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KALLELSE
Kommunfullmäktige
Plats och tid för
sammanträdet

Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2017-12-18, klockan 18:00
Eva-Lena Israelsson
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm …27/12

2017 kl 14:00

Har du förhinder maila omgående marie-louise.johansson@borgholm.se
___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Godkännande av kungörelse

2

Godkännande av dagordning

3

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 20 minuter)

4

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Kate och Sigge Kalmström) - vegansk
mat som standard i skolor och förskolor

2017/253

3-4

5

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn
Jerlerup) - Affisch- och informationstavlor på allmän plats

2017/262

5

6

Information Borgholm Energi AB (max 20 minuter)

7

Information miljö- och hållbarhetsberedningen (max 20 minuter)

8

Information revisionen (max 20 minuter)

9

Heltid som norm, erbjuda alla medarbetare heltid senast år 2020
Kommunstyrelsen föreslår 2017-11-21 § 201 kommunfullmäktige
att Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.

2017/249

6-15

10

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Miljö- och hållbarhetsberedningen har tagit fram förslag till hållbarhetspolicy.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-24 § 188 kommunfullmäktige
att anta framtaget förslag till Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.
Det noteras att till policyn behöver program tas fram för att arbetet
utifrån policyn ska kunna bedrivas.

2017/231

16-20

2
11

Arkivreglemente samt gallringsplaner
Kommunstyrelsen föreslår 2017-11-21 § 204 kommunfullmäktige
att anta arkivreglementet att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.

2017/221

21-32

12

Taxor för tillsynsverksamheten från 2018-01-01, Räddningstjänsten
Ölands Kommunalförbund föreslår 2017-05-29 § 23 att timtaxan för
tillsynsverksamheten ska höjas till samma nivå som taxan för
tillståndsverksamheten.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-11-21 § 200 kommunfullmäktige
att Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844
kronor/timme från och med 1 januari 2018.

2017/263

33-46

13

ALLMÄNPOLITISK DEBATT – framtidsfrågor (ca 60 minuter)

14

Regionförbundet; Delårsrapport 1 Jan- 31 augusti 2017
Ärendet har inte beretts av kommunstyrelsen.
Regionförbundet överlämnar delårsrapporten till medlemskommunerna för
godkännande.
Revisorerna bedömer att rapporten uppfyller kraven.

2017/264

47-91

15

Delårsrapport och Årsredovisning 2017; Ölands Kommunalförbund
Kommunstyrelsen överlämnade 2017-11-21 delårsrapporten till
kommunfullmäktige.
Revisorerna bedömer att rapporten uppfyller kraven och konstaterar att
delar av det negativa resultatet från 2016 kommer att återställas.

2017/252

92-127

16

Begäran om fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) Återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-10-19 § 140 medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning.
Handlingar från utbildningsnämndens beredning bifogas
Kommunstyrelsen föreslår 2017-10-24 § 191kommunfullmäktige
att låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och
lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

2015/231

128-160

17

Återrapportering bifallen motion. Eddie Forsman (M) –
Träbyggnadsstrategi
Kommunfullmäktige biföll 2013-10-21 § 151 motionen.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-11-21 § 207 kommunfullmäktige
att avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för
Borgholms kommun.
att öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.
att motionen därmed är besvarad

2012/163

161-163

18

FÖR KÄNNEDOM: Återrapportering uppdrag från Tillfällig
fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland
Återrapportering av beslut gällande beredningens och därmed
kommunfullmäktiges uppdrag ”att inleda förhandlingar med KLT och andra
trafikföretag om förbättrad kollektivtrafik på norra Öland, mellan norra
Öland och Borgholm och direktpendeltrafik mellan norra Öland och
Kalmar” anses utfört, dock med negativt resultat.

2015/2

164-165

19

Årshjul

131-159

onumrerat
_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2017-11-23
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 201

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-21

194-212

Dnr 2017/249-026 KS

Heltid som norm.
Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-07 hade HRchef Ann Nilsson och HR-specialist Monika Nordh Cangemark begärt företräde för att informera om och efterhöra den politiska viljan med anledning av
socialnämndens projekt Vägen till heltid som norm och nämndens förslag att
heltid som normen ska omfatta alla anställda i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2071-11-07 § 376 att
ärendet behandlas vid nästa sammanträde för vidare politisk behandling i
kommunstyrelsen 21 november och därefter i kommunfullmäktige.
Socialnämnden föreslog 2017-05-29 § 64 kommunfullmäktige besluta
att Borgholms kommun erbjuder alla medarbetare heltid senast år 2020
att socialförvaltningen fortsätter med arbetet ”Vägen till heltid som norm”
och att en heltidsplan återredovisas till kommunfullmäktige.
Av socialnämndens beslut framgår att
- under perioden 2015-09-30–2017-03-31 har äldreomsorgen arbetat med
Projekt med heltid som norm, Nya Tider, som handlar om medarbetarnas
möjligheter att i framtiden få önska tjänstgöringsgrad och för att halvera
antalet delade turer. Medarbetarna fick möjlighet att öka tjänstgöringsgraden till 80 %. Arbetet med önskad tjänstgöringsgrad fortsätter och behöver
ta ny riktning.
- en arbetsgrupp arbetar fram en heltidsplan enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, genom att analysera nu-läget samt planera för framtiden. Det finns behov av att se över socialförvaltningens verksamheter
och tänka i nya banor. Arbetet med att minska delade turer fortsätter i
verksamheterna.
I tjänsteskrivelse 2017-11-05 redogör HR-avdelningen för ärendet.
Av skrivelsen framgår att det kommer att behöva rekryteras en halv miljon
nya medarbetare i välfärden fram till 2023. Ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att fler deltidsarbetande arbetar mer. Att organisera arbetet med fler
heltids-anställda kan låta enkelt men är en komplex uppgift där det är svårt
att på förhand förutse alla konsekvenser. Det är inte bara en fråga om schema-läggning. Det krävs engagemang och delaktighet för att förändra kulturen.
Heltid är sedan länge en fråga som engagerar. Andelen heltidsarbetande
ökar i kommunerna, men variationen mellan olika kommuner är fortfarande
stor. Det kan låta som en enkel ekvation att bemanna en verksamhet med
fler heltider i stället för många deltider, men det är en utmaning. Skiftet från
traditionell bemanning till en heltidsorganisation är komplext. Därför finns det
inte en universallösning som fungerar överallt. Att införa heltid är ett stort förändringsarbete som tar tid.
Utdragsbestyrkande
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2017-11-21

194-212

Heltidsanställningar leder i till ett ökat engagemang hos medarbetarna och
ger effektivare rutiner i verksamheten. Det medför även att personalomsättningen minskar. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och förutsättningar ger arbets-tagarna högre inkomst, flexibilitet och valmöjlighet.
Det är viktigt att Borgholms kommun är attraktiv som arbetsgivare om vi vill
kunna anställa kompetenta medarbetare.
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än
i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar
sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter
för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
SKL och Kommunal är överens om följande målsättning:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda i högre utsträckning ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
Arbetsgivaren ska planera för heltid
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal
och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
En plan för arbetet ska finnas på plats senast 31 december 2017. Planen ska
utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen
fram till 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar
fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att
hela organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation.
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig
Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. Därför är det viktigt att följande områden är genomgångna och väl omhändertagna när en heltids-organisation ska införas.
Utdragsbestyrkande
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-21

194-212

Nulägesanalys
Rekryteringsbehov
Organisation och bemanning
Arbetstider och arbetsmiljö
Delaktighet
Beslut och avtal
Mål

Nulägesanalys (2016-12-31)
Andelen heltidsanställda inom Borgholms kommun är 53 % varav 47 % arbetar heltid (2016) Inom vård och omsorg är andelen anställda på heltid inom
vård och omsorg är 29 % varav 26 % arbetar heltid (2016).
Inom Borgholm Energi AB (inklusive elnät) är andelen heltidsanställda 94 %
varav 86 % arbetar heltid.
Hela kommunen

Antal

Tillsvidareanställda månadsavlönade 870
Visstidsanställda månadavlönade
116
Visstidsanställda timavlönade
186

Omsorg om äldre personer med funktionsvariation
865
39
127

Hel- respektive deltidsanställda
Hela kommunen
Heltidsanställda
Deltidsanställda 75-99 %
Deltidsanställda 1-74 %

Antal
522
346
118

Andel
52,9 %
35,1 %
12,0 %

Hel- respektive deltidsarbetande
Hela kommunen
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande 75-99 %
Deltidsarbetande 1-74 %

Antal
434
358
136

Andel
46,8 %
38,6 %
14,7 %

Antal

Andel

125
262
85

26,5 %
55,5 %
18,0 %

Omsorg om äldre och personer
med funktionsvariation
Heltidsarbetande
Deltidsarbetande 75-99 %
Deltidsarbetande 1-74 5

Av de månadsavlönade i Borgholm kommun är det i praktiken 46,8 % som
faktiskt arbetar heltid. Det placerar Borgholm kommun på plats 285 i rankningen över andel heltidsarbetande i landets kommuner (2016).
Av de månadsavlönade inom vård och omsorg i Borgholm kommun är det i
praktiken 26,5 % som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Borgholm kommun
på plats 256 i rankningen över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner (2016).

Utdragsbestyrkande
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Rekryteringsbehov
I rekryteringsprognosen har inte hänsyn tagits till demografiska förändringar
eller aktuell bemanning.
Pensionsavgångar
2017-2021

2022-2026

Totalt

Chefer

7

7

14

Förskollärare

9

14

23

Lärare

20

19

39

Fritidspedagog

2

2

4

Omsorgsassistent

17

14

31

Undersköterska

20

44

64

Vårdbiträde

23

16

39

Barnskötare

5

4

9

Totalt plus genom-snittligt antal avgångar

103(+209 = 312)
Ca 60 personer per år

120 (+209 = 329)
Ca 66 personer per år

Antal kommande pensionsavgångar + genomsnittligt antal avgångar de senaste åren (exkl. pensionsavgångar). Detta under förutsättning att personalomsättningen är densamma.

Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid.
Ekonomi
Om samtliga tillsvidareanställda medarbetare, inom Kommunals avtals-område, som arbetar deltid per den 3 oktober 2017 skulle välja att arbeta heltid
skulle antal årsarbetare
- inom socialförvaltningen öka med 76. Detta skulle innebära en lönekostnadsökning med ca 30 miljoner kronor (inklusive arbetsgivaravgift,
exklusive semesterersättning, eventuellt OB och jourersättning).
- inom utbildningsförvaltningen öka med 21. Detta innebär en lönekostnadsökning med ca 3 miljoner kronor. kronor (inklusive arbetsgivaravgift,
exklusive semesterersättning, eventuell OB och jourersättning).
- inom KLK är motsvarande belopp för fyra medarbetare ca 500 000 kronor.
Om samtliga medarbetare ska erbjudas innebär detta en något högre kostnad. Denna är ännu inte beräknad.
Mot det kan ställas minskade kostnader för fyllnadstid, övertid och timlön.
Antagande
Alla kommer inte att vilja gå upp i tid på grund av att tjänstgöringen kan komma att ske på flera arbetsplatser.

Utdragsbestyrkande
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Med en ökad grundbemanning kan antas att fyllnads- och övertid minskar,
dock aldrig helt
En ökad grundbemanning borde även påverka sjukfrånvaron på ett positivt
sätt.
Politiska beslut i Borgholms kommun
Redan 2015-12-14 beslutade kommunfullmäktige att ”Heltidsanställningar
ska eftersträvas och ofrivilliga deltidsanställningar avskaffas och timanställningar minimeras”.
Socialnämnden har beslutat att ge verksamhetschef för äldreomsorgen och
hälso- och sjukvården i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram
en handlingsplan för heltid som norm (se protokoll från sammanträdesdatum
2017-05-29).
Inom socialförvaltningen är arbetet med en handlingsplan igång.
Handlingsplanen är omfattande och omfattar frågor som schemaläggning,
avtal kring årsarbete, ökad kunskap vad gäller bemanning med mera samt inte minst information, kommunikation och delaktighet
Beslutsunderlag
Forskningen är tydlig, en ökad tjänstgöringsgrad (heltid) leder till ett ökat engagemang hos medarbetarna och ger effektivare rutiner, lägre personal-omsättning och lägre sjuktal. En heltidsanställning ger ökad trygghet som inkomst, pension med mera. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa
sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och behov ger också en
valmöjlighet.
Med heltid som norm måste våra medarbetare vara delaktiga i förändringsprocessen, att bidra och förstå förändringar och förbättringarna som sker. Det
är de som har kunskapen och är genom delaktigheten också budbärare av
arbetet framåt.
I arbetet med heltid som norm där vi ser att vi kan få ner sjukskrivnings-kostnaderna för att delvis använda till att erbjuda heltid, bättre arbetsmiljö och bli
en attraktiv arbetsgivare, så behöver verksamheterna stöd av kommunfullmäktige att man erbjuder alla medarbetare detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-14 § 393 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.
Yrkanden
Jan-Olof Forslund (S), Sofie Loirendal (FÖL) och Andreas Persson (S) yrkar
bifall till förslaget.
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Borgholms kommun samt Borgholm Energi AB och Borgholm Energi
Elnät AB ska ha heltid som norm senast år 2020. Bedömning ska ske
utifrån verksamhetens behov.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2017-05-29

59-78

Dnr 2017/51-730 SN

Vägen till heltid som norm.
Bakgrund
Under perioden 150930–170331 har äldreomsorgen arbetat med Projekt
med heltid som norm, Nya Tider, som handlar om medarbetarnas möjligheter
att i framtiden få önska tjänstgöringsgrad och för att halvera antalet delade
turer. Medarbetarna fick möjlighet att öka tjänstgöringsgraden till 80 %. Arbetet med önskad tjänstgöringsgrad fortsätter och behöver ta ny riktning.
Sammanfattning av ärendet.
Det kommer att behöva rekryteras en halv miljon nya medarbetare i välfärden
fram till 2023. Ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att fler deltidsarbetande arbetar mer. Att organisera arbetet med fler heltidsanställda kan låta
enkelt men är en komplex uppgift där det är svårt att på förhand förutse alla
konsekvenser. Det är inte bara en fråga om schemaläggning. Det krävs engagemang och delaktighet för att förändra kulturen.
Heltid är sedan länge en fråga som engagerar. Andelen heltidsarbetande
ökar i kommunerna, men variationen mellan olika kommuner är fortfarande
stor. Det kan låta som en enkel ekvation att bemanna en verksamhet med
fler heltider i stället för många deltider, men det är en utmaning. Skiftet från
traditionell bemanning till en heltids-organisation är komplext. Därför finns det
inte en universallösning som fungerar överallt. Att införa heltid är ett stort förändringsarbete som tar tid.
Heltidsanställningar leder i till ett ökat engagemang hos medarbetarna och
ger effektivare rutiner i verksamheten. Det medför även att personalomsättningen minskar. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och förutsättningar ger arbetstagarna
högre inkomst, flexibilitet och valmöjlighet.
Det är viktigt att vi som arbetsgivare är attraktiva om vi vill kunna anställa
kompetenta medarbetare.
Enligt HÖK 16:
”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska
arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångs-punkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till
2021-05-31.”
Beslutsunderlag.
En arbetsgrupp arbetar fram en heltidsplan enligt SKL, Sveriges kommuner
och landsting, genom att analysera nu-läget samt planera för framtiden. Det
finns behov av att se över socialförvaltningens verksamheter och tänka i nya
banor. Arbetet med att minska delade turer fortsätter i verksamheterna.
Medarbetarna måste vara delaktiga i förändringsprocessen, de måste förstå
Utdragsbestyrkande
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varför förändringar genomförs och vilka konsekvenser de kan leda till. Genom att komplettera arbetsgruppen med våra medarbetare i äldregruppen,
OFN, EKB samt representant från Kommunal skapas förutsättningar att få en
god dialog och samsyn med medarbetarna.
Äldregruppens uppdrag blir att se över arbetssätt och planering idag samt
hur det kan nyaniseras.
En styrgrupp bestående av socialchef, HR-chef samt socialnämndens ordförande informeras regelbundet om arbetets gång samt konsulteras vid behov.
Gunilla Johansson, socialnämndens ordförande lämnar följande förslag:
”Vägen till heltid
Rätten till heltid har varit och är en prioriterad fråga för socialdemokraterna,
därför förslog socialdemokraterna 2015-03-26 att arbetet med önskad tjänstgöringsgrad med heltid som norm och borttagande av delade turer startas,
”Nya tider i Borgholm”. Socialnämnden ställde sig bakom förslaget, förvaltningen fick ett uppdrag och projektet startas hösten 2015.
Projektet är nu redovisat där alla i Äldreomsorgen i steg ett och två erbjudits
80 procent tjänstgöring och en tredjedel av de delade turerna har tagits bort.
Arbetet med den goda arbetsplatsen är påbörjad med trivsel, delaktighet,
närvarande chefer, rutiner för friskare medarbetare, höjda bemanningsnycklar på våra särskilda boenden och mindre grupper i hemtjänsten.
Vi har påbörjat en resa mot heltid utan delade turer och föreslår att projektet
Nya tider avslutas för att gå in i en annan form för att nå målet, Vägen till heltid och därmed också få ner sjuktalen.
Vi behöver göra mer, vi står inför utmaningar med rekrytering av medarbetare och för höga sjuktal, sjuklönekostnaderna uppgår idag till ca 20 miljoner
kronor/år (sjuklön, vikarier, fyllnads- och övertid).
Borgholms kommun behöver bli en attraktiv arbetsgivare och för det behövs
ett antal åtgärder.
-

Fortsätta arbetet med heltid som norm

-

Ta bort delade turer

-

Ledarskapet med fler och närvarande chefer

-

Öka delaktigheten och möjligheten att påverka

-

Rätt bemanning, schema och arbetstider

-

Utbildning och kompetensutveckling

-

Bra arbetsplatser, välkomnande, bra arbetsmiljö

-

Förebyggande och tidig rehabilitering

Utdragsbestyrkande
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Forskningen är tydlig, en ökad tjänstgöringsgrad (heltid) leder till ett ökat engagemang hos medarbetarna och ger effektivare rutiner, lägre personalomsättning och lägre sjuktal. En heltidsanställning ger ökad trygghet som inkomst, pension mm. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa sin
tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och behov ger också en valmöjlighet.
På Vägen till heltid måste våra medarbetare vara delaktiga i förändringsprocessen, att bidra och förstå förändringar och förbättringarna som sker. Det är
de som har kunskapen och genom delaktigheten också budbärare av arbetet
framåt.
I arbetet med Vägen till heltid där vi ser att vi kan få ner sjukskrivningskostnaderna för att delvis använda till att erbjuda heltid, bättre arbetsmiljö och bli en
attraktiv arbetsgivare så behöver vi stöd av kommunfullmäktige och att man
erbjuder alla medarbetare detta.
Kommunfullmäktige förslås besluta att i Borgholms kommun har alla rätt till
heltid år 2020.
Socialdemokraterna föreslår
Att socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
Att ge Maria Svanborg uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar
fram en heltidsplan i samverkan med berörda medarbetare, fackförbund samt
en styrgrupp för socialförvaltningen.
Att ge Maria Svanborg uppdrag att fortsätta arbetet med borttagande av delade turer
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att Borgholms kommun erbjuder alla
medarbetare heltid senast år 2020
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att Socialförvaltningen fortsätter med
arbetet Vägen till heltid och att en heltidsplan återredovisas till Kommunfullmäktige. ”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram en heltidsplan i samverkan
med berörda medarbetare, fackförbund samt en styrgrupp för socialförvaltningen.

att

ge Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV uppdraget att fortsätta med borttagande av delade turer.

Utdragsbestyrkande
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att

föreslå kommunfullmäktige besluta att Borgholms kommun erbjuder
alla medarbetare heltid senast år 2020.

att

föreslå kommunfullmäktige besluta att Socialförvaltningen fortsätter
med arbetet ”Vägen till heltid som norm” och att en heltidsplan återredovisas till kommunfullmäktige.

_____________________________
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Dnr 2017/231-003 KS

Förslag till Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutade 2017-05-19 § 28
att ställa sig bakom framtaget förslag till Hållbarhetspolicy.
Beredningens ordförande Sune Axelsson (S) överlämnar 2017-10-05 policyn
för godkännande av kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Miljöstrateg Magnus Karlsson har tagit fram förslag på Hållbarhetspolicy för
Borgholms kommun. Policyn utgår från FN:s globala mål ”Agenda 2030 för
hållbar utveckling” samt det nationella generationsmålet med de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen.
Till denna policy behövs program tas fram för att arbetet utifrån policy ska
kunna bedrivas.
Policyn:
• Klargör ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnd, förvaltning/förvaltningschef, chefer och medarbetare.
• Beskriver genomförandet
Förslag – Planering – Genomförande – Utvärdering.
• Styr uppföljning och utvärdering
• Anger att kommunen vid upphandlingar ska prioritera hållbara alternativ.
Vid beredningens sammanträde informerades om att länsstyrelsen utvärderar måluppfyllelse för 13 av 16 miljökvalitetsmål också regionala mål som de
själva sätter upp. Sammanställning görs och sänds till Naturvårdsverket för
vidare presentation till regeringen.
Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Vid sammanträdet noteras att viss redaktionell ändring av dokumentet bör
ske innan vidare politisk behandling i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta framtaget förslag till Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun.

Det noteras att till policyn behöver program tas fram för att arbetet utifrån policyn ska kunna bedrivas.
_____________________________
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Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Hållbar utveckling - Borgholms kommuns ansvar och roll
En policy syftar till att styra beslut och uppnå önskade mål. Det övergripande syftet är att
beskriva kommunens syn på sitt ansvar för att uppnå ett hållbart samhälle. Själva policyn
nedan uttrycker inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete.
Kommunen är den i särklass viktigaste lokala aktören för en hållbar utveckling. Det gäller
både den egna verksamheten och det geografiska området. Kommunen är myndighet
(samhällsplanering, byggande, miljö), verksamhetsutövare, ansvarig för utbildning av unga,
informatör och en förebild. Hur kommunen agerar gör skillnad.
Kommunen klargör härmed att den tar ansvar för de 17 globala hållbarhetsmålen, no oil
och det nationella generationsmålet med de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen.
Kommunen kommer att arbeta aktivt för att målen uppnås.

Hållbarhetspolicy – inriktning för hållbarhetsarbetet
Borgholms kommun ska vara en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta
ska uppnås genom att kommunen jobbar för uppfyllelse av FNs Agenda 2030 och det
nationella generationsmålet genom att uppfylla de 16 miljökvalitetsmålen. Detta innebär att:


Kommunen utformar ett hållbarhetsprogram som beskriver de åtgärder som ska
genomföras för att nå hållbarhetsmålen



Hållbarhetsprogrammet styr hur arbetet ska gå till på en nivå som möjliggör
genomförande i verksamheterna



Nämnderna, förvaltningarna och de kommunala bolagen ska bidra till utformningen av
programmet och genomför åtgärder som leder till måluppfyllelse



Hållbarhetsprogrammet implementeras i den dagliga verksamheten vid samtliga
kommunala förvaltningar, bolag och verksamheter



Vid upphandling ställer kommunen tydliga krav på leverantörerna med utgångspunkt
från innehållet i hållbarhetsprogrammet

Ansvarsfördelning
Ansvaret för att hållbarhetspolicyn och hållbarhetsprogrammet omsätts i praktisk handling har
kommunstyrelsen. Ansvarig förvaltning för framtagande, uppföljning och utvärdering av
hållbarhetsprogrammet är samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningscheferna ansvarar för
att innehållet i kommunens hållbarhetspolicy och de delar av hållbarhetsprogrammet som
berör respektive verksamhet kommuniceras till medarbetarna.
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Det är chefernas och arbetsledarnas ansvar att säkerställa att hållbarhetspolicyn följs och att
hållbarhetsprogrammet genomförs.
Alla medarbetare inom Borgholms kommun och de kommunala bolagen har ett ansvar. De är
även kommunens ansikte mot kommuninnevånare och besökare. Därför ska de hålla sig
informerade om målen och åtgärderna i hållbarhetsprogrammet och agera i enlighet därmed.
När varor och tjänster upphandlas/inköps är det beställarens ansvar att ställa hållbarhetskrav.

Genomförande
Hållbarhetsarbetet ska ske metodiskt och vara en självklar del i den dagliga verksamheten.
Hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt beslutsfattande och genomsyra alla steg i
processen. Det innebär att hållbara alternativ prioriteras hela vägen från förslag till planering
och genomförande eller upphandling. Vid uppföljning och utvärdering av resultaten ska
hållbarhetsperspektivet vägas in och ges hög prioritet.
Efterhand som arbetet mot målen fortlöper ska hållbarhetsprogrammet årligen uppdateras.
Borgholms kommun ska också delta i det regionala hållbarhetsarbetet. Borgholms kommun
ska också delta i det regionala hållbarhetsarbetet och uppfylla de åtaganden som följer av att
Borgholms kommun är en eko-kommun.

Uppföljning och utvärdering
För att arbetet med hållbar utveckling ska bli effektivt krävs regelbunden uppföljning och
utvärdering. Uppföljning och utvärdering av Borgholms kommuns hållbarhetsprogram ska
ske med utgångspunkt från de regionala och nationella uppföljningarna. Det som
framkommer vid denna uppföljning ska när det är nödvändigt användas för att göra
förändringar i programmet så att det enklare kan implementeras i praktiken.
Hållbarhetsberedningen kan i samband med uppföljning och utvärdering peka ut
fokusområden. Utpekade områden ska sedan ges högsta prioritet i det kommunala
hållbarhetsarbetet under det efterföljande året.

Bakgrund till innehållet i hållbarhetspolicyn
På ett toppmöte i september 2015 antogs FNs program Agenda 2030 som är en handlingsplan
med 17 mål och 169 delmål (1). Målet med Agenda 2030 är att uppnå en ekonomisk-,
ekologisk- och socialt hållbar utveckling och handlingsplanen har tydligt åtgärdsfokus.
Miljö- och hållbarhetsfrågor är intimt förknippade med demokratin och demokratiska
beslutsprocesser. Världen står genom FN och Agenda 2030 enade i frågan om hur människans
framtid ska formas. Det hållbara samhället ska uppnås genom att värna om människorna och
demokratin Ett viktigt mål är att till år 2030 skapa fredliga-, rättvisa-, fria- och jämställda
samhällen utan fattigdom och med människor vid god fysisk- och psykisk hälsa. Välmående
och friska människor har kapacitet att engagera sig i samhällsfrågor och hantera miljö- och
klimatutmaningarna.
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Det övergripande målet för svensk miljöpolitik kallas för generationsmålet och lyder:
Målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen i vårt land är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.
Generationsmålet fastställdes år 1999 av riksdagen och ska uppnås till år 2020. För att
konkretisera generationsmålet och underlätta arbetet med måluppfyllelse finns det 16
miljökvalitetsmål (2). De beskriver det miljötillstånd vi eftersträvar till år 2020, och är
resultatinriktade. För att underlätta möjligheten att nå de 16 miljökvalitetsmålen och därmed
också generationsmålet finns också etappmål.
De nationella miljökvalitetsmålen motsvarar den ekologiska dimensionen av hållbar
utveckling enligt Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen har tydligt åtgärdsfokus och
integrerar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De har dock tyngdpunkt på socialoch ekonomisk hållbarhet. Att arbeta med utgångspunkt från båda de här målsystemen ger en
heltäckande målbild för hållbarhetsarbetet.
I Kalmar län bedrivs hållbarhetsarbetet bland annat genom Kalmar läns klimatkomission som
är ett samarbete mellan Regionförbundet och Länsstyrelsen. De regionala målen och
strategierna har fått benämningen No Oil (3). Det finns tre övergripande mål med arbetet.
Kalmar län ska till år 2030 eliminera nettoutsläppen av fossil koldioxid. Samtidigt ska en
hållbar tillväxt främjas med fler jobb och mer export. Slutligen ska länets energianvändning
effektiviseras. Ett sätt att nå dessa mål är att satsa på produktion av biogas.

Källor
1) Regeringskansliet. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling.
http://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/attforandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling
2) Naturvårdsverket (2016). De Svenska miljömålen – En introduktion. ISBN:978-91-6208742-5. Arkitektkopia AB. Bromma.
3) Kalmar läns klimatkomission (2010). Fossilbränslefri region – nya mål och utmaningar.
https://rfkl.se/Documents/Rapporter/Milj%C3%B6/Fossilbr%C3%A4nslefri%20region%20(
NoOil),%20M%C3%A5l%20och%20strategi.pdf
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Arkivreglemente samt arkivregler.
I tjänsteskrivelse 2017-10-26 föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen, i egenskap av arkivmyndighet, antar arkivregler och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna framtaget arkivreglementet.
Sammanfattning av ärendet
I och med att kommunfullmäktige har beslutat att Borgholms kommun från
och med 2018-01-01 ska ingå i kommunalförbundet Sydarkivera måste nytt
arkivreglemente antas. Av reglementet framgår arkivansvaret mellan den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten
kommunstyrelsen och kommunens myndigheter. Vidare framgår hur Sydarkivera är behjälplig i kommunens arkivarabete.
Av reglementet framgår att arkivansvaret är delat mellan Sydarkivera
(elektroniska arkiv) och kommunstyrelsen (pappersarkiv).
Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i Borgholms kommun. Borgholm Energi AB är enligt uppgift med i Sydarkivera automatiskt i
och med kommunens beslut att ingå i kommunalförbundet, men de måste ta
det nya reglementet i sin styrelse för att det ska gälla för dem också enligt arkivlagen.
Bedömning
Av framtaget arkivreglemente framgår arkivmyndigheternas ansvar att bevara och tillgängliggöra verksamhetsinformation samt att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.
Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses
- Rätten att ta del av allmänna handlingar
- Information för rättsskipning och förvaltning
- Forskningens behov
Vidare framgår att i och med att kommunen digitaliserar administrationen bör
beslut tas att handlingar i görligast mån ska skannas och sparas i ärendehanterings-system/verksamhetssystemen som då fungerar som närarkiv.
Ett dokument ska bevaras i den form det inlämnats till myndigheten, vilket innebär att digitalt inlämnade handlingar inte ska behöva skrivas ut, utan ska
kunna bevaras direkt i digital form. Av myndighetens dokumenthanteringsplan ska framgå vilka handlingar som av juridiska skäl måste vara i papper
Vidare har socialnämnden beslutat att införa digital signering av brådskande
beslut. Detta kommer troligen att följas av fler myndigheter då e-tjänster och
digitaliseringen hela tiden utvecklas.
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Detta medför att arkivmyndigheten, kommunstyrelsen, bör godkänna digital
signering då detta är tillämpligt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 369 kommunstyrelsen att i egenskap av arkivmyndighet besluta
att dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande
handlingar ska skannas in i verksamhetssystemen som då fungerar som
närarkiv.
att godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.
att verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl
måste vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.
Vidare föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta arkivreglemente att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.
Yrkande
Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget i sin helhet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av arkivmyndighet
att

dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande handlingar ska skannas in i verksamhetssystemen som då fungerar som närarkiv.

att

godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.

att

verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl
måste vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta arkivreglementet att gälla från 2018-01-01 som då ersätter arkivreglemente antaget § 107/2011.

_______________________________
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Utöver vad som framgår i nedanstående reglementet gäller även arkivmyndighetens, kommunstyrelsens, beslut 2017-11-21 § XX att




Dokument så långt som möjligt ska sparas digitalt och att inkommande
handlingar ska skannas in i ärendehanteringssystem/verksamhetssystem
som då fungerar som närarkiv.
Godkänna digital signering i de fall det är lämpligt.
Verksamheterna har att se över vilka handlingar som av juridiska skäl måste
vara i papper och att notera detta i myndighetens dokumenthanteringsplan.

Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den
efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har
ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om
att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning.
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för Borgholms kommun som
kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i
reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struktureras
och förmedlas.

1. Omfattning
Reglementet gäller för kommunkoncernens samlade verksamhet, det vill säga alla
myndigheter i Borgholms kommun.
Med myndighet avses i detta reglemente:
 Fullmäktige och dess revisorer.
 Kommunstyrelsen.
 Nämnder och styrelser med förvaltningar.
 Andra styrelseformer med självständig ställning.
 Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska
föreningar och stiftelser där kommunen utövar/har ett rättsligt bestämmandeinflytande.
Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt
bindande beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller
motsvarande.
Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter
efter samråd med respektive arkivmyndigheter.
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2. Syftet med informationsförvaltning (arkivvård)
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och
oersättligt arv som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet
garanterar rätten till insyn i såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort.
Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses:
 Rätten att ta del av allmänna handlingar
 Information för rättsskipning och förvaltning
 Forskningens behov

3. Definitioner
Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast
med tekniskt hjälpmedel.
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt
tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga
men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.
Arkiv
Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar
den verksamhet eller de verksamheter som myndigheten bedriver.
Omfattar samtliga informationssystem (analoga och digitala) som
hanterar allmänna handlingar/allmän information.
Arkivansvarig
Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet
(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det
finns resurser och kompetens för att hantera
informationsförvaltningen (arkivvården).
Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och informationshantering. Ska finnas i enligt med
bestämmelser i lagstiftning.
Arkivbildare
Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar
emot och skapar handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt
bolag.
Arkivfunktion
Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för
arkivmyndigheten.
Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.
Arkivombud
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den
löpande informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd
eller kommunalt företag.
Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i
verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,
dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet
med arkiv- och dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar
som samordnare för myndighetens arkivombud.
Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra
myndigheter.
Dokumenthante- Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar
ringsplan
och beslut om gallring.
Egenkontroll
Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av
rutiner, kontroller och processer för att uppnå fastställda mål i
verksamheten.
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Informationsför- Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hantevaltning
ras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera
(arkivvård)
menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda
information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i
arkivlagen.

4. Organisation och ansvar
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, den lokala
arkivmyndigheten och kommunens myndigheter.

4.1 Arkivmyndigheter
4.1.1 Gemensam arkivmyndighet
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i
fortsättningen Sydarkivera.
Sydarkiveras ansvarsområden:
 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.
 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.
 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller
myndighet, med begäran om åtgärd.
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.
 Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.

4.1.2 Lokal arkivmyndighet
Lokal arkivmyndighet för Borgholms kommun är kommunstyrelsen.
Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:
 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.
 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera.
 Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala
arkivmyndigheten.
 Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet.
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4.2 Arkivfunktion
4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion,
Sydarkiveras förvaltning, med tillsynsarkivarie.
Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden:
 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras
förbundsordning och handlingsprogram.
 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.
 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten.
 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.
 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.
 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell
verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.
 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det
gäller arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet.
 Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till
gallringsbeslut.
 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av
information från IT-baserade verksamhetssystem.
 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och
dokumenthantering
 Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering.
 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom
verksamhetsområdet.

4.2.2 Lokal arkivfunktion
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta
reglemente finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett centralarkiv.
Arkivföreståndare svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av
överlämnade arkiv.
Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden:
 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala
arkivmyndigheten.
 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.
 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell
verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.
 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.
 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.
 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till
Sydarkivera.
 Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv
och dokumenthantering (ej obligatoriskt)
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4.3 Myndigheten
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa
organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i
myndighetens verksamhet.
I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon
annan. Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som svarar för kontakterna
med arkivmyndigheten.
Myndighetens ansvarsområden:
 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som
garanterar informationens beständighet.
 Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd
med Sydarkivera.
 Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet
med informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning (arkivombud och vid behov arkivsamordnare).
 Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner.
 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera (elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).
 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid
införande av nya informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera.
 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra
verksamhet till enskilt organ.
 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och
antar dokumenthanteringsplan.

5. Planera informationshantering
Hantering av information ska styras och planeras. För de handlingar som ska
bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med
Sydarkivera.

5.1 Dokumenthanteringsplan
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med
hanterings-anvisningar och beslut om gallring.
Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. Planen ska ses över i samarbete med
Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver det snarast uppdateras om
det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen.
Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och
innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. Förändring av
gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.
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6. Redovisa information
6.1 Arkivbeskrivning
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den
hanteras samt vara utformad så att den underlättar användningen.

6.2 Arkivförteckning
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av
Sydarkiveras förvaltning.
Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet
och som instrument för kontroll av arkivet.
Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om
information saknas.
Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som
meddelas från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos
myndigheterna.

7. Förvalta information
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva,
redovisa, avgränsa och skydda informationen.

7.1 Systematisera
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.
Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar
fysisk och logisk struktur finns kvar.

7.2 Förvara
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras
riktlinjer. Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med
Sydarkivera.

8. Gallra och rensa
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar.
Beslut om gallring ska verkställas av ansvarig myndighet. Det innebär att handling
som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. Handlingar som innehåller uppgifter
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som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig åtkomst
förhind-as, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.
Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som
gallring om detta medför:
 Informationsförlust.
 Förlust av möjliga sammanställningar.
 Förlust av sökmöjligheter.
 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.
Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av
myndigheten eller den lokala arkivmyndigheten. All gallring ska redovisas i
dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i samråd
med Sydarkivera.
Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas
arkiv, i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag.
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt
avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med
att handlingar överlämnas till arkivmyndighet.

9. Överlämna
9.1 Överlämna till annan myndighet
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas
av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den
myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten.
Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera
myndigheter beslutar Sydarkivera efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet
ska hanteras.

9.2 Överlämna till arkivmyndighet
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas
till arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/
eller Sydarkivera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan
parterna.
Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera senast tre (3) månader efter det att myndigheten
upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda
med Sydarkivera.
När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet
enligt detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.
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Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras
hos arkivmyndigheten utan att överlämnas.

10. Utlån
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall.
Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.
Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden
hanteras varsamt samt se till att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut
återlämnas.
_______

Arkivreglemente

33 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 200

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-21

194-212

Dnr 2017/263-179 KS

Taxa för tillsynsverksamheten, räddningstjänsten.
Ölands Kommunalförbund föreslog 2017-05-29 § 23 medlemskommunerna att Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844 kronor/ timme från och med 1 januari 2018 enligt räddningschefens förslag.
Av beslutet framgår att räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten
under många år varit låg och inte täckt kostnaderna för verksamheten. Med
anledning av detta har en översyn gjorts av taxan för att komma fram till vilken nivå som är rimligt.
Utifrån beräkningsmall från Sveriges Kommuner och Landsting landar en rimlig timtaxa på 843 kronor/timme jämfört med nuvarande taxa för tillsyn som
ligger på 352 kronor/timmar. Räddningstjänstens timtaxa för tillståndsverksamheten ligger på 844 kronor/timme.
Räddningschefen anser att timtaxan för tillsynsverksamheten och tillståndsverksamheten ska vara samma.
Förslaget är därför att timtaxan för tillsynsverksamheten höjs till samma nivå
som timtaxan för tillståndsverksamheten; 844 kronor/timme. Förslaget innebär ingen förändring av principerna för beräkning av den totala avgiften utan
är endast en förändring av timtaxan.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten höjs till 844 kronor/timme från och med 1 januari 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

34

35

36

Räddningstjänsten
Öland

Tjänsteskrivelse angående höjning av räddningstjänstens timtaxa
för tillsynsverksamheten
Räddningstjänstens timtaxa för tillsynsverksamheten har under alla år varit väldigt låg och inte täckt de
kostnader räddningstjänsten har för denna verksamhet. Detta har fått till följd att övriga skattebetalare
på Öland fått täcka upp för de kostnader som inte täcks av fakturan som skickas till verksamheten
efter genomförd tillsyn.
Med anledning av detta har en översyn gjorts av taxan för att komma fram till vilken nivå som är rimlig,
för att täcka kostnaderna. Till hjälp i detta har en beräkningsmall från SKL använts. Utifrån inmatade
värden i beräkningsmallen landar en rimlig timtaxa för tillsynsverksamheten på 843 kr/timme. Som
jämförelse ligger räddningstjänstens nuvarande timtaxa för tillsyn på 352 kr/timme.
Sedan tidigare ligger räddningstjänstens timtaxa för tillståndsverksamheten på 844 kr/timme. Det
anses rimligt att timtaxan för tillsynsverksamheten och tillståndsverksamheten är samma. Förslaget är
därför att timtaxan för tillsynsverksamheten höjs till samma nivå som timtaxan för
tillståndsverksamheten, alltså 844 kr/timme. Detta innebär en avsevärd höjning gentemot nu gällande
timtaxa, men utifrån resonemanget ovan anses det vara en rimlig nivå. Det är även en nivå som ligger
i linje med vad övriga räddningstjänster i länet (och övriga delar av landet) tar för tillsyn.
Förslaget innebär ingen förändring av principerna för beräkning av den totala avgiften utan är endast
en förändring av timtaxan. Bifogat finns förslag på ny tillsynstaxa samt förslag på ny tillståndstaxa.
Gällande tillståndstaxan är den med enbart för att ändra principerna för indexuppräkningen så att den
sker på samma sätt som den gör för tillsynstaxan. I övrigt är det inga förändringar.
Bifogat finns även beräkningsmallen från SKL.
Undertecknat föreslår att taxor enligt ovan införs från och med 2018-01-01.
2017-05-30

Rutger Thuresson
Räddningschef

Räddningstjänsten Öland
Org. nr. 222000-0216

Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden
Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden
Webb www.raddningstjanstenoland.se

Telefon 0485-470 00
Fax 0485-472 62
Mail förnamn.efternamn@oland.se
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Taxor för tillsynsverksamheten från och med 2018-01-01
Vid tillsyn debiteras en grundavgift (för bokning, förberedelser och restid) plus en löpande timtaxa (för
själva tillsynsbesöket samt efterarbete i form av protokollskrivning samt uppföljning).
Grundavgiften beräknas genom att standardtider för bokning, föreberedelser samt restiden (tur och
retur) multipliceras med timtaxan. Eftersom tiden för förberedelserna skiljer sig åt beroende på hur
komplicerat ett objekt är skiljer sig grundavgiften åt mellan olika objektsklasser. Grundavgiften delas in
i åtta olika tariffer.
Den löpande timtaxan är den tid som går åt för själva tillsynsbesöket, protokollskrivning, uppföljning
m.m. Denna tid multipliceras sedan med timtaxan och läggs till grundavgiften för att erhålla den totala
avgiften för tillsynen. Vid uträkning av den löpande timtaxan räknas påbörjad timme som hel timme.
Timtaxan är

844 kr

Tariff
1
2
3
4
5
6
7
8

Grundavgift
1 758 kr
1 969 kr
2 180 kr
2 391 kr
2 602 kr
2 813 kr
3 024 kr
3 235 kr

Objektsklasser
Objektstyp

Klartext

Tariff

TILLSYN ENLIGT LSO
Vk 1
Vk 1 Låg
Vk 1 Medel
Vk 1 Hög

Arbetsplatser och skolor
Upp till 10 anställda/elever
Mellan 10 och 30 anställda/elever
Fler än 30 anställda/elever

1
1
2

Vk 2
Vk 2A
Vk 2A Låg
Vk 2A Medel

Publika lokaler
Publika lokaler för upp till 150 personer
Upp till 50 personer
Mellan 50 och 150 personer

1
2

VK 2B
Vk 2B Låg
Vk 2B Medel
Vk 2B Hög

Samlingslokaler för över 150 personer
Mellan 150 och 300 personer
Mellan 300 och 600 personer
Över 600 personer

3
4
5

Vk 2C
Vk 2C Låg
Vk 2C Medel
Vk 2C Hög

Samlingslokaler för över 150 personer med mycket
alkohol
Mellan 150 och 300 personer
Mellan 300 och 600 personer
Över 600 personer

3
4
5
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Vk 3B

Gemensamhetsboenden (ensamkommande barn o dyl.)
Boende för upp till 6 personer
Boende för fler än 6 personer

2
3

Vk 4 Låg
Vk 4 Medel

Tillfälliga boenden
Boende med maximalt 4 rum eller 8 bäddar
Boende med 5-25 rum eller 9-50 bäddar

1
2

Vk 4 Hög

Boende med fler än 25 rum eller 50 bäddar

4

Vk 5A
Vk 5A Låg
Vk 5A Medel

Vårdmiljöer
Daglig verksamhet i vårdmiljö
1 avdelning/enhet
Fler än 1 avdelning/enhet

1
2

Vk 5B
Vk 5B Låg
Vk 5B Medel

Boende i vårdmiljö
Boende för upp till 8 boende
Boende för fler än 8 boende

2
3

Vk 5C

Sjukhus

8

Vk 5 D

Låsta institutioner

8

Vk 3B Låg
Vk 3B Medel
Vk 4

Vk 5

Övriga objekt
LSO 2:4 (farliga verksamheter)

8

Övrigt

2

TILLSYN ENLIGT LBE
Samtliga LBE-tillsyner

4

SAMTIDIG TILLSYN LSO OCH LBE
Samtliga samtidiga
tillsyner
Vid samtidiga tillsyner debiteras grundavgift enligt LSO + 1 timme.
Den löpande taxan beräknas på den faktiska tid som lagts på LSO resp. LBE.
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Indexuppräkning
Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för
augusti 2017 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för
tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med
början fr o m 1 januari året efter startåret.
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Taxor för tillståndsverksamheten från och med 2018-01-01
Avgiften för ett tillståndsärende beräknas enligt formeln
Avgift = timtaxa x handläggningstid.
Timtaxan
Timtaxan är 844 kr.
Handläggningstiden
Handläggningstiden för vissa typärenden finns framtagen och redovisas i bilaga 1. I de fall ett ärende inte kan kategoriseras in under något typärende eller om
ärendet är komplicerat eller särskilt tidskrävande ska den, för ärendet, faktiska handläggningstiden tillämpas. Dock ska restiden för varje besök på
anläggningen schablonberäknas till 0,75 timmar.
Handläggningstiden presenteras i två delar, Tillståndshandläggning och Avsyning. I de fall avsyning inte behöver göras räknas inte denna tid med i avgiften.
Tillägg
Diarietiden ökas med 1 timme om ärendet behöver beslutas av Direktionen för Ölands kommunalförbund eller dess arbetsutskott (t.ex. ärenden av sådant
slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 34§ i kommunallagen, eller om Direktionen för Ölands kommunalförbund behöver informeras
om ärendet genom presentation vid sammanträde.
Om ansökan inkluderar ett generellt undantag från förbudet mot öppen eld ökas tiden vid tillståndshandläggningen med 1 timme.
Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.
Indexuppräkning
Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för augusti 2017 är ännu inte bestämt). För
arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med
början fr o m 1 januari året efter startåret.
Sänkning av avgift
Räddningschefen äger rätt, om det finns särskilda skäl som motiverar detta, besluta om sänkning av avgiften för ett tillståndsärende.
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Bilaga 1 – Tabell för handläggningstid för vissa typärenden

Tillstånd
Diariehantering
Handläggning
Tid för
tillståndshandläggning

Avslag

Mindre komplettering
till befintligt tillstånd

Övertagande av
befintligt tillstånd

Generellt undantag
från förbud mot
öppen eld.

0,5
0,5

0,5
1

0,5
0,5

1

1,5

1

0,5
1

Bensinstation
bemannad
Nytt
Förnyat
1
0,5
4
3

Bensinstation
automat
Nytt
Förnyat
1
0,5
3
2,5

1,5

5

3,5

4

3

0,75
1
1,5
1,5

0,75
1
1
1,5

0,75
1
1
1,5

0,75
1
1
1,5

4,75
9,75

4,25
7,75

4,25
8,25

4,25
7,25

Avsyning
Restid
Förberedelse
Avsyning (på plats)
Protokollskrivning
Tid för avsyning
Total tid:

0
1

0
1,5

0
1

0
1,5
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Färghandel
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
1,5

Restaurang mindre hantering
Nytt
Förnyat
1
0,5
2,5
1,5

Industri mindre hantering
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
2

Industri större hantering – process
Nytt
Förnyat
1
0,5
4
4

3

2

3,5

2

3

2,5

5

4,5

Avsyning
Restid
Förberedelse
Avsyning (på plats)
Protokollskrivning

0,75
0,5
1,5
1

0,75
0,5
1,5
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
1
1,5
1

0,75
1
1,5
1

Tid för avsyning
Total tid:

3,75
6,75

3,75
5,75

3,25
6,75

3,25
5,25

3,25
6,25

3,25
5,75

4,25
9,25

4,25
8,75

Tillstånd
Diariehantering
Handläggning
Tid för
tillståndshandläggning
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Lagerverksamhet
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
1,5

Fordonsgasstation
Nytt
Förnyat
1
0,5
3
2

Lantbruk
Nytt
1
2

Förnyat
0,5
2

3

2

4

2,5

3

2,5

Avsyning
Restid
Förberedelse
Avsyning (på plats)
Protokollskrivning

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
1
1
1

0,75
1
1
1

0,75
0,5
1
1

0,75
0,5
1
1

Tid för avsyning
Total tid:

3,25
6,25

3,25
5,25

3,75
7,75

3,75
6,25

3,25
6,25

3,25
5,75

Tillstånd
Diariehantering
Handläggning
Tid för
tillståndshandläggning
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Fyrverkeriförsäljning
Nytt
Förnyat
1
0,5
3
1,5

Godkännande av
föreståndare
Nytt
Förnyat
0,5
0,5
1
1

Explosiv vara mindre
omfattning
Nytt
Förnyat
1
0,5
2
2

Explosiv vara större
omfattning
Nytt
Förnyat
1
0,5
4
3

4

2

1,5

1,5

3

2,5

5

3,5

Avsyning
Restid
Förberedelse
Avsyning (på plats)
Protokollskrivning

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75

0,75

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1
0,5

0,75
0,5
1,5
1

0,75
0,5
1
1

Tid för avsyning
Total tid:

2,75
6,75

2,75
4,75

0
1,5

0
1,5

2,75
5,75

2,75
5,25

3,75
8,75

3,25
6,75

Tillstånd
Diariehantering
Handläggning
Tid för
tillståndshandläggning
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Inledning
En ny regional utvecklingsstrategi med gemensamma mål och strategier håller på att ta form.
Under det första halvåret 2017 låg ett stort fokus på revidering av strategin och samtidigt på
ytterligare dialog med bland annat kommunerna. Ett nästintill färdigt utkast presenterades innan
sommaren. Hela processen har genomförts i god samverkan med landstinget som en förberedelse
inför kommande regionbildning.
Under våren arbetades också ett förslag till regional transportplan fram. Efter en lång väntan på
direktiven för den nationella planen kunde arbetet starta under våren. Förslaget till regional
transportplan sändes ut på remiss före sommaren och beslut väntas under våren 2018, enligt
samma tidplan som den regionala utvecklingsstrategin.
Hösten 2016 inleddes arbetet med revidering av den digitala agendan. Arbetet intensifierades
under våren 2017 tillsammans med flera externa aktörer. Regionförbundet samordnar
revideringen och leder också arbetet inom respektive tema tillsammans med landstinget.
Arbetet vid Småland Blekinge South Swedens kontor i Bryssel har förstärkts med en ny medlem
under året; Region Halland. Enligt tradition genomfördes veckan efter midsommar den årliga
Brysselkonferensen med deltagare från styr- och chefsgrupp. Konferensen inleddes av Lars
Danielsson, chef för Sveriges ständiga representation i Bryssel. Forumet är mycket bra, inte bara
för att diskutera gemensamma intressen med koppling till EU, utan också för att gå igenom andra
gemensamma utvecklingsfrågor.
Även arbetet med att bilda region och kommunförbund tog fart under våren. Arbetsgrupper har
tillsatts för regionbildning, både en övergripande styrgrupp och arbetsgrupper inom specifika
områden. Arbetet med att bilda kommunförbund leds av primärkommunala nämndens presidium
tillsammans med två av länets kommunchefer. Regionens säte blir landstingets nuvarande
lokaler på Strömgatan i Kalmar och Kommunförbundet kommer att finnas på Nygatan i Kalmar.
Vi ser fram emot en spännande höst och vår där arbetet med regionbildning kommer att
intensifieras ytterligare.

Helena Nilsson
Regiondirektör
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Vårt uppdrag
Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna och
landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling.

Regionförbundets uppgifter
Regionförbundets uppgifter är att, enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen (2002:34):
1. utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och landstinget avser att genomföra
i samarbete med andra parter,
2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som
närmare föreskrivs av regeringen,
4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur med mera vid upprättande av
länsplaner för regional infrastruktur,
5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,
6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.

Regionförbundet ska vidare
7. ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för
regionen.
8. ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur
av betydelse för regionen,
9. verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas
till regionens behov;
10. ansvara för regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser och samordna dessa insatser med
punkt 3
11. ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information
inom förbundets uppgiftsområde,
12. ansvara för regional turismverksamhet,
13. ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor
och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde,
14. utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde,
15. verka för att organisationer i Kalmar län som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter
samordnar sina verksamheter,
16. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer
att tillföra förbundet,
17. utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner. För detta ändamål skall inrättas
en primärkommunal nämnd enligt § 8 nedan,
18. svara för den övergripande trafikpolitiken i länet.
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Det politiska arbetet
Styrelse
Styrelsen är regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många
ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2017 har
regionförbundets styrelse sammanträtt vid tre tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice
ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M)

Arbetsutskott
Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet bereder ärenden
till styrelsens sammanträden. Utskottet sammanträdde vid fem tillfällen under första halvåret 2017.
Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald
Hjalmarsson (M).

Primärkommunala nämnden
Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för
primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har tre sammanträden med PKN
genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik
Yngvesson (M), Mörbylånga.
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Hållbarhet och kommunikationer
Handlägger ansökningar om regionala utvecklingsmedel samt driver och stödjer samverkan
inom bland annat eHälsa, informationssäkerhet och miljötillsyn. Områdesgruppen utför
nationella uppdrag inom bredbandssamordning och infrastrukturplanering samt genomför
utbildnings- och informationsinsatser kring slutförvaret. Vi samordnar arbetet inom olika nätverk,
bland annat Klimatsamverkan Kalmar län, nationella kommunala nätverket för
informationssäkerhet samt vattenarbetsgruppen inom Euroregion Baltic. Arbets- och
projektgrupper vi medverkar i är bl.a. sydsvenska samarbetet för infrastrukturfrågor, E22 AB
samt stambanan.com.

MÅL
Bidra till en hållbar
samhällsplanering som
skapar förutsättningar för
ett gott vardagsliv samt fler
och växande företag i hela
regionen.

Bidra till att nå, eller
bibehålla god volym och
kvalitet i grundvatten,
ytvatten och hav och då
med särskilt fokus på
dricksvattenförsörjning,
minskad övergödning och
farliga ämnen.

INDIKATORER

UTFALL

Antal deltagare i
aktiviteter som
initierats av
regionförbundet.

Cirka 70 personer har deltagit i aktiviteter kring
transportinfrastruktur, utökad kunskap om geografiska
samband av betydelse för regional utveckling och förarbete
för en eventuell plan- och byggsamverkan med mera.

Antal
strukturbilder.

Kunskapsuppbyggnad, förarbete och projektplan har tagits
fram under våren 2017. Projektet ”Strukturbilder Kalmar län”
startar i september 2017. Strukturbilder presenteras under
2018.

Antal deltagande
kommuner per
tematisk
länsgrupp.

Infrastrukturgrupp – 12 kommuner.
Bytespunkter längs E22 – fem kommuner.
Eventuell Plan- och byggsamverkan – 13 kommuner.

Antal projekt med
vattentema.

Fem projekt pågår, samtliga följer plan:






Bidra till att Kalmar län år
2030 är en fossilbränslefri
region, det vill säga till
minskad klimatpåverkan,
effektivare
energianvändning och ett
växande näringsliv.

Tillsyn inom vattenskyddsområden, Miljösamverkan
Sydost 2017.
Riktlinjer för dagvattenutsläpp, Miljösamverkan
Sydost 2017.
Enskilda avlopp, när är infiltrationen inte längre
godkänd ur miljösynpunkt, Miljösamverkan Sydost
2017.
WaterNets RU, samarbetsprojekt 2017 – 2018
mellan Kaliningrad och Kalmar län. Regionförbundet
är projektägare, med finansiering från ICLD.
Förstudien ”Vattenfördröjande åtgärder i
landskapet”, gemensamt initiativ mellan
regionförbundet, länsstyrelsen och
Kalmarsundskommissionen. Finansiering från
LOVA och 1:1 medel. Kommer att slutföras under
hösten 2017.

Andel slutförda
aktiviteter i 2017
års handlingsplan.

Samtliga aktiviteter är påbörjade. Regionförbundet deltar i
samtliga aktiviteter och har huvudansvar för tre.

Antal deltagande
kommuner i
Klimatsamverkan
Kalmar län.

12 kommuner.
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Bidra till en samordnad och
likvärdig miljö- och
livsmedelstillsyn i Kalmar
län.

Antal genomförda
projekt.

Fyra projekt pågår, dessa är:





Tillsyn inom vattenskyddsområden
Dagvatten
Enskilda avlopp
Egengjorda kalla såser och röror.

Samtliga följer planen.





Antal deltagande
kommuner per
tillsynsprojekt.

Antal deltagare
vid utbildningsdagarna.

Vattenskyddsområden: 11 kommuner.
Dagvatten: 13 kommuner.
Enskilda avlopp: 13 kommuner.
Egengjorda kalla såser och röror: 12 kommuner.

Högt deltagande vid genomförda utbildningar:
 Utbildning om miljökvalitetsnormer (MKN) – 68
deltagare.
 Vatteninformationsdag – 168 deltagare.
Båda utbildningsdagarna fick bra utvärderingar och ett högt
deltagande.

Länets livsmedelsstrategi
har som mål att fler
människor ska välja mat
från Kalmar län och att
livsmedelsbranschen,
långsiktigt och hållbart, ska
öka sin konkurrenskraft,
produktivitet och
innovationsförmåga.

Utfall för de delar i strategin som regionförbundet har
samordningsansvar för:

Regionförbundet ska ta sin del
i genomförandet av denna
strategi genom att delta i
genomförandet av samtliga
sex prioriterade åtgärder och
ha samordningsansvaret för
tre av dessa:

Kompetensförsörjning

Genomföra
livsmedelsstrategin
tillsammans.
Regionförbundet leder
styrgrupp och
arbetsgrupp.

Forskning, innovation och
utveckling. I första hand
via projektet
Livsmedelsutveckling
Sydost







Kompetensförsörjning. Har haft låg aktivitet under första
halvåret 2017. Under hösten kommer vi att göra en
sammanställning av företagens kompetensbehov och
befintliga utbildningar. Detta som en del i arbetet med ett
handlingsprogram för kompetensförsörjning.
Genomföra livsmedelsstrategin tillsammans.
Regionförbundet leder styrgrupp och arbetsgrupp.
Forskning, innovation och utveckling. I första hand via
projektet Livsmedelsutveckling Sydost, se nedan.

Under vårens behovsinventering har ca 70 unika företag
besökts, varav ca 40 i regionförbundets regi, ligger väl i linje
med projektets mål för den aktuella perioden.
Livsmedelsutveckling Sydost:
 Antal
företagsbesök
 Antal projektaktiviteter.
 Antal
deltagare.

Projektet Livsmedelsutveckling Sydost ska stötta länets
livsmedelsföretag i deras utvecklingsarbete. Projektet pågår
2016-2019 och drivs av regionförbundet i samverkan med
flera aktörer. Arbetet följer plan, men med några månaders
försening.
Projektledningen för Livsmedelsutveckling Sydost har detta
halvår genomfört ett 30-tal projektaktiviteter där ett
exportseminarium och lotsningar till nya samarbeten och
finansiering är några exempel. Projektet fortlöper enligt plan.
Runt 120 personer har deltagit i aktiviteterna. Dessutom har
projektledningen löpande informerat över 500 personer om
projektet och presenterat det personligen för ytterligare 430
personer på ca 30 olika träffar.
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Den regionala digitala
agendan (RDA) syftar till att
länet ska ”ta tillvara
digitaliseringens
möjligheter”.
Handlingsplanen är
uppdelad i fem områden.
Sammanlagt presenteras 13
delmål och 31 prioriterade
insatser.
Regionförbundet ska
samordna och påskynda
genomförandet av denna
agenda.

Antal prioriterade
insatser från RDA
där det finns ett
tydligt
ställningstagande
eller beslut om hur
insatsen ska
genomföras.
Antal deltagande
organisationer
(kommuner och
landsting) per
tematisk
länsgrupp.

Den regionala digitala agendan gäller för åren 2015-2020
och innehåller sammanlagt 31 åtgärder. 22 av dessa har
påbörjats. Nio är beslutade och fyra är slutförda. Fyra
åtgärder är bortprioriterade medan fyra inte har påbörjats.







LänsIT-rådet: 12 kommuner, landsting.
Temagrupp bredband: Åtta kommuner, två stadsnät,
en annan aktör.
Nätverk eHälsa: 12 kommuner.
Informationssäkerhet: 10 kommuner
eTjänstesamverkan Kalmar län: Sju kommuner

Uppdatering Regional Digital Agenda (RDA):
 Uppdatering RDA kompetens: Tre kommuner,
landsting, en annan aktör.
 Uppdatering RDA näringsliv: En kommun, en annan
aktör.
 Uppdatering RDA eHälsa: Sex kommuner, landsting.
 Uppdatering RDA infrastruktur: Fyra kommuner, fyra
andra aktörer.
 Uppdatering RDA kommunal e-utveckling: Två
kommuner, en annan aktör.
Andel slutförda
aktiviteter i 2017
års
handlingsplaner.

eHälsa: Pågår enligt plan, men inte slutförda
Informationssäkerhet: Delar av handlingsplanen har
genomförts, med hjälp av inhyrd konsult. Fortsatt verksamhet
beslutas av kommunchefsgruppen hösten 2017.

Övriga Väsentliga händelser/insatser
Regionförbundet och länsstyrelsen ansvarar gemensamt för Klimatsamverkans sekretariat. Brist på
personalresurser i båda organisationerna gör att energi- och klimatarbetet för närvarande inte kan bedrivas
med full kraft. Detta innebär bland annat att förslaget till handlingsprogram för fossilbränslefri region
troligen inte kommer att bli klart under 2017, utan istället under våren 2018. Regionförbundet hoppas att
ha bättre bemanning inom områdena miljö, energi och klimat från och med år 2018.
Våren 2017 har inneburit flera förändringar inom området digitalisering. Regionförbundets styrelse har
utsett två kontaktpolitiker. Funktionen samordnare för informationssäkerhet har upprätthållits med hjälp
av extern konsult. Avtalet om gemensam eHälsosamordnare för länets kommuner är uppsagt till årsskiftet
2017/2018. Rekrytering av ny IT-strateg har försenats, vilket innebär att denna funktion saknas under
hösten.
Arbetet med att följa upp och uppdatera den regionala digitala agendan har under våren samordnats med
hjälp av tjänsteköp, men också denna resurs kommer att saknas under hösten 2017. Ett förslag till
uppdaterad regional digital agenda planeras att presenteras i början av år 2018.
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Befolkning och välfärd
Samordnar arbetet inom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och
angränsande område hälso- och sjukvård. Samordnar även utvecklingsarbetet inom
socialtjänsterna i länets kommuner samt kommunernas arbetsmarknadsnätverk. Driver och
stödjer samverkan inom samhällsorientering för nyanlända vuxna, unga och anhöriginvandrare
på modersmål samt kring ungas uppväxt. Områdesgruppen är representerad i SKL:s nationella
referensgrupp för arbetsmarknad och integration.

MÅL

INDIKATORER

Bidra till en jämlik och
jämställd region med fokus
på vård och
omsorg, nyanlända och
ungdomar.

Samtliga ledningar i
länets kommuner
ska ha erbjudits
utbildning i
jämställdhet.

UTFALL
Ej genomfört. Ett erbjudande om utbildning till
kommunledningar med flera i länet planeras av
länsstyrelsen tillsammans med regionförbundet och
landstinget.
Detta mål kommer inte att uppnås under 2017. Ett
tematiskt möte är genomfört och under hösten kommer
ytterligare 3 - 4 tematiska aktiviteter äga rum.
I maj höll nätverket som samverkar kring ungdomsenkäten
Lupp ett möte med temat trygghet. Representanter från
Kalmar kommun samt Kalmars kommunpolis var på plats
och berättade om sitt arbete som bland annat handlar om
att öka tryggheten för unga tjejer.

Fler aktörer ska
finnas med i
samverkan kring
vägar in på
arbetsmarknaden.

Tre möten har samordnats för länets
arbetsmarknadsenheter med andra aktörer inbjudna.
Tillsammans med åtta av länets kommuner samt
Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen har en
ESF- ansökan med arbetsnamnet ”Samverkan leder till
arbete” tagits fram. Besked väntas i november 2017.
Utvecklingsrådet har under första halvåret utökat sin
representation av brukare, anhöriga och närstående samt
olika intresseföreningar. Rådet ingår i den regionala
samverkans- och stödstrukturen för socialtjänsten och
angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län.
Beredningsgruppen för länsgemensam ledning i
samverkan, har haft två möten med skolcheferna under
våren 2017, och nu har även skolan möjlighet att kalla
socialtjänsten och landstinget till en s.k. samordnad
individuell plan.

Samtliga av länets
kommuner har
påbörjat
implementeringen
av ”IBIC –
Individens behov i
centrum”.

Samtliga länets kommuner har beslutat att införa IBIC,
implementering är påbörjad i 9 av 12 kommuner.

9
Regionförbundet i Kalmar län

Delårsrapport 2017

66

Bidra till samverkan och
sammanhållen vård, stöd,
omsorg och
välfärd i Kalmar län.

Kommungemensam
ma
kompetensutvecklin
gsplanen inom
”Kompass Kommunal Praktisk
Samverkan
Socialtjänst” ska
vara genomförd i
samtliga kommuner.

Fortgår enligt plan. Under våren har en första
introduktionsutbildning genomförts, övriga delar i
kompetensutvecklingsplanen kommer genomföras under
hösten

Ett gemensamt
samverkansavtal
mellan landsting
och kommunerna
som inkluderar
samtliga
verksamheter som
berör barn och unga
såsom skola,
socialtjänst,
barnpsykiatri,
habilitering

Arbetet pågår enligt plan och beräknas vara klart vid
årsskiftet 2017/2018. Regionförbundet och Kalmar läns
tjänstemän för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård
sammanträder den 22 september

En gemensam
handlingsplan för
framtidens mest
sköra äldre i
Kalmar län.

Gemensam handlingsplan upprättad mellan kommunerna
och landstinget i Kalmar län för 2016-2017.

En gemensam
handlingsplan för
LOB (Lagen om
omhändertagande
av Berusade
personer.)

Förslag på samverkansformer mellan kommunerna och
Landstinget i Kalmar län är framtaget och skickat på remiss
under sommaren. Beslut väntas under hösten 2017.

En gemensam
handlingsplan för
Psykisk hälsa.

Arbete pågår med analys och handlingsplan. En
gemensam samverkans-överenskommelse mellan
kommunerna och Landstinget i Kalmar län för psykisk
hälsa är framtagen för remissrunda och beslut innan
årsskiftet 2017/2018.

En gemensam
handlingsplan för
ungdomsmottagnin
garna i länet.

Förslag på gemensamt ramavtal för kommunerna och
Landstinget i Kalmar län är framtaget och utskickat för
remiss under sommaren. Beslut väntas under hösten 2017.

En gemensam
överenskommelse i
linje med lagen om
trygg och säker
utskrivning.

En överenskommelse är framtagen och beslut fattades på
tjänstemannanivå den 12 maj. Beslut inom respektive
kommunfullmäktige/ landstingsfullmäktige planeras under
hösten 2017.

Genomföra
utbildningar om
ovanstående
överenskommelser.

Utbildningar är planerade till hösten 2017 och arbetet pågår
enligt plan.

Följa upp de
samverkans/utvecklingsprojekt
där fler än sex
kommuner ingår
som pågår
alternativt startas
under 2017.

Utvärdering sker under hösten 2017 inom ramen för
Kompass.
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Bidra till samverkan,
utveckling och forskning
mellan länets socialtjänster
genom ”Kompass Kommunal Praktisk
Samverkan Socialtjänst.”

Bidra till att bygga
samverkan för en stark
arbetsmarknadsregion.

Samtliga kommuner
tar aktivt del i
Kompass olika
utvecklingsspår.

Arbetet går enligt plan och samtliga kommuner har
tillfördelats utbildningsplatser i
kompetensutvecklingsplanens olika delar.

Kompetensutvecklin
gsplanen är klar och
implementeringen
påbörjad.

Under våren har en första introduktionsutbildning
genomförts, övriga delar i kompetensutvecklingsplanen
kommer genomföras under hösten.

”IBIC – Individens
behov i centrum”
implementeras i
samtliga kommuner.

Samtliga av länets kommuner har fattat beslut om att införa
IBIC, implementering är påbörjad i 9 av 12 kommuner.

Tydliga, delade
målbilder för länets
utveckling på
arbetsmarknadsomr
ådet i RUS,
Regional
utvecklingsstrategi.

Tre möten har samordnats för länets
arbetsmarknadsenheter med andra aktörer inbjudna.
Tillsammans med åtta av länets kommuner samt
Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen har en
ESF- ansökan med arbetsnamnet ”Samverkan leder till
arbete” tagits fram. Besked väntas i november 2017.
I augusti 2017 genomfördes en ”kommunstrategisk
överläggning” med fokus på arbetsmarknad och
kompetensförsörjning.
Inga regionala överenskommelser eller målbilder är
formulerade.

Två forum som
under 2017 samlar
arbetsmarknadens
aktörer inom
offentlig sektor.

Tre nätverksträffar har genomförts tillsammans med länets
arbetsmarknadsenheter under första halvåret 2017 och en
kommunstrategisk överläggning med temat har genomförts
augusti 2017.

Övriga väsentliga händelser/insatser
Vi blir fler – Integration, kompetens och organisation
Projektet ”Vi blir fler (IKO)” har som syfte att jobba med intensiv kompetensförsörjning hos länets elva
medverkande aktörer när det gäller interkulturell kompetens och samverkan för att stärka länets
integrationsarbete. Länet ska vara attraktivt att leva och jobba i oavsett kulturellt och geografiskt
ursprung. Projektet som har finansiering från Europeiska socialfonden (2016-2019) avslutade i maj en
analys-och planeringsfas som pågått från september 2016 och som efter Europeiska Socialfondens
godkännande har gått in i en genomförandefas.
En konferens för att stödja samverkan inom integrationsarbetet ”Hitta rätt fond” tillsammans med
länsstyrelsen, en föreläsning på Integrationsrådet om demokrati och tolerans, samt tre utbildningsdagar i
”Bra bemötande” genomfördes innan sommaren 2017.
Kommunstrategiska överläggningar och primärkommunal samverkan
Under våren 2017 har regionförbundet faciliterat två kommunstrategiska överläggningar. Den 2 mars
genomfördes ”Tema: Utveckling och samverkan kring e-Hälsa i Kalmar län – framtidens hälso- sjukvård
och vård och omsorg i Kalmar län”. På den kommunstrategiska överläggningen lyftes frågan
digitalisering och utveckling av e-hälsa. Där beslutades att kommuncheferna, regiondirektören och
landstingsdirektören bildar ledningsgrupp för arbetet. Därefter har en arbetsgrupp med representanter från
landstinget och kommunerna formats för att arbeta vidare med revideringen av målområdet ”e-hälsa” i
länets digitala agenda. Arbetet ska resultera i uppdaterade målformuleringar och ett handlingsprogram
fram till och med 2020.
Den 4 maj genomfördes ”Tema: Samverkan region, landsting och kommuner” med fokus på
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primärkommunala frågor och bildandet av kommunförbund i Kalmar län. Under dagen diskuterades bland
annat vad som är regional utveckling och vad är primärkommunala frågor? Det finns en gemensam vilja
att samverka i de frågor där behovet finns. Digitalisering ger nya förutsättningar och nätverkande är
fortsatt viktigt.
Arbetsmarknad och etablering
Händelser av vikt under första halvåret 2017 är att en ny ESF-ansökan, ”Samverkan leder till arbete!”,
tagits fram tillsammans med arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, en
majoritet av kommunerna och landstinget. Syftet med projektet är, att med hjälp av bland annat lokala
verkstäder i länet och handledning till företag och arbetsplatser, få fler människor i arbete i de deltagande
kommunerna.
Samhällsorientering på modersmål
I Kalmar län samverkar kommunerna genom ”Regional samverkan kring Samhällsorientering för
nyanlända på modersmål” som regionförbundet driver tillsammans med länets kommuner. En regional
samverkan inom länet ska bidra till mervärde för deltagande kommuner, erbjuda nyanlända till länet en
enhetlig mottagning oavsett kommun och samtidigt bidra till att lagstiftningens mål efterlevs.
Samhällsorienteringen har som mål att erbjuda samtliga inom etableringen samhällsorientering inom ett
år och målet är uppnått. Första halvåret 2017 har utbildningen haft 465 vuxna deltagare på arabiska,
kurmanji, tigrinja och swahili och åtta av 12 kommuner har skickat deltagare. Även samhällsorientering
för unga i åldern 13-20 år erbjuds kommunerna genom regionförbundet. Under första halvan av 2017 har
52 deltagare i arabiska, kurmanji, swahili och dari genomfört kursen i Kalmar, Mönsterås och Torsås.
Samarbetet med länsmuseet kring kulturarv fortgår där målet är att deltagarna i samhällsorienteringen ska
få en större kunskap om Sveriges samhällsutveckling ur ett historiskt perspektiv med extra fokus på
familjepolitik och demokrati. 12 kommunikatörer från den regionala samhällsorienteringen var med på
konferens i Malmö i maj där etableringsreformen/samhällsorienteringen och dess utmaningar var i fokus.
En utvärdering av samhällsorienteringen påbörjades under sommaren och kommer att fortgå under hösten
som därefter ska ligga till grund för en fortsatt utveckling.
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Näringsliv och kompetens
Områdesgruppen driver utvecklingsfrågor inom till exempel kompetensförsörjning, näringsliv,
innovation, internationalisering eller utveckling av besöksnäringen. Fördelar regionala
utvecklingsmedel till företag i form av företagsstöd eller till organisationer, kommuner eller andra
aktörer i form av projektmedel. Vi ansvar också för regional samverkan inom lärande, utbildning
och kompetensförsörjning. Näringslivschefer, turistchefer, företagsfrämjande aktörer,
yrkeshögskoleanordnare och skolchefer är några exempel på nätverk som vi samverkar genom.

MÅL
Bidra till ökad digitalisering,
(internt och externt)

INDIKATORER

UTFALL

Antal aktörer som är
delaktiga i projektet
för en digital
tillgänglighetsguide.

Arbetet under första halvåret 2017 har inletts med att
inhämta synpunkter från brukargrupper och att titta på hur
den digitala lösningen ska se ut för tillgänglighetsguiden
inom besöksnäringen.

Förnyat avtal
angående ITplattform Småland
och Öland.

Ett nytt avtal som omfattar Kalmar läns och Kronobergs
läns kommuner att finns på plats under hösten 2017
utifrån nya förutsättningar då Jönköpings län sagt upp
nuvarande avtal.

Antal beviljade stöd
för digitalisering.

Hittills under året har 24 ansökningar beviljats. Intresset
har varit stort för den nya möjligheten att söka stöd för
insatser med koppling till digitalisering.

Andel ansökningar
om företagsstöd från
underrepresenterade
grupper ska ha ökat
vid mätning i slutet av
dec 2017.

Avstämning görs i dec 2017.

Vid halvårsskiftet
2017 ska vi ta emot
ansökningar digitalt
för både projekt- och
företagsstöd.

Från och med 1 januari 2017 görs digitala ansökningar
gällande företagsstöd. Inom området projekt finns dock
ännu inte motsvarande möjlighet då ett systemfel hos
Tillväxtverket måste åtgärdas centralt innan vi kan
återuppta arbetet i länet.

Bidra till att säkra den
framtida kompetensförsörjningen

En gemensam och
accepterad
handlingsplan finns
beslutad för arbetet
med
kompetensförsörjning
Kalmar län med
koppling till reviderad
RUS

Arbetet med en handlingsplan är påbörjat och kommer
intensifieras under hösten.

Bidra till förnyelse av
näringslivet

Genomförd förstudie
ligger som grund för
kommande
kompetensutveckling
sprojekt hos
kommunerna kring
potentialen i
besöksnäringen

Förstudien löper enligt plan och har hittills resulterat i
utkast till tre olika genomförandeprojekt som vi ska
ansöka om medel från EU:s regionala fond till. Samtliga
delar av förstudien kommer att färdigställas under andra
halvåret 2017.
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Antal genomförda
aktiviteter (utifrån
genomförd förstudie
om industrins
konkurrenskraft
hösten 2016/våren
2017).

Förstudien avslutades precis innan halvårsskiftet. Inga
aktiviteter är genomförda ännu utifrån denna plan.

Strategi för
Äspölaboratoriets
utveckling efter 2023.

Det övergripande arbetet att ta fram en plan för
Äspölaboratoriets utveckling efter 2023 har fortsatt under
årets första månader. Flera delprojekt har initierats under
första halvåret, bland annat Testbädd bergteknik och ett
nätverk för underjordslaboratorier i Östersjöregionen.
Regionförbundet leder arbetet i projektet med att bygga
en innovationsmiljö och samverkar i projektet med flera
parter såsom SKB (Svensk Kärnbränslehantering), RISE
(Research Institutets of Sweden) med flera.

Handlingsplan 2017
inom Regionalt
serviceprogram för
Kalmar län 20142018.

Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2017
tillsammans med länsstyrelsen då en ny resurs kommer
att finnas på plats på regionförbundet. Arbetet beräknas
vara klart under våren 2018.

Underlag för det
fortsatta arbetet och
förslag på finansiering
finns framme.

Under hösten kommer en projektansökan att lämnas in
för att ansöka om finansiering för ett fortsatt arbete i linje
med detta.

(Avser: att skapa
förutsättningar för en
centrumbildning för
ökad
innovationsförmåga
inom den natur-och
kulturbaserade
upplevelseindustrin.)

Bidra till ökad
internationalisering

Fler ansökningar och
beviljade företagsstöd
utifrån kontakter med
befintliga och
kommande
innovationsmiljöer.

Avstämning görs vid årsskiftet.

Ökat antal inkomna
ansökningar om
”affärsutvecklingsche
ckar för
internationalisering”

Hittills har 4 ansökningar inkommit som samtliga beviljats
medel. Av tillgängliga medel är 80 % redan beslutade.
Totalt antal beviljade stöd avgörs utifrån beviljat stöd från
Tillväxtverket

Mål i enlighet med
antagen Masterplan
för besöksnäringen.

Arbetet löper enligt plan tillsammans med Kronoberg och
Jönköpings län samt Vist Sweden.

Antagen plan för
framtida organisation
och finansiering av
Shanghaikontoret.

Det finns i dagsläget ingen antagen plan för fortsatt
finansiering. Samtal förs sedan några månader med
regionerna Östergötland och Blekinge och parallellt pågår
även arbetet med fortsatt finansiering från befintliga
huvudmän, Kalmar och Kronoberg.
Beslut kring fortsatt arbete väntas under hösten eller
senast våren 2018.
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Genomförd
bedömning av
tillgängliga
nätverk/plattformar
inom EU som kan
vara till nytta för
utveckling av arbetet
inom utvalda
områden.

Under året har vi arbetet aktivt för att integrera EUarbetet i den interna verksamheten. Beslut har fattats om
att prioritera bioekonomi och ungdomsfrågor på EU-nivå
och inom dessa frågor också ta ansvar för att informera
övriga län inom Småland-Blekinge-Halland. Under hösten
inleds ett mer aktivt arbete inom ERRIN-nätverkets
arbetsgrupp för bioekonomi.

Genomföra minst 3
styrelsemöten och
seminarier inom
ramen för Euroregion
Baltic:s (ERB:s)
handlingsplan för
2017.

Hittills under året har två styrelsemöten genomförts och
ytterligare ett är planerat till september. Fokus på arbetet
är vatten och ungdomsfrågor samt förberedelser inför 20årsjubiluem 2018.

Övriga väsentliga händelser/insatser
Näringsliv
För att skapa synergier mellan företagsstöd och andra insatser inom regionförbundets verksamhet görs
många gemensamma besök hos länets företag, till exempel med koppling till turismutveckling eller inom
ramen för projektet Livsmedelsutveckling Sydost.
Utbildning och kompetensförsörjning
Regionförbundet har deltagit i en arbetsgrupp hos Tillväxtverket som fått i uppdrag av regeringen att ta
fram nya riktlinjer för det framtida Kompetensplattformsuppdraget. Regeringen kommer att ta beslut om
riktlinjerna under tidig höst.
Vi har genomfört aktiviteter under perioden för att stärka samverkan och få en tydligare struktur kring
länets arbete med YH-ansökningar. En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en tidplan och ett antal
aktiviteter.
Fem projekt har innan sommaren beviljats medel för att inom olika områden genomföra insatser för att på
sikt bryta den könssegregerade arbetsmarknaden i länet. Projekten kommer att genomföras under
2017/2018.
Regionförbundet har i dialog med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Uppsala universitetet
tittat på möjligheten att utlokalisera lärarutbildningar till Campus i Småland och Nova Oskarshamn.
Projektstöd
Det gemensamma utvecklingsarbetet med Blekinge som inleddes 2015 har under våren resulterat i en ny
projektguide som finns publicerad på vår webb. Guiden fungerar som ett stöd genom ett projekts olika
faser; att utveckla ett projekt, ansöka om och genomföra/redovisa projekt.
Gränsöverskridande samarbeten
Under våren besökte områdeschefer och regionförbundets EU-ansvarige Bryssel för att bättre kunna
integrera EU-frågor och det arbete som görs vid Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel i den interna
verksamheten. Under resan beslutades att regionförbundet i sitt kommande arbete ska fokusera på
områdena bioekonomi och ungdomsfrågor. Inom dessa områden tar regionförbundet ett ledaransvar i
arbetet – också för övriga medlemsregioner i samarbetet.
Det innebär att Brysselkontoret får ett speciellt ansvar att bevaka Brysselbaserade nätverk och föra hem
information till handläggare på regionförbundet samt att regionförbundet även vid tillfälle på plats i
Bryssel bevakar dessa nätverk och deltar på centrala seminarier och konferenser inom området samt
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avrapporterar till övriga medlemsorganisationer. För detta ändamål har en person anställts på
regionförbundet med huvudsaklig uppgift att bevaka området Bioekonomi.
Under regionförbundets ordförandeskap 2017 har EuroRegion Baltic (ERB) fortsatt den positiva
utvecklingen. Tillsammans med de pan-Baltiska organisationerna Union of the Baltic cities (UBC) och
Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) har ERB drivit ungdomsfrågorna med ett
Östersjöperspektiv, bland annat genom seminarier både i Stockholm 2016 och i Berlin 2017. Tillsammans
med Östersjöländernas råd (CBSS) har ERB initierat ett projekt kring hur FN:s hållbarhetsmål Agenda
2030 kan genomföras i ett Östersjöperspektiv. ERB har också enats om ett yttrande kring EU:s
kommande strukturfondsperiod.
Den stora förändringen inom ERB är dock att organisationen nu är en mycket verksam plattform för att
skapa gemensamma projekt i södra Östersjön. Idag finns en lista på 18 projekt som antingen är beviljade
och pågående eller i beredningsfas. Regionförbundet är projektledare eller partner i flera av dessa projekt,
där kanske framför allt projektet CaSYPoT bör nämnas och där målet är att skapa kunskapsbaserade
ungdomsstrategier i de deltagande kommunerna och inom ERB. Regionförbundet har också lett ERB:s
Water Core Group och där initierat projektet WaterNets-Ru med målet att stimulera uppbyggnaden av
vattenråd i Kaliningradområdet. Ett projekt där också Västerviks kommun deltar som partner.
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Lärande och biblioteksstöd
Kompetensutvecklar länets skolledare, lärare och elever inom digitala verktyg och annan media.
Kurser, omvärldsbevakning samt digital mediekatalog är verktyg i detta. Vi initierar, leder och
samordnar också länets gemensamma utvecklingsarbeten inom biblioteks-området. Viktiga
nätverk är bl.a. nätverken Splitvision, IT-pedagogerna i Kalmar län, bibliotekscheferna, barn och
unga samt skolbibliotekarienätverket. Viktiga samarbets-partners är bl.a. Linnéuniversitetet,
Reaktor sydost, UR, regionbibliotek i angränsande län, Sveriges kommuner och landsting samt
Kungliga biblioteket.

MÅL

INDIKATORER

UTFALL

AV-Media ska bidra till att
göra medie- och ITanvändning i
undervisningen i Kalmar län
tydligare och effektivare
genom att främja ökat
samarbete och skapa en
delakultur i Kalmar län
anpassat till utmaningarna i
det digitala samhället.

Antal träffar dialoger,
samarbeten och
uppdrag.

63 uppdrag och möten med 1253 pedagoger och 164 elever
har genomförts. 15 fler uppdrag än under samma period
förra året har resulterat i möten med 115 fler lärare men med
400 färre elever.

Antal skapade
respektive delade
lektions- och
pedagogiska
planeringar.

Ca 65 nya planeringar/teman/ har tagits fram. I AV-Medias
mediakatalog finns nu 155 delade teman/planeringar.

Fortbildningsaktivitete
r med nya arbets- och
samarbetsformer.

Kurser i programmering för grundskolan har genomförts. En
distansutbildning som kombinerar metodik och digitala
arbetssätt erbjuds nu och en föreläsning kring IT-säkerhet för
allmänheten har genomförts. Nya samarbeten har utvecklats
med lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet där AV-Media
genomfört workshops i programmering och s.k. greenscreenfilmning.

Antal pedagogiska
cafeér hos
kommunerna.

Fem pedagogiska caféer om interaktiva tavlor, pedagogiska
planeringsverktyg och programmering har genomförts av AVMedia ute i kommunerna.

AV-Media och
Regionbiblioteket i Kalmar
län ska agera utifrån det
beslut som tas angående
Regional digital agenda –
kompetens under 2016.

Handlingsplan utifrån
beslut ska tas fram
och godkännas av
politiken.

En handlingsplan för utvecklande av digitalt
kompetenscentrum genom ett vidgat uppdrag för AV-Media
och viss omfördelning av tjänster inom befintliga ramar är
godkänd av Primärkommunala nämnden.

Regionbiblioteket ska bidra
till att tydliggöra och
utveckla det litterära och
läsfrämjande arbetet i
Kalmar län.

Kartläggning
genomförd

Kartläggning av Kalmar läns ”litterära landskap” och dess
författare är genomförd.

Grad av
måluppfyllelse för
projektet Regionen
läser (RELÄ)

Inom det läsfrämjande länsprojektet RELÄ har 109 aktiviteter
genomförts med sammanlagt 2878 deltagare. 10 av 10
delprojekt har genomförts enligt projektplan.
Projektet har samverkat med studieförbund, Länskulturen i
Kalmar län, fritidsgårdar, fritidshem, Svenska för invandrare,
Röda korset med flera.

Antal genomförda
aktiviteter
Antal besökare
Regionbiblioteket ska
erbjuda kompetensinsatser
för länets folk och
skolbibliotek.

Antal deltagare.
Handlingsplaner
utifrån medborgardialogen finns

En regional inspirationsfilm som dokumenterar projektet är
framtagen.
Fortbildning i medborgardialog har genomförts för deltagare
från Kalmar län (13) och Blekinge/Kronoberg (15).
Medborgar-dialoger på bibliotek i kommunerna har sedan
genomförts och har resulterat i lokala handlingsplaner.
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Regionbiblioteket
samordnar och stödjer folkoch skolbibliotekens
utvecklingsarbete för
målgruppen barn och unga.

Antal
utbildningsdagar

Länsgemensamt deltagande vid skolbibliotekskonferens i
Göteborg med 30 deltagare (varav 7 rektorer).
Nätverksträffar har genomförts, bland annat inom området
läsande förebilder.

Genomförda
aktiviteter.

Fortbildning när det gäller anpassningar av bibliotek för unga
med funktionsvariationer har genomförts.

Antal deltagare.

17 deltagare deltog i fortbildningen.

Antal kommuner.

Alla länets tolv kommuner har deltagit.

En
skolbibliotekstrategi
för Kalmar län.

Förslag framtaget - ska ut på remiss och godkännande i
höst.

Övriga väsentliga händelser/insatser
Regionbiblioteket har startat ett integrationsprojekt med medel från Kulturrådet. Projektet genomförs via
Integrationsnätverket för bibliotek i Kalmar län, vilket leds av Regionbiblioteket.
Respektive kommun som ingår i nätverket har genomfört en kartläggning, som ska syfta till att lättare
kunna hjälpa flyktingar och nya svenskar att hitta rätt person på olika integrationsenheter i samhället. För
att kunna informera om bibliotekens utbud och möjligheter i Kalmar län har Regionbiblioteket samordnat
ett arbete med att ta fram en gemensam broschyr, som ska översättas till 6 olika språk. För att kunna
utveckla ett så bra bemötande som möjligt gentemot biblioteksbesökarna har tre utbildningsdagar
anordnats i samarbete med regionförbundets integrations-projekt ”IKO – Vi blir fler” under rubriken
Interkulturella möten.
Det saknas litteratur på många språk. Integrationsprojektet har gett biblioteken en utökad möjlighet att
köpa in litteratur/mångspråksböcker. Med hjälp av en så kallad ”taxonomistege” har en metod som
tydliggör olika utvecklingssteg för arbetet med integration via digitala hjälpmedel tagits fram. Metoden är
tänkt som grunden för flerårigt ett utbildnings- och utvecklingsarbete. I Västervik har en pilot med
flerspråkiga biblioteksvärdar tagits fram.
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Utgör ett nationellt expertstöd till kommuner, landsting och enskilda avseende
anhörigstödsfrågor. Ger kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn
och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och stora medicinska
behov. Arbetet handlar bl.a. om att uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser
i anhörigstödet, bidra till att underlätta förutsättningen att kombinera rollen som anhörig med
arbete och god hälsa samt stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar kring stöd
till anhöriga. Arbetet är ett regeringsuppdrag.

MÅL
Bidra till högre
kvalitet och
produktivitet inom
området stöd till
anhöriga.

INDIKATORER

UTFALL

Att nationell och
regional data om
omfattning och
konsekvenser av
anhörigas omsorg
skapas.

Förberedelse för insamling av nationell data har påbörjats
avseende:
 omfattning och konsekvenser av anhörigas omsorg.
 kommunalt utbud av anhörigomsorg.

Konsultation från
landsting, kommuner,
enskilda utförare,
myndigheter och
idéburna org.

Konsultstöd har getts avseende policyarbete till:
 Utbildningsutskottets partigrupp (S) och (MP) om Barn som
anhöriga och unga omsorgsgivare
 tjänstemän på Socialdepartementet om anhöriga i ett
livsloppsperspektiv
 Socialstyrelsen i expertgruppen för framtagning av nytt
nationellt vårdprogram vid demenssjukdom och nationell
demensstrategi.
 Myndigheten för delaktighet.
 Region Sörmland avseende anhörigstrategi.
Konsultstöd avseende verksamhetsutveckling till:
 Kommunförbundet Skåne och Region Skåne integrerad vård
och omsorg
 Kalmar läns landsting och Kalmar kommun för mest sjuka
äldre
 Halmstads kommun avseende välfärdsteknologi för att stärka
och stödja anhöriga
Konsultstöd till media för artiklar:
 Svenska Dagbladet

Stöd till samt
medverkan i aktiviteter
och gemensamma
utvecklingsarbeten hos
Nka:s målgrupper.

Nka har tillsammans med Landstinget i Kalmar län medverkat i
kvalitetsutvecklingsarbetet Vårdkedjeanalys Äldre och
anhöriga/närstående.

Arrangemang hos
målgrupperna där Nka
medverkar.”

Nka har medverkat vid
 4 seminarier inom funktionsnedsättnings-området under
Almedalsveckan.
 Presentationer och utställning under Anhörig-riksdagen.

Driva och medverka i
nätverk för att utveckla
stöd till anhöriga.






Nka medverkar i Nationella nätverket för anhörigsamordnare.
Inom området Barn som anhöriga leder Nka tre nätverk.
I Nationell Samverkan för Psykisk Ohälsas (NSPH)
anhöriggrupp ingår Nka som en medlem.
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”Loggingdata” från
Nka:s webbsida och
sociala medier.

Aktiviteten på webbsidan och sociala medier har under första
halvåret ökat med:
30 % sidvisningar på webbsidan till 363 000 sidvisningar
42 % följare på Facebook till 1 300 följare
75 % tweets till 47 900 tweets
66 % visningar på Mynewsdesk till 15 000 visningar.

Projekt i samverkan
med forskare, praktiker
& idéburna
organisationer.

Nka är koordinator för två EU Erasmus+ projekt:
Apps for Carers – A4C
Innovative School Education Methodologies and Tools for
Guaranteeing Social Inclusion of Young Carers - EDYCARE

Metoder som skapats/
vidare-utvecklats för att
kartlägga behov,
planera och följa upp
anhörigstöd.

Projektplanering pågår tillsammans med Nationella nätverket för
anhörigkonsulenter för att utveckla metoder i att kartlägga behov
och planera stöd för anhöriga. Ett projekt för att utveckla en app
för screening av anhörigas behov kommer att påbörjas under
hösten 2017.

Projekt och initiativ som
Nka medverkar i
tillsammans med Nka:s
målgrupper och
idéburna organisationer
för att utveckla metoder
och verktyg för stöd.

Nka medverkar i det treåriga ESF-projektet Motivation leder till
framgång, som leds av regionförbundet. Projektet utvecklar stöd
till ungdomar, inklusive unga omsorgsgivare, att klara grundskolan
och gymnasiet med godkända betyg.
Nka medverkar i Erasmus+ projektet Care2Work. Projektet
handlar om unga vuxna med utländsk bakgrund och deras
utmaningar avseende utbildning och yrkesliv.
Nka medverkar i två projekt med idéburna organisationer för att
utveckla metoder och verktyg för stöd till anhöriga.

Webbinarier och
workshops.

I form av workshops har flera kommuner i Sverige börjat använda
webbutbildningen Stöd till anhöriga för att implementera
anhörigstöd på bred front i sina verksamheter.

Internationella,
nationella och regionala
konferenser.

Nka var huvudarrangör för “Every Child has the Right to…” (om
barn som anhöriga och unga omsorgsgivare) med 550 deltagare
från 16 länder.
Projektet Systematisk uppföljning av stödinsatser för barn som
anhöriga, har presenterats på konferensen the 5th IARS Annual
International Conference i april i London.

Kunskapsöversikter och
rapporter som
publicerats.

Under våren har Nka publicerat
 kunskapsöversikten ”Barn som anhöriga till flyktingföräldrar
med post-traumatisk stress”
 Inspirationsmaterialetet ”Anhöriga till personer med psykisk
ohälsa - deras erfarenheter och önskemål om stöd”.
Sex vetenskapliga artiklar baserade på Nka:s arbete har
publicerats avseende; informations och kommunikationsteknologi
(IKT), ”anhörig-communities” på internet, stödprogram för barn till
föräldrar som avlider, idéburna organisationers stöd till anhöriga
och utbildning för vårdpersonal när det gäller avancerad demens.

Utbildningar och
webbutbildningar
riktade till Nka:s
målgrupper.

Under våren har webbutbildningen Anhöriga i fokus – Samverkan
mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresseorganisationer
publicerats och Magister utbildningen Barn som anhöriga (7,5 hp)
har genomförts.

Webbinarier riktade till
Nka:s målgrupper.

Sju webbinarier har hållits med i genomsnitt 200 deltagare.

Filmade reportage och
föreläsningar.

Ett flertal presentationer filmades under
Kommunikationskarnevalen om Alternativ och kompletterande
kommunikation.
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Konsultationer av
föräldrar och anhöriga.

Rådgivning har getts till anhöriga via personliga möten, epost och
telefon.

Webbinarier som
vänder sig till föräldrar
och anhöriga till
personer med flerfunktionsnedsättning.

Ett webbinarium har genomförts under våren avseende digital
kommunikation för personer med nedsatt kommunikationsförmåga
specifikt riktat sig till denna målgrupp.

Konferenser,
mötesdagar och
anhörigträffar (fysiska
och virtuella).

Nka har medverkat vid konferenserna Leva och fungera, En
lektion om skolan, Temadag om LSS och
Kommunikationskarnevalen.
Ett lärande nätverk kring studiecirkeln ”När jag inte längre är med”
har genomförts med deltagare från 10 kommuner.

Möten med
representanter från
andra länder och
internationella
organisationer.

Inom ramen för ovanstående beskrivna internationella och
Nordiska nätverk sker kontinuerliga möten fysiskt och virtuellt.

Engagemang i
internationella
organisationer och
nätverk

En internationell konferens om unga omsorgsgivare genomfördes i
maj 2017 med Nka som huvudarrangör, se beskrivning ovan.

Gemensamma
aktiviteter/projekt/
konferenser med andra
länder och internationella organisationer.

Det finns ett flertal internationella projekt av vilka flera Nka är
koordinator, se beskrivning av projekt ovan.

Övriga väsentliga händelser/insatser
Under sommaren beviljades Nka:s forskningsgren vid Linnéuniversitetet 40 miljoner kronor för EU Horizon
2020- projektet MeWE – Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being among
Adolescent Young Carers in Europe. En förhandling pågår nu med EU-kommissionens sekretariat om att
skriva avtal med samtliga parter. Det 3,5 år långa projektet med start 1 januari 2018 är ett Eurocarerskonsortium med 10 parter i sju länder. Svenska samarbetsparter är Mönsterås, Nybro, Oskarshamn,
Vimmerby och Västerviks kommuner, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Maskrosbarn, Socialstyrelsen,
Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och Riksföreningen för skolsköterskor. Målet med
projektet är att systematisera kunskap om unga omsorgsgivare, samskapa, testa, implementera och utvärdera
psykosociala interventioner i sex länder. Detta projekt väntas innebära ett betydande bidrag till att öka
kunskapen om unga omsorgsgivares behov och önskemål om stöd och till utvecklingen av metoder, verktyg
och policy för stöd till unga omsorgsgivare.
Nka har startat ett arbete att genom konsultation med anhöriga, personal och beslutsfattare utarbeta konkreta
förslag till vad som bör och kan ingå i en nationell strategi för anhörigfrågor.
Ett internationellt nätverk för unga omsorgsgivare var ett oväntat resultat av den internationella konferensen om
barn som anhöriga/unga omsorgsgivare. Nätverket som stöds av Eurocarers skapades under den internationella
konferensen.
En planering av en nationell konferens under våren 2018 om anhöriga och personer med
flerfunktionsnedsättning har påbörjats.
Nka har påbörjat ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete för att utveckla innehåll och arbetsformer i
verksamheten. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med professor emeritus Lennart Svensson vid Linköpings
Universitet, som var den som utvärderade verksamheten 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen.
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Administration
Verksamhetsstyrning genom bland annat budget, redovisning, finansiering och uppföljning samt
löpande arbete i form av ex. löne- och fakturahantering. Utöver detta ingår ansvar för frågor
som rör posthantering och diarium, kontorsservice, kurs och konferens samt personal- och
kommunikationsfrågor. Områdesgruppen arbetar också med analys och trender utifrån data och
statistik inom regionförbundets verksamhetsområden samt ger administrativt stöd till den
politiska organisationen.

MÅL
De interna stödsystemen
ska aktualiseras, bli
tydligare och mer
ändamålsenliga för att
åstadkomma

Tydligare roll och
ansvarsfördelning

Förbättrade
arbetsprocesser

Bättre tid och
resursplanering

INDIKATORER
Antal tydliggjorda
interna processer.
Antal förbättrade
interna processer.
Antal genomförda
utbildningsinsatser.

AKTIVITETER
Befintliga rutinbeskrivningar/instruktioner har uppdaterats,
och nya har tagits fram för hantering av bland annat
diariesystem och ekonomisystem.
Processen för introduktion av nyanställda har utvecklats
och förbättrats genom nya rutiner och checklistor. Dessa
kommuniceras med områdescheferna i samband med nya
rekryteringar.
Arbetet med likabehandlingsplanen/ jämställdhetsplanen är
påbörjat.
Processen kring beslutsärenden är kartlagd.
Fyra utbildningsinsatser har genomförts i
diarieföring/offentlighet och sekretess.

Övriga väsentliga händelser/insatser
Inom den administrativa gruppen har kartläggningar gjorts av arbetsuppgifter, rutiner och processer.
Utifrån kartläggningen har rutinbeskrivningar tagits fram och samlats för digital åtkomst. I vissa fall har
beskrivningar redan funnits och dessa har uppdateras, medan andra är helt nya. Beskrivningarna har varit
värdefulla i arbetet med att bredda kompetensen inom områdesgruppen för att i större utsträckning än
tidigare kunna växla mellan olika arbetsuppgifter vid behov, framförallt vid semester, annan frånvaro och
arbetstoppar.
Kartläggningen är också en bra översikt över gruppens uppgifter för att försäkra sig om att inga viktiga
moment glöms bort. Dessutom har ett antal processer tydliggjorts medan andra processer har förbättrats.
Under våren har arbetsgrupper inom personal, ekonomi, kommunikation, ärendehantering och
administrativa stödsystem inklusive IT startats i samarbete med landstinget inför den kommande
regionbildningen. I samtliga arbetsgrupper har regionförbundet representerats av medarbetare från
administrativa områdesgruppen.
Personer i områdesgruppen medverkar i arbetsgruppen som tar fram länets nya regionala
utvecklingsstrategi (RUS), bland annat som leverantörer av texter och analysunderlag.
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Delårsbokslut
Ekonomisk måluppfyllelse
Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 1 548 598 kronor. Prognos för helåret beräknas till ett
överskott på 436 991 kronor, att jämföra med budgeterat underskott på 1 500 000 kronor. Period för
delårsbokslut har ändrats från att omfatta sex månader till åtta månader, vilket innebär att delårsbokslutet
från och med år 2017 upprättas per den 31 augusti.
Intäkter januari-augusti 2017

Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 79 647 968 kronor. Medlemsavgifter och
medlemsbidrag från länets kommuner och landstinget utgör tillsammans 40% av finansieringen.
Resterande 60% består av extern finansiering i form av projektbidrag, statsbidrag och övriga ersättningar
och intäkter. Fördelningen mellan olika intäktsslag framgår av diagrammet ovan.
Finansiella mål och ekonomisk ställning
Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål:


Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt, ska överstiga 20 %.



Likviditet, betalningsförmåga på kort sikt, ska överstiga 100 %.



Projektfinansieringsgrad, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på
inbetalning av extern medfinansiering, ska överstiga 100 %.

Finansiella nyckeltal

2017-08

2016-06

2015-06

2014-06

2013-06

Soliditet, %

33

35

34

28

20

Likviditet, %

141

145

141

131

118

Projektfinansieringsgrad, %

699

778

615

507

605

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.
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Till förbundets förfogande står
 från föregående år balanserat resultat 35 216 939 kr
 årets resultat 1 548 598 kr
Summa disponibla vinstmedel (eget kapital) 36 765 537 kr
Disponibla vinstmedel per resultatenhet




Kansli 30 757 922 kr (anm; 5,5 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB)
AV-Media 3 715 091 kr
Fokus Kalmar län 2 292 524 kr

Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk
hushållning har uppnåtts.
Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning
Efter att projektverksamheten under ett par års tid har befunnit sig i glappet mellan två av EU:s
programperioder har, med början under hösten 2016, flera stora projekt startat. Dessa är nu bemannade
och i full drift, vilket visar sig i bokslutet där såväl intäkter som kostnader ökat jämfört med föregående
år. Projekten bedrivs inom områden som integration, skolfrågor, ungdomspolitik, livsmedel och
marknadsföring av regionen.
I enlighet med verksamhetsplan och budget, och i likhet med år 2015 och 2016, belastar även i år
finansiering av verksamheten kommunal praktisk samverkan socialtjänst (KOMPASS) resultatenheten
Fokus med 1 200 tkr för helåret (800 tkr i delårsbokslutet). Till detta kommer avvecklingskostnader för
personal med 10 tkr enligt prognos.
Resultat
Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 1 548 598 kronor, medan året är budgeterat till ett
underskott på 1 500 000 kr. Resultatet inkluderar underskott med 801 710 kronor i resultatenheten Fokus.
Driftredovisning per enhet (tkr):

Driftredovisning,
tkr

Utfall
2017-08-31

Kansli
AV-Media
Fokus
Nka
Räntenetto
Resultat

2 084
273
-802
0
-7
1 548

Utfall
2016-06-30

Prognos
2017

720
16
-642
0
208
302

1 887
132
-1 210
-360
-12
437

Budget
2017
-5
0
-1 500
0
5
-1 500

Prognos
budgetavvikelse
2017

Utfall
2016

1 892
132
290
-360
-17
1 937

5 008
3
-1 222
-147
150
3 792

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Kansliets överskott på 2 084 tkr beror på att utfallet på projektbidrag och övriga ersättningar och intäkter
under perioden blev högre än budgeterat, samtidigt som övriga rörelsekostnader är lägre än förväntat.
Projektverksamheten har bidragit med ett positivt netto på 217 tkr. För helåret beräknas resultatet bli ett
något lägre överskott. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse på 1 892 tkr, vilket ger ett överskott på
helåret på 1 887 tkr för kansliet.
AV-Media visar ett positivt delårsresultat på 273 tkr. Under årets första åtta månader har verksamheten
haft förhållandevis stor personalomsättning och därmed periodvis vakanser som nu är tillsatta. Prognosen
för personalkostnader är 500 tkr lägre än budgeterat medan övriga kostnader förväntas överstiga budget,
vilket sammantaget ger en helårsprognos på +132 tkr.
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Fokus redovisar ett underskott med 802 tkr i delårsbokslutet. Ingen verksamhet har bedrivits sedan 2013,
men medel har nyttjats för verksamheten KOMPASS med 800 tkr och resultatenheten bär vissa
avvecklingskostnader för personal. Prognos för helåret är ett underskott på 1 210 tkr. Den förväntade
positiva budgetavvikelsen med 290 tkr är en följd av att avvecklingskostnader för personal beräknas bli
lägre än budgeterat.
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. Verksamheten finansieras av
projektmedel och statsbidrag beviljade för särskilda uppdrag. Statsbidraget för 2017 är 9 500 tkr och har
under perioden erhållits i sin helhet. Ej förbrukade medel vid tidpunkten för delårsbokslutet har
balanserats. Årsprognosen är ett förväntat underskott med 360 tkr som beror på högre kostnader för
personal än budgeterat, vilket till viss del motverkas av lägre kostnader för tjänsteköp än beräknat.
Finansnettot för perioden är -7 tkr. Prognosen för helåret är ett finansnetto på -12 tkr, vilket är 17 tkr lägre
än budgeterat främst beroende på negativa valutakursdifferenser.
Investeringsredovisning
Investeringar på 67 tkr har gjorts under perioden. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar
regionförbundet i regel leasing.
Ekonomisk framtidsbedömning
Under året har arbetet i flera stora projekt tagit fart, bland annat inom områdena livsmedel, integration,
skolfrågor och ungdomspolitik. Regionförbundets omsättning har som en direkt följd av detta ökat
jämfört med föregående år då projektverksamheten påverkades av att befinna sig i glappet mellan två av
EU:s programperioder. Projektverksamheten förväntas fortsätta på årets nivå framöver.
För verksamheten KOMPASS och avvecklingskostnader för personal kommer 1 210 tkr att nyttjas ur
Fokus ”eget kapital”, vilket innebär att 1 885 tkr finns kvar att använda under avtalsperiodens sista år.
Regionförbundets totala prognos för helåret är +437 tkr där kansli inklusive finansnetto bidrar med ett
överskott på 1 875 tkr och AV-Media med 132 tkr, medan Nka prognostiserar ett underskott på 360 tkr
och finansieringen av KOMPASS medför ett underskott på 1 210 tkr. Då budgeterat resultat är ett
underskott på 1 500 tkr, ger prognosen en beräknad positiv budgetavvikelse på 1 937 tkr.
Finansiella risker
Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen,
men ger också förutsättningar för att bedriva den verksamhet som genomförs. De enskilda projekten
budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om
underskott i ett enskilt projekt finns det ofta handlingsutrymme för att minimera underskottet.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka
regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i
den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, görs inte
heller någon sammanställd redovisning per 31 augusti.
Intern kontroll
Granskning sker i enlighet med fastställd kontrollplan. Denna är framtagen utifrån risk- och väsentlighetsanalyser. 2017 års kontrollplan innehåller fyra kontrollmoment inom områdena upphandling/ inköp,
attesträtt, ärendeberedning och handlingars registrering. Internkontrollplanen innehåller också tre åtgärder
inom områdena IT-säkerhet, rutiner för uppföljning och utvärdering av 1:1 medel samt reducera
sårbarhet/kvalitetssäkrande rutinbeskrivningar. Återrapportering sker i anslutning till årsredovisningen.
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Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti
medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Resultaträkning, kr

Resultaträkning, kr

not 2017-08-31

2016-06-30

Prognos
2017

Budget
2017

2016

1
Verksamhetens intäkter

79 647 968

52 562 423 117 437 491

109 211 996 110 619 341

Medlemsavgifter

2

23 264 658

16 518 815

34 896 986

34 896 984

33 037 630

Medlemsbidrag

3

8 594 892

6 045 657

13 809 955

13 460 058

12 150 875

Projektbidrag

4

30 638 789

16 432 332

45 750 000

40 760 772

41 772 171

Statsbidrag kultursamverkan

5

749 334

556 000

1 124 000

1 112 000

1 112 000

Övriga ersättningar och intäkter
Övriga rörelseintäkter /
Jämförelsestörande poster

6

16 400 295

13 009 620

21 856 550

18 982 182

22 546 665

7

Verksamhetens kostnader

536 464
-77 986 424

-52 359 771 -116 829 000

-110 416 996 -107 311 349

Utbetalade bidrag

8

-13 565 962

-5 556 185

-17 496 000

-9 496 282

-16 198 824

Övriga rörelsekostnader

9

-29 416 772

-22 338 796

-48 067 000

-49 067 714

-44 471 587

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader /
Jämförelsestörande poster

10

-35 003 690

-24 464 789

-51 266 000

-51 853 000

-46 640 938

-106 042

-108 821

-160 000

-300 000

-202 475

1 555 501

93 831

448 491

-1 505 000

3 641 981

17 896

218 508

26 000

25 000

182 040

17 896

218 508

26 000

25 000

182 040

-24 800

-10 004

-37 500

-20 000

-31 847

-24 800

-10 004

-37 500

-20 000

-31 847

1 548 598

302 335

436 991

-1 500 000

3 792 174

1 548 598

302 335

436 991

-1 500 000

3 792 174

Avskrivningar

7
1, 11

Rörelseresultat
Övriga finansiella intäkter
Övriga ränteintäkter m m

12

Finansiella kostnader
Övriga räntekostnader m m
Resultat före extraordinära
poster

12

/Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Balansräkning, kr

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti
medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Balansräkning, kr

not 2017-08-31 2016-06-30

TILLGÅNGAR

2016

1

Anläggningstillgångar

11

Materiella
varav ADB och Övrigt
Finansiella

13

varav aktier
i koncernföretag
i andra företag
varav långfristiga fordringar
fordringar i koncernföretag
Omsättningstillgångar

5 916 754

5 887 221

5 955 395

336 654

307 121

375 295

336 654

307 121

375 295

5 580 100

5 580 100

5 580 100

580 100

580 100

580 100

500 000

500 000

500 000

80 100

80 100

80 100

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

107 080 939 84 060 736 77 909 409

Förråd, lager
Rikskuponger

112 500

90 520

123 579

112 500

90 520

123 579

21 658 917 24 087 020 14 967 555

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

4 354 496

2 976 065

3 106 514

Skattefordringar

751 172

5 113 168

4 967 721

Övriga fordringar

574 299

542 561

519 987

14

15 978 949 15 455 226

6 373 333

15

85 309 523 59 883 197 62 818 275

Interimsfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa o bank
SUMMA TILLGÅNGAR

112 997 693 89 947 957 83 864 804

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

17

36 765 537 31 727 100 35 216 939
35 216 939 31 424 765 31 424 765

varav ingående eget kapital
Balanserat resultat
varav årets resultat
Avsättningar
varav pensioner och liknande förpliktelser

16

Skulder

1 548 598

302 335

3 792 174

408 977

444 290

429 229

408 977

444 290

429 229

75 823 179 57 776 567 48 218 636

Långfristiga skulder

0

Kortfristiga skulder

0

0

75 823 179 57 776 567 48 218 636

Leverantörskulder

6 112 433 10 445 278

Skatteskulder

4 645 268

Interimsskulder

14

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

819 676

9 882 757
0

65 065 478 46 511 614 38 335 879
112 997 693 89 947 957 83 864 804

27
Regionförbundet i Kalmar län

Delårsrapport 2017

84
Kassaflödesanalys, kr

Observera att delårsbokslutet 2017 omfattar perioden januari-augusti
medan jämförelsetalen omfattar januari-juni.

Kassaflödesanalys, kr

not 2017-08-31

2016-06-30

2016

1 548 598

302 335

3 792 174

106 042

108 821

202 475

0

0

0

-20 252

-15 071

-30 132

1 634 388

396 085

3 964 517

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

-6 691 362

-2 799 778

6 319 688

Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager

11 079

36 340

3 281

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

27 604 543

12 132 111

2 574 178

Kassaflöde från den löpande verksamheten

22 558 649

9 764 758

12 861 664

-67 401

-123 310

-285 138

-67 401

-123 310

-285 138

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga skulder

0

0

0

Ökning (+)/minskning (-) finansiell leasing

0

0

0

Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar

0

0

0

Övriga finansiella poster

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

22 491 248

9 641 448

12 576 526

Förändring likvida medel

22 491 248

9 641 449

12 576 527

Likvida medel vid årets början

62 818 275

50 241 748

50 241 748

Likvida medel vid årets slut

15 85 309 523

59 883 197

62 818 275

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, efter finansnetto
Justering för av- och nedskrivningar

11

Justering för betald skatt
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar

16

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster (reavinst/förlust)
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar

11

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar

13

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Investering i finansiell leasing
Försäljning av finansiell leasing
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med
föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan.
Period för delårsbokslut har ändrats från att omfatta sex månader till åtta månader, vilket innebär att
delårsbokslutet från och med år 2017 upprättas per den 31 augusti.
Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar

Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i
verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger
25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AVMedias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas
inte som anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Antal år
3
5

ADB-inventarier
Övriga inventarier
Leasingavtal, finansiella och operationella

Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing).
Tabellen nedan visar det nominella värdet (i tkr) av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som
tecknats för mer än 3 år.
Kaffemaskin
Vattenkylare
Kopieringsmaskin
Bilar

Antal
3
2
3
3

2018
18
10
72
54

2019
0
0
0
0

Not 2 Medlemsavgift
Avser debiterade medlemsavgifter för länets kommuner och landstinget enligt beslutad budget.
Not 3 Medlemsbidrag
Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår
inte i posten.
Not 4 Projektbidrag
Posten omfattar projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till
verksamheten inom Nka ingår med 6 333 tkr (motsvarar 9 500 tkr för hela året) i beloppet. Av
totalbeloppet 28 929 tkr utgör 5 468 tkr EU-bidrag, vilket är en markant ökning av andelen EU-bidrag
jämfört med 2016 såväl som 2015. Anledningen till ökningen är att flera stora projekt kommit igång
under 2017.
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Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet
Regionförbundet får i år 1 124 tkr i statsbidrag till regionbiblioteket från Kulturrådet, vilket blir 749 tkr
omräknat till årets första åtta månader.
Not 6 Övriga ersättningar och intäkter
I posten övriga ersättningar och intäkter på 16 400 tkr ingår bland annat kurs- och konferensavgifter med
5 417 tkr, kansliersättning från länsstyrelsens anslag med 3 971 tkr och finansiering av Brysselkontoret
med 2 027 tkr. Intäkterna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet.
Not 7 Jämförelsestörande poster
Inga jämförelsestörande poster har förekommit hittills under året.
Not 8 Utbetalade bidrag
Posten omfattar bidrag till ALMI med 3 664 tkr och utbetalade projektbidrag inom kansliets
projektverksamhet. I projektbidragen ingår bland annat Plug In med 3 472 tkr, Glasrikesmiljonen med
3 000 tkr och Träprogrammet med 1 683 tkr.
Not 9 Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader 29 417 tkr, avser regionförbundets samtliga kostnader utöver personalkostnader
och utbetalade bidrag. Kostnaderna avser såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet.
Kostnader för konsulter, inhyrd personal och föreläsare uppgår till 14 914 tkr varav 9 337 tkr avser
kansliets projektverksamhet och 2 918 tkr avser Nka.
Not 10 Personalkostnader
Personalkostnader 35 004 tkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie
verksamhet som projektverksamhet. Personalkostnaderna följer budget.
Not 11 Inventarier
Investeringar på 67 tkr för utrustning till kontorslokal i Bryssel har gjorts under perioden.
Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
Av periodens ränteintäkter avser 17 tkr ränta på fordran (5 000 tkr) på Kommunernas Hus AB och 1 tkr
avser ränta på skattekonto.
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier (kr)

Antal

2017-08-31

Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB
(556190-8368) (100%)

5 000

500 000

500 000

500 000

IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%)

500

50 000

50 000

50 000

Aktier i E22 AB (20%)

200

20 000

20 000

20 000

Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC
Träcentrum i Nässjö AB (2,5%)

10

10 000

10 000

10 000

Sweden China Trade Council ekonomisk förening

1

100

2016-06-30 2016-12-31

100

100
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Långfristiga fordringar (kr)

2017-08-31

2016-06-30

2016-12-31

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Långfristig fordran som förfaller till betalning
Senare än fem år efter balansdagen:

Avser fordran på Kommunernas Hus AB. Säkerhet är fastighetsinteckning på 4 200 000 kr.
Not 14 Interimsfordringar och –skulder
Av interimsfordringar, 15 979 kr, utgör i 9 636 tkr fordringar på projektbidrag. Av interimsskulder,
65 065 tkr, utgör 31 668 tkr förskottsbetalad projektfinansiering.
Not 15 Kassa och bank
Regionförbundet har en (outnyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen
av likvida medel framgår av balansräkning samt kassaflödesanalys.
Not 16 Avsättningar
Avser återstående pensionsförpliktelse gentemot förtroendevalda.
Not 17 Eget kapital
Eget kapital (kr)
Belopp vid årets ingång
Årets resultat, AV-Media

2017-08-31

2016-06-30

2016-12-31

35 216 939

31 424 765

31 424 765

272 974

16 409

2 999

Årets resultat, Fokus Kalmar län

- 801 710

- 642 437

- 1 221 906

Årets resultat, övrigt

2 077 334

928 363

5 011 081

Belopp vid årets utgång

36 765 537

31 727 100

35 216 939
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Medarbetare
Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till
länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus.
Kompetenta och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt och
externt en nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat
kompetensutvecklingsinsatser, krav på flexibilitet och att de är delaktiga i den utveckling som sker.
Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv
verksamhet på regionförbundet. Under våren har alla medarbetare erbjudits att genomgå en
hälsoundersökning, vilket cirka 70 procent gjorde.
Antal anställda och bemanningsförändringar
Antalet anställda var per den 31 augusti 84 personer. Av dessa var 65 tillsvidareanställda och 19
tidsbegränsat anställda, se tabell nedan. Medarbetare med tidsbegränsad anställning arbetade främst med
kortare och externt finansierade projekt. Av de tidsbegränsat anställda hade åtta en intermittent
anställning, som är en behovsanställning för specifika/enstaka mindre uppdrag.
Till och med augusti har två medarbetare gått i pension, varav den ena har ersatts sedan tidigare. Den
andra tjänsten är under pågående rekrytering. Ytterligare 10 personer avslutade sin anställning där några
har ersatts med nya medarbetare och några har slutat då projekten avslutats. Medelåldern hos samtliga
anställda var 47 år (47 år för kvinnor och 48 år för män). Av de anställda var 59 kvinnor och 25 män.
Antal anställda per anställningsform den 31 augusti
Anställningsform
Tillsvidareanställda
Allmän visstidsanställda (varav intermittenta)
Vikariat

Antal
65
17 (8)
2

Sjukfrånvaro
Regionförbundet har en rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov.
Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som i samråd med områdeschef hanterar
sjukskrivning och rehabilitering när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad.
I nedanstående redovisning av sjukfrånvaro får små förändringar stort genomslag i redovisade procenttal
beroende på att de olika grupperna ofta innehåller få antal medarbetare.
Den totala sjukfrånvaron ligger fortfarande på en relativt låg nivå med totalt 2,38 procent av den totala
ordinarie arbetstiden. Den har minskat med 0,8 procentenheter augusti 2017 jämfört med juni 2016.
Åldersgruppen 50 år och äldre har högst sjukfrånvaro med 3,07 procent. Den har minskat med 1,81
procentenheter augusti 2017 jämfört med juni 2016.
Även långtidssjukfrånvaron har minskat med 15,91 procentenheter till 33,46 procent.
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Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid

170101–170831*

160101–160630

150101–150630

Total sjukfrånvaro

2,38 %

3,18 %

1,08 %

Total sjukfrånvaro, kvinnor

3,05 %

4,03 %

1,37 %

Total sjukfrånvaro, män

1,09 %

1,30 %

0,42 %

Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år

**

**

1,82 %

Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år

1,80 %

1,15 %

0,50 %

Total sjukfrånvaro, 50 år –

3,07 %

4,88 %

1,34 %

170101–170831*

160101–160630

150101–150630

33,46 %

49,37 %

14,96 %

Sjukfrånvaro av total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro
(> 60 dagar)

* Avser årets första 8 månader, tidigare års delårsbokslut avsåg 6 månader.
* * Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om
antalet anställda i gruppen är högst 10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp
avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.
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Bilaga 1

Statliga regionalpolitiska medel (1:1)
Årets budget uppgår till 50 miljoner kronor med följande indikativa fördelning:
Företagsstöd

16 000 000

Projekt/EU

33 000 000

Uppföljning/utvärd

1 000 000

Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2017. Under årets första sex månader
beslutades följande belopp.

Beviljat belopp

Under beredning

Utfästelser 2017

Totalt intecknat

Företagsstöd

10 049 247

0

0

10 049 247

Regionala projekt

15 065 648

703 068

8 770 788

24 539 504

455 608

0

5 410 000

5 865 608

25 570 503

703 068

14 180 788

40 454 359

EU-medfinansiering

Summa

Företagsstöd
Under årets första månader har 147 beslut fattats och drygt 60% av den indikativa budgeten är
intecknad.
Vi har under perioden 2015-2017 möjlighet att lämna stöd i form av affärsutvecklingscheckar till
småföretag för internationalisering och för digitalisering. Stödet finansieras av Tillväxtverket och
beslutas av oss. Årets tilldelning för dessa insatser från Tillväxtverket uppgår till 2 250 000 kr och
ligger utanför årets budget.

Projekt och EU-medfinansiering
Av den indikativa budgeten på totalt 33 miljoner kr har drygt 15 mkr tagits i anspråk under årets
första sex månader. Ytterligare ca 5 miljoner kr finns i utfästelser för året. Sedan 2015 fattar vi 3årsbeslut för medfinansiering av EU-projekt varför årets beslutssumma är lägre än tidigare år.
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Företagsstöd

Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell:

Beviljade företagsstöd exkl särskilda medel (affärsutveckling
internationalisering, digitalisering) hemsändningsbidrag, servicebidrag
2017-01-01--06-30

Antal
beviljade

Andel i
%

Antal
Andel i %
Avslag

Antal
totalt

Kvinnor med svensk bakgrund
som driver företag

19

1

20

Kvinnor med utländsk bakgrund
som driver företag

1

0

1

Kvinnor

20

Män med svensk bakgrund som
driver företag

79

Män med utländsk bakgrund
som driver företag

8

Män

87

Män och kvinnor med svensk
bakgrund och driver företag

20

Män och kvinnor med utländsk
bakgrund och driver företag

0

Män och Kvinnor

20

16 %

1

Totalt

127

100,0%

14

Andel beviljat
belopp (kr)

Andel i
%

810 332

50 920

1

16 %

21

861 252

12

91

5 990 155

0

8

714 831

99

6 704 986

12

68 %

7%

86 %

1

10 %

76 %

21
1 228 911

0

0

7%

0

21

1 228 911

14 %

141

8 795 149

100,0%
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 206

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-21

194-212

Dnr 2017/252-042 KS

Delårsrapport per 2017-08-31, Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2017-10-09 § 35 delårsrapport per
2017-08-31 till medlemskommunerna för godkännande.
Av beslutet framgår att perioden visar ett negativt resultat med minus 431 tkr.
Prognosen för helår 2017 visar på ett positivt resultat på 121 tkr. Cykelprojektet ”Fyr till Fy4r” redovisar en balanserad skuld om minus 1 849 100 kronor.
Prognosen för Räddningstjänsten och Turistorganisationen påvisar ett positivt resultat.
Yrkande
Andreas Persson (S) yrkar att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige
för godkännande.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

1(1)
Datum

2017-11-14
Verksamhetsstöd - Ekonomi

Ändringar Ölands Kommunalförbund Delårsbokslut per
2017-08-31 och prognos för 2017
Följande ändringar har gjorts i samråd med revisorerna efter deras
granskning av delårsbokslutet.
1. Sida 3, under rubrik Omvärldsanalys, utmaningar och kommande
händelser. Ändrat i meningen ”Vi ser en uppgång från alla tre
nationaliteter under 2016” till ”Vi ser en uppgång från alla tre
nationaliteter under 2017”.
2. Sida 10, under rubrik Finansiella mål. Ändrat meningen ”Resultatet
fram till och med den 31 augusti 2017 innebär ett underskott för
kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella
målet uppnåtts” till ” Resultatet fram till och med den 31 augusti
2017 innebär ett underskott för kommunalförbundet och därmed har
det övergripande finansiella målet inte uppnåtts”.
3. Sida 10, under rubrik Finansiella mål. Tagit bort stycket ” Prognosen
för på 615 tkr och därmed skulle 86 % av det negativa
balanskravsresultatet vara återställt."
4. Sida 18, Not 1 Verksamhetens intäkter. Beloppet för Bidrag 1 674,5
tkr ändras till 1 709,2 tkr.

Emelie Köppen
Redovisningsekonom

Webbplats

E-post

Mörbylånga kommun

www.morbylanga.se

kommun@morbylanga.se

Organisationsnr

Postadress
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Telefon

Fax

Bankgiro

386 80 Mörbylånga

Trollhättevägen 4

0485-470 00 vx

0485-472 71

991-1876

212000-0704
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Periodens resultat
Nettokostnader
Nettokostnader, kr per invånare*)
Investeringar
Totala tillgångar
Tillgångar tkr per invånare*)
Eget kapital
Eget kapital tkr per invånare*)
Totala skulder inkl.
ansvarsförbindelser
Skuld tkr per invånare*)
Pensionsåtaganden
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Kassalikviditet
Rörelsekapital, tkr
Antal årsarbetare
Personalkostnader

2016

2015

2014

2013

2012

-713

1 567

272

251

970

-35 027

-30 380

-29 644

-31 898

-32 183

-1 355

-1 203

-1 177

-1 279

-1 292

869

4236

1668

673

2988

17 705

25 380

35 999

14 946

20 701

685

1 005

1 429

599

831

8 038

8 751,0

7 183

6 911

6 660

311

346

285

277

267

12 226

19 188

32 716

12 199

17 971

473

759

1 299

489

721

2 559

2 559

3 901

4 164

3 930

45%

34%

20%

46%

32%

220%

290%

397%

112%

197%

86%

88%

97%

82%

83%

-1 024

-1 715

-791

-1 031

-1 879

131

128

128

129

132

25 116

21 889

21 217

23 549

25 601

1
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Förvaltningsberättelse
Delårsrapport 1 jan – 31 aug 2017
Redovisningslagen fastlägger att kommunalförbundet ska
redovisa en delårsrapport som utvisar utvecklingen för
kommunalförbundets verksamhet och resultat under
innevarande räkenskapsår. Följande delårsrapport lämnas
för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31. Rapporten
innehåller även en prognos med bedömning av resultatet
för helåret 2017. Förutom nämnda delårsrapport görs
flera budgetuppföljningar under året.

Om kommunalförbundet
Kommuner som vill samverka har flera olika
samverkansformer att välja på: interkommunala avtal,
interkommunala företag, gemensam nämnd och
kommunalförbund.
Kommunalförbund som samverkansform introducerades
i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av
interkommunal samverkan på civilrättslig grund.
Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person
som har egen rättskapacitet och som är fristående i
förhållande
till
sina
medlemskommuner.
Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper
men saknar beskattningsrätt. Verksamheten finansieras
genom debitering av medlemskommunerna.
Ölands Kommunalförbund bildades under en process
mellan åren 1968 – 1970.
Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige
första gången och enligt en historisk överblick, daterad
1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det
egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där
Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar.

Ändamål och verksamhet
Förbundets syften är att verka för samordning av
angelägenheter och resurser samt att stärka
medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande
inom följande arbetsområden:
Räddningstjänst
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst
som
enligt
lag
åvilar
var
och
en
av
förbundsmedlemmarna.
Besöksnäringsfrågor
Turistbyråverksamhet.
Organisering av turism- och besöksnäringens
övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor.
Äger rätt att teckna
destinationsbolag.

ägarandelar

i

turistbolag/

Resultatet för kommunalförbundet
Perioden uppvisar ett negativt resultat med -431 tkr
vilket kan jämföras med 142 tkr per 2016-08-31.

Prognosen för helår 2017 visar på ett positivt resultat om
121 tkr.
Cykelprojektet ”Fyr till Fyr” som startade under 2012,
och vars första etapp har avslutats under 2015, uppvisade
ett positivt resultat om 150 tkr. Under 2017 har arbetet
med etapp 2 fortgått.
Under årets första sex månader har investeringsvolymen
uppgått
till
224
tkr,
vilken
består
av
slangpackningsmaskin samt utlarmsutrustning. Senare i år
kommer även en ny tankbil att levereras till
Räddningstjänsten.

Åtgärdsplan
Prognosen för kommunalförbundet visar på både
positiva och negativa avvikelser totalt sett mot budget.
Räddningstjänsten har under året beviljats en
tilläggsbudgetering på 928 tkr i och med
överenskommelsen med deltidsbrandmännen av det så
kallade RiB-avtalet. Verksamheterna har haft ett
besparingsuppdrag under året för att försöka återställa
det negativa balanskravet från 2016. Prognosen för
Räddningstjänsten och Turistorganisationen påvisar ett
positivt resultat. Även finansen påvisar totalt sett ett
positivt resultat då avskrivningar blir lägre än budget,
men pensionskostnader för utbetalda pensioner saknas
budgeterade medel för och trenden för övriga pensioner
är att PO påslaget inte räcker för att täcka dessa
kostnader.

Väsentliga händelser under perioden
En överenskommelse med deltidsbrandmännens
ersättningar har gjorts under året, vilket kommer att
medföra extra kostnader för förbundet med ca 900 tkr.
Utfall
2017-08-31
Periodens resultat enligt
resultaträkningen
Reducering av samtliga
realisationsvinster
Justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av
orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Prognos
2017-12-31

-431

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-431

121

-

-

-

-

-431

121
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Turistorganisationen
Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska
ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande
turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska
planera och kommunicera och destinationsutveckla
Öland som en attraktiv destination mot turister i
nationellt och internationellt. Turistorganisationen
ansvarar och deltar i regionens marknadsråd rörande
frågor om internationell turism för Kalmar Län.
Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland,
Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm.
I övrigt bedrivs nio Infopointer året runt.
Turistorganisationen ska verka för att bygga och
upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera
om planer och åtgärder som beslutas samt även hålla sig
informerade om den privata näringens utveckling och
planer.

Periodens väsentliga händelser
Turistorganisationen har strukturerat om hur
organisationen arbetar internt samt mot turismnäringen
för att få en mer produktiv och utåtriktad verksamhet.
Nio stycken Infopoints har certifierats, från norr till
söder. Infopoints kommer att utvärderas efter september
utgång.
Turistbyrån i Borgholm har renoverats genom BEAB,
kostnaderna för renovering tas av BEAB som underhåll
av fastigheten. Inköp av två bord samt nytt broschyrställ
har bekostats av Turistorganisationen.
Marknads- och aktivitetsplan har genomförts till 90 %
under perioden och utvärderas under september.

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande
händelser
I Sverige ser vi en trend av att ändra inriktning eller lägga
ner turistbyråerna. Ofta ett resultat av färre besök under
flera år. Det råder en osäkerhet generellt över
turistbyråns roll framöver. Intresset för Sverige och
Öland som besöksmål är fortsatt stort bland våra
utländska fokusmarknader, Tyskland, Danmark och
Holland. Vi ser en uppgång från alla tre nationaliteter
under 2016. Vi upplever en ökning av utländska turister
framförallt från Tyskland men även Norge och Holland.
Framöver står vi inför frågan gällande hur vi ska hantera
bokning genom turistbyrån. Intäkterna är fortfarande bra
och vi har genom att strukturera och planera en bättre
och mer kostnadseffektiv hantering. Bokningen är också
en mycket bra service för anläggningar och boenden på
Öland.
Organisationen har jobbat intensivt med PR och press
vilket har resulterat i en ökning av kvalitativa
journalistbesök. Både svenska och utländska pressbesök
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såväl från tryckt media och TV, sammanlagt har 8
pressbesök gjorts.

Mål 2017
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp
utifrån fyra perspektiv/målområden.
Perspektiv – Kund
Verksamhetsmål:
Att mot kunden skapa ömsesidig respekt och förtroende
genom att bedriva en öppen dialog och nätverka för
utveckling av Öland som destinationsmål.
Bedriva omvärldsbevakning för att långsiktigt kunna
bygga strategier.
Genom uppföljning, mätningar och närvaro följa och
kommunicera det som besökaren anser vara relevant för
att uppleva Öland som ett valbart alternativ.
Aktiviteter för att uppnå mål:
Årliga konferenser för informationsutbyte före och efter
högsäsong, samt för att diskutera utveckling av Öland
som besöksmål.
Marknadsråd, i samråd med besöksnäringen och
kommuner planera inför marknadsåtgärder.
Destinationsutvecklingsråd, tillsammans med kommun
och näring bedriva råd för att utveckla Öland som
besöksmål långsiktigt.
Årlig kundundersökning mot kunden som mäter
förtroendet för turistorganisationen.
Årliga mätningar och statistik för att säkerställa att
destionationen Öland möter de önskemål och krav som
ställs utifrån ett besöksperspektiv. Nöjd kund index.
Utveckla metoder för att kunna mäta och öka det
statistiska underlaget.
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mått

Mål 2017

Antal möten
med näring

48

Undersökning

Genomförs
1/9-17

Resultat
2017-0831
35

Prognos
2017
48

Perspektiv – Verksamheten/processen
Verksamhetsmål:
Verksamheten ska vara lyhörd och följa utvecklingen
inom turistverksamheten.
Processen ska vara inkluderande av näring och kommun i
utvecklingen av destinationen Öland.
Verksamheten ska sätta människan i fokus genom att
arbeta för jämställdhet, lika värde.

3
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Processen ska genomsyras av transparens och insyn
genom en nära kontakt med kommuner, näringen och
bofasta.
Aktiviteter för att uppnå mål:
Utvecklingsprocessen skall tidigt alltid
representanter från både kommun och näring.

innefatta

Erbjuda högskolan 1 – 2 praktikplatser varje år.
Aktivt delta som talare på utbildningar som är relevanta
för besöksnäringen.
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Aktiv närvaro i regionala och nationella råd och
mätningar av insatser.

Medarbetarsamtal

3

Resultat
2017-0831
1

Årlig kundundersökning mot kunderna.

Praktikplatser

2

0

0

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Talare utbildningar

4

2

4

Mått

Mål
2017

Marknadsråd
& länsråd

11

Resultat
201708-31
7

Nationella
samråd

5

3

Prognos
2017

4

Analys

11
Fokus
på
Öland

Perspektiv – Medarbetare
Verksamhetsmål:
Förändra bilden av en organisation som saknar bland
annat struktur och bli en attraktiv arbetsgivare för både
fast och extra personal genom personlig yrkesutveckling
och tydliga personliga målsättningar.
Årliga medarbetarsamtal med fast anställd personal med
uppföljning av mål och utveckling.
Utbilda och säkerställa kunskaperna hos extrapersonal.
Tydlig process för lönesättning. Aktivt arbeta för
rekrytering och bygga verksamheten som en attraktiv
arbetsgivare hos den regionala högskolan.

Mått

Mål
2017

Prognos
2017
2

Perspektiv – Ekonomi
Verksamhetsmål:
Genom strukturerat ekonomiarbete verka för en god
ekonomi med tydliga ramar.
Aktiviteter för att uppnå mål:
Årligt budgetarbete med öppenhet och tydliga mål mot
alla intressenter.
Internt följa upp ekonomin per månad.
Uppföljningar och redovisning av ekonomin per tertial.
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mått

Mål
2017

Uppföljning per
tertial

3

Resultat
2017-0831
2

Månatlig uppföljning

12

8

Prognos
2017

12

3

Aktiviteter för att uppnå mål:
I medarbetarsamtal sätta personliga mål för utveckling av
den fasta personalen.

4
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Ekonomisk uppföljning

Resultat

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader

Budget

Utfall 2017-

Prognos

2017

08-31

2017

Avvikelse

Avvikelse

prognos mot Utfall 2016 mot budget
budget 2017

2016

7 613,0
-13 313,0
-5 700,0

5 988,8
-10 626,0
-4 637,2

6 780,0
-12 380,0
-5 600,0

833,0
-933,0
-100,0

-881,0
-5 626
-6 507

-881,0
194,0
-687,0

Regional matkultur

-

-

-

-

-20,0

-

Kalmar/Öland airport

-

-

-

-

-

250,0

Turistbyråverksamhet
Varav
Personalkostnader
Bokning Turistbyrån

-6 768,0

-5 173,3

-6 560,2

-207,8

-3 249

-899,0

-3 970,0

-3 306,0

-4 179,0

208,0

-

-

1 833,0

1 076,6

1 275,2

557,8

-921,0

-920,0

Försäljning Turistbyrån

-

-154,7

-

-

40,0

40,0

Turistsamordnare

-

-

-

-

-1 702,0

-1 701

Turistnätverket

-

-

-

-

31,0

31,0

Marknadsansvarig

-

-

-

-

-370,0

1 030

Utvecklingsansvarig

-

-

-

-

-1,0

1 399

-765,0

-386,4

-315,0

-450,0

-315,0

85,0

Varav Medfinansiering
Regionförbundet

-300,0

-371,0

-300,0

0,0

-

-

Varav Geopark Öland

-15,0

-15,0

-15,0

0,0

-

-

Varav Projektmedel till
förfogande

-450,0

-

-

-450,0

-

-

-5 700,0

-4 637,8

-5 600,0

-100,0

-6 507

-687,0

Nettokostnad per
verksamhet

Projektmedel

Nettokostnad

Kommentarer till ekonomiskt utfall
Intäkterna lägre än budgeterat men fallet på
intäkter har bromsats genom åtgärder både i
bokningsstrukturen och med marknadsföring.

Besparingar
har
gjorts
framförallt
på
utvecklingsprojekt och marknadsföring för att
möta intäktsbortfallet.
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Cykelprojektet Fyr till Fyr

Kommentarer till ekonomiskt utfall

Verksamhet
Ölandsleden ”Från fyr till fyr”

Hittills så är projektets kostnader i balans, men då det
återstår stora utgifter för kommande sträckor och vi
idag inte vet hur prisbilden kommer att bli på de
anbud som kommer att lämnas av entreprenörerna så
är det svårt att ställa en exakt prognos. Troligtvis så
kommer kalkylen på sträckorna att stämma rätt bra.

Periodens väsentliga händelser
Fortsatt utbyggnad av GC-vägar på norra och södra
Öland.
Omvärldsanalys, utmaningar och kommande
händelser
Under slutet av 2017 och början av 2018 kommer ett
antal sträckor att upphandlas, prisbilden och intresse
är från de markentreprenörer som kommer att lämna
pris är en osäkerhetsfaktor. Kommande etapper under
2017-2018 är Byrum -Hagskog, Grönhögen-Albrunna,
Byxelkrok-Grankullavik samt sanering Skärlöv Torngård. Det är fortfarande en utmaning att bli färdig
med alla etapper i projektet och hinna med allt till
december 2018.

Sammanfattning
Projektet går nu in i ett väldigt intensivt skede, många
sträckor ligger i samma planeringsskede och detta
kommer innebära att det troligen kommer att pågår
flera entreprenader samtidigt runt om på Öland under
vintern/våren 2017/2018. Om alla bitar faller på plats
gällande markförhandlingar och samarbetet med
Länsstyrelsen/Trafikverket så kommer nog ända
projektet att behöva första halvåret av 2019 för att
hinna färdigt. Ledtiderna är väldigt långa för att få
besked och starttillstånd vilket gör att vi internt inte
kan arbeta fram underlagen för de olika anbuden
fortare.

Ekonomisk uppföljning
Resultat
Intäkter

Budget
2017

Utfall 201708-31

Prognos
2017

Avvikelse prognos mot budget 2017
Utfall 2016

34 750,0

3 520,9

5 975,0

-28 775,0

4 111,0

-34 750,0

-1 285,6

-5 975,0

28 775,0

-4 111,0

0,0

1 812,5

0,0

0,0

-

40,0

40,0

Fakturerade intäkter

34 750,0

3 520,9

5 975,0

-28 775,0

5 302,0

Varav Trafikverket

31 550,0

320,9

2 775,0

-28 775,0

2 152,0

1 600,0

1600

1 600,0

0,0

1 600,0

Varav Borgholms kommun
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

1 600,0

1600

1 600,0

0,0

1 600,0

-200,0

-

-50,0

150,0

-

Entreprenad och inköp av verksamhet

-31 250

-

-3 300,0

27 950,0

-1 617,0

Konsulttjänster mm

-1 232,0

-784,0

-1 250,0

-18,0

-1 235,0

Personalkostnader

-973,0

-696,9

-975,0

-2,0

-973,0

Övriga verksamhetskostnader

-595,0

-227,5

-400,0

195,0

-285,0

Utgående balanserade intäkter

500,0

1 849,1

0,0

0,0

40,0

Kostnader
Nettokostnader
Projektredovisning
Ingående balanserade intäkter/kostnader

Varav Mörbylånga kommun

-1 152,0
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Räddningstjänsten

Operativ verksamhet

Verksamhet
Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund
ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller
annan författning åvilar var och en av
förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska
också ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och
skador till följd av bränder förebyggs samt främja
annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som
åvilar förbundsmedlemmarna. Det ankommer på
förbundet att fastställa handlingsprogram efter
hörande av förbundsmedlemmarna. Uppdraget
innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda
och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter
olyckor samt medverka i samhällets krishantering.
Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera
risker och förebygga olyckor genom samverkan.

Verksamhetsmål:

Periodens väsentliga händelser
Rutger Thuresson tillträdde som ny räddningschef
2017-01-01 efter Bengt Andersson.
Lokal förhandling med BRF (Brandmännens
Riksförbund) genomfördes med anledning av missnöje
med det centrala avtalet RiB 17.

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande
händelser
Läget för deltidsräddningstjänster är generellt
ansträngt, gällande framförallt bemanning, rekrytering
och resurser. Organisationen har i grunden inte
förändrats sedan tillkomsten och har därmed inte
hängt med i samhällets utveckling, vilket har fått till
följd att det moderna samhället inte är riktigt
kompatibelt
med
en
deltidsräddningstjänst.
Kommande utmaningar handlar till stor del om att
utveckla räddningstjänstens organisation för att
komma tillrätta med de problem som finns och möta
de ökade krav som ställs på räddningstjänsten. Under
våren har arbetsutskottet beslutat uppdra åt
räddningschefen att göra en sådan utredning.



Fordon och materiel skall underhållas för att
uppnå hög tillgänglighet



Räddningstjänsten skall ha ändamålsenliga lokaler för verksamheten



Räddningsinsatser skall genomföras på ett säkert och effektivt sätt.



Erfarenhetsåterföring.



Rekrytering.

Aktiviteter för att uppnå mål:
Samtliga fordon skall ges service enligt fastställt
schema.
Samtliga fordons påbyggnader skall ges service 1
ggr/år.
Stationen i Löttorp skall byggas om och till med omklädningsrum och gym.
Projektering för ny station i Mörbylånga skall påbörjas.
Utföra övning och insatsplanering på de två anläggningar som går under ”2Kap§4”.
Tillsammans med räddningstjänsterna inom södra
Kalmar län samverka kring tillgång på ett ”Inre befäl”.
Vid behov genomföra preparandutbildning, rökdykarutbildning och körkortsutbildning.
Upprätta övningsschema för samtliga 6 kåravdelningar
samt registrera närvaro.
Genomföra årlig vidareutbildning för samtliga befäl.
Ta fram rutiner för säker arbetsplats vid trafikolyckor.
Utvärdera utryckningsstatistiken.
Utreda dödsolyckor samt större och speciella händelser, och ta vara på erfarenheter.
Anställa personal på vakanta tjänster.

Mål 2017
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp
utifrån två perspektiv/målområden.
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mått
Stationen i Löttorp
Projektering för ny station i Mörbylånga
Samverkan med räddningstjänsterna i Södra Kalmar län

Mål 2017
Ska byggas om och –till
Projektering ska påbörjas

Resultat 2017-08-31
Pågår
Osäkert

Prognos 2017
Kommer bli färdigt
Osäkert

Formerna för samverkan ska
sättas och börja provas

Färdigt förslag framtaget

Rutiner för säker arbetsplats vid
trafikolyckor
Övriga aktiviteter

Rutiner ska tas fram

Arbetsgrupp för att ta
fram detaljerat förslag
har skapats, ska arbeta
fram förslag under
hösten
Arbetsgrupp tillsatt, ska
arbeta under hösten
Aktiviteterna har bedrivits som planerat

Dessa aktiviteter ingår i räddningstjänstens löpande arbete
och ska bedrivas enligt ordinarie
rutin

Förebyggande verksamhet

-

För att säkerställa att tillsynshandläggningen
sker effektivt ska tjänsteanteckningen skickas
till verksamheten inom en vecka från tillsynsbesöket i 70 % av ärendena, inom två veckor
i 90 % av ärendena och inom tre veckor i 100
% av ärendena.

-

Genomföra information och utbildning till
samtliga elever i årskurs 2, 5 och 8.

-

Genomföra 20 utbildningstillfällen för respektive kommuners personal i D-HLR samt
brandutbildning.

-

Genomföra Utbildning i Heta Arbeten efter
behov.

-

Utföra sotning och brandskyddskontroll på
Ölands ca 16500 objekt enligt fastställd frist-

-

Handlägga ansökningar om egensotning

Verksamhetsmål:
 Verka för ett likvärdigt skydd mot olyckor på
hela Öland.


Utbildning och information.



Sotning och brandskyddskontroll

Aktiviteter för att uppnå mål:
- Utföra tillsyner enligt LSO och LBE i enlighet med uppgjord tillsynsplan.
-

Handlägga inkomna tillståndsärenden enligt
LBE.

Förslag på rutiner framtaget
Aktiviteterna kommer
genomföras enligt plan

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mått
Genomförda tillsyner

Mål 2017
Samtliga planerade tillsyner ska genomföras

Resultat 2017-08-31
De tillsyner som var planerade fram till 31 augusti har
genomförts

Tillsynshandläggning

Tjänsteanteckning ska skickas till fastighetsägare/nyttjanderättshavare inom 1
vecka från första tillsynsbesöket i minst 70
% av tillsynerna, inom 2 veckor i minst 90
% av tillsynerna och inom 3 veckor i 100 %
av tillsynerna.
Genomföra två utbildningar i systematiskt
brandskyddsarbete för personal inom
kommunerna för anställda som har roll
som brandskyddsansvarig eller –ombud
Övriga aktiviteter är en del av räddningstjänstens löpande arbete. Tjänsterna som
arbetar med dessa frågor ska vara fullt
bemannade för att klara av det.

97% av tjänsteanteckningarna hade skickats ut inom
1 vecka, 100% av tjänsteanteckningarna hade skickats ut inom 2 veckor

Utbildning i SBA

Övriga aktiviteter

1 utbildning för vardera
kommun har genomförts,
den andra planeras under
hösten
Aktiviteterna har bedrivits
som planerat

Prognos 2017
Samtliga planerade tillsyner
under året kommer genomföras
Målet kommer
uppfyllas

Målet kommer
uppfyllas

Aktiviteterna
kommer genomföras enligt plan

8
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Ekonomisk uppföljning
Avvikelse
Resultat

Budget 2017

Utfall 2017-

Prognos

prognos

08-31

2017

mot budget

Utfall 2016

Avvikelse mot
budget 2016

2017
Intäkter
Kostnader

305,0
-27 838,5

703,6
-17 638,2

971,0
-27 499,0

-666,0
-339,5

1 287
-26 459

988,0
-820,0

Nettokostnader

-27 533,5

-16 934,6

-26 528,0

-1 005,5

-25 172

168,0

Räddn-ledn o förebygg

-4 016,2

-2 433,9

-4 017,0

0,8

-3 704

122,0

Varav personalkostnader

-3 515,0

-2 076,5

-3 418

-2,0

Räddn-drift o underhåll

-1 585,0

-1 010,9

-1 585,0

0,0

-1 625

-70,0

Räddn-utryckning

-14 667,5

-9 284,5

-14 850,0

182,5

-13 308

-34,0

Varav personalkostnader

-13 906

-1,0

-382,0
-35,0
-4 690,0
-1 047,0

-0,8
-45,2
-590,3
61,8

-371,0
-33,0
-4 790
-985,0

-1,0
44,0
135,0
-34,0

-1 157

-205,0

Nettokostnad per
verksamhet

-13 815,0

-9 561,2

Räddn-SOS alarmering
Utbildning
Lokaler
Personl D & U

-382,8
-80,2
-5 280,3
-985,2

-247,9
10,6
-3 108,0
-713,0

Varav personalkostnader

-985,0

-803,6

-75,0

-1,1

-10,0

-65,0

-

-

-

-

-

-

-5,0

-5,0

-56,5

-

-56,5

-

-42,0

12,0

-314,5
-90,0
-27 533,2

-147,9
2,0
-16 934,6

-300,0
-50,0
-27 022,5

-14,5
-40,0
-510,7

-308,0
-25 172,0

1,0
168,0

Individanp brandskydd
Civilt försvar
Sotning
Div. materiel
Körkort
Nettokostnader

Investeringsredovisning
Investeringsprojekt
Tankbil Borgholm
Uppdatering utlarmsutrustning
Slangpackningsmaskin

Budget
2017
3 000
150

Utfall 2017-0831
0
150

Prognos
2017
3 000
150

Avvikelse prognos mot budget
2017
0
0

0

75

75

0

Kommentarer till ekonomiskt utfall
Räddningstjänsten har i största möjliga mån skjutit
upp icke nödvändiga inköp till nästkommande år för

att klara besparingskravet för 2017.
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Finansiell analys
Budgetuppföljning
Prognosen för den administrativa verksamheten visar
på att budget kommer att överskridas med ca 65 tkr .i
Det är dock väldig stor variation mellan de olika
verksamheterna. Där vissa verksamheter helt har
förbrukat sina budgeterade medel medan det finns
utrymme kvar i andra. Budgeterade medel för
lokalkostnader för mittpunkten i Borgholm saknas
samt IT kostnader för Räddningstjänsten som i år tas
centralt.
Turismverksamhet inklusive bokning uppvisar ett
prognostiserat resultat i nivå med budget och
förväntas nå ett resultat för 2017 som är ca 100 tkr
bättre än budget då medel från projekt har förts om till
andra verksamheter samt ej nyttjas fullt utöver detta
förväntas bokningarna ge ett sämre resultat än budget
och verksamheten tappar mer i omsättning än
förväntat.
Räddningstjänsten uppvisar ett prognostiserat resultat
som ligger bättre än budget med ca 1 000 tkr då
budget för intäkter har satts för lågt samt att
lokalkostnaderna blir lägre än beräknat då lokalen i
Löttorp ännu ej är färdigrenoverad vilket genererar en
hyreshöjning.
Finansförvaltningen uppvisar ett prognostiserat
överskott gentemot budget. Avskrivningarna bedöms
ej nyttja hela budgetutrymmet utan bedöms landa ca
200 tkr lägre däremot saknas budgeterade medel för
pensionsutbetalningar och PO-påslaget bedöms ej
räcka för att täcka pensionskostnaderna.

Nyckeltalsanalys
Soliditet
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala
tillgångarna som kommunalförbundet självt äger d v s
hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de
totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens utgång
uppgår till 28 % (33 %) men om hänsyn tas till
pensionsskulden
inklusive
löneskatts
sjunker
soliditeten till 19 % (21 %).

Förvaltning av pensionsmedel
Enligt den kommunala redovisningslagen ska
pensionsskulden regleras enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser
intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i
balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som
avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
343 tkr är avsatta som pensionsförpliktelser (inklusive
löneskatt) per 2017-08-31. 727 tkr (891) är bokfört
som en kortfristig skuld för den individuella delen som
betalas ut till respektive pensionsförvaltare.
Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i
balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets
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skulder, uppgår vid årsskiftet till 2 630 tkr (2 798)
inklusive löneskatt.
Avsättning inkl.
löneskatt
Ansvarsförbindelse
inkl. löneskatt
Placerade
pensionsmedel
Återlånade medel

2017-08-31

2016-12-31

343,0

239,0

2 630,0

2 798,0

-

-

2 973,0

3 037,0

Måluppfyllelse
Finansiella mål
Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet
är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att
kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig
god ekonomisk hushållning. Resultatet fram till och
med den 31 augusti 2017 innebär ett underskott för
kommunalförbundet och därmed har det övergripande
finansiella målet uppnåtts. Prognosen för på 615 tkr
och därmed skulle 86 % av det negativa
balanskravsresultatet vara återställt.

Måluppföljning
Verksamhetsmål kopplade
till god ekonomisk

Måluppfyllelsen

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

Finansiella mål kopplade till
god ekonomisk hushållning

Målet uppnått

Målet uppnått

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

Måluppfyllelsen

Målet bedöms inte
Samtliga verksamheter ska hålla sig uppnås för samtliga
inom de beslutna budgetramarna verksamheter men för
förbundet i sin helhet.
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Personalekonomisk redovisning
Heltidsanställd
personal
inom
Ölands
Kommunalförbund har fram till och med 2017-08-31
varit fördelade enligt följande:

Av de 127 (135) personerna är 17 (20) kvinnor och 110
(115) män. 3 (4) kvinnor och 11 (10) män är
heltidsanställda.

Räddningstjänstpersonal:

Medelåldern är 49,80 (43,38) år och det är 8 (14)
pensionsavgångar de närmaste 5 åren fördelat enligt
följande:

1 (1) räddningschef,
1 (1) Ställföreträdande räddningschef,

2018 2 personer

1 (1)Brandmästare,

2019 1 person

1 (0,65) Brandinspektör,

2020 3 personer

1,5 (1,5) Tekniker,

2021 2 personer

0,5 (0,5) Kontorist,

2022 0 personer

2 (2) Materialförvaltare,

Sjukfrånvaro

0,5 (0,5) Materialsamordnare
sammanlagt 6,5 (6,15) personal. Deltidsanställda,
brandmän, är 113 (120) personer. Vilket motsvarar 104
(104) tjänster.

Ölands Turistbyrå:

Sjukfrånvaro redovisas i procent till arbetad tid och
sjukfrånvaro överstigande 60 dagar redovisas i procent
till den totala sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaro per 2017-08-31

2 (1) Destinationsutvecklare
Period

0 (1) Marknadsansvarig

Total sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro
överstigande 60
dagar

1,6%
3,2%
2,9%

0,0%
98,2%
86,4%

1(1) Bokningsansvarig
Kvinnor
Män
Totalt

1(1) Receptionsansvarig
1(1) Administratör
1(0) Turistchef
Utöver detta fanns även
tidsperioden juni – augusti.

säsongspersonal

under

Kommunalförbundet centralt
Kommunalförbundet har även 1 (1) EU-samordnare som
tillika är förbundets sekreterare.

Väsentliga personalförhållanden
Totalt antal anställda: 127 (135) personer varav 13 (14)
heltidsanställda och 114 (121) deltidsanställda, därutöver
tillkommer 10 (13) säsongsanställningar.

Sjukfrånvaro per 2016-08-31

Period

Kvinnor
Män
Totalt

Total sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro
överstigande 60
dagar

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

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

Direktion
Direktionens oförutsedda

Budget

Utfall

Prognos

2017

2017-08-31

2017

-158,0

-153,2

-160,0

Avvik. budget
mot prognos

Utfall
2016-08-31

2,0

-251,5

-34,0

0,0

0,0

-34,0

0,0

IT-kostnader

0,0

-58,1

-100,0

100,0

0,0

Bidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

-25,0

-260,0

-137,4

-225,0

-35,0

-63,6

Förbundschef
Regional matkultur
Eu-samordn.
Näringslivsstrategi cykel

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,0

-665,0

-375,1

-605,0

-60,0

-423,9

-71,0

0,0

-71,0

0,0

0,0

0,0

-48,0

-92,0

92,0

209,2

-1 188,0

-771,8

-1 253,0

65,0

-574,8

Näringslivsprojekt
Summa

Turistorganisationen
Budget

Utfall

Prognos

2017

2017-08-31

2017

Avvik. budget
mot prognos

Utfall
2016-08-31

Turistbyråverksamhet

-6 768,0

-5 173,5

-6 560,2

-207,8

-2 066,7

Bokning Turistbyrån

1 833,0

921,9

1 275,2

557,8

-450,5

Försäljning Turistbyrån

0,0

0,0

0,0

0,0

219,0

Turistnätverket

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 242,8

Marknadsansvarig

0,0

0,0

0,0

0,0

-373,0

Utvecklingsansvarig

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-765,0

-386,4

-315,0

-450,0

-315,0

-5 700,0

-4 638,0

-5 600,0

-100,0

-4 229,0

Projektmedel
Summa

Cykelprojektet
Budget

Utfall

Prognos

2017

2017-08-31

2017

Avvik. budget
mot prognos

Utfall
2016-08-31

Cykelprojektet

0,0

0,0

0,0

0,0

48,4

Summa

0,0

0,0

0,0

0,0

48,4

Upparbetade kostnader i balansräkningen

0,0

-1 849,1
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Räddningstjänst
Budget

Utfall

Prognos

2017

2017-08-31

2017

Avvik. budget
mot prognos

Utfall
2016-08-31

Räddning ledning och förebyggande vht

-4 016,2

-2 433,9

-4 017,0

0,8

-2 484,7

Räddning drift och underhåll

-1 585,0

-1 010,9

-1 585,0

0,0

-805,6

-14 667,5

-9 284,5

-14 850,0

182,5

-8 692,1

-382,8

-247,7

-382,0

-0,8

-246,6
32,1

Räddning utryckning
Räddning SOS Alarmering
Utbildning

-80,2

10,7

-35,0

-45,2

-5 280,3

-3 108,0

-4 690,0

-590,3

-3 127,7

-985,2

-713,0

-1 047,0

61,8

-644,9

Körkort

-90,0

2,0

-50,0

-40,0

-13,3

Individanpassad brandskydd

-75,0

-1,2

-10,0

-65,0

0,0

Sotning

-56,5

0,0

-56,5

0,0

0,0

-314,5

-147,9

-300,0

-14,5

-207,4

Summa

-27 533,2

-16 934,4

-27 022,5

-510,7

-16 190,2

Summa totalt verksamheten

-34 421,2

-22 344,2

-33 875,5

-545,7

-20 945,6

Lokaler
Personal drift och underhåll

Div. materiel

Finansieringsverksamhet

Finansverksamhet
Finansiella poster

Budget

Utfall

Prognos

2017

2017-08-31

2017

36 671,2

23 217,1

36 071,0

Avvik. budget
mot prognos

600,2

Utfall
2016-08-31

22 545,6

-50,0

-18,8

-25,0

-25,0

-12,8

Avskrivningar

-2 200,0

-1 285,4

-2 050,0

-150,0

-1 445,0

Summa

34 421,2

21 912,9

33 996,0

425,2

21 087,8

0,0

-431,3

120,5

-120,5

142,2

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

Medel från verksamh. före förändr. rörelsekap.
Ökn. (-) minskn. (+) av kortfr. fordr.
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

Not

14

Utfall

Utfall helår

2017-08

2016

-431,3
1 389,4

-713,0
2 320,2

958,1

1 607,2

-6 738,4
9 999,9
3 261,5

1 566,4
-7 074,3
-5 507,9

-224,2
-224,2

-869,2
-869,2

-35,2
-35,2

-47,0
-47,0

3 960,2
2 027,1
5 987,3

-4 816,9
6 844,0
2 027,1
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Resultaträkning
Resultaträkning

Not

Utfall

Utfall

2017-08-31 2016-08-31

Budget

Prognos

Utfall

helår

helår

helår

2017

2017

2016

Intäkter

1

8 401,3

10 404,4

7 917,7

13 000,0

14 575,2

Kostnader

2

-31 367,9

-31 890,8

-41 410,7

-47 475,7

-47 440,7

Avskrivningar

6

-1 285,4

-1 445,3

-2 200,0

-2 050,0

-2 161,2

-24 252,0

-22 931,7

-35 693,0

-36 525,7

-35 026,7

Verksamhetens nettokostnader
Bidrag

3

23 828,7

23 080,0

36 671,2

36 671,2

34 320,0

Finansiella intäkter

4

0,3

2,4

0,0

0,3

5,4

Finansiella kostnader

5

-8,3

-8,9

-50,0

-25,3

-11,7

-431,3

141,8

928,2

120,5

-713,0

Periodens resultat
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Balansräkning
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Not

6

Utfall

Utfall

2017-08-31

2016-12-31

10 213,7

11 274,9

10 213,7

11 274,9

11 141,2
5 987,3

4 402,8
2 027,2

Summa omsättningstillgångar

17 128,5

6 430,0

SUMMA TILLGÅNGAR

27 342,2

17 704,9

7 606,8
-431,3

8 038,1
-713,0

Summa anläggningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank

7
8

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

Summa eget kapital

9

7 606,8

8 038,1

Avsättningar för pensioner

10

343,0

239,0

343,0

239,0

1 938,7
17 453,7

1 974,0
7 453,8

Summa skulder

19 392,4

9 427,8

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

27 342,2

17 704,9

Inga
15 258

Inga
15 977

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ställda panter och ansvarsförbindelser

11
12

13
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Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras av
Kommunallagens åttonde kapitel samt av Lag om
Kommunal redovisning. Dessutom lämnar Rådet
för
kommunal
redovisning
(RKR)
rekommendationer i redovisningsfrågor som är av
principiell betydelse eller av större vikt för
kommunsektorns redovisning.
Mörbylånga kommuns årsredovisning innehåller
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt
noter. För kommunens interna redovisning
tillkommer drift- och investeringsredovisning.

Allmänt
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed. Förråden har värderats
till inköpspris exklusive mervärdeskatt på
värderingsdagen.

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

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

Balansräkningen
Balansräkningen
visar
kommunalförbundets
ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

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

122
nedskrivningar.
Avskrivning
av
materiella
anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning,
d.v.s. lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivningstider som använts är:
Maskiner och inventarier

5-15 år

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

Redovisning av semesterlöneskuld
och ej kompenserad övertid
Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen
för semesterdagar och okompenserad övertid,
redovisas som kortfristig skuld. Årets förändring
har belastat resultaträkningen. De intjänade
förmånerna har belastats med lagenliga
arbetsgivaravgifter
på
38,33
%.
Semesterlöneskulden inkl. arbetsgivaravgifter
uppgår till 763 tkr.

Redovisning av pensionsmedel
RKR:s rekommendationer nr 7.1 samt nr 17
angående upplysningar om pensionsmedel och
pensionsförpliktelser tillämpas. Förpliktelser för
pensionsåtaganden för anställda i kommunen är
beräknade enligt RIPS17. Pensionsskulden
redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att
pensionsförpliktelser redovisas dels som avsättning
och dels som kortfristig skuld.
Den del av pensioner till personalen som kan
hänföras till det individuella valet har särredovisats
och klassificerats som kortfristig skuld i
balansräkningen. Beräkning av kommunens
pensionsskuld bygger på Skandias beräkningar per
2016-08-31 samt de förutsättningar som anges i
RIPS regelverk. Pensionsåtagandena inkluderar
löneskatt med 24,26 %.
Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller
garantipension och intjänad pension, pension på
löneandelar över 7,5 basbelopp, redovisas under
avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Avskrivningar och kapitalkostnader
Anläggningstillgångar har i balansräkningen
värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för
planmässiga
avskrivningar
och
eventuella

17
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Noter
Utfall
2017-08-31

Utfall
2016-08-31

Intäkter från Räddningstjänsten

5 798,0
608,7

7 232,9
703,9

Bidrag

1 674,5

2 117,5

285,4

350,1

8 366,6

10 404,4

16,0

230,5

4 405,1

5 492,6

395,9

390,0

58,2

544,9

17 584,8

16 969,9

3 655,9

3 623,1

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter Turistbyrån

Övriga intäkter
Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Inköp av anläggning och underhållsmaterial
Driftkostnader turistbyrån
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Kostnader för arbetskraft
Lokal- och markhyror samt övr. fastighetskostnader
Hyra/leasing/underhåll av anläggningstillgångar

432,5

419,2

Övriga tjänster
Förbrukningsmaterial

2 043,3

1 878,8

1 274,7

832,6

Bränsle, energi, vatten

215,0

180,1

Övriga kostnader

1 286,5

1 329,1

31 367,9

31 890,8

Mörbylånga kommun

13 489,3

13 080,7

Borgholms kommun

10 339,4

9 999,3

Summa

23 828,7

23 080,0

Räntor på likvida medel

0,3

2,4

Summa finansiella intäkter

0,3

2,4

Summa

Not 3 Bidrag

Not 4 Finansiella intäkter

Not 5 Finansiella kostnader
Räntor på långfristig upplåning

8,3

8,9

Summa

8,3

8,9
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Utfall
2017-08-31

Utfall
2016-12-31

26 419,9

25 550,7

224,2

869,2

Utgående anskaffningsvärde

26 644,1

26 419,9

Ingående avskrivningar

-15 145,0

-12 983,8

-1 285,4

-2 161,2

-16 430,4

-15 145,0

10 213,7

11 274,9

Kundfordringar

9 248,7

587,2

Skatteverket

1 282,1

1 414,7

Not 6 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående värde enligt plan

Not 7 Fordringar

Upplupen intäkt cykelprojektet
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

0,0

0,0

610,4

2 400,9

11 141,2

4 402,8

15,2

6,0

Not 8 Kassa och bank
Kassa
Plusgiro

22,3

0,5

Bank

5 949,8

2 020,7

Summa

5 987,3

2 027,2

8 038,1

8 751,1

-431,3

-713,0

7 606,8

8 038,1

Not 9 Eget kapital
Ingående värde
Periodens resultat
Summa eget kapital
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Utfall
2017-08-31

Utfall
2016-12-31

239,0

80,0

Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Ingående pensionsavsättning
Nyintjänad pension

86,0

127,5

Finansiell kostnad

-

-

Under året utbetalda pensioner

-

-

3,0

0,5

Förändring p.g.a. ränte- och basbeloppsändringar
Förändrad diskonteringsränta

-

-

Förändring av löneskatt

20,0

31,0

Övrigt

-5,0

-

343,0

239,0

209,3

127,1

0,1
66,6

0,1
65,1

-

-

67,0

46,7

99%

99%

Utgående avsättning för pensioner
Varav arbetstagare
Varav pensionstagare
Varav avgångna
Varav garanti- och visstidspensioner
Varav löneskatt
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget

Rek 2.2
Särskild avtalspension och visstidspension
Särskild avtalspension/visstidspension 19 (17) st

11,3

14,3

Förmånsbestämd/kompletterande pension 6 (5) st

264,7

178,0

Summa pensioner

276,0

192,3

67,0

46,7

343,0

239,0

Politiker

-

-

Tjänstemän

-

-

2017-08-31

2016-12-31

342,9

239,0

2 287,1
2 630,0

2 558,8
2 797,8

-

2 798,0

99%

99%

Löneskatt
Summa total pensionsavsättning
Antal visstidsförordnanden

Rek 7.1
Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt
Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser inkl. löneskatt
Totala pensionsförpliktelser
Återlånade medel
Utredningsgrad
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Utfall
2017-08-31

Utfall
2016-12-31

1 974,0

2 021,0

-35,3

-47,0

1 938,7

1 974,0

Amortering 1 år

47,0

47,0

Amortering 2-5

188,0

188,0

Amortering senare än 5 år

1 703,7

1 739,0

Summa total löneskuld

1 938,7

1 974,0

Leverantörsskulder

652,9

1 528,1

Semesterlöneskuld

763,1

749,2

47,0

47,0

1 242,7
170,8

940,2
65,6

727,1

890,7

1 881,1

135,3

11 969,0
17 453,7

3 097,7
7 453,8

Not 11 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Amorteringar
Utgående låneskuld (långfristig del)

Not 12 Övriga kortfristiga skulder

Kortfristiga lån
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Momsskulder
Upplupna pensionskostnader
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Not 13 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Ingående pensionsförpliktelse
Pensionsutbetalning
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar
Övrigt

Summa
Utredningsgrad*)

2 059,2

2 059,0

-160,1

-58,4

10,0

4,6

8,0

1,1

-76,9

52,9

1 840,2

2 059,2

99%

99%

*) den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning

Övriga ansvarsförbindelser
Operationell leasing
Bilar

13 417,5

13 417,5

212,1

212,1

13 205,4

13 205,4

Förfaller inom 1 år

4 731,7

4 731,7

Förfaller inom 2-5

8 685,8

8 473,7

-

-

15 258

15 477

Hyresavtal

Förfaller senare än 5 år

Summa ansvarsförbindelser
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Utfall
2017-08-31

Utfall
2016-12-31

Planenliga avskrivningar

1 285,4

2 161,2

Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt

104,0
1 389,4

159,0

Not 14 Justering ej rörelsepåverkande kostnader

Summa

2 320,2
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 191

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2015/231-008 KS

Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går.
Julius Sääf, Lerkaka 43, 386 94 Färjestaden, föreslår i medborgarförslag
2015-09-13
att man snarast möjligt återför årskurs 6 till mellanstadiet där det hör
hemma, för elevernas bästa.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-10-19 § 140 medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av kommunfullmäktige
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2017-08-29 redogjorde utvecklingsledare Jan Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson för ärendet som innebär att årskurs 6 som idag går på Slottsskolan vid ett återförande skulle gå
tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och
Viktoria.
Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens stadieuppbyggnad, vilket anses underlätta
det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompetens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.
Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens
samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot
olika argument.
Utbildningsnämnden föreslog 2017-08-29 § 89 kommunfullmäktige
att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt
perspektiv.

Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till medborgarförslaget utan att kommunfullmäktige utreder vidare.
Sofie Loirendal (FÖL) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag att utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och
lokalmässigt perspektiv.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; fortsatt utredning
och bifall till medborgarförslaget utan utredning, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder utbildningsnämndens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder utbildningsnämndens förslag röstar ja. Den som stöder Lublins förslag röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Därmed bifalls utbildningsnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

låta utreda medborgarförslaget vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv inför slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 4)
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 89

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

79-94

Dnr 2015/50-008 UN

Beslut – Medborgarförslag; Återför årskurs 6 till de skolor där de övriga
mellanstadiet går.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Jan Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson redogör
för ärendet. Ärendet avser årskurs 6 som idag går på Slottsskolan och skulle
vid ett återförande gå tillbaka till sina respektive mellanstadier i Rälla, Gärdslösa, Köpingsvik och Viktoria.
Ett argument för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens stadieuppbyggnad, vilket anses underlätta
det pedagogiska uppdraget på flera plan under förutsättning att rätt kompetens kan organiseras till de aktuella skolorna. Det finns svårigheter med utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.
Diskussion förs i ärendet ur både perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens
samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot
olika argument.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 juli 2017
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun daterad den 11 augusti
2017
Arbetsutskottets förslag till beslut den 15 augusti 2017 § 85
Brev från föräldraråd Köping skola daterad den 21 augusti
Sammanfattning, enkät angående sjätteklassarna placering i Borgholms
kommun från föräldraråd Viktoriaskolan daterad 25 augusti 2017.
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

avslå medborgarförslaget med motivering dels att den nya organisationen med årskurs 6 på Slottsskolan varit för kort tid för att kunna
hinna sätta sig och dels att en tillbakaflytt av årskurs 6 kommer att innebära organisatoriska svårigheter vad gäller personal (språkundervisning, ämneslärare) och betydande kostnader för anpassning av lokaler.

Förslag till beslut på mötet
Eva Wahlgren (C) yrkar att utredningsförslagen presenteras med alternativa
lösningar inklusive kostnader för dessa.
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Sammanträdesdatum
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Eva Wahlgren (C) föreslår vidare att förvaltningen ser över upptagningsområdena för Köping – Gärdslösa - Rälla inför skolstarten 2018/2019.
Jeanette Thygesen (FÖL) yrkar att medborgarförslaget utreds vidare ur ett
ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv för att sedan ta upp ärendet till beslut igen när dessa utredningar är redovisade.
Under diskussionen justerar Jeanette Thygesen (FÖL) sitt yrkande till att
medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv.
Ajournering kl. 16.10 – 16.20 för diskussioner i partigrupperna.
Mötet återupptas.
Efter diskussioner inom partigrupperna är inte arbetsutskottets förslag till beslut aktuellt.
Återstår yrkanden från Eva Wahlgren (C) och Jeanette Thygesen (FÖL) samt
tilläggsförslag från Eva Wahlgren (c) att ta ställning till.
Beslutsgång
Ordförande ställer Eva Wahlgrens förslag mot Jeanette Thygesens förslag
och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Jeanette Thygesens förslag.
Beslut
att

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget utreds vidare ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv.

att

avslå arbetsutskottets förslag.

Beslut expedieras till kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande hör med utbildningsnämnden om de kan besluta enligt Eva Wahlgrens tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

förvaltningen ser över upptagningsområdena för Köping - Gärdslösa Rälla inför skolstarten 2018/2019.

_____________________________
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Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
att

bifalla medborgarförslaget

eller
att
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eller
att

utreda frågan ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv för
att sedan ta upp ärendet till beslut igen när dessa utredningar
är redovisade

Sammanfattning av ärendet
Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är
att skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses
underlätta det pedagogiska uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel
del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så som utnyttjandet av
pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även
kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och
vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på
Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på
mellanstadieskolorna.

Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun - Utredning och
utvärdering kring placering av årskurs 6, 2017-08-11, dnr 2018/50-008,
reviderad 2017-08-16
Elevers val av skola – rapport om varför elever väljer skola i annan
huvudmans regi samt förslag till handlingsplan, 2017-08-11, dnr 2015/45619, reviderad 2017-08-16
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Ärendet
År 2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en
större besparing vilket fick till följd av att Runstens skola och en del av
Köpings skola lades ner. I samband med detta flyttades också årskurs 6 till
Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan. Detta ledde vidare till att
Gärslösa skola renoverades några år senare som följd av att de tog emot
elever från tidigare Runstens skola. Sedan tidigare hade både Gärdslösa
skola och Runstens skola större renoveringsbehov.
2015-09-13 inkom ett medborgarförslag om att man ”snarast möjligt återför
årskurs 6 till mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa”.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 141 att överlämna
medborgarförslaget för beredning samt att förslaget slutligt ska behandlas
av Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-26 § 100
att uppdra till Utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och återkomma
med budgeterat förslag. På grund av byte av ordförande i
utbildningsnämnden och byte av förvaltningschef har utredningen försenats,
men påbörjades under vårterminen 2017.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna beskrivs i ärendet tillhörande utredningar men behöver
utredas vidare utifrån ett lokalperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Helena Svensson
Utbildningschef

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanfattning
Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att
skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska
uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så
som utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även
kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter
där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs
6 ska gå på mellanstadieskolorna. Vårdnadshavare lyfter fördelar med ett år extra på
mellanstadiet utifrån trygghetsperspektivet och att vissa elever behöver ett år till i sin
mognadsprocess innan de börjar på Slottskolan.

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Slottsskolan omfattades under ett antal år av en större renovering som slutfördes år 2012. År
2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en större besparing vilket
fick till följd av att Runstens skola och en del av Köpings skola lades ner. I samband med
detta flyttades också årskurs 6 till Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan. Detta
ledde vidare till att Gärdslösa skola renoverades några år senare som följd av att de tog
emot elever från tidigare Runstens skola. Sedan tidigare hade både Gärdslösa skola och
Runstens skola större renoveringsbehov.
Grundskolan är stadieindelad med lågstadium åk 1-3, mellanstadium åk 4-6 och högstadium
åk 7-9 i och med införandet av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011”. Kursplanerna är stadieindelade och det finns kunskapskrav för åk 1, 3, 6 och 9 i de
olika ämnena, det är dock endast i åk 6 och 9 som det finns kunskapskrav i alla ämnen.
Betyg sätts från och med årskurs 6. Timplanen kommer också att vara stadieindelad från
2018. Lärarutbildningen är sedan tidigare anpassad till stadieindelningen.
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Före 2011 gällde läroplan 1994, LPO94, där fanns kunskapsmål för årkurs 5 och 9.
Timplanen gällde för hela grundskoletiden och var inte uppdelad i årskurser eller stadier.
Betyg sattes från och med årskurs 8. Det genomfördes nationella prov i årskurs 5 och 9.

1.2 Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 bland annat att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottsskolan samt att fråga eleverna i åk 5
hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan. Utbildningsnämnden beslutade 201510-29 att uppdra till förvaltningen att utföra uppdraget från kommunstyrelsen.
2015-09-13 inkom även ett medborgarförslag om att man snarast möjligt återför årskurs 6 till
mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa. Kommunfullmäktige beslutade 201510-19 § 141 att överlämna medborgarförslaget för beredning samt att förslaget slutligt ska
behandlas av Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-26 att uppdra till
Utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och återkomma med budgeterat förslag.
2016 var ett speciellt år i och med ett stort mottagande av nyanlända elever samt att
nämndens ordförande och förvaltningschef slutade. Uppdragen påbörjades på nytt och
genomfördes i stort under vårterminen 2017.

1.3 Syfte
Utifrån dessa uppdrag har utbildningsförvaltningen genomfört en utredning och en
utvärdering kring placering av årskurs 6. Syftet är att kunna ge kommunfullmäktige ett
pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv som underlag för att besluta huruvida årskurs 6
ska vara placerade på Slottsskolan eller på Rälla skola, Gärdslösa skola, Köping skola och
Viktoriaskolan.
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2 Metod
2.1 Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Uppdragen kring årskurs 6 har diskuterats och planerats inom utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp under vårterminen 2017. Konsekvenser av flytten av årskurs 6 samt för och
nackdelar med befintlig organisation kontra tidigare kunde diskuteras och alla fick tillfälle att
beskriva sin syn på frågan. Ledningsgruppen beslutade vidare att tillsätta en mindre
arbetsgrupp för utredningen och utvärderingen.

2.2 Arbetsgrupp
Den arbetsgrupp som tillsatts för att arbeta med utredningen komponerades till stor del
utifrån erfarenheter kring att ha eller att inte ha årskurs 6 på sin skola. Arbetsgruppen har
använts för att planera utredningens upplägg, utformning och analys av enkäter till elever
och vårdnadshavare samt att genom diskussion få ta del av de pedagogiska för- och
nackdelar som har identifierats efter det att årskurs 6 flyttades till Slottsskolan. Gruppen
bestod av:
Göran Eliasson, rektor Slottsskolan,
Kim Jakobsson, stabschef
Marwin Johansson, tidigare rektor i södra rektorsområdet,
Jan-Erik Carlsson, tidigare tf. förvaltningschef och utvecklingsledare
Christina Lundberg, tidigare rektor Slottsskolan och rektor Köpings skola
Helena Johansson Stegert, nuvarande rektor i södra rektorsområdet
Helena Svensson, förvaltningschef

2.3 Enkäter
För att få in synpunkter från elever och vårdnadshavare har arbetsgruppen utifrån
diskussioner och beslutade uppdrag till utbildningsförvaltningen formulerat frågor till elever
och vårdnadshavare i årskurs 5 och årskurs 6. Enkäterna har gått ut via mail och tagits fram i
kommunens enkätprogram ES-maker. Då enkäterna gick ut under vårterminen bedömde
arbetsgruppen att eleverna i årskurs 6 kunde ge bättre svar än eleverna i årskurs 7. Även
vårdnadshavarna fick svara utifrån Skollagens krav kring delaktighet och då de har stor
påverkan på exempelvis val av skola i annan kommun.

2.4 Andra kommuner, utredningar och studier kring övergångar
Efter att ha fått in synpunkter från skolledare, elever och vårdnadshavare har vi sökt
ytterligare information i form av forskning, studier samt erfarenheter från andra kommuner. Vi
hämtat mycket information från liknande utredningar såsom Järfälla kommuns utredning
kring i princip samma fråga. Järfällas utredning är bara drygt ett år gammal och har landat i
liknande för och nackdelar som vi har kommit fram till. Även Kalmar kommun har relativt
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nyligen utrett och genomfört en flytt av årskurs 6 tillbaka till mellanstadieskolorna som vi har
studerat.

2.5 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till att genomföra uppdragen utifrån ett pedagogiskt och
organisatoriskt perspektiv. Frågor som inte har behandlats fullt ut och som eventuellt måste
behandlas är huruvida de mindre skolorna kan ta emot eleverna i årskurs 6 utifrån ett
lokalperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Detta gäller även frågor kring matsal och
tillagningskök.
I och med att Köpings skolas gamla del har renoverats samt att Viktoriaskolan och Rälla
skola tidigare huserat eleverna i årskurs 6 ser vi inga större problem kring lokalperspektiv
med att organisera årskurs 6 på dessa skolor. Köpings skola kan dock komma att behöva
ytterligare insatser och det kommer förmodligen bli ganska trångt på Viktoriaskolan men det
skulle kunna lösas med att elever från Viktoriaskolan exempelvis förlägger lektioner på
Slottskolan. Gärdslösa skola är den skolan där det eventuellt skulle kunna bli trångt att få
plats med eleverna i årskurs 6.
En av frågorna som behöver utredas tillsammans med fastighetsavdelningen är hur många
personer ventilationen i respektive klassrum är anpassad för. En annan fråga gäller kök och
matsalar och huruvida de kan anpassas till en återgång av årskurs 6 till
mellanstadieskolorna.
Kostnadsfrågorna är en annan fråga som är svår att utreda, särskilt innan fastighetsfrågan
har utretts. En av dessa gäller skolskjutsupphandlingen med Kalmar Länstrafik och huruvida
nya förhandlingar skulle uppstå om underlaget för respektive skolskjutsområde skulle
förändras i hög grad. Kalmar Länstrafik har genomfört en upphandling med volymer från
elevprognoser utifrån dagens organisation med årskurs 6 på Slottsskolan. En eventuell
omorganisation skulle dock leda till kortare avstånd gällande skolskjuts för många elever.
En ekonomisk utredning bör genomföras i samband med fastighetsavdelningens utredning.
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3 Resultat
3.1 Enkätsvar
3.1.1 Enkät till elever i årskurs 5
Enkäten som gick ut till elever i årskurs 5 frågade vilken skola de går i, hur de känner inför att
gå årskurs 6 på Slottsskolan samt om de hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 77 tillfrågade svarade 48
elever.
På frågan om vilken skola eleverna går på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
9
18,8
Rälla skola
8
16,7
Köpings skola
18
37,5
Viktoriaskolan
13
27,1
Totalt
48
100
På frågan kring hur eleverna känner inför att på årskurs 6 på Slottsskolan svarade de enligt
följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
2
4,2
Negativt
2
4,2
Positivt
33
68,8
Mycket positivt
11
22,9
Totalt
48
100
På frågan om eleverna hellre gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande skola svarade de enlig
följande:
Svar
Antal
%
Ja
9
18,8
Nej
28
58,3
Vet ej
11
22,9
Totalt
48
100
De egna kommentarerna användes i mindre grad av eleverna i årskurs 5. De vanligaste
svaren på om det var någonting eleverna ville tillägga var ”nej” eller att de vill gå på
Slottsskolan.
3.1.2 Enkät till vårdnadshavare i årskurs 5
Enkäten som gick ut till vårdnadshavbare till elever i årskurs 5 frågade hur de känner inför att
deras barn ska gå årskurs 6 på Slottsskolan samt om de hellre hade velat att deras barn
hade gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande skola. Det fanns också utrymme för egna
kommentarer. Av de totalt 112 tillfrågade svarade 67 vårdnadshavare.
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På frågan hur vårdnadshavarna känner inför att deras barn ska gå årskurs 6 på Slottsskolan
svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
17
25,4
Negativt
29
43,3
Positivt
17
25,4
Mycket positivt
4
6
Totalt
67
100
På frågan om vårdnadshavarna hellre velat att deras barn skulle gått kvar på sin nuvarande
skola svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Ja
50
74,6
Nej
9
13,4
Vet ej
8
11,9
Totalt
67
100
En del av vårdnadshavarnas beskriver att de tycker barnen är för små för att börja på
Slottsskolan. De menar att eleverna inte är mogna nog och att det skulle vara tryggare med
årskurs 6 på mellanstadieskolorna. En del vårdnadshavare tar upp att läroplanen och
betygsättningen bygger på att eleverna betygssätts för årskurs 4 till årskurs 6. En del
vårdnadshavare tar också upp att Slottskolan har ett dåligt rykte.
3.1.3 Enkät till elever i årskurs 6
Enkäten som gick ut till elever i årskurs 6 frågade vilken skola de gick på i årskurs 5, hur de
upplever sitt första år på Slottsskolan samt om de hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin förra
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 75 tillfrågade svarade 66
elever.
På frågan vilken skola eleverna gick i årskurs 5 på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
12
18,2
Rälla skola
7
10,6
Köpings skola
14
21,2
Viktoriaskolan
27
40,9
Annan skola
6
9,1
Totalt
66
100
På frågan om hur eleverna upplever sitt första år på Slottsskolan svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
1
1,5
Negativt
4
6,1
Positivt
39
59,1
Mycket positivt
22
33,3
Totalt
66
100
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På frågan om eleverna hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin förra skola svarade de enligt
följande:
Svar
Antal
%
Ja
9
13,6
Nej
46
69,7
Vet ej
11
16,7
Totalt
66
100
De egna kommentarerna användes i mindre grad av eleverna i årskurs 6. De vanligaste
svaren på om det var någonting eleverna ville tillägga var ”nej”.
3.1.4 Enkät till vårdnadshavare i årskurs 6
Enkäten som gick ut till vårdnadshavare till elever i årskurs 6 frågade vilken skola deras barn
gick årskurs 5 i samt om de hellre velat att deras barn hade gått kvar årskurs 6 på sin förra
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 112 tillfrågade svarade
68 vårdnadshavare.
På frågan vilken skola vårdnadshavarnas barn gick årskurs 5 på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
15
22,1
Rälla skola
6
8,8
Köpings skola
17
25
Viktoriaskolan
30
44,1
Annan skola
0
0
Totalt
68
100
På frågan om vårdnadshavarna hellre velat att deras barn hade gått kvar årskurs 6 på sin
förra skola svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Ja
32
47,1
Nej
28
41,2
Vet ej
8
11,8
Totalt
68
100
En del av vårdnadshavarna tar upp trygghetsfrågan och att barnen inte är mogna för att gå
årskurs 6 på Slottsskolan. De tar även upp att det blivit mindre lek i och med att deras barn
börjar på Slottsskolan och att det behövs mer att göra på rasterna. Några vårdnadshavare
tar även upp att det förekommer rökning på Slottsskolan. En del vårdnadshavare tar upp att
deras barn trivs jättebra eller att det finns ämnesspecialiserade lärare och ämnesanpassade
klassrum.

3.2 Utvärdering kring placeringen årskurs 6
3.2.1 Upplevda fördelar med årskurs 6 på Slottsskolan
Moderna språk
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Moderna språk i årskurs 6 är betydligt lättare att organisera då eleverna går i årskurs 6 på
samma skola. I och med att det finns flera språk att välja mellan och att flera skolor har en
klass per årskurs i varierande storlekar skulle det kunna bli mycket små
undervisningsgrupper om årskurs 6 ska läsa moderna språk på de mindre skolorna.
Ett alternativ är att ha lärare i de olika språken åker runt till de mindre skolorna för att
undervisa eller att eleverna åker buss till Slottskolan för att undervisas. Andra alternativ kan
också vara olika former av block- eller distansundervisning.
Betygsättning
Då eleverna i årskurs 6 börjar på Slottsskolan får lärarna på Slottskolan 4 år på sig med
eleverna för att förbereda dem inför betygsättningen i årskurs 9, som är det slutbetyg som
eleverna söker in till gymnasiet på. Lärarna på Slottsskolan har en lång erfarenhet av att
sätta betyg.
Lektionssalar
Slottsskolan har moderna och ämnesanpassade lektionssalar gällande exempelvis
hemkunskap och kemi som kan bidra till en bättre undervisning. Slottsskolan har även avsatt
en del av skolan för lektioner i årskurs 6 från och med läsår 17/18 vilket främst beror på en
anpassning utifrån trygghetsaspekten. Lokalutnyttjande med årskurs 6 på Slottsskolan är
effektivt med dagens organisation då alternativet skulle göra det trångt på exempelvis
Gärdslösa skola och Viktoriaskolan medan Slottsskolan skulle ha för mycket lokaler.
3.2.2 Upplevda fördelar med årskurs 6 på mellanstadieskolorna
Betygsättning och nationella prov i årskurs 6
Om eleverna går på mellanstadieskolorna skulle lärarna kunna sätta betyg på eleverna i
årskurs 6 när eleverna fortfarande är kvar på sin mellanstadieskola. Eleverna betygssätts av
lärare som har haft eleverna under hela mellanstadietiden. Idag sätter lärarna på
Slottsskolan betyg på eleverna i årskurs 6 efter att ha haft dem i cirka 4 månader. Betygen
sätts utifrån underlag från tidigare skolor samt resultat från nationella prov. Det ställer höga
krav på överlämning av underlag inför betygsättningen mellan skolorna. En konsekvens om
årskurs 6 går på mellanstadieskolorna blir även att pedagogerna på skolorna inte tappar sin
bedömningskompetens vad gäller betygssättning.
Följer stadieindelningen
Om eleverna går på mellanstadieskolorna skulle det i högre grad följa läroplanens
stadieindelning. Lärarutbildningen följer läroplanen utifrån undervisning i årskurserna 1 till 3,
årskurserna 4 till 6 och undervisning i årskurserna 7 till 9. Kommande timplan kommer även
att baseras på läroplanens olika stadier.
Möjlighet till utelek
Möjligheten till utelek är större på mellanstadieskolorna än vad Slottsskolan har att erbjuda i
dag. Det finns ett annat utbud av fotbollsplaner och möjlighet till olika aktiviteter som inte
finns på Slottskolan i dag. Slottsskolan har exempelvis en multiarena och en basketplan men
som delas av betydligt fler elever än utemiljön på mellanstadieskolorna.
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4 Vad säger andra?
4.1 Övergångar
Ekström et al (2008) lyfter fram att övergången mellan mellanstadiet och högstadiet är tydligt
markerad för eleverna i grundskolan.1 Av de unga ses övergången som en av vuxenvärlden
organiserad och sanktionerad övergång mellan barndom och ungdom. Även om denna för
flera unga utvecklades till en kritisk händelse ur ett elev- såväl som ett livsperspektiv,
uttrycktes närmast unisont att de inte skulle ha önskat en skola utan övergångar. De problem
som lyftes fram som försvårande var kopplade till lärares och skolledares förhållningssätt,
där grupprocesser kopplade till frågor om delaktighet och marginalisering ofta helt lämnades
till ungdomarna själva att hantera. Även tidigare övergångar under skoltiden samt den till
gymnasiet var kopplade till starka kollektiva upplevelser som kunde tolkas som passageriter.
Skolverket påvisar i en rapport (2000) att om övergången sker mellan årskurs 5 och årskurs
6, finns en risk att eleverna i årskurs 6 bildar egna ”öar mitt i övergången”.2 Exempel ges där
eleverna i år 6 hamnat i en gråzon med egna lärare och egna regler. Eleverna är inne i en
känslig ålder, kraven ökar och de får ofta fler lärare än tidigare. Många elever känner ett
tryck att leva upp till ett ”högstadiebeteende”, t.ex. att upphöra med lek och bete sig ”coolt”
som en elevgrupp uttryckte det. Det finns en risk att rörelsebehovet tar sig andra uttryck.2
Skolverkets rapport lyfter även fram att ett skolbyte mellan mellan- och högstadiet kan ses
som en rit eller ceremoni för de elever som gör den. En ny period börjar i elevernas liv och
skolbytet ses som ett steg i elevernas livsvandring. Även om skiftet mellan stadierna kan
upplevas som stressfyllt för vissa är det inte fallet hos alla elever. Vid intervjuer med elever
som går på F-9-skolor har en del elever framhållit att man saknar en övergång, det anses
som tråkigt att gå på samma skola hela tiden. Vidare framhålls det i Skolverkets rapport att
det finns en risk med en alltför stark fixering vid trygghet inom en sammanhållen grupp under
längre tid då detta kan utgöra ett hinder för växande och utveckling.
I Garpelins (2003) studie om övergången mellan mellan- och högstadiet beskrivs ungdomars
upplevelser kopplade till övergången.3 De positiva upplevelserna var främst kopplade till en
känsla att få lämna barndomen, att få komma till en större skola och ta mer ansvar för sig
själv. Dessutom uppstod nya utmaningar och nya kamratrelationer. Negativa upplevelser
handlade främst om känslor om att ha blivit övergiven och sviken. Dessutom fanns
upplevelser av marginalisering och utsatthet.
För elever med någon form av svårighet, till exempel koncentrationssvårigheter eller
beteendeproblem, kan förändringar eller omställningar inom skolan upplevas som extra
svåra.4 Att få möjligheten att välja kan innebära svårigheter för dessa grupper. För att möta
dessa svårigheter är det enligt Nordahl, Sorlie, Manger och Tvevit (2007) extra viktigt med en
fast struktur vid övergångar.
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det i forskningen finns en blandad bild av
hur elever upplever övergången mellan mellanstadiet och högstadiet.5 Vissa elever finner
den spännande och lustfylld, andra förknippar den med krav och stress. Klart står i varje fall
att nämnda övergång är och förblir en tämligen markerad del av skolgången för många
elever.

4.2 Andra kommuner
Kvalitet respektive resurser avgör hur man väljer att organisera sig.5 Huddinge kommun,
Sundbybergs stad och Sollentuna kommun har valt att organisera sig utifrån läroplanens
uppbyggnad. Detta ses som mer logiskt och anses skapa goda förutsättningar för det
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pedagogiska uppdraget. Sollentuna kommun valde att omorganisera sin skolverksamhet från
årskurs 6 till 9 till en modell där brytningen sker efter årskurs 6 för att komma till rätta med
brister med anknytning till betygsättning och utifrån läroplanens uppbyggnad. Botkyrka
kommuns skolorganisation har ingen princip om hur årskurserna ska delas in och har skolor
med olika indelning, bland annat både F-5, 6-9, F-6, 7-9 samt F-9.
År 2010 genomfördes en förändring av skolans organisation i Kalmar kommun där vissa
skolor som tidigare var högstadier också skulle omfatta åk 6 och alltså bli 6-9 skolor.6 Låg
och mellanstadieskolor skulle omfatta åk F-5. Kalmar kommun publicerade 25 september
2015 att Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar har beslutat att grundskolan i Kalmar ska
återgå till att vara stadieindelad från och med höstterminen 2016. Skolorna organiseras som
lågstadium, mellanstadium och högstadium, eller en kombination av dessa. Beslutet berörde
samtliga skolor, men de som påverkades mest var de skolor som bestod av årskurs F-5 eller
årskurs 6-9. Stadieindelningen skulle enligt beslutet börja gälla från och med läsåret 16/17.
De tre främsta anledningarna till att beslutet om att återgå till stadieindelning tagits var:
1. Det har kommit nya styrdokument efter 2010 års förändring i skolorganisationen. De nya
styrdokumenten bygger tydligt på en stadieindelning.
2. Kursplanerna för varje ämne är numera grupperade i centralt innehåll och kunskapskrav
för respektive årskurs 3, 6 och 9.
3. Behörighetskrav för lärare och lärarlegitimation är kopplade till kursplanernas olika stadier.
Lärarutbildningar följer denna indelning.
Med de nya styrdokumenten i åtanke menade Kalmar kommun att det ur elevsynpunkt finns
stora fördelar med stadieindelning. Eleverna behöver inte byta skola och lärare mitt i ett
stadie, vilket ger två stora vinster. Dels planerar samma lärare innehållet för samtliga tre år i
mellanstadiet, vilket säkerställer en tydlig koppling till kursplanernas innehåll. Dels kan
läraren basera elevernas betyg på ett bredare underlag när de för första gången ska sättas, i
årskurs 6. Kalmar kommun tog även upp att alla elever i kommunen ska få likvärdiga
förutsättningar med ett sammanhållet mellanstadium, för att lyckas så bra som möjligt.
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5 Slutsatser
5.1 Läroplanernas utformning och betygsättning i årskurs 6
Läroplanen, kursplanerna och från 2018 även timplanen är utformade med en
stadieindelning i lågstadium årskurs 1 till 3, mellanstadium årskurs 4 till 6 och högstadium
årskurs 7 till 9. Att hålla ihop mellanstadiet innebär en pedagogisk fördel, eftersom det ger ett
tydligt spår i kunskapsutvecklingen och ger möjlighet till avslutning och uppföljning i årskurs
6. Att pedagoger kan följa eleverna hela vägen i enlighet med kursplanerna kan även ge
bättre förutsättningar till kollegialt lärande och även till skolutveckling. Dessa lärare bör ha
bredare underlag för bedömning och betygsättning.
Ett argument för en organisation med traditionell stadieindelning är att nationella prov för
årskurs 6 i så fall skulle ligga på mellanstadiet. Både lärare via rektorer, rektorerna själva och
en hel del vårdnadshavare uppfattade detta som positivt. Detta skulle avlasta Slottsskolan
rent arbetsmässigt och dessutom kunna skapa möjlighet till avstämningar och ökad
kompetens bland lärare på mellanstadiet. Även lärarutbildningarnas utformning har
traditionell stadieindelning, vilket talar för en ny skolorganisation. Detta eftersom det anses
kunna underlätta vid rekryteringar.
Det kan vara en svårighet att eleverna i en 6- till 9-organsiation kommer till årskurs 6 med
olika kunskaper. Eleverna har ofta gått i olika skolor där undervisningen har lagts upp på
varierande sätt under årskurs 4 till 5. Detta gör det svåraret att planera för
undervisningsinnehållet i årskurs 6 även om antalet timmar inom respektive ämne är de
samma.
Överlämningar mellan avlämnande och mottagande skola genomförs. Överlämningar under
mellanstadietiden dvs mellan åk 5 och 6 ställer högre krav på en beskrivning vad av det
centrala innehållet som man arbetat med. Det ställer också större krav på överlämning av
bedömningsunderlag inför betygsättningen.
En återgång skulle vara att föredra från ett pedagogiskt perspektiv och gå i linje med hur
många andra kommuner gör eller organiserar sina skolorganisationer.

5.2 Lokaler och organisation
Det som kan tala mot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är lokalfrågan.
Specialsalar för tex kemi och hemkunskap finns i större utsträckning på Slottsskolan. Det
finns därför bättre förutsättningar för undervisning, åtminstone i dessa ämnen, på
Slottsskolan. Det är också så att det skulle bli trångt på exempelvis Viktoriaskolan och
Gärdslösa skola om årskurs 6 skulle flytta tillbaka medan det skulle stå tomma lokaler på
Slottsskolan. Det är visserligen så att Viktoriaskolans elever skulle kunna utnyttja lokaler på
Slottskolan men det är inget alternativ för Gärdslösa skola. Det är även så att Gårdbyskolan
börjar bli full och kan de inte längre ta emot elever från Gärdslösa skola samtidigt som
årskurs 6 flyttar tillbaka är vår bedömning, utan att fastighetsavdelningen utrett frågan, att det
skulle bli mer än fullt.
En annan del som talar emot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är
organiseringen av moderna språk. Flera av mellanstadieskolorna är enparallelliga och vissa
klasser ar relativt små. Ska dessa elever undervisas i olika språk på respektive skola blir det
svårt för språklärarna att på ett bra sätt lägga upp undervisningen. Det skulle vara skillnad
om det handlade om två skolor i Viktoriaskolans storlek eller större där elever från olika
parallellklasser kunde undervisas ihop. Ett annat alternativ är att eleverna får åka buss för att
läsa moderna språk ihop med elever från andra skolor men det skulle ta tid från skoldagen
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och alla elever har rätt till sina timmar av undervisning i respektive ämne. Detta är dock
någonting som har organiserats tidigare och organiseras i andra kommuner. Här får man titta
vidare på olika alternativ med tex blockläsning, distansundervisning.
Om årskurs 6 flyttar till mellanstadieskolorna så måste också personal flytta från Slottskolan.
Personalen på Slottsskolan är ofta ämneslärare och rekryterade och anställda utifrån att de
ska arbeta på en 6-9-skola. Det kommer att finnas svårigheter att på bra sätt fördela dessa
lärare på de mindre skolorna.

5.3 Elever och vårdnadshavare
I sammanhanget kan det inte uteslutas att den nuvarande organisationsmodellen har en
fördel i det faktum att den är känd och accepterad. Elever och föräldrar förhåller sig till det för
dem kända och välbekanta, varför en eventuell förändring till en annan organisationsmodell
kan möta ett visst motstånd. Särskilt för de elever som i enkätundersökningen har visat sig
positiva till dagens organisation. Det kan här tilläggas att nästan hälften av vårdnadshavarna
i årskurs 6 verkar positiva till att årskurs 6 går på Slottskolan. På kort sikt skulle förändringen
sannorlikt medföra olika svårigheter som tar tid att komma till rätta med på samma sätt som
det blev när årskurs 6 flyttades till Slottskolan.
Det som vårdnadshavarna gett uttryck för gällande trygghetsaspekten återspeglas även i den
tidigare forskningen som finns tillgänglig kring övergångar. Det finns helt enkelt en stor
individuell variation att ta hänsyn till. En övervägande del av eleverna ser det som positivt att
komma till Slottsskolan. Ur ett trygghetsperspektiv går det därför inte att med bestämdhet
hävda att en av de båda skolorganisationsmodellerna är bättre än den andra. Det bör dock
betonas att skolan, oavsett om årskurs 6 går på Slottskolan eller inte, har ett ansvar att möta
varje enskild elev i dess utveckling och att elever måste kunna utmanas på ett
tillfredsställande sätt både i en mellanstadieskola och i en högstadieskola. Det är därför
skolans och lärarnas ansvar att erbjuda eleverna undervisning på ett sådant sätt så att
kunskapsutveckling och personlig utveckling kan stimuleras, så som Skollagen säger.7
Slottsskolan har exempelvis från och med höstterminen 2017 organiserat så att årskurs 6 går
mer avskilt från övriga elever på skolan vilket kommer att utvärderas.
Utifrån enkätundersökningarna skulle man kunna säga att en återgång av årskurs 6 är att gå
vårdnadshavarna till mötes och att behålla dagens organisation är att gå eleverna till mötes.

5.4 Andra alternativ
Åkerboskolan har stora behov av renovering och att bygga upp en skola för förskoleklass
upp till årskurs 9 är givetvis inte gratis. Om årskurs 6 flyttar tillbaka till mellanstadieskolorna
frigörs moderna och ämnesanpassade lektionssalar på Slottskolan vilket skapar en möjlighet
för elever från Åkerboskolan att antingen gå årskurs 7 till årskurs 9 på Slottsskolan eller göra
likt Nybro kommun, att elever i högstadiet går några dagar i veckan på en annan skola för att
läsa vissa ämnen medan de läser ämnen så som svenska, engelska och matematik på sin
tidigare skola. Detta är dock ingenting som ingår i vårt uppdrag att utreda men om det är ett
intressant alternativ så kan det utredas vidare eftersom det fortfarande finns lokalfrågor och
ekonomiska frågor som behöver utredas vidare vid en eventuell återgång av årskurs 6.
Att låsa sig till förslagen som bara omfattar eleverna i kommunens centrala och södra
områden behöver inte vara de bästa alternativen. Beslut kring alternativa lösningar om inte
Åkerboskolan fullt ut kan få lokaler för en fungerande högstadieskola skulle kunna fattas vid
ett senare tillfälle förutsatt att årskurs 6 flyttas tillbaka till mellanstadieskolorna. Det går även
att utreda alternativ kring detta om Slottskolan behåller årskurs 6.
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6 Två förslag
6.1 Förslag 1: Utforma skolorganisationen efter läroplanens utformning
Att utforma skolorganisationen efter läroplanens utformning bedömer vi som det bästa
alternativet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Lärarna skulle kunna få följa sina elever utifrån
läroplanens uppbyggnad och eleverna i årskurs 6 skulle på ett annat sätt få ett likvärdigt
innehåll i mellanstadiets utformning. Det skulle också ge ett bättre utbud av utelek och de
pedagogiska svårigheter som kan uppstå med en övergång mellan årskurs 5 och årskurs 6
skulle upphöra. Om utbildningsnämnden väljer att gå på detta förslag bör det först
överlämnas till kommunens fastighetsavdelning och ekonomiavdelning för vidare beredning.

6.2 Förslag 2: Behålla befintlig skolorganisation
Att behålla befintlig skolorganisation bedömer vi som det bästa alternativet utifrån ett
organisatoriskt perspektiv då det i dagsläget är effektivt och fungerar bra med
ämnesanpassade lokaler, organisation av moderna språk samt att det annars skulle bli trångt
på vissa skolor och delvis tomt på Slottskolan. De svårigheter med att fördela övertalig
personal på Slottsskolan som måste göras om åk 6 lämnar uppstår inte.
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Sammanfattning, enkät angående sjätteklassarnas placering i
Borgholms kommun
Svarande: 60st
Period: 14/6 - 1/8 2017
Tillfrågade: Föräldrar till barn i förskoleklass till och med fjärde klass.

Inledning
Vi i föräldrarådet har fått reda på att det till hösten eventuellt ska tas ett beslut inom kommunen om
6:ornas placering. Det finns nu en möjlighet för dom att stanna kvar i sin nuvarande skola t.o.m. åk 6.
Det finns både plats och kompetens på skolorna att behålla dom.
Vad vi i föräldrarådet nu vill veta är din åsikt gällande detta.
Vill du att ditt barn ska gå i 6:an på Viktoriaskolan eller Slottsskolan?
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 207

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-11-21

194-212

Dnr 2012/163-109 KS

Återrapportering; bifallen motion Träbyggnadsstrategi
Kommunfullmäktige biföll 2013-10-21 § 131 en motion från Eddie Forsman
(M) innebärande uppdrag till kommunledningskontoret att upprätta förslag till
träbyggnadsstrategi för beslut i kommunfullmäktige.
I tjänsteskrivelse 2017-10-09 föreslår samhällsbyggnadschef Linda Hedlund
att arbetet med träbyggnadsstrategi avslutas och att istället öka fokus på
energieffektivitet vid upphandling.
Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret efter uppdraget, noga följt
utvecklingen i närliggande kommuner och arbetet med ”Träregion Småland” i
syfte att hitta en strategi som lämpar sig för Borgholms kommun. Slutsatsen
har blivit att en träbyggnadsstrategi inte är bästa sättet att uppnå motionens
och därmed kommunfullmäktiges syfte att öka träbyggande.
Ärendet
Sveriges riksdag antog en träbyggnadsstrategi 2005. Därefter har ett antal
kommuner arbetat på samma linje, och i vår region finns Träregion Småland
som verkar för ett ökat träbyggande. Småland skiljer sig från Öland genom
att vara en träregion, men betydelsefull träindustri som kommunerna i Småland självklart värnar om. Givet tidigare kritik mot träbyggnadsstrategier från
främst sten- och betongindustrin blir situationen på ”stenön” Öland lite annorlunda än i Träregion Småland.
Att bygga i trä är ofta klimatsmart. Om det handlar om större/högre byggnader sker träbyggandet enligt helt andra principer än traditionellt byggande.
Moduler tillverkas i industrilokaler (i praktiken i Småland eller Norrland) och
fraktas sedan till byggplatsen där de fogas samman. Detta förfaringssätt är
en stor del i energibesparingarna, som är skälet till att träbyggande blir klimatsmartare. Av en byggnads energiåtgång sker ofta närmare 70% under
byggtiden, även om man inkluderar uppvärmningen av byggnaden i 50 år.
Att anta en träbyggnadsstrategi är däremot ofta kontroversiellt, dels mot stenoch betongindustrin, och dels mot generella principer om likabehandling.
Upphandling bör vara teknikneutral. Att ställa hårda energikrav vid upphandling av byggnation fyller ofta samma funktion som en träbyggnadsstrategi,
men är mycket mindre kontroversiellt.
Behovet av att stimulera träbyggande gäller främst större/högre byggnader.
Mindre och låga byggnader byggs traditionellt i trä. Brandskyddsregler har tidigare satt stopp för hus högre än två våningar i trä. Dessa regler är undanröjda sedan länge. För Borgholms kommun skulle därför en träbyggnadsstrategi ha mycket liten betydelse. Merparten av byggandet i kommunen sker redan i trä (enfamiljshus och fritidshus).
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Konsekvensanalys
Borgholms kommun har inte något eget bostadsföretag, och bygger ganska
lite i egen regi. En träbyggnadsstrategi skulle därför i första hand komma att
handla om markreservationer och krav på träbyggande för att få en markreservation. Det innebär att för att strategin skulle ha någon effekt, och inte bara vara ett spel för gallerierna, så skulle den behöva handla om frågor som
definitivt kommer i konflikt med konkurrensneutralitet.
Dessutom riskerar en träbyggnadsstrategi som ställer ytterligare krav vid
markreservationer att hämma byggandet av flerbostadshus och särskilt hyresrätter, som är högt politiskt prioriterat.
Vill man uppnå syftet med en träbyggnadsstrategi på ett mera korrekt sätt har
upphandlingsregler som tydligt premierar låg energiåtgång samma effekt. Att
sätta fokus på energieffektivitet ger ett ökat träbyggande, utan att generera
kritik för bristande neutralitet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-07 § 361 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för Borgholms
kommun.
att öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.
att motionen därmed är besvarad.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

avsluta arbetet med att upprätta en träbyggnadsstrategi för Borgholms kommun.

att

öka fokus på energieffektivitet vid upphandling.

att

motionen därmed är besvarad.

_____________________________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 151

Dnr 2012/163-109 KS

Motion (Eddie Forsman M) - Träbyggnadsstrategi.
Eddie Forsman (M) föreslår i motion 2012-10-15
att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma till fullmäktige med förslag till en kommunal träbyggnadsstrategi.
Kommunfullmäktige lämnade 2012-12-17 § 200 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2013-07-24 redogör samhällsbyggnadschef Göran
Borgö för förvaltningens förslag att anse motionen besvarad.
Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat bedömningen att en kommunal
träbyggnadsstrategi för Borgholm kommun inte bör prioriteras i dagsläget. Regionförbundets projekt Träregion Småland, vilket omfattar 33
kommuner däribland ölandskommunerna, följs och utvärderas för eventuella senare och länsgemensamma beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-13 § 163 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen, innebärande uppdrag till kommunledningskontoret
att upprätta förslag till träbyggnadsstrategi för beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslog 2013 09-17 § 140 kommunfullmäktige
att bifalla motionen, innebärande uppdrag till kommunledningskontoret
att upprätta förslag till träbyggnadsstrategi för beslut i kommunfullmäktige.

Yrkanden
Eddie Forsman (M), Ilko Corkovic (S) och Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till
motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionen, innebärande uppdrag till kommunledningskontoret att upprätta förslag till träbyggnadsstrategi för beslut i kommunfullmäktige.

____________________________
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Dnr 2015/2-083 KS

Återrapportering; Pendlarlinje mellan norra Öland och Kalmar; uppdrag
från fullmäktigeberedning.
Framtid Öland lyfter 2016-05-31 frågan om uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut § 176/2015 avseende pendlarlinje mellan norra Öland och
Kalmar.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-16 § 176 i samband med slutrapport från tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra
Öland bland annat
att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med KLT och andra
trafikföretag om förbättrad kollektivtrafik på norra Öland, mellan norra
Öland och Borgholm och direktpendeltrafik mellan norra Öland och Kalmar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-05-31 § 232 till kommunledningskontoret
att undersöka möjligheten att till hösten etablera direktpendlartrafik mellan
Böda och Kalmar. Turer ska gå morgon och kväll, måndag till fredag
med på- och avstigningsplats på större orter utmed 136:an norr om
Köpingsvik.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-11-15 återrapporterade t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg Kalmar läns Trafiks (KLT) svar på förfrågan om
pendlartrafik samt möjlighet till enhetstaxa inom kommunen.
Av KLT:s svar framgår att det idag inte finns några befintliga fordon som kan
köra den ytterligare extra trafik som kommunen efterfrågar. Nyanskaffning av
fordon måste i så fall ske. Böda-Kalmar kräver ett fordon och eftersom man
inte hinner ner från Böda till Kalmar på eftermiddagsturen Borgholm-Böda så
krävs även där ytterligare ett fordon. Till detta tillkommer rullkostnad per kilometer.
Kostnadsindikation med dagens avtalspriser:
Ett fordon 579 000 kronor per år.
För dubbla turer blir det dubbla kostnader.
Dessa turer genererar fordonskilometrar om totalt 844 550 kronor per år,
totalt för den begärda utökningen blir cirka 2 mkr/år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-11-15 § 416 till t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg
att med hjälp av utbildningsförvaltningen undersöka intresset hos ungdomarna i klass 9 Åkerboskolan att pendla till gymnasieskolorna i Kalmar,
att undersöka möjligheten att trafikera sträckan med egen buss.
I tjänsteskrivelse 2017-02-27 och vid arbetsutskottets sammanträde 201703-07 redogjorde t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg för genomförd unUtdragsbestyrkande
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dersökning och föreslog att ärendet avslutas eftersom de tillfrågade eleverna
inte är intresserande av direktpendlartrafik till Kalmar.
Av skrivelsen framgår att undersökning har genomförts för att undersöka om
det finns intresse för elever årskurs 9, Åkerboskolan, att åka pendlarlinje från
norra Öland till och från gymnasieskolorna i Kalmar. Av de 19 elever som har
svarat på enkäten har 1 svarat att man vill pendla och 18 att de inte är intresserade av pendling mellan Löttorp och Kalmar. Samtliga elever har motiverat
sitt svar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-07 § 99
att utöka uppdraget innebärande att utbildningsförvaltningen tillfrågar gymnasieelever i årskurs 1 och 2 (avgående högstadieelever 2016 och 2015)
om intresset för pendling till gymnasieskolorna.

Till dagens sammanträde återrapporteras uppdraget. 32 elever i årskurs 1
och 2 på gymnasiet har via mail tillfrågats om de är intresserade av att pendla. Eleverna hade 14 dagar på sig att svara.
Endast sex elever har svarat, tre ville pendla och de andra tre ville inte.
Vidare har Åkerboskolans elever i samband med elevrådsmöte efterfrågat
buss mellan Kalmar och norra Öland fredag eftermiddag och söndag kväll.
Arbetsutskottet noterar att genomförda utredningar inte kan ligga till grund för
ett beslut om direktpendlartrafik mellan norra Öland och Kalmar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar meddela kommunfullmäktige
att

uppdraget avseende ” inleda förhandlingar med KLT och andra trafikföretag om förbättrad kollektivtrafik på norra Öland, mellan norra
Öland och Borgholm och direktpendeltrafik mellan norra Öland och
Kalmar” anses utfört, dock med negativt resultat.

_____________________________
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2017 och 2018
Januari
- revisorerna info
- delårsrapporter
- motioner/mbf

Mars
- revisorerna info
- Redovisning
oavslutade
motioner/mbf

Maj
- revisorerna info
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Augusti
- revisorerna info
- Info KS
- Info GYF

Januari
15

Mars
19

Maj
21

Augusti
20

Februari
19

Februari
- återrapportering
vattengruppen

April
16

April
- revisorer info
- ansvarsfrihet
- Årsredovisning

Juni
18

Juni
- revisorerna info
- INFO – SBN

Oktober
- revisorerna info
- INFO – SN
- Info – regionförbundet
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT

Oktober
September 15
17
September
- revisorerna info
- INFO – UN
- INFO – Ölands Turist

November
10

December 2016
- revisorerna info
- INFO – BEAB
- INFO – MoHberedningen
- ALLMÄNPOLITISK
DEBATT
- Hållbarhetspolicy
- Arkivreglemente
- delårsrapporter
- Taxor
räddningstjänsten
- anmälan
medborgarförslag
December
18 (ändrat)
10 och 17 2018

November
- Budget

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.

