslaget för i år att dessa separeras så att ena sammanträdet i görligast mån är fritt från besök.
Det andra utskottssammanträdet är följaktligen inriktat på besök och de
beslutsärenden som brådskar.
Kommunledningskontoret

Jens Odevall
Kommunchef

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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SAMMANTRÄDESTIDER
2018
Nämnd/styrelse

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige
Måndag kl 18:00

15

19

19

16

21

18

Kommunstyrelsen
Tisdag kl 13:00

23

SN arbetsutskott
Måndag 13:00
SN arbetsutskott IFO
Måndag 13:00
Utbildningsnämnden
Tisdag kl 10:00
UN arbetsutskott
Onsdag 13:00

Samhällsbyggnadsn.
Torsdag kl 09:00
Samhällsbyggn au
Torsdag kl 09:30.
Besiktningsresor 09.00

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

20

17

15

19

17
ev 10

KS arbetsutskott beslut
9, 30
Tisdag kl 08:30 besök/beslut
Socialnämnden
Måndag 13:00

Juli

27

27

24

29

26

28

25

heldag 9-17

6

6
13

30

27

11

6
13

4

heldag 9-17

3
10

8
15

5
12

7
14

4
11

9
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Marie-Louise Johansson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Simon Lind <simonoland@hotmail.com>
den 26 oktober 2017 20:34
Marie-Louise Johansson
Ersättare i valnämnden

Hej!
Jag önskar avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i valnämnden.
Simon Lind
Skaffa Outlook för Android

1
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Marie-Louise Johansson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Reiner Fölster <rf-konsult@kompetens.net>
den 2 november 2017 15:04
Marie-Louise Johansson
ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Med ref till protokoll 2017‐10‐31 D‐nr 201‐8066‐17 meddelar jag att jag inte ställer upp som
ledamot/ersättare enligt ovan.
Med vänliga hälsningar
Reiner Fölster

1

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 – SN
- Info – regionförbundet
Regional Utvecklingsstrategi
- Redovisning oavslutade
motioner/medborgarförslag
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Oktober
September 16
18
September
- revisorerna info
- INFO – UN
- INFO – Ölands Turist
- kulturplan
- motioner
- parkeringsnorm och
parkeringsköp
- inrättande av fmberedning

November
20

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT
- Hållbarhetspolicy
- Arkivreglemente
- delårsrapporter
- Taxor
räddningstjänsten
- anmälan
medborgarförslag
December
18 (ändrat)

November
- revisorerna info
- Budget 2018
- Delårsrapporter
- tilläggsbudget
- återrapport vattengrupp
- sammanträdestider

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.

