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Förändringar i Verksamhetsplan med budget
Följande beslutades i KS §187 och har ändrats i dokumentet:


Att-sats avseende uppdrag till Borgholm Energi har tagits bort (s.
20).



Överförmyndarens budgetram har utökats med 100 tkr.



Socialnämndens budgetram har utökats med 6 mkr, varav 5 mkr från
kommunstyrelsen och 1 mkr från resultatet.



Kommunstyrelens budgetram har tillförts 500 tkr som pott för
personal- och kompetensförsörjningsåtgärder.



Hyra avseende Kamelen, 920 tkr/år, har tagits bort.
Kommunstyrelens ram minskar med motsvarande.



Lagt till projekt ”Ombyggnad av skolor vid ev. flytt av år 6” i
investeringsbudget 2018 och plan 2019.



Projekt ”Målning A-huset” har tagits bort från investeringsbudget
2018, under rubrik Fastigheter upprustning”.



Lagt till projekt ”Utveckling Åkerbobadet” i investeringsbudget 2018,
under ”Fastigheter upprustning”.



Beslut i KS medför följande förändringar i verksamhetsplan med
budget 2018 samt plan 2019-2020:
o

2.3.3 Ramförändringar (s.12)

o

2.3.4 Likviditet (s.13)

o

2.3.8 Avstämning mot balanskrav (s. 15)

o

2.3.9.1 Investeringarna ska självfinansieras (s. 16)

o

2.3.9.2 Ett resultat som är minst 3 % av skatter och bidrag (s.
16)

o

2.3.9.3 Ekonomin ska utgöra begränsningar för
verksamheten (s. 17)

o

2.3.11 Förslag på budgetering av statsbidrag
”välfärdsmiljarder” (s. 19).
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o

4.1 Driftbudget (s. 22)

o

4.2 Resultatbudget (s. 23)

o

4.3 Balansbudget (s. 24-25)

o

4.4 Kassaflödesanalys (s. 26)

o

4.5 Investeringsbudget (s. 28-31)

o

Bilaga 1 - Kommunstyrelsen, tabeller och text är korrigerad
(s.33-34)

o

Bilaga 2 – Socialnämnden, tabeller är och text är korrigerad
(s. 37-38)

o

Bilaga 4- Överförmyndare, tabeller och text är korrigerad (s.
50)

Övriga korrigeringar:


Omformulering av stycket 2.1.5 Intern kontroll



Avstämning av finansiella mål (s.15) är prognos 2017 ändrad till ”ej
uppnått” avseende mål ”ett resultat som är minst 3 % av skatter och
bidrag.



Det finansiella målet ”ett som resultat som överstiger 3 % av skatter
och bidrag har omformulerats till ”ett resultat som är minst 3 % av
skatter och bidrag” (s. 16).



Mål för Borgholms kommun har ändrats till endast innehålla KF-mål
och nämndsmål (s. 18).



Sidbrytningar har lagts till i kapitel 4.



Prognos 2017 i investeringsbudget har korrigerats (s. 28-31).



Förändringar i VA-taxa. Den enda förändringen jämfört med VA-taxa
2017 är en generell höjning med 4,5 %. I utskicket till
kommunstyrelsen fanns det med fler förändringar som inte är
aktuella under 2018.

Linda Kjellin
Controller

Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomichef
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1 Inledning
1.1 Förväntningar på 2018
Kommunalrådet har ordet
Jag är mycket nöjd med årets budgetprocess. Detta då alla partier och nämnder beretts
möjligheter att ta upp olika behov och förslag till verksamhetsförändringar tidigt i processen.
Processen har blivit mer transparant och delaktigheten har varit större än tidigare år.
Även för 2018 finns förutsättningar att budgetera ett starkt resultat trots de betydande
satsningar som görs och tidigare års satsningar som fortlöper och lever vidare. 2018-års
budgeterade resultat ligger på tre procent och överstiger måttet för god ekonomisk
hushållning. En stor anledning att vi lägger oss på en så hög nivå är att vi har många stora
investeringar framför oss utan nya upplåningar.
En investering av större betydelse är satsningen på att bygga 20 hyresrätter i egen regi, vilket
har välkomnats av många partier. Bostadsbristen är påtaglig i hela Sverige och Borgholms
kommun är inget undantag. Svårigheten att få tag i lediga lägenheter är ett bekymmer för
enskilda kommuninvånare men verkar också hämmande för tillväxten.
Därutöver satsar vi på mer aktiv fritid för våra ungdomar så som till exempel
allaktivitetsparker i Borgholm och Löttorp. Utöver detta kommer vi att fortsätta med
upprustningen av allmänna lekplatser och grönområden under 2018. En stor del av
investeringsbudgeten går till upprustning av lokaler för våra kärnverksamheter.
I budgeten finns utrymme att fortsätta vårt arbete för att vi ska bli ett föredöme som
arbetsgivare. Ökad sysselsättningsgrad där vi strävar efter heltid som norm, minskning av
delade turer och mindre arbetslag per chef är några av satsningarna i detta syfte.
Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god
kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska
utmaningar framöver. Likvärdig och jämlik service ska erbjudas samtidigt som kommunen
levererar ändamålsenlig och effektiv verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns till
för medborgarna.

Ilko Corkovic (S), Kommunstyrelsens ordförande
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Borgholms Kommun

3

Inledning

1.2 Organisation

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. De
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms kommun
styrs av politiker som valts direkt av våra kommunmedborgare. Deras uppgift är att
representera folket i kommunen och ange inriktningen för kommunens verksamheter och
kommunens utveckling- vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras.
Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tar
beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De utser också kommunstyrelsen,
som har till uppgift att leda och samordna allt arbete inom alla kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutar också vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter.
Nämnderna ansvarar sedan för ett visst område. I Borgholms kommun finns
samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd och utbildningsnämnd.

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

Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda tjänstemännen, medarbetare och chefer som i praktiken sköter
genomförandet av kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiska beslut följs och
genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och
arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att
följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna. För
att avlasta nämnderna och kommunstyrelsen i rutinärenden och detaljbeslut, så delegerar
politikerna i vissa fall beslutanderätt ner till enskilda tjänstemän. Formerna för detta redovisas
i respektive nämnds, samt kommunstyrelsens delegationsordning.
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Lagar och regler
Flera Lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och Regeringsformen reglerar
kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver finns flera andra
lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel Socialtjänstlagen, Skollagen,
Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

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

Mandatfördelning
I fullmäktige sitter 35 ledamöter och mandaten fördelas på partierna utefter valresultatet. Val
sker vart fjärde år i samband med riksdagsval. Val kommer att ske under hösten 2018.

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

Borgholms Kommun

5

Förvaltning

2 Förvaltning
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 ekonomiskhushållning säkerställs.
Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet
som bedrivs och de resultat som önskas uppnås. Arbete för att färdigställa ett styrdokument
pågår och väntas bli klart under 2018.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det
dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument
utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska
få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden genomsyrar
verksamheterna.

Borgholmsmodellen
Borgholmsmodellen är en budgetmodell som fördelar resurser utifrån referenskostnad, det vill
säga det statsbidrag som kommunen får för att bedriva de olika verksamheterna. Utifrån detta
genereras den kostnadsram som verksamheten enligt SCB (Statistiska centralbyrån) borde
bedrivas inom med hänsyn taget till demografi och social sammansättning. 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 budget 2017 samt
senast kända räkenskapssamandrag. Jämförelse sker efter att data räknas upp till 2017 års
nivå.

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

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För verksamheten
ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin beslutas de finansiella mål som är av
betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning.
Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergripande
strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, ekonomi, företagande, medarbetare samt
miljö och kultur. Utifrån de strategiska målen har respektive nämnd beslutat om nämndsmål.
Nämndsmålen har sedan mynnat ut i mer verksamhetsnära mål. I boksluten kommer
utvärdering av måluppfyllelsen för respektive perspektiv att ske.

Kommunfullmäktigemål
Medborgare
Beskrivning av perspektiv
Medborgarna utgör tillsammans Borgholms kommun, där alla är viktiga och ska känna sig
välkomna, hörda och trygga. Alla kommunmedlemmar ska erbjudas en kommunal service
med god kvalitet. Borgholms kommun ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för att
leva, verka och bo i hela kommunen året runt.
Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.

Ekonomi
Beskrivning av perspektiv
Borgholms kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning
definieras av Kommunallagen 8 kap 5 §. Det är viktigt att alla verksamheter ansvarsfullt ser
hur skattekronorna används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Kommunfullmäktigemål
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och
stabilitet.
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.

kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Företagande
Beskrivning av perspektiv
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för företagande. Vi ska vara en
framgångsrik och tilltalande kommun med ett föredömligt företagsklimat och med en positiv
framtidstro som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen.
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.

Medarbetare
Beskrivning av perspektiv
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att
utveckla sig själva och verksamheten. Det är viktigt med en ökad delaktighet och inflytande
för att öka trivsel och frisknärvaron. Nöjda, friska medarbetare skapar förutsättningarna för att
kunna ge bra service med god kvalitet till medborgarna. Medarbetarna är kommunens
viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter beslutade mål.
Kommunfullmäktigemål
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och
delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.

Miljö- och kultur
Beskrivning av perspektiv
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling
genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och natur. Miljö- och
kulturarbetet ska präglas av såväl långsiktighet som av helhetssyn. De gällande lokala,
regionala och nationella målen ska vara vägledande i den löpande verksamheten.
Kommunfullmäktigemål
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv
utveckling av kommunen.

Intern kontroll
Intern kontroll ingår i kommunens styrmodell och kan omfatta delar i verksamhetens
organisation såsom system för styrning, ledning, redovisning, uppföljning och kontroll,
utifrån gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer. Delar av
internkontrollplanen följs upp på nämnderna och utgör tillsammans med nämndens egna
kontroller nämndens totala kontrollplan.
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 intern 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.
Vidare ska en intern kontroll ge medarbetare och politiker trygghet genom att skydda dem
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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från oberättigade misstankar om oegentligheter.
Nedan redovisas den internkontrollplan som är aktuell för 2018.
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Investeringen
komponentindelas på
fel grunder.

2. Möjlig

2. Lindrig

4

Granskning

Investeringar
Kommunfullmäktige beslutar investeringsram samt godkänner framtagna investeringsprojekt
för den kommande femårsperioden. Medel anslagna för investeringar får inte användas till
driftkostnader.
En investering är ett inköp av
- en anläggning som har en varaktighet över minst fem år
- en inventarie som har en varaktighet över minst tre år.
Beloppet som krävs för att det ska klassas som en investering är ett prisbasbelopp.
Understiger köpet detta belopp kommer den vid bokslutet att belasta driften inom nämnden.
Från och med 2014 görs komponentavskrivning på investeringar vilket innebär att
investeringen delas upp i olika delar beroende på komponenternas olika livslängd.

Taxor
Nämndens taxor och avgifter ses över i samband med budgetarbetet. Taxor och avgifter
beslutas av kommunfullmäktige. Förändringar av taxor för 2018 återfinns i sista kapitlet,
kapitel 5.

2.2 Personal
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, i synnerhet medarbetare
med högskoleutbildning, är det viktigt för kommunen att både kunna behålla och rekrytera
medarbetare i framtiden.
Den totala sjukfrånvaron i kommunen minskar, även långtidssjukfrånvaron har gått ner.
Aktiva insatser för att motverka sjukskrivning pågår. En del av detta handlar om att få
närvarande chefer med rimlig arbetsbelastning. En förtätning av antalet chefer pågår. Ett
aktivt arbete med friskvård pågår som hälsoprofiler, hälsoinspiratörer mm. Ett nära samarbete
med Previa, hälsoscentralen och försäkringskassan har inletts i syfte att minska
sjukskrivningarna.
I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare kommer satsningar att ske på bland annat
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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ledarutveckling, arbetsmiljöarbete, jämställdhets- och mångfaldsarbete för att hela
organisationen ska genomsyras av en god personalpolitik. Samtliga chefer har genomgått en
utbildning i stresshantering, sin egen såväl som att se signaler hos medarbetarna.
Aktiviteter som planeras för 2018 utgår ifrån de av kommunfullmäktige uppsatta mål. Bland
annat ska samtliga chefer ta del av ledarutvecklingsprogrammet. Ett mål är att fortsatt minska
sjukfrånvaron genom den plan som är lagd med förebyggande, hälsofrämjande aktiviteter. Ett
ytterligare mål är att samtliga chefer/medarbetare kommer ha tillgång till underlag för
medarbetarsamtal inklusive individuella mål och uppföljning.

2.3 Ekonomi
Budgetförutsättningar
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och
arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det är svårare än normalt för
arbetsgivarna att rekrytera personal, särskilt svårt inom delar av offentlig sektor.
Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur. Men
det döljer den tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden, att det råder hög arbetslöshet bland
stora delar av utrikesfödda.
Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär en arbetsmarknad där det blir svårt att
öka arbetade timmar ytterligare. Under 2019 och 2020 antas konjunkturläget normaliseras.
BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas därför svagare dessa år. Situationen för
kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård
och omsorg fortsätter växa i snabb takt.
Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets ökning avtar gradvis till en takt som 2019
understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet, för att därefter öka något
(SKL, cirkulär 17:47).
Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2016

2017

2018

2019

2020

2021

BNP*

3,4

3,4

2,8

1,6

1,3

1,6

Sysselsättning, timmar*

2,1

1,2

0,9

–0,2

0,4

0,4

Relativ arbetslöshet,
nivå

7

6,6

6,4

6,5

6,5

6,5

Timlön,
konjunkturlönestatistiken

2,4

2,5

3,1

3,4

3,4

3,4

Konsumentpris, KPI

1

1,9

1,8

2,3

2,8

2,6

Realt skatteunderlag

2,6

1,6

1

0,8

0,5

0,9

Befolkning

1,3

1,4

1,1

1

1

1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling. (Källa: Sveriges kommuner och landsting)
Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod,
vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster.
Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling. Detta mått beräknas och publiceras
varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB.
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Skattesats
Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av kommunens intäkter
är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har till syfte att erbjuda
kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var man bor. Kommunen tar också ut
avgifter inom t.ex. barn- och äldreomsorg. Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad
enligt följande




Kommunalskatt 21,58 krona/skattekrona
Landstingsskatt 11,37 krona/skattekrona
Församlingsskatt 1,95 krona/skattekrona (icke medlemmar betalar en
begravningsavgift om 0,41 krona/skattekrona).

Ramförändringar
Ramarna utgår från 2017 års budgetramar samt kompensation för lönerevisionen 2017 (3
månader 2018). De prioriteringar som gjordes inför budget 2017 finns med i tabellen för att
synliggöra vilka satsningar som genomfördes föregående år.
Prioriteringar av engångskaraktär, avslutade projekt eller effektiviseringar avräknas i
justeringskolumnen, i övriga fall finns prioriteringar från tidigare år även med i budgetramar
2018. Justeringar i föregående års ram består av effektiviseringar inom utbildningsnämnden,
engångssatsning för utbildning samt tilläggsbudgeteringar som gjorts genom åren.
Prioriteringar inför budget 2018 uppgår till 19,8 mkr, dessa specificeras i bilagorna till kapitel
3 under respektive förvaltning.
Ramförändringar (tkr)
Utgångsläge
Budget 2017

Löneökning
3 mån

Prioritering
2017

Justering
fg års
budget

Prioritering
2018

Förslag
Budget
2018

Socialnämnd

270 796

1 701

6 260

-1 006

11 050

282 541

Utbildningsnämnd

173 839

820

1 091

-700

1 100

175 059

Kommunstyrelsen

135 497

164

6 808

-2 548

7 262

140 375

Borgholms slott

823

0

0

-823

0

0

Samhällsbyggnadsnämnd

14 034

109

235

-1 000

0

13 143

Bostadsanpassning

1 505

3

247

0

0

1 509

Revision

682

0

0

0

0

682

Överförmyndare

860

0

80

0

100

960

Valnämnd

0

0

0

0

350

350

Totalt nämnder

598 036

2 798

14 721

-6 077

19 862

614 619

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
kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Att en kommun redovisar ett positivt resultat är inte sammankopplat till det
likviditetsutrymme som kommunen har. Exempelvis bokas intäkter från Migrationsverket upp
i resultatet där intäkten uppstår för att den ska matcha kostnaden, men i praktiken kan det
dröja innan pengarna utbetalas till kommunen. Ett annat exempel är att en hög
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investeringstakt påverkar likviditeten då kommunen betalar leverantörerna för utfört arbete i
den period som arbetet utförs medan kostnaden fördelas på det antal år som är korrekt för
typen av investering.
Nedan redovisas likviditetens utveckling baserat på den budget som presenteras i dokumentet.
Under 2018 är budgeterad investeringsnivå högre än tidigare år och medför att likviditeten
minskar. I plan för 2019 och 2020 stärks likviditeten på grund av lägre investeringsnivå.
Svårigheten i prognosen är att bedöma i vilken omfattning återsökta medel från
Migrationsverket inkommer. Dröjer det längre än de antaganden som gjorts i prognosen,
påverkar det likviditeten negativt under 2018 och planperioden 2019-2020.

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.
Av den beviljade ramen på 551,5 mkr nyttjas 472,9 mkr av Borgholm Energi AB. Någon
större risk finns för närvarande inte i detta borgensåtagande.
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 nyttjas av Folkets Hus, ingicks under 2011, avser en satsning på 3-D
bio samt 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
delårsbokslutet per augusti 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 medlemskommuner i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, nyintjänade pensioner och
löpande pensionsutbetalningar.
Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner intjänade före
1998 och uppgår, inklusive löneskatt, till 224,4 mkr. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför
balansräkningen. De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i
balansräkningen uppgår till 21,4 mkr i budget 2018.
Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den så kallade
förmånsbestämda ålderspensionen (pensioner som utgår på inkomstbelopp över 7,5 gånger
prisbasbelopp). De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig skuld och
betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För detta är
15,7 mkr budgeterat.
Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Avsättning för
pensioner

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Ansvarsförbindelse

234,3

224,4

219,2

213,8

Avsatt till pensioner

18,8

21,4

20,6

19,8

Upplupna
kostnader

21,6

20,5

21,1

21,7

Totala
förpliktelser

274,7

266,3

260,8

255,2

Återlånade medel

274,7

266,3

260,8

255,2

Finansnetto
Budgeten för finansiella kostnader uppgår till 3,6 mkr. Den aktuella låneskulden är 259,3 mkr.
Amorteringsplanen för budget 2018 och för planperioden 2019-2020 är 3,9 mkr per år.
Låneförfallostruktur
Intervall

Kapitalbindning/
Genomsnitt (år)

Kapitalbindning/
Bundet Belopp (mkr)

Andel i procent

0-1 År

0,2

58 %

150,7

1-2 År

1,4

10 %

25,0

2-3 År

2,4

17 %

45,0

3-4 År

4,0

8%

22,0

4-5 År

4,9

6%

16,6

Total

1,3

100 %

259,3

Enligt tabellen ovan framgår det att den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens
lån uppgår till 1,3 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år och därav den höga
andelen 58 procent. Under 2018 kommer ett fast lån, 25,0 mkr, och ett rörligt lån, 31,9 mkr,
att omförhandlas.
Finanspolicyn förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent rörliga lån. I och
med det låga ränteläget har kommunens finanspolicy reviderats för att möjliggöra större andel
lån med rörlig ränta, för att senare kunna binda större andel om det finns indikationer på att
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räntan väntas stiga.
Kommunen arbetar 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.
Kommuninvest i Sverige AB införde under 2012 en återbäringsmodell där överskott som
upparbetats fördelas till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska förening som återbäring
och ränta. Medlemmarna ska enligt modellen använda medlen till att öka kapitalet, vilket i sin
tur förvärvar emitterade aktier i Kommuninvest Sverige AB. Enligt Rådet för kommunal
redovisning är den del av återbetalning och räntan, som ska användas för ökat kapital, inte att
betrakta som finansiell intäkt i kommunen och får följaktligen ingen effekt på
resultaträkningen.
Borgensavgift för upptagna lån i Borgholm Energi AB uppgår till 3,3 mkr och
borgensavgiften är satt till 0,6 procent.

Balanskrav
God ekonomisk hushållning definieras i kommunallagen som att resultaträkningens intäkter
ska överstiga dess kostnader, det så kallade balanskravet. SKL anser att god ekonomisk
hushållning är att ha ett resultat som är minst 2 procent av skatt- och bidragsintäkter.
Borgholms kommun klarar kommunallagens krav på balans i ekonomin under perioden, då
bokslut 2016, prognos 2017, budget 2018 och plan 2019-2020, blir i genomsnitt fyra procent
under femårsperioden.
Avstämning mot balanskravet (mkr)
(mkr)
Resultat

Medel

Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

28,8

67,0

14,1

19,9

20,7

22,2

Skatter och
utjämning

665,0

650,6

635,5

663,8

679,3

695,8

Resultat av
skatter och
bidrag (%)

4%

10 %

2%

3%

3%

3%

Avstämning finansiella mål
Finansiella
nyckeltal

Totalt

Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Målnivå

Investeringarna
ska
självfinansieras
(mkr)

Resultat och
avskrivningar ger ett
utrymme för
investeringar som är
högre än
investeringsvolymen.
över en
femårsperiod

Ett resultat som
är minst 3 % av
skatter och
bidrag

Årens resultat i
förhållande till
skatter och bidrag
ska vara minst 3 %

Ekonomin ska
utgöra
begränsningar
för verksamheten

Nettokostnad för
verksamheterna ska
följa budgeterad
nivå.
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Kommunen bestämmer själv sina finansiella mål. Borgholms kommun har tre finansiella mål
som ska bedömas över fem år. Det innebär att målen ska vara uppfyllda under en period av:




Två år bakåt (2016 – 2017)
Innevarande år (2018)
Två år framåt (2019 – 2020)

Kolumnerna redovisar måluppfyllnaden för femårsperioden för respektive år.
De tre målen redovisas var för sig nedan.

Investeringarna ska självfinansieras
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) samt
investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på 260 mkr.
Den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 226 mkr. Målet är uppfyllt för
femårsperioden. Målet är dock inte uppfyllt för prognos 2017 och budgetåret 2018 då
investeringarna är högre än utrymmet.

Ett resultat som är minst 3 % av skatter och bidrag
Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till den prognos av skatteoch bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gula linjen). Den blå linjen är det resultat
som redovisades i bokslutet 2016 samt prognos för 2017 och budget 2018 med planperiod
2019-2020. För femårsperioden uppnås målet då resultatet varit högre än 3 procent av skatter
och bidrag.
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Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Diagrammet visar budgeterat resultat för verksamheterna (den blå linjen) i förhållande till
nämndernas redovisade resultat (den gula linjen). Den gula linjen avser redovisat resultat för
2016, prognostiserat resultat för 2017 samt budgeterat resultat för 2018 till 2020. Under 2017
överstiger prognostiserade nettokostnader budgeterad nivå. För femårsperioden uppnås målet
då nämnderna redovisar en nettokostnad som är lägre än budgeterad nivå.

Kommunkoncern
Enligt den kommunala redovisningslagen ska delårsbokslut och bokslut innefatta en
sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan
juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de företag som
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna definition
betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi Elnät AB, Ölands Kommunalförbund och
Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen
för Borgholms kommun koncern. En sammanställd redovisning kommer att presenteras i
delårsbokslutet per den sista augusti 2018 samt i årsbokslutet 2018.
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Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande.

Mål för Borgholm Energi Elnät AB
Medborgare
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.

Nämndsmål
Vi arbetar transparent och med förutsägbarhet.
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Nämndsmål
Vi behandlar alla lika utifrån gällande regelverk.
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.

Nämndsmål
Vi arbetar lösningsorienterat och levererar god service.

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

Nämndsmål
Vi har god likviditet, på kort och lång sikt. Verksamheten drivs med god ekonomisk kontroll.
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.

Nämndsmål
Vi arbetar metodiskt för att effektivisera och förbättra vår verksamhet.

Företagande
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.

Nämndsmål
Vi har tydliga kriterier i upphandlingar för att få den bästa affären. Vi skapar tillväxt genom att vara
en integrerad del av samhällsutvecklingen.
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.

Nämndsmål
Genom ett professionellt och bra bemötande skapar vi goda relationer.

Medarbetare
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och
delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.

Nämndsmål
Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Medarbetarna ska göras delaktiga. Vi är en attraktiv
arbetsplats.

Miljö- och kultur
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar,
positiv utveckling av kommunen.

Nämndsmål
Vi har hållbarhet i fokus.

Förslag på budgetering av statsbidrag "välfärdsmiljarder 2018"
Regeringen har föreslagit ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting för
år 2017 och 2018. Till kommunerna fördelar regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas
specifika asyl- och flyktingmottagande och 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens
befolkning och fördelas inom ramen för det generella statsbidraget.
Regeringen har presenterat ett preliminärt utfall för 2018. Den del som fördelas via
flyktingvariabler bygger på antalet kommunmottagna flyktingar år 2013 till och med 1
september 2017 samt antalet asylsökande per 1 september 2017. Den del som fördelas via
invånarantalet fastställs efter att befolkning fastställts den 1 november 2017.
Preliminärt bidrag för 2018 är 11 080 152 kr.
Preliminärt bidrag 2019-2021 givet samma förutsättningar som för 2018.
Utfall givet samma
underlag åren 20182021

2018

2019

2020

2021

Enligt
flyktingvariabler

8 792 052

6 280 000

3 770 000

0

Enligt
befolkningsfördelning

2 288 096

3 810 000

5 340 000

7 630 000

Totalt

11 080 152

10 090 000

9 110 000

7 630 000

I budgetförslaget för 2018 finansieras förstärkning inom socialförvaltningen med 5 mkr utav
statsbidraget och nämndens budgetram utökas med motsvarande. Resterande 3,8 mkr bidrar
till att finansiera delar av övriga beslutade prioriteringar.
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2.4 Att-satser 2018
Kommunfullmäktige beslutar därmed
a t t skattesatsen 2018 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.
a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2018.
a t t anta Budget 2018 med plan för år 2019 och 2020.
a t t anta föreslagen investeringsram för år 2018 och föreslagna projekt samt investeringsplan
för 2019-2022.
a t t delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
a t t delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och
investeringsmedel från 2017 till år 2018.
a t t 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.
a t t borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2018.
a t t nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp
a t t godkänna revisionens förslag till budget för år 2018.
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3 Kommunens verksamheter
Kommunstyrelsen
Kommunsektorn står inför flera utmaningar i framtiden inom såväl kompetensförsörjning,
digitalisering och inte minst, att klara av framtida investeringar. I den kommande budgeten
och planen för kommande år framstår exempelvis satsningar på, kommunala hyresbostäder,
kommunens fastigheter och att verksamheterna ska ha ändamålsenliga lokaler, utveckla och
förbättra kommunens lek- och aktivitetsparker samt grönområden, följa den digitala
utvecklingen och aktivt arbeta för att utveckla digitala tjänster, som viktiga för framtiden. Se
bilaga 1.
Socialnämnden
Socialförvaltningen ska vara en framtida arbetsgivare där det sker ett arbete med
kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare. Där ingår det
politiska uppdraget att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med
arbetssättet vägen till heltid som norm. Antalet chefer har förstärkts och det bidrar till ökad
kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och delaktiga chefer.
Utvecklingen inom e-Hälsa innebär att socialförvaltningen måste påvisa vikten av och
medverka till att alla invånare har en god tillgång till internet. E-Hälsa och teknik i
människans tjänst, kommer i framtiden att vara mer utvecklat i vår kommun.
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 . Se bilaga 2.
Utbildningsnämnden
Andelen elever med annat modersmål har ökat. Alla elever med annat modersmål har rätt till
modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Detta ställer delvis nya
krav på verksamheten vad gäller kompetens och resurser. En ny ledarorganisation
genomfördes inför läsår 2017/2018 och förväntas bidra till en bättre arbetsmiljö och ett bättre
samarbete i organisationen.
Budget 2018 kommer att anpassas efter ny barn- och elevpeng till både de barn och elever
som går i kommunens verksamheter och de som valt annan huvudman. Se bilaga 3.
Samhällsbyggnadsnämnden
I framtiden behövs ett fortsatt arbete med att öka servicenivå, tillgänglighet och bemötande
gentemot medborgare och företagare. Rutiner kommer att ses över för att uppnå
förvaltningens mål. Förbättrade rutiner väntas skapa en effektivare administration.
Förvaltningen ser fördelar med digitala tjänster för medborgare, företagare och
administrationen. Således kan digitala tjänster förbättra måluppfyllelsen och arbetsmiljön.
Förvaltningen ser behovet att kunna arbeta mer strategiskt. Numera prioriteras
ärendehandläggning för att hamna i fas. Se bilaga 4.
Överförmyndare
Under 2018 fortsätter samarbetet med Kalmar kommun avseende en gemensam
överförmyndarverksamhet. En förstudie pågår för att eventuellt bilda en gemensam
överförmyndarnämnd mellan kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga. Se bilaga 5.
Allmänna val
Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018. Se bilaga 6.
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4 Kommunens räkenskaper
4.1 Driftbudget
I driftbudgeten presenteras budget och utfall för verksamheterna för år 2016. För 2017
redovisas beslutad budget och prognos. Driftbudget 2018 med ett budgeterat resultat 19,9 mkr
samt plan för 2019 och 2020.
Driftbudget (tkr)
Bokslut 2016

Prognos 2017

Redovis
ning

Plan
2020

Socialnämnd

261 920

260 871

270 796

293 363

282 541

294 802

302 764

Utbildningsnämnd

166 331

165 302

173 839

178 784

175 059

179 233

183 070

Kommunstyrelsen

128 254

94 490

135 497

126 363

140 375

141 210

141 977

0

-773

823

-978

0

0

0

12 708

10 506

14 034

13 354

13 143

13 699

14 211

1 249

2 454

1 505

1 222

1 509

1 652

1 783

780

1 583

860

1 564

960

966

970

0

0

0

0

350

0

0

682

682

682

604

682

682

682

571 925

535 115

598 036

614 276

614 619

632 243

645 456

0

25 016

0

-17 886

0

0

0

Summa
verksamhetens
nettokostnader

571 925

560 131

598 036

596 390

614 617

632 243

645 456

Finansförvaltning

-582 571

-627 168

-613 005

-610 535

-634 533

-652 952

-667 669

-10 646

-67 037

-14 968

-14 145

-19 914

-20 709

-22 213

Samhällsbyggnadsnä
mnd
Bostadsanpassning
Överförmyndare
Allmänna val
Revision
Totalt nämnder
Justering för
externredovisning

Totalt
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4.2 Resultatbudget
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är hämtade från SKLs cirkulär 17:47 och grundar sig
på en befolkning om 10 850 som är en bedömning med hjälp av kommunens invånarregister
samt tidigare års invånarantal.
De finansiella intäkterna består av intäktsräntor och borgensavgiften från Borgholm Energi
AB. Borgensavgiften grundar sig på beslutad borgen och nya beslut i kommunfullmäktige.
Finansiella kostnader består av kostnadsräntor från lån och finansiella leasingavtal.
Det budgeterade resultatet för 2018 motsvarar 3 procent av skatter och bidrag, kommunen
klarar därmed uppsatt mål om 3 procent. Detta resultat innebär att kommunen klarar målet om
god ekonomisk hushållning och att finansiera investeringsvolymen. För planperioden 2019
och 2020 ökar resultaten, då kostnaderna ökar i lägre takt än skatteintäkter och generella
statsbidrag och utjämning.
Resultatbudget (tkr)
Bokslut 2016

Prognos
2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Verksamhetens
nettokostnader
Verksamhetens intäkter

213 827

221 084

122 777

125 485

138 034

-773 958

-817 473

-743 303

-761 145

-788 125

-22 684

-24 602

-23 060

-22 506

-22 733

-582 815

-620 991

-643 586

-658 166

-672 824

Skatteintäkter

412 093

429 043

446 893

463 416

474 702

Generella statsbidrag och
utjämning

238 496

206 485

216 895

215 866

221 131

3 789

4 259

3 334

3 334

3 334

Finansiella kostnader

-4 527

-4 651

-3 622

-3 741

-4 130

Periodens/Årets
Resultat

67 037

14 145

19 914

20 709

22 213

Resultat enligt målet
om 3 % av skatter och
bidrag

10,3 %

2,2 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens
nettokostnader

Finansiella intäkter
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4.3 Balansbudget
Balansbudgeten är baserad på nu kända fakta vad gäller investeringsplan och upplåning.
Investeringstakten har ökat under 2016 och 2017. Den totala investeringsbudgeten 2018
uppgår till 61,2 mkr.
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är
finansierade med skatteintäkter. De tillgångar som inte är finansierade med skatteintäkter
finansieras med lån. Soliditeten har ökat under 2016 och 2017 då tillgångarna har finansierats
via eget kapital och inga nya lån tagits upp. Soliditeten förväntas öka ytterligare under
budgetåret 2018 och planperioden 2019 och 2020. Detta till bakgrund av att förväntade
positiva resultat återinvesteras i kommunen.
I ett förslag till regeringen kommer en ny ändamålsenlig kommunal redovisningslag som
tidigast kunna träda i kraft 2019. Förslaget innebär att pensionsförpliktelsen före 980101
inklusive löneskatt, 219,2 mkr för 2019, som idag inte redovisas i balansräkningen lyfts in i
balansräkningen mot det egna kapitalet 273,1 mkr enligt fullfonderingsmodellen. Konkret
innebär modellen att soliditeten kommer att sjunka från 41 procent till 11 procent. Detta i sin
tur kommer att kräva resultat som minst följer 3 procentsmålet av skatter och bidrag för att
kunna återställa soliditeten. Detta är endast en redovisningsteknisk åtgärd som inte kommer
att påverka likviditet eller upplåning. Då förslaget inte har vunnit laga kraft ännu är det inte
medräknat i balansbudgeten för budget 2018 och plan 2019.
Likviditeten 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. Likviditetsprognosen för 2017
uppgår till 66,4 mkr och i budget 2018 till 49,7 mkr. Ett antagande är att Migrationsverket
betalar ut ersättningar i samma takt som nya fordringar upparbetas.
Balansbudget (tkr)

Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

408 550

428 297

465 382

478 936

491 473

Maskiner och inventarier

13 345

14 495

15 575

16 655

17 735

Finansiella anläggningstillgångar

16 940

14 832

15 129

15 431

15 740

Summa anläggningstillgångar

438 835

457 624

496 086

511 022

524 948

0

0

0

0

0

135 511

124 108

125 742

126 446

127 143

59 158

66 404

49 740

52 264

56 575

194 669

190 512

175 482

178 710

183 718

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
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Balansbudget (tkr)
SUMMA TILLGÅNGAR

633 504

648 136

671 568

689 732

708 666

-171 963

-239 000

-253 145

-273 059

-293 768

-67 037

-14 145

-19 914

-20 709

-22 213

-239 000

-253 145

-273 059

-293 768

-315 981

-16 816

-18 829

-21 444

-20 550

-19 775

Långfristiga skulder

-261 455

-260 854

-256 954

-253 054

-249 154

Kortfristiga skulder

-116 234

-115 308

-120 111

-122 360

-123 756

Summa skulder

-377 689

-376 162

-377 065

-375 414

-372 910

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-633 504

-648 136

-671 568

-689 732

-708 666

Kommunala borgensåtaganden

455 417

456 328

551 500

551 500

551 500

Pensionsförpliktelser före 980101 inkl
löneskatt

234 696

234 270

224 374

219 216

213 761

177 380

196 770

239 132

257 968

275 794

78 435

75 204

55 371

56 350

59 962

38 %

39 %

41 %

43 %

45 %

59 158

66 404

49 740

52 264

56 575

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

Skulder

Ansvarsförbindelser (tkr)

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel
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4.4 Kassaflödesanalys
En översiktlig bild av kommunens finansiering 2016 – 2020 visar att investeringarna är på en
nivå som gör att de självfinansieras, enligt plan. Viktigt är dock att alla verksamheter håller
sin ram för att klara kommunens budgeterade resultat. Tabellen inkluderar föreslagen
amorteringsplan 3,9 mkr per år för perioden 2018 - 2020.
Den budgeterade likviditeten för 2018 är något lägre då investeringstakten är högre än övriga
år. Ett antagande för åren 2017 - 2020 är att Migrationsverket utbetalar ersättning i samma
takt som nya fordringar upparbetas.
Kassaflödesanalys (tkr)
Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

67 037

14 145

19 914

20 709

22 213

0

0

0

0

0

22 684

24 602

23 060

22 506

22 733

0

0

0

0

0

926

2 824

3 433

0

0

-821

0

0

0

0

-2 242

-811

-817

-894

-775

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

0

0

0

0

0

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar

-35 204

11 756

-1 932

-1 005

-1 014

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

-44 231

-926

4 803

2 249

2 304

8 149

51 590

48 461

43 564

45 461

0

0

0

0

0

-46 239

-44 344

-61 225

-37 140

-37 250

0

0

0

0

0

-2 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-48 357

-44 344

-61 225

-37 140

-37 250

313

0

0

0

0

-10 000

0

-3 900

-3 900

-3 900

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

Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
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Kassaflödesanalys (tkr)
Ökning långfristiga fodringar

0

0

0

0

0

Minskning av avsättningar pga.
Utbetalningar

0

0

0

0

0

-9 687

0

-3 900

-3 900

-3 900

PERIODENS KASSAFLÖDE

-49 895

7 246

-16 664

2 524

4 311

Likvida medel vid årets början

109 053

59 158

66 404

49 740

52 264

59 158

66 404

49 740

52 264

56 575

Medel från finansieringsverksamheten

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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4.5 Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 61 225 tkr och är utfördelad på fem områden;
fastigheter, hamnar, övriga investeringar, infrastruktur och nämnder.
Under 2018 planeras ny, om- och tillbyggnation av bostäder, trygghetsboende och
Åkerboskolan. Under 2017 påbörjades arbetet i Byxelkroks hamn, som är planerat att även
fortsätta under 2018-2021. Övriga investeringar omfattar bland annat upprustning av allmänna
lekplatser och försköning av Löttorp. Inom området infrastruktur är det under 2018 budgeterat
för asfaltering, bredbandsstrategi, cirkulationsplats i Rälla och gatubelysning. Inom
nämndernas investeringsbudget ingår bland annat investeringar som är
verksamhetsanpassningar av lokaler.
Inför 2018 är investeringsgränsen ett prisbasbelopp.
Investeringsplan

Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Varav Kommunstyrelsen

43 405

43 541

60 025

35 940

36 050

35 150

24 950

Fastigheter ny, om- och
tillbyggnation

26 093

20 760

24 400

15 000

15 000

15 000

15 000

Fastigheter

X

X

X

Bostäder

X

Trygghetsboende

X

X

X

X

X

X

X

X

Åkerboskolan

455

Ombyggnad skolor vid ev. flytt
av år 6
Soldalen

X

X

Skogsbrynet

X

X

Höken 8

561

15 265

Kulturhus (Kronomagasinet)

789

5 040

Kommunförråd

X

X

X

Höken IT

2 276

Ekbacka hus 1 plan 2

8 294

Parkvillan §215/15,§75/16

2 064

Strömgården stödboende

3 162

Köpings skola fönster

1 001

Runstens förskola

7 946

Fastigheter upprustning

4 496

13 247

Fastigheter

500

9 870

6 400

6 400

6 400

6 400

X

X

X

X

X

Akutunderhåll och
felavhjälpande

X

X

X

X

X

X

Arbetsmiljöåtg/brandskydd

X

X

X

X

X

X

Kulturhus Kronomagasinet

X

Köpings skola målning

X

Strömgården fasadmålning

X

Kungsladugården Fönster

X

Kungsladugården Lanterniner

X

Slottsskolan sporthall vent
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Investeringsplan

Bokslut
2016

Prognos
2017

Budget
2018

Köpings skola dränering och
tillgänglighet

X

Borgholms tennishall

X

Runsten Idrottshall

X

X

Målning Rälla skola och
sporthall

X

Målning RIA

X

Målning Ekbacka 6

X

Målning Gärdslösa tak och
fasad

X

Tak Ölandslego

X

Soldalen Värmepump

X

Utveckling Åkerbobadet

X

Utemiljö skola och förskola

1 652

Plan
2022

3 009
1 683

Köpings skola
undervisningslokaler

268

Ekbacka hus 1 plan 2

452
915

Servicehus Böda §33/17

330
2 628

Soldalen §124/16

298

Strömgården §124/16

757

Arbetsmiljö Köping §121/KF

213

502

Biblioteket underhåll tak

232

Runstens förskola §83/17

1 000

Underhåll skolor

800

Solvändan (Löttorp 3:33)
Invändiga ytskikt

X

Viktoriaskolan (Ceres 1)
Fasadmålning

X

Björkviken (Solberga 1:130)
Invändiga ytskikt

X

Björkviken (Solberga 1:130) Ny
värmepump

X

Gärdslösa skola (Norra
Gärdslösa 16:3) Tak och
Fasad

X

Lokal - tennisbanor

X

Arbetsmiljö Åkerboskolan
garage

Plan
2021

1 842

Arbetsmiljö Ekbacka §195/16

Servicehus Byxelkrok §34/17,
§97/17

Plan
2020

X

Runsten Styrsystem

Uppvärmning Köping §12/17

Plan
2019

52

Åkerbohemmet golv

117

Sjöstugan §171/16

219
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Investeringsplan

Bokslut
2016

Åkerbohallen Duschar §124/16

178

Skogsbrynet Kallvattensystem
§124/16

95

Hamnar

Prognos
2017

5 153

Hamnar
Byxelkroks hamn

Plan
2019

9 000

Plan
2020

10 000

Plan
2021

950

15 000

605

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zinkanoder §171/16

Budget
2018

Plan
2022

8 000

0

300

Hamn och badstrand §78/17

45

Hamnvägen, brygga

2 133

Avsmalnad Hamnvägen

3 020

Övriga investeringar

1 043

3 661

3 130

540

650

2 750

550

Övriga investeringar
IT infrastruktur

X

IT Lagring

115

2000

IT nätverk serverrum

X

X

X

X

300

IT Server

540

X

IT VDI

348

X

IT Trådlöst
IT Brandvägg

X

IT UPS

X

Konst

40

Försköning Löttorp
Allaktivitetspark

50
X

X

X

X

X

X

X
498

Upprustning C Köpingsvik

312

Utveckling off lekplatser §95/17

501

Infrastruktur

X

6 622

4 923

X
7 625

5 000

4 000

3 000

3 000

Infrastruktur

X

X

X

X

X

Asfaltering

X

X

X

X

X

Cirkulationsplats Rälla §30/16

X

X

Bredbandsstrategi KF §173/13

X

X

Ölandsleden

1 600

1 600

X

Gatubelysning §7/16

4 117

1 197

X

Laddstationer §57/16

45

645

Cykelställ §32/17

70

GC Åkerhagen §31/17
Gatubelysning socp §74/16

X

X
170

399

GC Karlshöjd

250

Marknads- och fabriksv.
§98/17

328

Gatub Marknadsv. §98/17

133

Tullgatan §97/17

159
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Investeringsplan

Bokslut
2016

Prognos
2017

Vikingavägen §99/17

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

143

Planteringskärl §102/16

233

Borgholms torg

291

Västra kyrkogatan

166

Nämnder

553

803

Nämnder

1 200

1 200

1 200

X

X

X

1 200
X

1 200
X

Kommunstyrelsen
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd

341

474

83

330

129

Summa investeringar

43 958

44 344

61 225

37 140

37 250

36 350

26 150

Beslutat maxtak

43 423

45 560

61 225

40 000

37 250

36 350

35 000

Finansiell leasing

1 981

44 344

61 225

37 140

37 250

36 350

26 150

Mark

300

Total

46 239
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Taxor

5 Taxor
Sammanställning av förändringar av taxor
Kommunstyrelsen
Åkerbobadet
September-maj
Vuxna

35 kr

Barn, pensionärer

30 kr

Juni-augusti
Vuxna

40 kr

Barn, pensionärer

30 kr

Socialförvaltningen







Att sänka hemtjänsttimmen från 371 kr till 354 kr per timme (ingår i maxtaxan) enligt
resursfördelningsmodellen.
Att höja månadsavgiften för larm från 200 kr till 260 kr, (ingår i maxtaxan)
Att höja avgiften för hjälpmedel från 200 kr till 260 kr. (ingår i maxtaxan)
Att sänka avgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering från 371 kr/månad till 354
kr/månad.
Att höja avgiften för hämtning av hjälpmedel från 400 kr till 500 kr.
att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för
Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden
Timtaxa enligt miljöbalken respektive livsmedelslagen:


Att anta SKL:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2018.
PKV innebär att timtaxa för miljöbalken höjs från 857 kr till 884 kr och höja timtaxa
för kontroll enligt livsmedelslagen från 964 kr till 994 kr.

Taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen:
Att höja tillsynsavgifter inom rörlig och fast avgift avseende alkohollagen
Att anta avgift för e-cigaretter samt kombinationsavgift
Att anta administrativ avgift 239 kr vid analog ansökan och 0 kr vid ansökan via E-tjänst.
Borgholm Energi AB
Va-taxa 2018:


Generell höjning av VA-taxa med 4,5 %.

Övriga taxor 2018:


Taxa för allmän plats och gatuservering har lagts till även i hamntaxan, med A- och Bläge.
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Bilaga 1 - Kommunstyrelsen
Nämnden i korthet
Rambudget 2017

-135 497

Rambudget 2018

-140 375

Ordförande

Ilko Corkovic

Förvaltningschef

Jens Odevall

Verksamhet
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige
har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet.
Kommunstyrelsen
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.
Kommunledning
Kommunledningen omfattar verksamheterna, kommunledningskontoret, ekonomiavdelning,
personalavdelning, IT-avdelning, arbetsmarknadsavdelning och integration.
Borgholms slott
Borgholms Slott idag är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde vid mitten av
1600-talet. I dag är Borgholms Slott ett av regionens största turistmål som förvaltas av Statens
Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.

Förändringar mellan åren
Kommunstyrelsen

Förslag 2018

Plan 2019

Plan 2020

Utrednings- och utvecklingspott kulturplan

200

0

0

Personal- och
kompetensförsörjningsåtgärder

500

0

0

Främjande av publika aktiviteter

50

-50

0

200

0

0

Offentliga utrymmen

60

0

0

Bidrag till föreningar

150

0

0

Projekt: Recruit Camp Borgholm

200

-200

0

50

0

0

600

0

0

5 400

0

0

Sommarpersonal gata/park

70

0

0

Skötsel av offentliga fruktträd

20

0

0

Vägbidrag

Folkhälsoråd
RIB-avtal
Gymnasieförbundet

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

Borgholms Kommun

33

Bilaga 1 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Förslag 2018

Fällning och nyplantering av träd

Plan 2019

Plan 2020

80

0

0

150

0

0

RIB-avtal (tilläggsbudget 2017)

-410

0

0

Miljö- och hållbarhetsberedningen
(överföring 2016-2017)

-372

0

0

-1 736

0

0

-468

0

0

Detaljplaner

0

-850

0

Aktualisera detaljplaner

0

-200

0

Lagning av gräs/grus/asfalt

Integrationssamordnare (överföring 20162017)
Utbildning SRY
Sparbeting

-30

I tabellen ovan visas de förslag som ligger till grund för budget 2018.
Kommunstyrelsens totala budget för 2018 uppgår till 140 375 tkr. I jämförelse med budget
2017 har en ökning skett med 1 962 tkr exklusive löneökning.
Justeringar i kommunstyrelsen jämfört med föregående år är förutom prioriterade satsningar,
även korrigeringar av överföringar som gjordes mellan 2016 och 2017. Dessa följer inte med i
ramen för 2018.
Recruit camp och främjande av publika aktiviteter är tillfälliga satsningar under 2018 och
utgår 2019. Satsningen på uppväxlingsprojekt som gjordes inför 2017 förutsätter under 2018
och utgår istället 2019.
Recruit Camp Borgholm innebär en satsning där representanter från kommunen marknadsför
kommunen som en plats att bo, leva och arbeta i. Främjande av publika aktiviteter riktar sig i
form av bidrag till företagarföreningar runt om i kommunen.
Satsningar för att bejaka kommunens grönområden och stadskärna genomförs i form av
fällning, nyplantering och skötsel av träd samt lagning av gräsytor, asfalterade och grusade
områden. Även sommarpersonalen inom gata/park förstärks för att möta upp behovet av
skötsel under sommarmånaderna.
Aktualiserade detaljplaner beräknas vara klara år 2018 och 2019, då utgår satsningen som
gjordes i 2016 års budget.
Justeringar för RIB-avtal, miljö- och hållbarhetsberedningen och integrationssamordnare
avser överföringar från 2016 till 2017 som inte är med i ramarna inför budget 2018. I budget
inför nästkommande år finns ett sparbeting som ska hanteras inom kommunstyrelsen under
året.

Nämndsmål
Medborgare
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Nämndsmål
Öka öppenhet, lättillgänglig information och insyn i den kommunala verksamheten
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Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Nämndsmål
Medborgarna upplever att kommunen behandlar alla lika

Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.
Nämndsmål
Andelen kommunmedborgare som är nöjda och trygga med kommunen som en plats att leva och bo ska
ständigt öka.

Ekonomi
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet
och stabilitet.
Nämndsmål
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt med lika bra eller bättre servicenivå/kvalitet i jämförelse med
riksgenomsnittet

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.
Nämndsmål
De politiska målen och prioriteringarna ska genomsyra den ekonomiska planeringen med ökad öppenhet och
delaktighet i planerings- och uppföljningsprocesser.
Beslutsunderlag ska innehålla långsiktiga ekonomiska konsekvenser

Företagande
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.
Nämndsmål
Förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom att ständigt klättra uppåt på Svenskt näringslivs ranking av
företagsklimat
Skapa möjlighet för expansion efter Ölands förutsättningar

Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Nämndsmål
Förenkla och tillgängliggöra tydlig information, kommunikation och dialog mellan företagare/föreningar och
kommun för att öka företagarnas upplevelse av service och likabehandling.

Medarbetare
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och
delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.
Nämndsmål
Våra medarbetare ska ha arbetsbeskrivningar med tydligt definierade ansvarsområden och individuella mål
Vår frisknärvaro bland medarbetarna ska ständigt öka
Kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

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

Borgholms Kommun

35

Bilaga 1 - Kommunstyrelsen

Miljö- och kultur
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar,
positiv utveckling av kommunen.
Nämndsmål
Verka tillsammans med föreningar och organisationer för att lyfta fram naturområden och kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och byggnader för att främja trivsel och besöksnäring
Kommunen ska i egenskap av ekokommun vara framgångsrik i miljö- och hållbarhetsarbetet med fokus på
våra naturresurser och utmaningar

Kort om framtiden
Kommunsektorn står inför flera utmaningar i framtiden inom såväl kompetensförsörjning,
digitalisering och inte minst, att klara av framtida investeringar. I den kommande budgeten
och planen för ytterligare två år framstår några punkter som viktiga för framtiden.









Fokus på god ekonomisk hushållning och en resultatnivå på 3 procent.
Förbättrade processer för ökat bostadsbyggande i kommunen.
Satsningar på kommunala hyresbostäder, så kallade SKL-hus.
Satsningar på kommunens fastigheter och att verksamheterna ska ha ändamålsenliga
lokaler.
Utveckla och förbättra kommunens lek- och aktivitetsparker samt grönområden.
Följa den digitala utvecklingen och aktivt arbeta för att utveckla digitala tjänster.
I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare kommer satsningar att ske bl.a. på
ledarutveckling, arbetsmiljöarbete, jämställdhets- och mångfaldsarbete så att hela
organisationen genomsyras av en god personalpolitik.
Utveckla ny styrmodell för Borgholms kommun.
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Bilaga 2 - Socialnämnden
Nämnden i korthet
Rambudget 2017

-270 796

Rambudget 2018

-282 541

Ordförande
Förvaltningschef

Gunilla Johansson (S)
Anna Hasselbom Trofast

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och
skuldrådgivning samt HVB-boende (hem för vård och omsorg) för ensamkommande
flyktingbarn. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver
detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Verksamhet
Äldreomsorg, hemsjukvård, boendestöd
Särskilt boende och ordinärt boende: Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar serviceoch omsorgsinsatser i den egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden. Kommunens
äldreomsorg arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så
långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför biståndsbedömda
insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt behovsprövade. Behovet inom båda
verksamheterna har ökat under 2016. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen
medborgare med behov av kommunala insatser ökar. Verksamheten omfattar också
boendestöd som ger stöd i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Hälso- och sjukvård: Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter:
hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av den
kommunala hälso-och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den
enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Omsorg om funktionsnedsatta
Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen.
OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara
att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Verksamheten innefattar bland annat
gruppbostäder, servicebostäder samt dagligverksamhet/sysselsättning.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen myndighetsutövar, utreder och verkställer insatser, inom ett
flertal områden. Verksamheten utreder alltid ärenden som gäller barn som befaras far illa och
ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Även råd och stöd till personer med
missbruksproblem ges. Försörjningsstöd handläggs inom IFO. Vidare gör verksamheten
utredningar i familjerättsärenden, faderskapsärenden, adoption och dödsbon.
Ensamkommande asylsökande barn och unga
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Verksamheten för ensamkommande har ökat. Som mest ökade antalet barn och unga under
hösten 2015 då det var en historiks toppnotering för antalet asylsökande som kom till Sverige
från framförallt Syrien och Afghanistan. Handledare på boenden arbetar för att de
asylsökande unga ska utvecklas till självständiga, trygga och välfungerande medborgare. De
ensamkommande som har fått PUT, permanent uppehållstillstånd, ingår i verksamheten tills
de har fyllt 21 år.
Administration och kvalitetsledning
Förvaltningssekreterare och assistenter ansvarar för en mängd administrativa arbetsuppgifter
och utgör ett stöd till övriga verksamheten. Avgiftshandläggning ar en viktig del.
Kvalitetsenheten är en stabsfunktion som ansvarar för systemförvaltning, ledningssystem,
kvalitet och utveckling med stort fokus på uppföljning.

Förändringar mellan åren
Socialnämnden

Förslag 2018

Delaktiga och närvarande chefer (4 tj)
Förstärkning IFO (2 tj)
Rätt till heltid, ta bort delade turer
Äldreomsorgens kvalitetspris
Utredningslägenhet
Nya tider
Hyra Kamelen

Plan 2019

Plan 2020

2 600

0

0

900

0

0

1 000

0

0

10

0

0

540

0

0

0

3 600

0

-1 006

0

0

Del av välfärdsmiljoner

5 000

0

0

Förstärkning

1 000

0

0

I tabellen ovan visas de förslag som ligger till grund för budget 2018.
Socialnämndens totala budget för 2018 uppgår till 276 541 tkr. I jämförelse med budget 2017
har en ökning skett med 4 044 tkr exklusive löneökning.
Antalet chefer förstärks för att bidrar till ökad kvalitet i verksamheten. Förtätning av chefer
med mindre personalgrupper förväntas innebära en mer kvalitativ och effektiv verksamhet.
satsningen på en utredningslägenhet samt två tjänster inom Individ- och familjeomsorgen görs
för att i stället för dyra placeringar, kunna arbeta både mer förebyggande och mer
framgångsrikt på hemmaplan med utredningar.
Satsning för att minska antalet delade turer samt erbjuda heltid till personal inom omsorgen
genomförs under 2018. Projektet Nya Tider, ökad tjänstgöringsgrad inom särskilt boende som
finansierats via statsbidrag utgår 2018 vilket innebär att tjänsterna är ofinansierade 2019.
Äldreomsorgens kvalitetspris syftar till att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom
äldreomsorgen. Satsningen ska bidra till ökad trivsel, kvalitet och effektivitet inom
verksamheten.
Justering avseende hyra för Kamelen beror på att socialförvaltningen flyttar in i nya
administrativa lokaler i fastigheten Höken.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 20171024 ökas budgetramen för förvaltningen med 6 mkr.
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Nämndsmål
Medborgare
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Nämndsmål
Vi har delaktighet och inflytande

Hela verksamheten ska vila på en värdegrund med fokus på trygghet, respekt och
meningsfullhet. Insatser för stöd, vård och omsorg levereras mestadels på frivillig grund
enligt Socialtjänstlagen. Brukare som är i behov av insatser i form av hemtjänst ska ges
möjlighet att påverka hur insatserna ska utföras. I genomförandeplanen ska det tydligt framgå
att den äldre har varit delaktig. Samma sak gäller personer med boendestöd eller insatser
enligt LSS. Brukarundersökningar inom äldreomsorgen har genomförts flera år. Årliga
resultat är redovisade i sk Öppna jämförelser. Nu satsar verksamheten på brukarupplevd
kvalitet även inom OFN, för personer med funktionsnedsättning. Så långt det är möjligt ges
insatser i dialog och på frivillig grund. Inom IFO kan det vara nödvändigt att tillämpa
tvångslagar, LVM och LVU.
Socialnämnden sammanträder en gång i månaden och har en öppen sammanträdesdel och en
stängd. Huvuddelen av mötet är öppet. Samtliga handlingar som inkommer till förvaltningen
diarieförs och kan lätt eftersökas och lämnas ut om någon så önskar. På Borgholms kommuns
hemsida finns möjlighet att, via e-tjänst lämna synpunkter eller skicka in frågor. Samtliga
synpunkter och frågor som inkommer besvaras med skyndsamhet.
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Nämndsmål
Vi har samverkan för insyn och lika villkor.

Det finns riktlinjer för myndighetsutövning på samtliga områden. De revideras årligen och
beslutas av socialnämnden, delegationsordningar likaså. Rättsäkerheten är mycket viktig och
samma regelverk tillämpas för samtliga som ansöker om insatser. Beslut följs upp regelbundet
och mall för uppföljningen har tagits fram. Uppföljningar ska ge svar på om brukaren har fått
de insatser som hen har behov av och rätt till. Genomförandeplanerna dokumenteras i
systemet ProCapita. Informationen är tillgänglig för de som har mobila arbetsverktyg. De
senaste satsningarna på mobilitet i hemtjänsten och hemsjukvården har förbättrat
förutsättningarna betydligt vad gäller tillgänglig information och dokumentation.
Inom hemsjukvården finns NPÖ, Nationell patientöversikt. Översikten innehåller
patientinformation och kan nås via inloggning i systemet. Samverkan med hälsocentralen är
mycket bra och digitala system för kommunikation har utvecklats. Under 2016 har Cosmic
messenger börjat användas. Det underlättar kommunikationen mellan läkare och ansvarig
sjuksköterska i hemsjukvården.
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.
Nämndsmål
Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter

Kvalitetsregister används i hemsjukvård och äldreomsorg. Kvalitetsuppföljning har skett
systematiskt och mätbar kvalitet, tex kring vård i livets slut, har ökat markant senaste åren. Ett
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vårdtyngdsmätningssystem är på gång inom hemsjukvården. Det innebär att verksamheten
kan följa både antal patienter och vårdtyngd. Det ger förbättrade förutsättningar att fördela
resurser utifrån verksamhetens behov.
Följsamhet till riktlinjer behöver förbättras. Nämnas kan följsamhet till basala hygienrutiner.
Följsamheten har ökat men är fortfarande för låg och varierar mellan enheterna.
Kvalitet inom omsorgen om funktionsnedsatta följs upp, samma sak inom individ- och
familjeomsorg. Brukarupplevd kvalitet ska mätas och analysmetoder ska utvecklas för att
använda resultaten för att hela tiden förbättra verksamheten. Lite bättre varje dag ger
långsiktigt hållbara utvecklingsarbeten.
Ekonomi
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet
och stabilitet.
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.
Nämndsmål
Vi har kostnadsmedvetna medarbetare

Budget och ekonomiskt utfall ska presenteras så att alla förstår. Ekonomi och pedagogik är
två delar som ska finnas med då enhetschefer och medarbetare delges ekonomiska resultat. På
senare år har budgeten brutits ned i mindre ansvar för att varje enhet ska se "vilka pengar de
har ansvar för".
Medarbetare i verksamheten har visat stort intresse för ekonomi då posterna presenterats på
ett sätt som de förstår.
Regelbundna möten mellan controllers och enhetschefer har resulterat i en bättre förståelse för
ekonomi och en bättre beskrivning kring vad som påverkar utfallet.
Alla enhetschefer har att lägga störst vikt på sin bemanning och aktivt bidra till minskad
frånvaro samt god framförhållning i bemanningsplanering.
Företagande
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.
Nämndsmål
Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer

Socialförvaltningen kan indirekt bidra till nöjda företagare genom en hög servicenivå inom
verksamheterna. Förvaltningen välkomnar privata aktörer på hemtjänstens område.
Medarbetare
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och
delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.
Nämndsmål
Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet.
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Flera satsningar görs för att medarbetare ska vara nöjda med Borgholms kommun och
Socialförvaltningen som arbetsgivare. Några av de satsningar som är igång:









Kompetensutveckling för alla
Utbildning till undersköterska eller validering om personalen arbetat under många år
Heltid som norm som ger alla minst åttio procents tjänstgöringsgrad och färre delade
turer
Arbetskläder
Bilparken är bättre nu än tidigare
Ökat antal chefer för att minska antalet medarbetare per chef
Lönekriterier framtagna i samarbete mellan professioner, fackliga företrädare och
chefer
Hälsa varje dag

Samtliga enheter ska arbeta aktivt med att lyfta goda exempel. Alla ansvarar för att välkomna
nya medarbetare och studenter. Introduktionsprogram finns för samtliga professioner. Ökat
fokus ska läggas på bemötande. Det kan aldrig nog betonas hur mycket ett gott bemötande
betyder, för kollegor, brukare, patienter och närstående men också för nya medarbetare och
studenter.
Miljö- och kultur
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar,
positiv utveckling av kommunen.
Nämndsmål
Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare.

I verksamheten finns medvetenhet om vikten av att avfallssortera och använda
engångsmaterial minimalt. Ökad kunskap behövs kring vikten av eco-driving. Genom en
mjukare bilkörning skulle kostnader minska och miljöhänsyn öka. Hemtjänsten använder
elcyklar och undviker bilkörning om möjligt.
Kultur som en del av det sociala innehållet erbjuds idag men det utbudet ska öka.

Kort om framtiden
Socialförvaltningen ska vara en framtida arbetsgivare där det sker ett arbete med
kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare. Där ingår det
politiska uppdraget att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med
arbetssättet vägen till heltid som norm. 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.
Utvecklingen inom e-Hälsa innebär att socialförvaltningen måste påvisa vikten av och
medverka till att alla invånare har en god tillgång till internet. E-Hälsa och teknik i
människans tjänst, kommer i framtiden att vara mer utvecklat i vår kommun. Mobilitet i
hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Utökning av digitala lås och tillsyn via
webkamera kommer att ske under 2018, dessa är några exempel av flera tjänster som
sannolikt behövs inom framtidens socialtjänst.
Utmaningen för Individ- och Familjeomsorgen är personalförsörjningen och att behålla
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kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade utredningar och
behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna
för placeringarna. Sannolikt kan förvaltningen inte utreda alla familjer som finns placerade på
institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt
skyddsbehov. Fast flertalet av de institutionsutredda familjerna skulle kunna utredas
hemmaplan, när resurserna styrs till en lägenhet och förstärkt familjebehandling.
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Bilaga 3 - Utbildningsnämnden
Nämnden i korthet
Rambudget 2017

-173 839

Rambudget 2018

-175 059

Ordförande
Förvaltningschef

Lennart Andersson (S)
Helena Svensson

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 år),
skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola och
bibliotek.

Verksamhet
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
För förskolebarn i åldern 1 – 5 år finns förskola och familjedaghem och förskolebarn i åldern
3 – 5 år erbjuds avgiftsfri förskola med 15 timmar/vecka under läsårstider. För skolbarn i
åldern 6 – 12 år finns det fritidshem och familjedaghem. Även barnomsorg på obekväm tid
kan erbjudas.
Avgiftsfri förskola för tre- till femåringar erbjuds med 525 timmar/år under läsårstider. Barnet
erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år det fyller tre år. Barnets
behov och förskolans möjligheter att arbeta enligt läroplanen skall vara de främsta
styrmedlen.
Fritidshem tillhandahålls i Borgholms kommun i den omfattning som behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete och studietid. Omsorgen omfattar barn i åldern 6 – 12 år.
Verksamheten erbjuds antingen på fritidshem eller hos dagbarnvårdare. Det finns fritidshem i
anslutning till alla kommunens skolenheter.
Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i
anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i
åldrarna 1 till och med 12 år.
Grundskola inklusive förskoleklass och särskola
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Verksamheten ska
betraktas som undervisning i samma mening som i övriga skolformer. Utbildningen i
förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för
fortsatt skolgång. Förskoleklassen är avgiftsfri.
Borgholms kommun strävan är att skapa en pedagogisk organisation som stöder helhetssynen
på barns och ungas utveckling och lärande genom hela utbildningssystemet. I kommunen
finns sex grundskolor. Fyra av dessa är organiserade som F-5-skolor, en som F-9-skola och en
som 6 – 9-skola.
Grundsärskolan är en alternativ skolform till grundskolan och den är anpassad för de elever
som inte når grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.
I grundsärskolan är elevgrupperna mindre än i grundskolan och kursplanerna och
kunskapskraven är anpassade till målgruppen. Inom grundsärskolan finns en särskild
inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra
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sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället läser eleverna ämnesområden.
Fritid
Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år.
Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer strukturerade
aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det tre fritidsgårdar.
Kultur
Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av instrumentalundervisning,
drama och skapande verksamhet. Verksamheten är en delvis avgiftsfinansierad fritidsaktivitet.
Barn och ungdomar har i första hand tillgång till skolans undervisning men även vuxna kan få
del av den i mån av plats.
På biblioteket finns möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter, låna tidskrifter, Tv-spel,
musik, ljudböcker och hyra DVD. Här finns en stor samling med litteratur om Öland och
möjlighet att studera och släktforska samt använda våra datorer, scanna, faxa och kopiera.
Förutom biblioteket i Borgholm finns tre biblioteksfilialer i kommunen samt bemannade
skolbibliotek på samtliga grundskolor.

Förändringar mellan åren
Utbildningsnämnden

Förslag 2018

Skolledare (1,7 tj)

Plan 2019

Plan 2020

1 100

0

0

Sammanslagning förskoleavd Runsten (1
tj)

-400

0

0

Dagbarnvårdare

-300

0

0

Utbildningsnämndens ram inför 2018 är 175 059 tkr. Ramjustering inför budget 2018 medför
en nettoökning av ramen med 400 tkr. Den satsning som bidrar till ramökningen är 1,7
skolledare. Justeringar mot föregående år är minskning med 1,0 tjänst i och med
sammanslagning av förskoleavdelning i Runsten samt minskning med en dagbarnvårdare i
samband med pension.

Nämndsmål
Medborgare
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Nämndsmål
Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.

Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.
Nämndsmål
Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.
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Ekonomi
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.
Nämndsmål
Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.

Företagande
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.
Nämndsmål
Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.

Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Nämndsmål
Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.

Medarbetare
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och
delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.
Nämndsmål
Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.

Miljö- och kultur
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar,
positiv utveckling av kommunen.
Nämndsmål
Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och
kulturvärden.

Kort om framtiden
Till läsåret 2017/18 har andelen elever med annat modersmål ökat. Dessa elever är inte
asylsökande utan har uppehållstillstånd och finns kvar i våra verksamheter långsiktigt. 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.
En ny ledarorganisation genomfördes inför läsår 2017/2018 och förväntas bidra till en bättre
arbetsmiljö och ett bättre samarbete i organisationen.
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Budget 2018 kommer att anpassas efter ny barn- och elevpeng till både de barn och elever
som går i kommunens verksamheter och de som valt annan huvudman.
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Bilaga 3 - Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden i korthet
Rambudget 2017

14 034

Rambudget 2017 Bostadsanpassning

1 505

Rambudget 2018

13 143

Rambudget 2018 Bostadsanpassning

1 509

Ordförande

Lennart Bohlin (FÖL)

Förvaltningschef

Linda Hedlund

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering, VA-planering, bygglov,
bostadsanpassning, energi- och klimatrådgivning, miljöskydd, livsmedel-, hälsoskydd och
serveringstillstånd, natur och kulturmiljö och strandskyddsärenden.
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens facknämnd inom planering, byggande, miljö och
hälsoskydd. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar förutom för myndighetsutövningen även
för strategisk samhällsutveckling som rapporteras till och beslutas av kommunstyrelsen.
Verksamheten syftar till att tillgodose medborgarnas behov genom att ge förutsättningar för
utveckling och investeringar, hållbar samhällsutveckling samt ge god service och information.
Förvaltningen arbetar även med översiktsplanering, kart & GIS-utveckling men under
kommunstyrelsens ansvar.

Verksamhet
Politisk verksamhet
Under politisk verksamhet ingår samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden
består av nio ledamöter med ersättare. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöoch hälsoskyddsområdet och plan- och byggnadsväsendet. Förvaltningen arbetar också med
frågor gällande främst översiktlig planering som kommunstyrelsen har det politiska ansvaret
för.
Myndighetsutövande
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden
inom miljö- och hälsoskyddsområden och plan- och byggväsendet.
Insatser till personer med funktionsnedsättning
Under insatser till personer med funktionsnedsättning ingår bostadsanpassning som är en del
av samhällsbyggnadsnämndens ansvar.

Förändringar mellan åren
Samhällsbyggnadsnämnden
Överföring mellan 2016 och 2017

Förslag 2018
-1 000

Plan 2019
0

Plan 2020
0

Total budget för samhällsbyggnadsnämnden är 13 143 tkr och för Bostadsanpassningen
1 509 tkr för 2018. Korringering av ramar avser överföring mellan 2016 och 2017, vilket
avsåg en tillfällig förstärkning av miljötillsyn.
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Nämndsmål
Medborgare
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Nämndsmål
Skapa förutsättningar för hög tillgänglighet, bra service och ett gott bemötande

Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Nämndsmål
I all verksamhet gäller likabehandling avseende bland annat kön, ålder och etnisk bakgrund

Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.
Nämndsmål
Förtydliga och förenkla för medborgarna att använda förvaltningens olika tjänster på bästa sätt

Ekonomi
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet
och stabilitet.
Nämndsmål
Klara av budgetmålen och sträva mot ökad självfinansiering

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.
Nämndsmål
Använda de resurser som finns effektivt för att ge maximal service till kommuninvånarna

Företagande
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir
fler.
Nämndsmål
Ge företagare bättre service genom ökad tydlighet

Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Nämndsmål
Arbeta för ett konstruktivt bemötande av företagare

Medarbetare
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och
delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.
Nämndsmål
Kontinuerligt följa upp arbetsfördelning, arbetsbelastning och arbetsmiljö och åtgärda efter behov
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Miljö- och kultur
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar,
positiv utveckling av kommunen.
Nämndsmål
I myndighetsutövning göra avvägningar som uppfyller kommunfullmäktiges mål inom ramen för gällande
lagstiftning

Kort om framtiden
I framtiden behövs ett fortsatt arbete med att öka servicenivå, tillgänglighet och bemötande
gentemot medborgare och företagare. Rutiner kommer att ses över för att uppnå
förvaltningens mål. Förbättrade rutiner väntas skapa en effektivare administration.
Förvaltningen ser fördelar med digitala tjänster för medborgare, företagare och
administrationen. Således kan digitala tjänster förbättra måluppfyllelsen och arbetsmiljön.
Medarbetarundersökning och behovsutredning har identifierat förbättringsarbete inom
förvaltningen för att skapa en bättre arbetsmiljö. Genom förbättrade rutiner och tydligare
processer väntas arbetsmiljön bli bättre. Förvaltningen står inför utmaningen att minska
sjukfrånvaron.
Förvaltningen ser behovet att kunna arbeta mer strategiskt. Numera prioriteras
ärendehandläggning för att hamna i fas.
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Bilaga 4- Överförmyndare
Nämnden i korthet
Rambudget 2017

860

Rambudget 2018

960

Övriga nämnder omfattar revision, överförmyndare samt allmänna val vid valår.

Verksamhet
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över
förmyndare, förvaltare och gode män. Verksamheten bedrivs genom ett samarbete med
Kalmar kommun.

Förändringar mellan åren
Förslag 2018
Överförmyndare

100

Plan 2019

Plan 2020
0

0

Budgetramen utökas med 100 tkr för 2018.

Kort om framtiden
Under 2018 fortsätter samarbetet med Kalmar kommun avseende en gemensam
överförmyndarverksamhet. En förstudie pågår för att eventuellt bilda en gemensam
överförmyndarnämnd mellan kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.
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Bilaga 5 - Valnämnd
Nämnden i korthet
Rambudget 2017

0

Rambudget 2018

350

Verksamhet
Den andra söndagen i september vart fjärde år är de val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Nästa gång det är val är den 9 september år 2018.

Förändringar mellan åren
Förslag 2018
Allmänna val
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350

Plan 2020
0

0
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