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Ändringar i årsredovisning 2018 mellan kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kapitel 4


Tabell 4.5 Investeringsredovisning. Sidan 35.
- Tabellen innehåller även Mark och Finansiell leasing. Detta för att få en större
överenstämmelse med övriga delar i dokumentet.

Bilaga 5


Bilaga 5 – Överförmyndarnämnden var inte med till kommunstyrelsen. Sidan 82.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 37

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-26

37

Dnr 2016/246 041 KS

Årsredovisning 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att årsredovisningen kompletteras med koncernredovisning samt
text gällande valnämnden.

att

överlämna årsredovisningen till revisorerna.

att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tagit fram årsredovisning för kommunen i sin helhet och
respektive verksamhet.
Av årsredovisningen framgår bland annat:
● Uppföljning av kommunfullmäktigemålen.
● Uppföljning av statsbidrag ”Välfärdsmiljarder 2018”.
● Kommunens totala resultat är plus 17,6 mkr.
● Under 2018 investerades det för 39,2 mkr (47 mkr 2017).
● Kommunens beviljade borgensåtaganden är 551,5 mkr till Borgholm Energi AB,
varav 484,6 mkr nyttas. Tidigare borgen till Folkets Hus har upplösts under året.
● De finansiella målen är uppfyllda.
● Kommunens soliditet kvarstår på 39 % (2017 38 %).
● Kommunen erhållit byggbonus om 2,1 mkr (2017 4 mkr).
Vidare noteras att kommunen fortfarande har en fordran hos Migrationsverket på
19,1 mkr avseende ersättning för ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör controller Mattias Sundman för årsredovisningen
och meddelar att siffrorna för koncernen nu rapporterats;
● årets resultat för koncernen 30,9 mkr (2017 21,8 mkr).
Koncernredovisningen kommer att arbetas in i årsredovisningen tillsammans med
text gällande valnämnden till kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Skickas till
Revisorerna
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 Inledning
1.1 Så här läser du vårt årsbokslut
Årsbokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker,
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och ekonomi. Årsbokslutet är indelat i fyra kapitel.
Kapitel 1 – Introduktion och inledning
Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen och kommunens organisation. Här redovisas också några av årets viktigaste händelser.
Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse
Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande
uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell
samt de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat presenteras. Efter det följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med en avstämning av de finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.
Kapitel 3 – Kommunens verksamheter
Under kapitel tre återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina
olika verksamheter under 2018. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga:
kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare.
Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga
händelser under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del innehåller en tabell där året i siffror redovisas.
Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper
Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.

1.2 Fem år i sammandrag
2018

2017

2016

2015

2014

2013

10 890

10 859

10 860

10 658

10 684

10 609

83

18

335

61

134

-78

-68

-93

-88

-76

-75

-71

665

650

651

587

564

551

Nettokostnader i % av
skatter och bidrag

97%

98%

90%

95%

98%

98%

Nettokostnader tkr/inv

60

59

54

52

52

50

Finansnetto (mkr)

5,2

0,4

0,7

2,1

2,8

5,0

Årets resultat (mkr)

18

12

67

29

11

12

Antal kommuninvånare 1
nov
Flyttnetto
Födelsenetto

Kommunen
Skatte- och utjämningsbidrag (mkr)
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

Eget kapital (mkr)

269

251

239

167

138

127

Eget kapital tkr/inv

25

23

22

16

13

12

Totala skulder (mkr)

394

384

378

432

354

341

varav långfristiga (mkr)

264

263

261

271

257

257

Skuld per invånare (tkr)

36

35

35

40

33

32

Likvida medel (mkr)

78

69

59

109

37

9

39%

38%

38%

27%

26%

26%

Antal tillsvidareanställda

908

927

876

833

812

797

Antal årsarbetare inkl
visstid o timanställda

896

907

866

813

761

849

Löner och ersättningar
(mkr)

482

473

448

398

382

386

-12 269

-15 823

1 049

-320

-4 086

-8 754

Utbildningsnämnden

1 986

-8 864

1 029

1 954

-1 890

1 516

Kommunstyrelsen

1 396

2 950

33 765

836

-4 408

-7 381

Borgholms Slott

2 177

1 762

773

33

-261

2

Samhällsbyggnadsnämnden

-911

595

2 202

-552

-1 208

-797

Bostadsanpassning

-120

161

-1 205

-49

-993

-726

165

0

0

2

18

9,2

-699

-1 309

-803

-8

-72

-91

-80

-4

0

-18

4

-5

-8 356

-20 532

36 810

1 877

-12 896

-16 227

31

22

86

36

24

16

372

341

325

236

254

224

Soliditet i %

25 %

23 %

23%

18%

20%

19%

Skattesats

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

Borgholms kommun

21,58

21 58

21,58

21,58

21,58

21,58

Kalmar läns Landsting

11,37

11,37

11,37

11,37

11,37

11,37

Begravningsavgift

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

Medlemsavgift i Svenska
Kyrkan

1,54

1,54

1,54

1,54

1,54

1,54

Soliditet

Nämndernas utfall mot
budget (tkr)
Socialnämnden

Revision
Överförmyndare
Allmänna val

Kommunkoncernen
Årets resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)

varav
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1.3 Kommunalrådet har ordet
Stolta men inte nöjda!
2018 har varit ett intensivt och framgångsrikt år för Borgholms kommun.
Borgholms kommun visar återigen upp ett bra ekonomiskt resultat med ett överskott på 17,6 mkr vilket motsvarar 3 procent av skatteintäkter/bidrag. Dessutom
visar även Borgholm Energi ett bra resultat, vilket ger oss bättre förutsättningar att
ta oss an kommande års utmaningar.
Under 2018 har kommunen investerat 39,2 mkr med egna medel vilket ytterligare
har stärkt soliditeten som nu ligger på 39 procent. Investeringarna har gjorts i upprustning av verksamhetslokaler vilket har lett till bättre arbetsmiljö för personalen
och bättre förutsättningar för att bedriva olika kommunala verksamheter. Som
exempel kan nämnas Ekbackas lokaler för hemtjänst och hemsjukvård samt kulturskolan i Kronomagasinet. Under det här året färdigställdes till glädje för främst
våra ungdomar allaktivitetsparken i Löttorp och klätterväggen i Borgholms tennishall. Med tanke på besöksnäringens stora betydelse för vår kommun har vi rustat upp servicehuset i Böda hamn och påbörjat den stora och efterlängtade utbyggnaden av Byxelkroks hamn.
Från kommunens sida har vi jobbat hårt för att attrahera nya invånare. Några viktiga satsningar vi gjort själva och tillsammans med externa investerare är Bovieran, Bosams och kommunens hyreshus i Rälla. Det är oerhört viktigt att skapa
förtroende för kommunen i alla kontakter med näringslivet och en grundpelare är
att kunna leverera snabba och professionella tjänster. Vi har tillsammans med näringslivsrådet tagit fram en offensiv näringslivsstrategi vilken ställer stora krav på
såväl politiken och förvaltningarna. Under 2018 har våra medarbetare genomgått
utbildningen ”Förenkla helt enkelt”. Dessa satsningar hoppas vi kan bidra till att
vi får bättre företagsklimat.
Våra satsningar ger resultat! Vi kan konstatera att vi får goda betyg för de kommunala verksamheterna i olika nationella kvalitetsmätningar. Särskilt gläds vi åt
skolans framgångar i de olika nationella mätningarna. Vi är stolta att kunna leverera utbildning på den höga nivån och även tillhöra den absoluta toppen bland
landets skolkommuner.
I framtiden kommer vi att ha stora utmaningar i likhet med landets övriga kommuner. Vår målsättning är att göra kontinuerliga och ständiga förbättringar för personalens arbetssituation och på det sättet vara ett föredöme som arbetsgivare. Arbetet med att visa på att vi är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas blir allt viktigare då fler yrken inom välfärdssektorn är svårrekryterade
bristyrken och vi konkurrerar med andra kommuner samt med landsting om samma personal. Att öka frisknärvaro och att erbjuda våra medarbetare heltid är viktiga satsningar.
Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet
av god kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framöver. Vi vet att vi har ett stort investeringsbehov under de kommande åren och för det är ekonomiska överskott nödvändiga.
Likvärdig och jämlik service ska erbjudas samtidigt som kommunen levererar
ändamålsenlig och effektiv verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns
till för medborgarna. Ett omställningsarbete har påbörjats inom socialnämnden för
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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att klara de tilldelade budgetramarna samtidigt som den goda kvaliteten behålls.
Ett bra år innebär dock inte att vi kan slå oss till ro, utan framåt gäller det också att
slå vakt om de goda resultaten som uppnåtts. En större gemenskap och glädje än
på länge genomsyrar kommunen vilket gör att vi utstrålar självförtroende och
framtidstro. Det som återstår nu är ännu större engagemang, samarbete och höga
målsättningar.
Vi vill slutligen rikta ett stort Tack till alla invånare som medverkat till att göra
2018 till ett bra år och naturligtvis till kommunens medarbetare som åter igen genomfört ett fantastiskt arbete dygnet runt för så många. TACK!

1.4 Kommunchefen har ordet
Nu när vi lägger 2018 bakom oss kan vi summera alla fantastiska prestationer
under året för att dels effektivisera verksamheten dels för att nå många av de uppsatta målen. Det gångna året visar vi åter upp ett positivt ekonomiskt resultat trots
stora utmaningar inom främst omsorgs- och utbildningsverksamheterna. Detta
arbete ger oss möjligheter att klara av vårt uppdrag även framöver men också att
investera för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra kärnverksamheter.
Nu har jag haft förmånen att jobba här ett drygt år och jag är stolt över få göra det
tillsammans med våra medarbetare som gör Sveriges viktigaste jobb, att leverera
välfärdstjänster till våra medborgare.
Borgholms skolor fortsätter att utmärka sig och är nu sjätte bästa skolkommun
enligt lärarförbundets undersökning. Detta ska vi alla glädjas över. Kommunen
utmärker sig även inom områden. Tillsammans med Borgholms hälsocentral har
socialförvaltningen skapat ett hemsjukhus för att ge våra medborgare en bra och
trygg vård på hemmaplan. Ett projekt som röner uppmärksamhet i hela Sverige
och går under namnet Borgholmsmodellen. Tillsammans har vi skapat något unikt
och är en förebild, vilket vi alla ska vara glada över.
Invånarna känner sig också trygga här, faktiskt återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Vad gäller företagsklimatet har vi tagit
små steg i rätt riktning att bli topp 50 bland Sveriges kommuner. Vi har klättrat 37
placeringar och befinner oss nu på plats 238. Vi har en lång väg kvar men det
kommer vi att klara tillsammans genom ett välkomnade sätt och genom att leverera våra tjänster så som vi lärt genom utbildningssatsningen ”förenkla helt enkelt”.
Under året har vi fått en fantastisk allaktivitetspark i anslutning till Åkerboskolan.
Här finns något för alla åldrar. I Kronomagsinet har vår kulturskola fått nya lokaler och har nu kö av intresserade i alla åldrar. Hemtjänsten i Borgholm/Köpingsvik har fått nya fräscha lokaler i Ekbacka. Mycket återstår dock att göra och vår
fastighetsavdelning arbetar för fullt för att vi ska få bra ändamålsenliga lokaler.
Något jag vet många verksamheter längtar efter, särskilt efter denna ovanligt torra
och heta sommar. Ett särskilt stort tack vill jag rikta till alla er som fixade jobbet
under dessa omständigheter utan att det gick ut över alla som är beroende av våra
tjänster.
Borgholms slott fortsätter att vara en magnet som lockar artisteliten till Borgholm
till glädje för oss som bor här och för vår besöksnäring. Det är också riktigt mäktigt att festa loss i denna historiska miljö tillsammans med er vid den årliga personalfesten som det fantastiska gänget i TRIKUMO.
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kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Årsredovisning 2018
Borgholms Kommun

6

21
Inledning

Under året har vi fortsatt arbeta med att utvecklas som arbetsplats genom en rad
åtgärder. Vi har infört en ny budgetprocess om ska möjliggöra bättre verksamhetsstyrning och vi har även justerat lite i organisationen så att det ska bli ännu enklare att göra jobbet tillsammans.
Vi tog också de första stegen mot att Öland eventuellt ska bli en kommun. Ett
oerhört spännande arbete med plus- och minussidor som vi under 2019 ska låta
våra medborgare tycka till om i en rådgivande folkomröstning i samband med
valet till Europaparlamentet.
2018 var också valår och vi har fått välkomna nya politiker som ska leda oss denna mandatperiod. Jag ser framemot fyra spännande år så att vi kan göra Borgholm
till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.

1.5 Viktiga händelser














Förstudien av "Öland en kommun?" har genomförts där fullmäktige ska ta
ställning till en eventuell folkomröstning.
Allaktivitetspark i Löttorp har färdigställts under året och planering av
allaktivitetspark i Borgholm pågår.
Bovierans byggnation av bostadsrätter för personer över 55 år färdigställs
enligt plan i december och flera nya projekt har påbörjats för fler hyresoch bostadsrätter.
Utbyggnaden av Byxelkroks hamn pågår.
Ölands litteraturvecka och Ölands filmvecka genomfördes under våren.
Byggstart för så kallade SKL-hus (hyresfastigheter) i Rälla och planeras
vara klart för inflytt vid delårsskiftet 2019.
Brett utbud av artister och arrangemang på Borgholms slott har genomförts under sommaren.
Lekplats i Bäckmanska parken i Borgholm pågår med färdigställande under våren 2019.
Ny näringslivsstrategi ligger för antagande och framtagande av handlingsplan och åtgärder för ett bättre företagsklimat pågår. Under året har kommunstyrelsen och ledningsgruppen genomfört företagssafarin för att ytterligare stärka dialogen med det lokala näringslivet.
Organisationsöversyn av den kommunala förvaltningen har genomförts
och justerad nämndsorganisation är beslutad där samhällsbyggnadsnämnden ersätts av miljö- och byggnadsnämnd.
Antagande av fördjupad översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik.
Fullmäktigeberedningen om Sveriges bästa äldreomsorg pågår och ska
lämna slutrapport i början av 2019.

1.6 Organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den allmänna samhällsservicen. Bland de
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms
kommun styrs av förtroendevalda som valts av kommunens medborgare. Deras
uppgift är att representera folket i kommunen och ange riktningen för kommunens
verksamheter och kommunens utveckling.
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1.6.1 Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens
totala budget.

1.6.2 Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs
och utförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för
politiska beslut, följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

1.6.3 Lagar och regler
Flera lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen
reglerar kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver
finns det flera andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken.
Den 1 januari trädde den nya kommunallagen i kraft och den nya förvaltningslagen trädde i kraft 1 juli 2018. Lagstiftningen angående behandling av personuppgifter (GDPR) trädde i kraft 25 maj.

1.6.4 Kontroll, tillsyn och revision
Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom
har alla kommuner en egen revision. Revisorerna har till uppgift att granska kommunens verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi.
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2 Förvaltning
2.1 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs.
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat
som ska uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från
visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av
modeller och dokument. Styrningen påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att
kommunens gemensamma värderingar genomsyrar verksamheterna.
I början av 2018 beslutades en ny styrmodell i kommunfullmäktige. Styrmodellen
utgår från kommunens vision och kärnvärden och omfattar målstyrning, planering
och uppföljning. Mål- och resultatstyrning förutsätter ett samband mellan mål och
verksamhetens aktiviteter. Den nya styrmodellen omfattar en förändrad budgetprocess med beslut av budgetramar i juni för att förvaltningarna från juni till november ska arbeta fram verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhets- och aktivitetsplanen ska påvisa hur respektive förvaltning arbetar för att uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta mål.

2.1.1 Borgholmsmodellen
Borgholms kommuns budgetmodell baseras inte på traditionella nämnder/förvaltningar/styrelser utan är fördelad på verksamhetsnivå som äldreomsorg, grundskola
samt fritid med flera.
Beräkningarna utgår från referenskostnad, tidigare kallad strukturårsjusterad standardkostnad, det vill säga det statsbidrag kommunen får för att bedriva verksamheterna. Referenskostnaden tar hänsyn till demografi och social sammansättning
av kommunen. Referenskostnad finns att tillgå för vård och omsorg, barnomsorg
samt skola. Modellen genererar medel för att kunna bedriva respektive verksamhet på en nivå som motsvarar riksgenomsnittet med hänsyn till sociala och demografiska olikheter. Vill kommunen utöka servicegraden samt göra riktade satsningar sker det genom politiska prioriteringar, exempelvis omfördelning från andra verksamheter.

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

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

2.1.4 Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I delårsbokslut respektive årsbokslut görs en uppföljning av kommunfullmäktiges
mål som fastställdes i Verksamhetsplan med budget 2018 med plan 2019-2020.
Bedömning sker enligt följande:

Jämfört med delårsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats på målet Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet (ekonomi). Inom främst individ- och familjeomsorgen och
förskolan är nettokostnadsavvikelsen högre jämfört med riket. Verksamheterna
har under året arbetat aktivt med att minska kostnaderna men minskningen har
inte skett i den takt som var tänkt för att uppfylla målet. Sammanställning per
perspektiv följer nedan:
Kommunfullmäktige
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Medborgare
Målen inom perspektivet är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms kommun
präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också av den
utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. Målet med att ge bra kommunal service med
god kvalitet anses som uppnått i samtliga verksamheter. För att resterande mål ska uppnås
behöver arbetet med likabehandling och återkoppling förstärkas ytterligare samt fortsatt arbete
med att öka öppenheten genom exempelvis kommunens externa hemsida. Åtgärder pågår för
att förbättra arbetet i med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter.

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Analys
Borgholms kommun präglas delvis av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet. Inflytande
och delaktighet är en viktig del av alla kommunens verksamheter. Arbete för bättre bemötande
är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar. Undersökningar som Skolinspektionen genomfört i årskurs 5 och 9 visar att inflytandet i årskurs 9 är bättre än jämförelsekommunerna och i årskurs 5 är det något sämre. Skolornas egna analyser av inflytande visar att
målet är nått.
Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.
Analys
En del i att medborgarna ska uppleva att kommunen behandlar alla lika är att återkoppling, såväl
internt och externt, ska ske inom två arbetsdagar. Arbetet med att förkorta svarstider sker kontinuerligt. Kommunen deltar i undersökningen KKiK:s servicemätning för telefoni och e-post för att
mäta, kontrollera och förbättra denna service. En annan del är att säkerställa att rekrytering sker
i enlighet med jämställdhets- och mångfaldspolicyn.
Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. För att skapa ett gott klimat för lärande och
utveckling är tryggheten en bas inom utbildningsförvaltningen. Under vårterminen 2018 har Skolinspektionens Skolenkät genomförts i Borgholms kommun. Där deltar elever i årskurs 5 och 9,
vårdnadshavare samt personal. Enkäten visar att eleverna i årskurs 5 är något mindre trygga i
Borgholms kommun jämfört med andra kommuner, medan eleverna i årskurs 9 upplever sig mer
trygga än i övriga kommuner som gjort enkäten. Vårdnadshavarna upplever en något mindre
trygghet och även mindre förtroende när det gäller skolans möjligheter att förhindra kränkningar
än jämförelsekommunerna.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras
för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete pågår med Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, Ölands gymnasium och arbetsmarknadsavdelningen.
Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.
Analys
Enligt trygghetsmätningen är Borgholm åter igen den tryggaste platsen i hela Polisregion Syd.
Kommunen har antagit en folkhälsostrategi och handlingsplan tas fram. Kommunen har under
hösten deltagit i ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut. Resultatet analyseras och återkopplas under
2019.
Digitalisering är vår största utmaning men också möjlighet i samhället idag.
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktigemål
I skolans värld blir det viktigt att hänga med så att morgondagens arbetskraft får med sig kunskaper och färdigheter som kommer att efterfrågas när de är färdiga att gå ut i arbete. I Borgholms
kommun har stora satsningar på hårdvara och infrastruktur gjorts på IT-området, men ser att vi
inte längre är i framkant. Under 2018 genomför skolledningen en kompetensutvecklingssatsning
via Skolverket som heter Att leda digitalisering, för att vara rustade för att ta nästa steg mot en
mer digitaliserad skola.
Socialförvaltningen visar övervägande goda resultat i uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Fortsatta satsningar behöver göras i arbete med bemötande/bemötandeplan och följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler behöver förbättras. Genom arbetet med mindre
arbetsgrupper har verksamheterna uppnått en personalkontinuitet på runt 14 personer, vilket är
under de målvärde som SKL rekommenderar. Personalen känner sina brukare väl, detta ger brukarna trygghet och omsorg av god kvalitet. Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till att verksamheterna kan arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättrar och säkerställer kvalitén.

Ekonomi
Målen inom perspektivet ekonomi är till viss del uppnådda. För att uppnå målet ska verksamheterna bedrivas utifrån god hushållning, långsiktighet och stabilitet samt arbeta med mål och
resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna. Äldreomsorgens kostnader är jämförbara med senast redovisad referenskostnad medan skola, förskola och individ- och familjeomsorg redovisat högre kostnader. Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess
pågår kontinuerligt. Ny metod för månadsuppföljning har arbetats fram under året för att öka
medvetenheten hos både chefer och medarbetare. Budgetprocessen tidigareläggs och budgetramarna fastställdes i juni, vilket ger verksamheterna möjlighet till anpassning inför det nya
budgetåret.

Kommunfullmäktigemål
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning,
långsiktighet och stabilitet.
Analys
Kommunens verksamheter, främst inom individ- och familjeomsorgen och förskolan, avviker
kraftigt från jämförbara kommuner enligt standardkostnaderna vilket kommunstyrelsens uppmärksammat och anmodat berörda nämnder att vidta åtgärder. För att få effektiv fastighetsförvaltning har en fastighetsstrategi antagits och en lokalförsörjningsplan ska utarbetas. Vid samtliga nybyggnationer eller om- och tillbyggander tas stor hänsyn till möjliga energieffektiviseringar.
Många bidrag har sökts och beviljats för energieffektiviserande åtgärder, bostadsbyggande och
offentliga utemiljöer.
Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar
som ledstjärna. Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot
förväntad nytta. Detta förhållningssätt möjliggör att kommunmedborgarna får ut maximal service för skattepengarna.
Analys
Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess pågår kontinuerligt. En ny styrmodell
har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. I styrmodellen har budgetbeslut tidigarelagts för att ge verksamheterna större möjlighet att anpassa verksamheten. Samtliga medarbetare kommer att involveras i verksamhetens aktivitetsplanering för att uppnå kommunstyrelsens
mål. Under hösten 2018 och våren 2019, deltar kommunen i SKLs projekt "utveckling av budgetprocessen".
Inom äldreomsorgens hemtjänst används en modell för resursfördelning som följer SKLs rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen leder i
sin tur till ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. Biståndshandläggarnas beslut har följts
upp regelbundet och veckoteam har genomförts enligt rutin. Arbete pågår även med att styra om
resurserna för att starta upp och bygga stöd och omsorg med tidiga insatser inom individ- och
familjeomsorgen för att så långt som möjligt undvika externa placeringar.
Cheferna har utvecklat en större kompetens kring budgetarbete och en aktiv dialog med både
personalavdelning och ekonomiavdelning har gett goda resultat.
Kommunfullmäktige
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Företagande
Målen inom perspektivet företagande är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska kommunen
arbeta för nöjda företagare som blir fler samt ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är
tydligt och serviceinriktat. Olika forum för informations- och erfarenhetsutbyte är uppstartade
och planerade i syfte att förbättra samverkan mellan kommun och företagare. Ny näringslivsstrategi som tillsammans med näringslivet har antagits med konkreta tydliga övergripande
målsättningar och en handlingsplan med konkreta årgärder har arbetats fram.

Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Analys
Under året har en ny näringslivsstrategi antagits med högt ställda mål för näringslivsklimatet.
Viss förbättring har enligt Svenskt Näringslivs ranking skett, där vi klättrar från plats 275 till 238.
Mycket återstår dock att göra vad gäller främst vårt förhållningssätt och bemötande. God service
till företagare är prioriterat, och en åtgärdsplan har arbetats fram med stöd av det kommunövergripande projektet "Förenkla helt enkelt". Borgholms kommun deltar i SKL:s undersökning Löpande insikt, som syftar till att mäta företagsklimatet.
Behörighet till gymnasiet har forskning visat som den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska
nå arbetsmarknaden. För att stå sig väl på arbetsmarknaden behövs också gymnasieutbildning.
Arbetet för att nå detta mål genomsyrar all verksamhet, från förskola till skola och även bibliotek
och kulturskola. De senaste åren har Borgholm haft mycket goda resultat gällande årskurs 9.
Avseende behörighet till gymnasiet är Borgholm bland Sveriges 10% bästa skolkommuner.
Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.
Analys
Arbete sker kontinuerligt med att förenkla och tillgängliggöra tydlig information och kommunikation och dialog med kommunens företagare/föreningar med målsättning att förbättra näringsklimatet i kommunen. Nytt för året är att kommunstyrelsen genomfört två stycken "företagssafaris”.
En annan viktig kanal för information är frukostmöten, branschmöten och näringslivsnytt som
skickas ut till samtliga företagare.
Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu
enklare kan hitta information. Fler e-tjänster har skapats för att förenkla för exempelvis vårdnadshavare att ansöka om barnomsorg eller följa sitt barns utveckling.

Medarbetare
Målet inom perspektivet medarbetare är delvis uppnått. För att uppnå målet ska medarbetarna
i Borgholms kommun vara nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och delaktighet samt möjlighet till personlig utveckling. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt för att
vara en attraktiv arbetsgivare. Ledarutvecklingsprogram och ökat antal chefer per medarbetare
förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen. Trots detta finns fortfarande utmaningar när det
gäller personlig utveckling, mål samt tydligt ledarskap. Även aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron fortsätter för att nå uppsatt mål.

Kommunfullmäktigemål
Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt
ledarskap och delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling.
Analys
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, bland
annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet, friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande
aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. Under hösten planeras fler aktiviteter för att stärka ledar- och
medarbetarskapet.
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Kommunfullmäktigemål
Inom socialförvaltningen har hälften av enheterna förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron
jämfört med föregående år. Inom utbildningsförvaltningen visade medarbetarenkäten på goda resultat när det gäller arbetsmotivation samt kompetens och utveckling. Inom ledarskapsfrågor har
satsning på fler chefer i verksamheten har gett resultat. Alla frågor inom ledarskap har utbildningsförvaltningen något högre resultat jämfört med hela kommunen. Exempelvis har resultatet
på frågan om chefen är lätt att nå ökat jämfört med föregående mätning.

Miljö- och kultur
Målet inom perspektivet miljö- och kultur är uppnått. För att uppnå målet ska Borgholms kommuns unika natur- och kulturvärden förvaltas väl och skapa trivsel och en hållbar, positiv utveckling. Under perioden har kulturskolan flyttat sin verksamhet till Kronomagasinet som är en
kulturmärkt byggnad, vilket upplevs som mycket positivt både från elever och andra kommuninvånare. Kommunen har under året medverkat i projekten "Unika historiska Kalmar Öland"
och "kulturella kreativa näringar". Andelen el-bilar i kommunens bilpark har ökat under året då
gamla bilar byts ut, detta för att verka för en fossilbränslefri kommun.

Kommunfullmäktigemål
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en
hållbar, positiv utveckling av kommunen.
Analys
Kommunen har under året medverkat i projekten "Unika historiska Kalmar Öland" och "kulturella
kreativa näringar". Borgholms slott har tagit fram två böcker under året och även tagit fram ett
guidematerial och en app. Borgholms slott har också tillsammans med statens fastighetsverk
tagit fram förslag på ny verksamhetsplan för Borgholms slott och utökat samarbetet till att även
omfatta Källa gamla kyrka.
Borgholms kommun deltar i klimatklivet, ett projekt för införande av laddstolpar till elfordon i hela
kommunen. Vi ser över våra fastigheter och gör energieffektiviseringar i dem. Vi främjar cykelturismen genom projektet "fyr till fyr", färdigställande av fler våtmarker pågår och musselprojektet
som bl.a. ger friskare Östersjö. Vi har också instiftat en miljöfond (Eons miljöfond) till havs- och
kustmiljöinsatser i Borgholms kommun.

2.1.5 Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens styrmodell. Intern kontroll regleras enligt gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer och omfattar samtliga delar i verksamhetens organisation som system för styrning, ledning,
redovisning, uppföljning och kontroll. För kommunens nämnder utgör kommunfullmäktiges övergripande regelverk nämndens system för intern kontroll.
Av kommunens regler för ekonomisk förvaltning framgår att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera en god intern kontroll inom verksamheterna.
Avsikten och syftet med den interna kontrollen och den omedelbara rapporteringen är att förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta
med de fel och brister som har uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska
omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras.
De granskningar som gjorts har inte påvisat några större risker. Riskerna med inköpsprocessen förväntas minska i och med införandet av E-handel som sker i
mars 2019. Revidering av reglemente för intern kontroll har beslutats under året.
Reglementet ska reglera hur arbetet med intern kontroll ska se ut och ska kompletteras med riktlinjer och rutiner.
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Attestlista
Risk
Attestlistan är inte
aktuell

Vissa attestlistor uppdateras dagligen under vissa perioder medan andra
inte uppdateras så ofta som de kanske behöver vilket kan skapa ett problem i betalningen av fakturor och att fakturorna blir för sent betalda. I och
med införande av e-handel sker beslutsattest innan beställning vilket minskar problemet. Aktualisering av attestlistor kommer då behöva göras innan
beställning och beslutsattest kan ske.

Fakturor
attesteras fel
och
av fel person
Inköp kontrolleras inte mot
beställning

Vi har inte identifierat detta genom de stickprov som är gjorda. Attestlistor
och spärrar i systemet begränsar beslutsattestanter till det ansvar och
verksamheter som de har behörighet till.

Ingen problematik har i dagsläget identifierats. Införande av e-handel
kommer medföra en kontroll mellan inköp och beställning så länge
inköpet sker via e-handelssystemet. Uppföljning av att systemet följs i
alla möjliga fall kommer ske kontinuerligt under kommande år.

Upphandling
Risk
Kommunen
begår avtalsbrott
gentemot leverantörer

Avtalstroheten kan endast öka med mer information ut i verksamheten
samt en samlad inköpsprocess. Genom E-handel kan inköpsprocessen
utvecklas. Ett e-handelssystem bidrar till en ökad tydlighet kring vilka
leverantörer som kommunen har avtal med och avtalstroheten förväntas
därmed öka. Som en förberedelse inför införande av e-handel har det
under året har det tagits fram en inköpsorganisation för att begränsa
antalet som genomför inköp i kommunen.

Under året har kommunens kostnader inventerats, så kallad spendanalys,
Att Borgför att se inom vilka kategorier de största kostnaderna finns samt att kunna
holms
följa upp avtalstroheten i kommunen och i respektive förvaltning. Spendakommun som
nalysen kommer ligga till grund för vilka upphandlingar som bör prioriteras.
helhet
överstiger beloppsgränsen för
direktupphandling

Investeringar
Risk
Investeringen Kommunen komponentindelar fastigheter och gator och parker enligt SKLs
komponentindelas rekommendationer. I de mindre projekten sker en komponentindelning
direkt mot den specifika åtgärden som genomförts. I de större investeringspå fel grunder.
projekten där a conto fakturering sker görs komponentindelning efter att
projektet har slutförts. Detta ger en viss svårighet i komponentindelningen
då det blir en schablonmässig indelning av tillgångsslagen.

2.2 Personal
Antalet månadsavlönade har ökat något medan andelen årsarbetare (arbetare timmar) har minskat i förhållande till föregående år på grund av att fyllnadstid, övertid och andelen timanställda minskar. En förklaring är att man inte tar in vikarier
för all frånvaro.
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Personalen i siffror 31 december
2018

2017

Avvikelse

Antal anställda (totalt)

1028

1025

3

Årsarbetare (arbetade
timmar)

896

907

-11

Andel män %

17

17

0

Andel kvinnor %

83

83

0

Medelålder

48

48

0

89,1

88,7

0,4

29 073

28 163

910

Personalkostnader (mkr)

481,9

472,6

9,3

Fyllnad arbetade timmar

14 545

20 419

-5874

Övertid arbetade timmar

9 210

12 387

-3177

199 825

201 743

-1918

Medelsysselsättningsgrad
Medellön

Timavlönade arbetade
timmar

2.2.1 Medarbetare i Borgholms kommun
En personalpolicy är framtagen för chefer och medarbetare i Borgholms kommun
samt Borgholm Energi. Ett gediget arbete återstår, tillsammans med chefer, fackliga och medarbetare, för att säkerställa implementering i hela organisationen.

2.2.2 Hälsa
Den största ökningen av sjukfrånvaro finns i gruppen upp till 29 år vilket är en
trend i hela landet. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron pågår med bl.a. samtal vid
upprepad korttidsfrånvaro, hälsoprofiler, stresshanteringskurs, hälsoinspiratörer
mm. Det nära samarbetet med Previa, hälsocentralen och Försäkringskassan fortgår i syfte att minska sjukfrånvaron.
HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats.
Verktyget kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i arbetsgrupperna.
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 dec
2018

2017

Avvikelse

Totalt för alla medarbetare

7,03

6,88

0,15

Kvinnor

7,58

7,26

0,32

Män

4,71

5,24

-0,53

Personer upp till 29 år

8,13

7,57

0,56

Personer mellan 3049 år

5,81

5,80

0,01
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2018

2017

Avvikelse

Personer 50 år och
äldre

7,78

7,61

0,17

Varav långtidssjukfrånvaro

43,50

44,30

-0,80

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning
2018

2017

Avvikelse

Kommunledning

3,94

4,62

-0,68

Samhällsbyggnad

6,02

7,28

-1,26

Socialförvaltning

8,08

8,03

0,05

Utbildningsförvaltning

6,06

5,48

0,58

Totaler

7,03

6,88

0,15

2.2.3 Pensioner och minnesgåvor
Under året har 25 av kommunens tillsvidareanställda medarbetare avgått med pension. De kommande 10 åren är det ytterligare 281 medarbetare som avgår med
pension. Det motsvarar ca 31 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare.
Undersköteskor är en grupp med stora pensionsavgångar de kommande åren.
I december utdelades den sedvanliga 25-årsgåvan under högtidliga former till 11
medarbetare i kommunen.
Pensionsavgångar
2019-2023
Chefer

2024-2028

Totalt

6

4

10

Förskollärare

11

9

20

Lärare

11

18

29

1

3

4

Omsorgsassistent

16

17

33

Undersköterska

36

35

71

Vårdbiträde

23

11

34

Barnskötare

5

4

9

Övriga

36

35

71

Totaler

145

136

281

Fritidspedagog

2.2.4 Personalomsättning
Samtliga medarbetare erbjuds avgångssamtal. Under 2018 har 38 personer haft
avgångssamtal (45%). Här framkommer bl.a. avgångsorsaker att man inte får utnyttja sin kompetens, avsaknad av kompetensutveckling, hög arbetsbelastning
samt brister i introduktion och information, lokalt.

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

Årsredovisning 2018
Borgholms Kommun

17

32
Förvaltning

2018

2017

Övrigt

Avvikelse

3

4

-1

Egen begäran

94

76

18

Sjukersättning

0

0

0

Pension

25

27

-2

Totaler

122

107

15

2.2.5 Lön
Löneöversynen skedde som vanligt i april och maj för huvuddelen av medarbetarna. Löneavtalet för lärare förskollärare och fritidspedagoger var inte klart förrän
under hösten och ny lön betalades ut i oktober.

2.2.6 Arbetsmiljö
Utbildning har genomförts för samtliga chefer och skyddsombud. Syftet är att
främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa.
HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats.
Verktyget kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i arbetsgrupperna.

2.2.7 Företagshälsovård och friskvård
Under 2018 hölls två Hälsoveckor, en på våren och en på hösten. Många aktiviteter fanns att tillgå bl.a. prova på aktiviteter inom olika områden. Populärast är
Hälsofrukostarna i både Borgholm och Löttorp med 330 respektive drygt 40 deltagare.
Årets personalfest gick som vanligt av stapeln i Slottet, med mat, tävlingar, sång
och dans, det var 220 medarbetare som deltog.
Antal som utnyttjat friskvårdsbidraget under 2018 är 374 medarbetare.

2.2.8 Fokusområden framåt
I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik
kommer satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt arbetsmiljöarbete. En tredjedel av våra chefer har genomgått UGL, utveckling grupp och
ledare, samt UL, att leda genom föredöme och agera utifrån en synliggjord värdegrund. En plan för samtliga chefer har lagts.
Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "Heltid som norm" kommer att
kräva ett stort engagemang på flera plan.
Att få våra kärnvärden att genomsyra verksamheten och på så sätt sammankitta
alla till en kommun är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att vara en attraktiv arbetsplats med stolta medarbetare.
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Detta gäller även vikten av att Personalpolicyn implementeras i organisationen.
En ytterst viktig fråga är arbetet med den framtida kompetensförsörjningen.

2.3 Ekonomi
Kommunens resultat uppgår till 17,6 mkr och årets investeringar som uppgick till
39,2 mkr var lägre än föregående år, 46,9 mkr. Detta i sin tur har lett till att de
likvida medlen har ökat under året med 9,3 mkr och uppgick vid årets slut till
77,8 mkr.

2.3.1 Samhälle och omvärldsanalys
Svensk ekonomi har varit inne i en högkonjunktur och Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) räknar med den svenska konjunkturen nu har passerat toppen,
vilket innebär att BNP en tid kommer att mattas av. Huvudförklaringar är att
byggboomen tycks vara över och SKL räknar med att bostadsbyggandet minskar
under hela 2019. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med minskad sysselsättning och stigande arbetslöshet som
följd.
Arbetsmarknaden påverkas dock mer tydligt inför år 2020 och åren framåt. Arbetsgivarna planerar fortfarande för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka. Antalet arbetade timmar
beräknas inte öka nästa år vilket medför en uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter
och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och
löneglidningen är låg. Riksbanken antas dröja med att höja styrräntan till i början
av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som
påverkar hushållens ekonomi.
För att konkretisera vad omvärldsanalysen innebär för Borgholms kommun är
bedömningen att skatteintäkterna består men de generella statsbidragen och utjämning minskar kommande år. Främst är det kostnadsutjämning som minskar till
följd av att barn i åldersgruppen 1-15 år minskar i Borgholms kommun men ökar i
riket, vilket medför att Borgholm kompenserar ökningen i riket med mindre intäkter (ca 12 mkr).
Med utgångsläge från verksamheternas underskott 2018 uppstår ett glapp som
kommunen behöver ta fram åtgärdsplaner för att få budget i balans över tid. I resultatet för 2018 ingår riktade statsbidrag samt ersättning från Migrationsverket
som utgår inför 2019 vilket ökar glappet ytterligare. Nettokostnadsavvikelsen är
störst inom främst förskola, grundskola samt individ- och familjeomsorg.
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2.3.2 Resultat och jämförelsestörande poster
Resultat och jämförelsestörande poster (mkr)
Bokslut 2018
Periodens/årets resultat

Bokslut 2017
17,6

12,2

0

4,0

Periodens/årets resultat exkl
jämförelsestörande poster

17,6

8,2

Periodens/årets resultat i
relation till skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning (%)

3

2

Jämförelsestörande poster

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat
på 19,9 mkr till 3,7 mkr (driftredovisningen 4.1). Förändringen består av:




Överskott Borgholms slott från 2017 (KS § 73/18) 1,8 mkr.
Tilläggsbudget för budget i balans, socialnämnden (KF § 186) 12,0 mkr.
Tilläggsbudget för vinterväghållning (KF § 185) 2,4 mkr.

Enligt driftredovisningen tabell 4.1 är nämndernas budgetavvikelse -8,4 mkr och
årets resultat är +17,6 mkr. Den positiva budgetavvikelsen mellan nämnderna och
totalt består av det som återfinns inom finansförvaltningen. Det som generar budgetöverskott på finansförvaltningen är följande:









Högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +1,1 mkr.
Överskottsutdelning Kommuninvest till medlemskommunerna +1,9 mkr.
Byggbonus +2,1 mkr.
Låg löneskatt på pensioner samt lägre pensionskostnader +6,3 mkr.
Ej omfördelade lönekostnader +2,0 mkr.
Ej omfördelade avskrivningskostnader +3,0 mkr.
Lågt ränteläge generar +1,6 mkr i överskott.
Utdelning från Bolaget +4,0 mkr.

Kommunen uppvisar för året ett resultat med 3 procent i relation till skatter och
bidrag och betraktas som god ekonomisk hushållning. Det vill säga att resultatet
ger utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen av investeringsvolymen i kommunen. Målet är uppfyllt då kommunen har ett målresultat
som är tre procent av skatter och bidrag.
I bokslutet finns uppbokade intäkter från Migrationsverket +19,1 mkr avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga.

2.3.3 Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet
är ett tecken på att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.


Utgående saldo för 2018 är 77,8 mkr, vilket är 9,3 mkr bättre än december
2017. För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr.
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De enskilt största likviditetspåverkande posterna under året är inbetalningar från Migrationsverket i augusti 11,2 mkr och i november 9,2 mkr, utbetalningen av avgiftsbestämd del av anställdas pensioner 15,7 mkr i slutet
av mars och byggbonus 2,1 mkr i november.
Under året har investeringarna 39,2 mkr belastat likviditeten med motsvarande belopp.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldo vid
årets slut uppgick till 75,4 mkr och de likvida medlen 77,8 mkr.

2.3.4 Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till
551,5 mkr. Under året har borgen till Folkets Hus upplösts med 0,6 mkr.
Av den beviljade ramen använder Borgholm Energi AB 484,6 mkr. Skillnaden
mellan beviljad och nyttjad borgen är 66,9 mkr och består av förseningar i utbyggnadsprojekt inom VA. Under perioden har bolaget inte tagit upp nya lån och
amorterat 7,2 mkr.
Borgensåtagandet omfattar:






VA-utbyggnad
Industrifastigheter och bostäder
Avsaltningsverk Sandvik
Hälsocentral
Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft

År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

2.3.5 Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största
enskilda delen, omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 223,2 mkr.
Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen.
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Ansvarsförbindelsen minskar med -3,6 mkr mellan 2017 och 2018.
Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen.

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen
uppgår till 19,0 mkr och har ökat med +0,4 mkr mellan bokslut 2017 och 2018.
Effekten är att kommunens resultat minskar med motsvarande belopp.
Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som
en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året
efter bokslutsåret. För detta är 7,5 mkr upptaget i balansräkningen för perioden.
Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 261,2 mkr för året. Beloppet
utgör återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -6,4 mkr jämfört
med bokslut 2017. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats.
Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Förändring
2017/ 2018

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2014

Upplupen kostnad

-3,2

19,0

22,2

17,5

16,5

15,4

Avsättning för pensioner

+0,4

19,0

18,6

16,8

18,1

32,5

Ansvarsförbindelser

-3,6

223,2

226,8

234,8

245,2

263,7

Totala förpliktelser

-6,4

261,2

267,6

269,1

279,8

300,1

Återlånade medel

-6,4

261,2

267,6

269,1

279,8

300,1

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning

2.3.6 Finansnetto
Finansiella kostnader i bokslutet uppgår till 4,1 mkr och är något lägre i jämförelse med föregående år 4,6 mkr. Den genomsnittliga räntan under det senaste året
var 0,62 procent. Fortsatt lågt ränteläge leder till låga räntekostnader vilket kan ge
fortsatt möjlighet till amortering av kommunens låneskuld.
Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60
procent rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under föregående år för att möjliggöra större andel lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om
det finns indikationer på att räntan kommer stiga. Ett avsteg från finanspolicyn har
skett under året där andelen lån med lång räntebindning har sjunkit från 41,88
procent till 32,73 procent.
Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för
kommunens lån uppgår till 0,8 år. De rörliga lånen samt lån som förfaller, ligger
inom intervallet 0-1 år och därav den höga andelen 67,27 procent. Under året har
kommunen valt att amortera 3,9 mkr.
Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga
ökade räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy
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och för det andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2022.
Låneförfallostruktur (tkr)

Kapitalbindning /
Genomsnitt år

Intervall

Kapitalbindning /
Bundet Belopp (tkr)

Andel i procent

0-1 År

0,18

67,27%

171 800

1-2 År

1,19

17,62%

45 000

2-3 År

2,71

8,61%

22 000

3-4 År

3,64

6,50%

16 600

4-5 År

0

0

0

0,80

100%

255 400

Total

2.3.7 Balanskrav
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för
god ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras
av kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna
överstiga kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras inom tre år. Kommunen uppfyller under 2018 det lagstadgade
balanskravet och det finns inga tidigare negativa resultat att reglera.
Avstämning mot balanskravet (mkr)
(mkr)

Medel

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Plan 2019

Plan 2020

Resultat

18,2

12,2

17,6

20,7

22,2

Skatter och
utjämning

666,3

637,7

652,2

679,3

695,8

Resultat av
skatter och
bidrag (%)

3%

2%

3%

3%

3%

Balanskrav (mkr)
Bokslut 2018
Periodens/årets resultat

Budget 2018
17,6

19,9

Samtliga realisationsvinster

0

0

Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet

0

0

Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

0

Återföring av orealiserade

0
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Bokslut 2018

Budget 2018

förluster i värdepapper
Periodens/årets resultat
efter balanskravsjusteringar

17,6

19,9

Medel till resultatutjämningsreserv

0

0

Medel från resultatutjämningsreserv

0

0

17,6

19,9

Periodens/årets balanskravsresultat

2.3.8 Avstämning finansiella mål
Finansiella mål
Delmål

Målnivå

Kommentar

Investeringarna ska
självfinanseras

Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar.

Målet är uppfyllt under 2018 och under
en femårsperiod då
periodens investeringar är lägre än
utrymmet.

Ett resultat som är
minst 3 % av skatter
och bidrag

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

Periodens resultat är i
genomsnitt 3 %. Målet är uppnått under
året och under en
femårsperiod.

Nettokostnad för
verksamheterna ska
följa budgeterad nivå.

Verksamheterna är
inte enligt budgeterad
nivå under året men
målet uppfylls under
femårsperioden och
målet är då uppfyllt.

Ekonomin ska utgöra
begränsningar för
verksamheten

Investeringarna ska självfinanseras
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus
resultat) samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet
investeringar på 253 mkr. Den totala redovisade och planerade investerings-volymen är 202 mkr. Målet är uppfyllt för femårsperioden.
Investeringstakten har endast under 2017 legat över utrymmet och för resterande
år under utrymmet. Det resultat som kommunen uppvisade under 2016 medför
ökat utrymme under kommande år då målet följs upp under en femårsperiod. Förutsättning för fortsatt självfinansiering av kommunens framtida investeringar är att
kommande års resultat uppgår till budgeterad nivå. Minskar resultaten alternativt
att investeringsnivån ökar de kommande åren, minskar förutsättningarna för självfinansiering.
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Ett resultat som är minst 3 procent av skatter och bidrag
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte
utvecklas i en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag.
Diagrammet visar förhållandet mellan kostnader, skatter och bidrag under den
givna femårsperioden. Kommunens resultat i förhållande till intäkter från skatter
och bidrag är tre procent för 2018 och under en femårsperiod i genomsnitt tre procent. Kommunen klarar därmed detta mål för året och uppfyller även målet under
en femårsperiod.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna följer budgeterad nivå, har ekonomin utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar
kommunen inte målet under 2018 men eftersom verksamheternas nettokostnad är
enligt budgeterad nivå under femårsperioden så uppfylls målet under perioden.
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2.3.9 Kommunkoncern
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet även innefatta en sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen
samt de företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande
över. Med denna definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi Elnät
AB, Ölands Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen för Borgholms kommunkoncern.
Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande.

Resultatet för koncernen är 30,9 mkr. Övriga förhållanden inom koncernen redovisas med hjälp av nedanstående matris.
Koncern matris (mkr)
Ägd
andel

Ägartillskott
Givna

Borgholms Kommun

Koncernbidrag

Mottagna

Givna

Utdelning

Mottagna

Given

Mottagen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

Borgholm Energi
Elnät AB

99 %

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

Ölands Kommunalförbund

43 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kalmarsunds Gymnasieförbund

11 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Ägd
andel
Ägd andel

Ägartillskott
Försäljning
Givna

Borgholms Kommun

Koncernbidrag

Utdelning

Lån

Mottagna

Givna

Borgen
Mottagna

Given

Mottagen

10,2

147,2

0,0

0,0

551,5

0,0

Borgholm Energi
Elnät AB

99 %

76,2

8,7

0,0

0,0

0,0

551,5

Ölands Kommunalförbund

43 %

18,8

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Kalmarsunds Gymnasieförbund

11 %

52,2

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Mål för Borgholm Energi Elnät AB
Medborgare
Nämndens mål
Vi arbetar transparent och med förutsägbarhet.
Analys
För att kvalitetssäkra verksamheterna arbetar VA, el, fjärrvärme och återvinning/avfall mycket
aktivt med avvikelsehanteringen, där alla avbrott registreras för att sedan senast dagen efter
rapporteras på hemsidan och mail. Detta har under året gjorts till 100%, även inkluderat kommande entreprenader. Kostverksamheten arbetar utifrån den av Kommunfullmäktige antagna
kostpolicyn och under året har inga avvikelser rapporterats. Fastighetsverksamheten har arbetat
med att utveckla marknadsföringen av bostäder med översiktsbilder och planritningar på hemsidan och har i detta arbete uppnått de mål som satts för året. Målet för Kundtjänst och Kommunikation har under året varit att behålla antalet besökare på hemsidan. Detta mål har tillfullo uppnåtts i och med antalet besökare till och med har ökat.
Vi behandlar alla lika utifrån gällande regelverk.
Analys
Under året har bolaget fortsatt det långsiktiga arbetet med att göra taxorna enkla att hitta och
tyda, där också förändringar tydligt och i god tid förmedlas till kunderna. Samtliga taxor är genomgångna och uppdaterade under året.
Vi arbetar lösningsorienterat och levererar god service.
Analys
Kosten arbetar med att tillhandahålla de kosttyper som efterfrågas för både barn och äldre inom
1 vecka och för 2018 har detta mål uppnåtts till 100%. Målet för kundtjänst och kommunikation
är en hög tillgänglighet på inkommande samtal. Nya riktvärden har utarbetats för 2018 med
avseende på systembyte under hösten 2017. Utfallet har under året bedömts som tillfredsställande.

Ekonomi
Nämndens mål
Vi har god likviditet, på kort och lång sikt. Verksamheten drivs med god ekonomisk kontroll.
Analys
Målet för ekonomi är att hålla budget men också att kunna beskriva eventuella konsekvenser om
en avvikelse inträffar. Året har kännetecknats av svårigheter att hålla budget på gata, park och
hamnar, vilket drar ner måluppfyllelsen. Konsekvenserna har dock varit kända under året och
beskrivits. Fastighetsverksamheten har haft som mål att ta fram underhållsplaner för lokaler,
vilket också uppnåtts till 100%. Målet för gata, park och hamnar har varit att genomföra en komplett inventering av maskiner, material och utrustning. Utfallet blev 70% och arbetet fortsätter
därför under 2019.
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Nämndens mål
Vi arbetar metodiskt för att effektivisera och förbättra vår verksamhet.
Analys
Kosten har fortsatt att genom produktionstekniska förbättringar effektivisera verksamheten och
för året har de mål som satts upp också uppnåtts. Lokalvård och transport har under året genomfört intern SRY-utbildning för att fortsätta kompetensutvecklingen av samtlig personal. Gata,
park och hamnar har under året arbetat med att ta fram underhållsplaner för samtliga skötselområden och har uppnått ett utfall på 90%. Kundtjänst och kommunikation har under året intensifierat arbetet med att öka antalet digitala fakturor så att antalet utskrivna/skickade pappersfakturor
minskar. Arbetet har medfört att antalet digitala fakturor ökat med över 10%
.

Företagande
Nämndens mål
Vi har tydliga kriterier i upphandlingar för att få den bästa affären. Vi skapar tillväxt genom att
vara en integrerad del av samhällsutvecklingen.
Analys
För att uppnå så effektiva avtal som möjligt, både ur upphandlings- och inköpsperspektiv, har
ekonomiavdelningen som mål att hålla externa företagsträffar. Denna målsättning har endast
delvis uppfyllts under 2018. Lokalvård och transport har under året arbetat med att upprätta
tilläggsavtal för tjänster utöver ordinarie avtal. Målsättningen på 10 nya avtal har uppnåtts. För
gata, park och hamnar har målsättningen under året varit att samtliga extrabeställningar utöver
avtal skall göras skriftligt, samt att arbeta för större tydlighet mellan bolaget och kommunen.
Målet anses uppnått under året.
Genom ett professionellt och bra bemötande skapar vi goda relationer.
Analys
Verksamheterna för VA, el, fjärrvärme och återvinning/avfall har under året fortsatt arbetet med
att göra tydliga beställar- och faktureringsrutiner, som skapar förutsättningar för goda relationer.
Årets målsättningar med att beställningar alltid ska vara skriftliga har till fullo uppfyllts.

Medarbetare
Nämndens mål
Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Medarbetarna ska göras delaktiga. Vi är en attraktiv arbetsplats.
Analys
Fastighetsverksamheten har under året haft som mål att samtliga medarbetare ska genomgå en
utbildning i byggarbetsmiljösamordning (BAS), vilket till fullo har genomförts. Lokalvård och
transport har arbetat med att uppmuntra medarbetarna till att lämna förbättringsförslag och årets
mål på 100 förbättringsförslag har uppnåtts.

Miljö- och kultur
Nämndens mål
Vi har hållbarhet i fokus.
Analys
Verksamheten återvinning/avfall har under året arbetat med att revidera Renhållningsordningen
(ÅoA). Ett förslag har tagits fram, presenterats för styrelsen och sedan blivit godkänd.
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2.3.10 Uppföljning av statsbidrag "välfärdsmiljarder 2018"
Regeringen beslutade ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och
landsting för år 2017 och 2018. Till kommunerna fördelade regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande och 2,1 miljarder
fördelas utifrån kommunens befolkning och fördelas inom ramen för det generella
statsbidraget.
Den del som fördelas via flyktingvariabler bygger på antalet kommunmottagna
flyktingar år 2013 till och med 1 september 2017 samt antalet asylsökande per 1
september 2017. Den del som fördelas via invånarantalet fastställs beräknades
enligt befolkning fastställd den 1 november 2017.
Välfärdsmiljarder 2018
Belopp enligt flyktingvariabler

8 792 056

Belopp enligt befolkningsfördelning

2 288 096

Totalt belopp

11 080 152

Bidrag för 2018 var 11 080 152 kr. I budgetförslaget för 2018 finansieras förstärkning inom socialförvaltningen med 5 mkr utav statsbidraget och nämndens budgetram utökas med motsvarande. Resterande 3,8 mkr bidrar till att finansiera delar
av övriga beslutade prioriteringar.

2.3.11 Framtid
Borgholms kommun utvecklas inom flera områden och de utmaningar som finns
framåt är bland annat digitalisering, ökat renoveringsbehov av verksamhetsfastigheter samt kompetensförsörjning. Fokus råder på ekonomisk hushållning med
bibehållen kvalitet i verksamheterna.
Befolkningsstatistiken visar på att kommunens äldre medborgare ökar samtidigt
som antalet barn och unga minskar, till följd av detta minskar även skatteunderlaget för kommunen. Detta innebär stora utmaningar för verksamheterna som kan
behöva ställa om och anpassas efter behovet.
Att vara en attraktiv arbetsgivare krävs för att kunna möta svårigheterna med
kompetensförsörjningen framåt. Flertalet pensionsavgångar samt brist på spetskompetens gör att detta är en viktig fråga för kommunen. Även digitalisering kan
innebära förändrade arbetssätt och därmed förändrade kompetensområden, något
som kommunen behöver ha i åtanke.
En ny fastighetsstrategi har antagits och arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan pågår för att möta verksamheternas framtida behov. Planeringen för att
möta ökat renoveringsbehov av kommunens verksamhetslokaler har pågått parallellt med planeringen för de omfattande investeringsbehov som föreligger inom
infrastruktur och hamnar.
Besöksnäringen är oerhört viktigt för Borgholms kommun och här pågår ständigt
satsningar för att bibehålla och utveckla besöksmålen. Borgholms slott är kommunens främsta besöksmål och de sista två årens satsningar har varit väldigt lyckade
och vidareutveckling av verksamheten fortsätter även under nästa år.
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3 Kommunens verksamheter
Sammanfattning av kommunens verksamheter. För mer information se bilaga 1-5.
Kommunstyrelsen





Kommunstyrelsen uppvisar en budgetavvikelse om 1,3 mkr. Överskottet
härleds främst till lägre kostnader inom gymnasieskolan på grund av minskat antal elever samt utbetalning från Migrationsverket avseende integrationsarbete och återsökning från tidigare år.
Det har under året redovisats en negativ avvikelse inom gata, park och
hamnar vilket främst beror på högre personalkostnader än budgeterat samt
extrabeställningar inom gator och hamnar.
Organisationsöversyn av den kommunala förvaltningen har beslutats och
verkställs vid årsskiftet. (se bilaga 1)

Socialnämnden








Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -12,3 mkr. I budgetavvikelsen ingår Kommunfullmäktiges beslut, § 186 att bevilja tilläggsbudget
om 12,0 mkr. Avvikelsen härleds framför allt till fler externa placeringar
än budgeterat då kommunen inte kunnat erbjuda familjehemsplaceringar i
egen regi. Även ökade kostnader inom försörjningsstöd bidrar till avvikelsen. Vidare påverkar svårigheter att ställa om resurser efter behov inom
samtliga verksamheter.
En åtgärdsplan har antagits i socialnämnden för att minska budgetavvikelsen och få verksamheterna att rymmas inom budgeterad ram. Ett aktivt arbete har pågått med åtgärderna under större delen av året och det kommer
även att fortsätta under 2019.
Inom individ- och familjeomsorgen har det genomförts en organisationsförändring till följd av antagen åtgärdsplan. Organisationsförändringen innebär ett effektiviserat arbete och en större samsyn mellan de olika enheterna.
Från den 1 juli har arbetsmarknadsavdelningen bytt organisation och tillhör numera socialförvaltningen. Nära samarbete ska ge synergieffekter och
syfta till att få fler individer att bli självförsörjande och jobba aktivt med
aktiviteter som främjar integration i samhället. (se bilaga 2)

Utbildningsnämnden





Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om +2 mkr. Avvikelsen
beror främst av större intäkter i form av eftersökta kostnader från Migrationsverket vilka härrörs till 2014-2017. På enheterna återfinns höga personalkostnader till följd av ökade barnantal och elever i behov av extra stöd.
Vidare påverkas enheter av minskade intäkter för asyl-elever då antalet har
minskat under året.
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk, något som
innebär införd närvaroplikt och ökade krav på undervisning i svenska och
matematik.
Borgholms kommun kom, under hösten, på 6:e plats i Lärarförbundets
skolrakning. I öppna jämförelse hamnade kommunen på en 29:e plats vilket innebär att kommunen är bland de 10 % bästa skolorna i landet. (se bilaga 3)
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Samhällsbyggnadsnämnden






Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -1,1 mkr.
Avvikelsen beror främst av personalkostnader vilka inte inrymts i förvaltningens ram, men även till telefonikostnader vilka inte har tillräcklig täckning i budget.
Under året har beslut tagits om att förändra organisationen vilket innebär
att förvaltningen slås ihop med kommunledningen och samhällsbyggnadsnämnden blir miljö- och byggnadsnämnden.
Ett stort fokus har funnits på rekrytering av nyckeltjänster. God bemanning är en förutsättning för att utföra kommunens skyldigheter och upprätthålla en god intäktsnivå.
Digital utveckling sker i administrationen för att skapa ett effektivare arbetssätt och ge bättre service, både till handläggare, medborgare samt företagare. (se bilaga 4)

Överförmyndarnämnden


Överförmyndare verksamheten redovisar en budgetavvikelse på -0,7 mkr.



Antalet ärenden avseende ensamkommande barn har minskat och det har
beslutats om en gemensam nämnd 1 januari 2019. (se bilaga 5)

Valnämnd


Allmänna val genomfördes för riksdag, landsting och kommun på valdagen den 9 september 2018.



Valnämnden redovisar en budgetavvikelse på -80 tkr.
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4 Kommunens räkenskaper
4.1 Driftredovisning
Driftredovisning (tkr)

Driftredovisning (tkr) 2018-12-31
Intäkter
Ansvar
Kommunstyrelsen

Kostnader

Redovisning

Budget

Netto

Redovisning

Budget

Redovisning

Budget

Avvikelse

33 367

56 744

182 328

204 310

148 961

147 566

1 396

0

0

682

517

682

517

165
-699

Revision
Överförmyndare

0

0

960

1 659

960

1 659

405

243

755

673

350

430

-80

5 815

5 903

7 577

5 488

1 762

-415

2 177

Utbildningsnämnd

17 906

35 745

194 561

210 414

176 655

174 669

1 986

Socialnämnd

63 459

82 732

362 107

393 650

298 648

310 918

-12 269

Samhällsbyggnadsnämnd

10 933

15 678

24 412

30 068

13 478

14 390

-911

Allmänna val
Borgholms slott

Bostadsanpassning

0

0

1 515

1 634

1 515

1 634

-120

131 886

197 045

774 897

848 412

643 012

651 367

-8 356

0

-32 409

0

-55 240

0

-22 831

22 831

Summa verksamhetens
nettokostnader

131 886

164 636

774 897

793 172

643 012

628 536

14 475

Finansförvaltning

695 906

742 543

49 142

96 398

-646 764

-646 145

-619

Totalt

827 792

907 179

824 039

889 570

-3 752

-17 608

13 856

Totalt nämnder
Justering för externredovisning

4.2 Resultaträkning
Resultaträkning kommun (tkr)

Kommun
Not

2018-12-31

Koncern

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens intäkter

1

164 636

191 925

316 747

340 748

Verksamhetens kostnader

2

-793 172

-807 849

-884 896

-900 129

Avskrivningar

3

-23 684

-21 754

-61 473

-56 855

-652 219

-637 678

-629 622

-616 236

Summa verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

4

445 429

433 034

445 429

433 034

Generella statsbidrag och utjämning

5

219 234

217 198

219 234

217 198

Finansiella intäkter

6

9 289

4 249

7 401

2 249

Finansiella kostnader

7

-4 123

-4 637

-10 262

-11 869

0

0

-1 271

-2 535

17 608

12 166

30 909

21 841

Skatt på årets resultat
Periodens/Årets Resultat

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

Årsredovisning 2018
Borgholms Kommun

32

47
Kommunens räkenskaper

4.3 Balansräkning
Balansräkning (tkr)

Kommun
Not

2018-12-31

Koncern

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

0

0

3 114

4 085

9

447 505

432 538

706 468

644 068

Maskiner och inventarier

10

15 017

14 486

461 893

479 268

Finansiella anläggningstillgångar

11

14 443

14 455

18 589

19 164

476 965

461 479

1 190 063

1 146 585

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

0

0

4 316

3 694

Fordringar

12

127 233

123 822

193 872

186 675

Kassa och bank

13

77 836

68 520

122 408

132 642

Summa omsättningstillgångar

205 069

192 342

320 596

323 011

SUMMA TILLGÅNGAR

682 034

653 821

1 510 659

1 469 596

-251 166

-239 000

-340 952

-319 111

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat

-17 608

-12 166

-30 909

-21 841

-268 774

-251 166

-371 862

-340 952

15

-18 972

-18 624

-65 357

-64 717

Långfristiga skulder

16

-264 271

-262 514

-867 584

-872 192

Kortfristiga skulder

17

-130 017

-121 517

-205 857

-191 735

Summa skulder

-394 288

-384 031

-1 073 440

-1 063 927

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-682 034

-653 821

-1 510 659

-1 469 596

484 619

491 109

0

48

223 208

226 831

228 370

231 823

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

Skulder

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala borgensåtaganden

18

Pensionsförpliktelser före 980101 inkl
löneskatt
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Kommun

Koncern

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet
Likvida medel

212 694

198 965

322 480

274 393

75 052

70 825

114 740

131 276

39%

38%

25%

23%

77 836

68 520

122 408

132 642

4.4 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (tkr)

Kommun
Not

2018-12-31

Koncern

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

17 608

Justering för ej likviditetspåverkande poster

12 166

30 909

21 841

0

0

0

0

3

23 684

21 754

61 473

56 855

8,9,
10

0

0

0

0

15

1 215

2 689

472

7 861

12

0

224

-6 389

15

-867

-881

-867

-993

0

0

-624

880

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar

12

-3 411

11 689

-7 197

23 064

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

17

8 500

5 283

14 122

17 415

46 741

52 700

98 513

120 534

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Försäljning
Avsättning till pensioner
Övrigt
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager

Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

8,9,
10

0

0

0

-1 915

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8,9,
10

-39 182

-46 883

-103 362

-151 453

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8,9,
10

0

0

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

11

0

0

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

11

0

2 485

0

2 918

-39 182

-44 398

-103 362

-150 450

37 229

Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

16

1 757

1 060

5 691

Amortering av skuld

16

0

0

-11 075

0

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

0

-309

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar
Medel från finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

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

13

0

0

0

0

1 757

1 060
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9 316

9 362
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4.5 Investeringsredovisning
Under 2018 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 61,2 mkr. Enligt beslut § 73/18
KS överfördes investeringsbudget från 2017 om totalt 14,3 mkr. Ny investeringsbudget för år 2018 är 75,5 mkr. Investeringarna uppgår totalt till 39,2 mkr.
Budget 2018

Utfall 2018

Fastigheter ny och ombygg

23 828

6 936

Fastigheter upprustning

13 969

11 081

Hamnar

16 704

6 886

8 243

3 791

11 570

6 806

1 200

784

Mark

0

150

Finansiell leasing

0

2 746

75 514

39 182

Övriga investeringar
Infrastruktur
Nämnder

Totalt

4.5.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsprojekt
Fastigheter ny- om och tillbyggnation

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

2 575

0

2 575

1 012

142

870

0

84

-84

415

1 021

-606

3 325

5 681

-2 356

16 500

8

16 492

Beviljad 2018
Åkerboskolan
Beviljad 2017
Höken 8
Beviljad 2017
Kronomagasinet
Beviljad 2017
Utvändig restaurering av magasinsbyggnaden och garaget. Projektet fortlöper
enligt tidplan. Besiktning 2018-10-01.
Ekbacka DNR 2017/71-298
Beviljad 2018
Sanering och rivning avslutas under
augusti månad. Fönsterbyten påbörjas i
augusti och projektet fortlöper enligt plan
och beräknas vara klart till slutet av oktober.

SKL Bostäder Rälla
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Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

Beviljad 2017
Fullmäktige beslutade i budget 2018 att
avsätta budget för att bygga 2 bostadshus i Rälla respektive Löttorp. I Rälla
äger kommunen marken för investeringen och bygglov är beviljat. Investeringsbidrag har beviljats av Boverket på totalt
3,4 mkr. Hyreshuset har avropats under
april med byggstart under november/december 2018. Huset beräknas vara klart
för inflyttning vid halvårskiftet 2019 med
10 lägenheter fördelat på 1or, 2or och
3or. I Löttorp pågår fortfarande utredning
av husets placering.
Summa

23 828

6 938

16 890

4.5.2 Fastigheter upprustning
Investeringsprojekt
Fastigheter upprustning

Investeringsplan 2018

Utfall 2018

Avvikelse
2018

1 195

0

1 195

1 621

1 720

-99

52

44

8

86

0

86

100

11

89

1 800

2 607

-807

840

682

158

Beviljad 2018
Servicehus Böda §33/17
Beviljad 2017
Soldalen Hiss §170/17
Beviljad 2017
Styrsystem Åkerboskolan
§179/17
Beviljad 2017
Målning Björkviken §179/17
Beviljad 2017
Arbetet pågår, målning planerad till mellandagarna.
Ekbacka Tak §179/17
Beviljad 2017
Projekt är avslutat och slutbesiktigat.
Projektet har överstigit budget på grund
av komplikationer i byggnadens ålder.
Rötskadat virke samt rivning av den
underliggande plåtkonstruktionen är
bidragande faktorer. Taket är återställt till
ursprungligt skick och enligt Svensk
byggstandard.

Fönster Soldalen §179/17
Beviljad 2017
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Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall 2018

Avvikelse
2018

Projektet är färdigställt, inväntar fakturor
Målningsarbete §71/18

1 250

696

554

3 200

2 292

908

200

239

-39

275

213

62

Beviljad 2018
Projektet är färdigställt. Inväntar fakturor
Kronomagasinet §110/18
Beviljad 2018
Utvändig upprustning av kronomagasinet, Engelen 1
Entreprenaden har omfattat renovering
av magasinsbyggnadens putsade fasad
och stenfasad samt tak, fönster och
dörrar. Garaget har renoverats utvändigt
så att tidigare utseende bevaras men att
garageportar och fönster uppfyller högre
energikrav. Vissa markåtgärder har gjorts
gällande dränering men de slutförande
arbetena pågår för nödvändig dränering,
belysning. Stensättning görs runt byggnaderna som klassas som kulturminne.
Konstnärlig utsmyckning integreras i
åtgärderna för mark. Projektet har genomförts med godkännande av Länsstyrelsen och med kravet på att godkänd
antikvarisk expert medverkat på byggmöten och besiktning.
Projektet beräknas vara fullt färdig 201903-31
Sandgatan 32 C §115/18
Beviljad 2018
Projektet innefattar en totalrenovering i
en av Borgholms kommuns bostadsrätter
på Sandgatan. Ny plastmatta har lagts
hela lägenheten, nytt kök med tillhörande
vitvaror har monterats, målning i samtliga
rum har genomförts samt uppfräschning i
badrummet.
Bostadsrätterna används idag av socialförvaltningen för att hjälpa människor
med olika behov. Bostadsrätterna anses
vara en viktig del i hur socialförvaltningen
kan upprätthålla hög kvalité och service
till människor i kommunen som behöver
stöd.
Tak Ölandslego §132/18
Beviljad 2018
Takbytet är genomfört. Mycket av plåten
kunde inte återmonteras utan fick bytas.

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

Årsredovisning 2018
Borgholms Kommun

37

52
Kommunens räkenskaper

Investeringsprojekt
Sporthall Borgholm Vent §131/18

Investeringsplan 2018

Utfall 2018

Avvikelse
2018

2 000

1 561

439

450

354

96

500

523

-23

250

0

250

Beviljad 2018
Borgholms kommuns sporthall i Borgholm byggdes 1968 och används flitigt av
skolorna i Borgholm samt av idrottsföreningar övriga tider. Hallen används av
föreningar för såväl träning som matcher
och turneringar, vilket ställer stora krav
på god ventilation. Sporthallen har renoverats i omgångar men ventilationsaggregaten har varit de ursprungliga från när
hallen byggdes 1968. Anläggningen har
varit mycket energikrävande och det har
framförts kritik på inomhusklimatet i
sporthallen. Den tekniska livslängden har
passerats och byte av aggregaten var
därför nödvändig.
Borgholms kommun har nu uppnått en
energieffektiv och ändamålsenligt ventilationsanläggning för Borgholms sporthall.
De nya aggregaten har monterats i markplan och medför enklare underhåll och
service.
Genom utbyte till nya aggregat har vi
skapat möjligheten att utföra driftoptimering och behovsanpassning mot verksamheten gällande börvärden, drifttider
och flöden för en mer ändamåls och effektiv anläggning.
Fjärrövervakning av driftparametrar gör
att driftpersonal i tidigt skede har möjlighet att upptäcka avvikelser. Exempelvis
dålig verkningsgrad värmeväxlare, högt
tryckfall över filter eller hög frånlufts-temperatur. Alla dessa ökar energiför-lusten i
en ventilationsanläggning.
Ekbacka Pool §149/18
Beviljad 2018
Projektet har innefattat utbyte av filter,
pumpar, styrventil samt kaklet runt poolens kanter.
Kylaggregat §176/18
Beviljad 2018
Arbetet med att ersätta kylaggregaten i
kommunens fastigheter är färdigställt.
Inväntar fakturor
Kvarngatan 25B-Delegation
Beviljad 2018
Totalrenovering i en av Borgholms kommuns bostadsrätter på Kvarngatan pågår
enligt plan. Bostadsrätterna möjliggör att
socialförvaltningen i kommunen kan
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Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall 2018

Avvikelse
2018

erbjuda service och kvalité till personer
som behöver extra stöd. Upprustning av
kommunens bostads-rätter är ett betydligt mer kostnadseffektivt val än om kommunen hade behövt hyra in sig hos externa hyresvärdar.
Brandlarm Biblioteket §218/18

150

130

20

0

9

-9

13 969

11 081

2 888

Beviljad 2018
Utemiljö Skolor
Beviljad 2017
Summa

4.5.3 Hamnar
Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

Hamnar
Beviljad 2018
Byxelkroks hamn §284/17

0

0

0

16 259

6 594

9 665

130

130

0

162

153

Beviljad 2017
Etapp 1 och 2 är i huvudsak slutförda
Med hänsyn till ändrade förutsättningar
har konsulten (Ramböll) i samråd med
kommunen utfört en vågsimulering, en
volymstudie av vågbrytare och en studie av alternativa pirhuvuden. Sammantaget bedöms arbetet utgöra en
enkel förstudie.
Norra vågbrytaren påbörjas omgående
(oktober) och är färdig (exkl. pirhuvud)
under 2018. Material finns i huvudsak
tillgängligt i Gillberga och Rullbacka.
Arbetet utförs med lokal entreprenör
inom gällande ramavtal.
Södra vågbrytaren (exkl. pirhuvud)
påbörjas i januari 2019 Eventuellt delas
arbetet in i etapper, där den yttre delen
av vågbrytaren färdigställs under hösten 2019. Material bedöms till stor del
finnas i Gillberga och befintliga upplag
inom kommunen. Arbetet utförs med
lokal entreprenör inom gällande ramavtal.
Pirhuvuden, 2 st., utförs 2020 som en
särskilt upphandlad totalentreprenad.
Projektering utförs under 2019.
Slipen i Böda Hamn §8/18
Beviljad 2018
Projektet har innefattat en totalrenovering av Slipen i Böda hamn
YTTRE HAMN §198/18
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Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

Beviljad 2018
Summa

16 704

6 886

9 818

4.5.4 Övriga investeringar
Investeringsprojekt
Övriga investeringar

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

195

0

195

323

511

-188

1 300

1 769

-469

1 300

62

1 238

4 000

554

3 446

333

0

333

Beviljad 2018
IT Infrastruktur
Beviljad 2018
Allaktivitetspark Löttorp
Beviljad 2017
Efter förstudie, projektering, påbörjades
byggentreprenaden av Allaktivitetspark i
Löttorp på fastigheten Högby 8:1. De
planerade åtgärderna har idag resulterat
i att det på platsen finns en Multiarena,
parkourställning, pumptrack, 2 stycken
ute gym, boulebana, grillområde samt en
allmän plats för samvaro. Multiarenans
konstgräsyta med plastgranulat har ersatts med natursand vilket möjliggör
isbana under vintertid.
Allaktivitetsparken anses bidra till stor
fördelar i området då den ligger nära
ansluten till allmänytta och bostäder.
Allaktivitetsparken på fastigheten Högby
8:1 har tack vare sitt centrala läge blivit
en beståndsdel i Löttorpsområdet, då
både skol, idrott och den lokala befolkningen kan finna välbefinnande. Investeringsbidrag har slutrapporterats till Boverket och beslut om slutgiltig utbetalning
inväntas. Totalt är bidraget på 780 tkr.
Allaktivitetspark Borgholm
Beviljad 2017
Plats/platser för delar av allaktivitets-parken är markerad och nu under projektering/planering av illustration för att ha en
grund att gå vidare med till detaljplanering.
Offentliga Lekplatser §95/17
Beviljad 2017
Första lekplatsen som håller på att upprustas är Bäckmanska parken. Projektet
går enligt plan.
SWECON ROSY §168/17
Beviljad 2017
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Investeringsprojekt

Klättervägg §184/17

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

173

173

0

335

446

-111

284

276

8

8 243

3 791

4 452

Beviljad 2017
Amerikaparken §114/18
Beviljad 2018
Projektet, ”Amerikaparken” Etapp 2 är nu
under utförande, schakt och borttransport
bef material, anläggande av bevattningsdepåer, påfyllning ny jord, plantering
växter.
Projektet beräknas vara avslutat till V47.
Surfplattor §200/18
Beviljad 2018
Summa

4.5.5 Infrastruktur
Investeringsprojekt
Infrastruktur

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

0

0

0

0

0

0

355

180

175

1 700

1 700

0

1 000

466

534

Beviljad 2018
Cirkulationsplats Rälla
§30/16 KF
Beviljad 2018
Bredbandsstrategi §173/13 KF
Beviljad 2018
Beslut om bidrag för anslutning av föreningshus har genomförts men kostnaderna hamnar på drift. Hittills har vi betalat
ut 105 000 kr. Beslut är taget om att flytta
900 000 kr till projekt trådlöst på äldreboenden.
Ölandsleden
Beviljad 2018
Enligt avtal efter beslut. 2018 är sista året
då kommunen medfinansierar Ölandsleden.
Gatubelysning §7/16 KF
Beviljad 2018
Under 2018 har projekt samförläggning
och utbyte från luftledning till markförlagd
kabel samt montage av mät o styrskåp
för anläggningarna fortlöpt.
Anläggningar som är utförda o slutförda
under 2018 är: Sjöstorp, Karum, Stora
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Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

Haglunda, Norra Norrby o Löt, Löttorp,
Kalleguta/Pinnekulla, Kalleguta/ Egby,
Åstad, Ormöga, Föra och Lerkaka.
Laddningsstationer
§57/16

0

46

-46

5

12

-7

186

70

116

171

24

147

62

115

-53

29

0

29

1 022

1 065

-43

70

20

50

1 030

1 338

-308

Beviljad 2017
Cykelställ §32/17
Beviljad 2017
Efter förseningar i leverans från tillverkaren har idag 11st nya cykelställ monterats i Borgholms stad. En cykelpump vid
busstationen har även monterats.
Asfaltering GC-väg Karlsh
Beviljad 2017
Projektet innefattar asfaltering av tidigare
grusade cykelvägar i Karlshöjd och montering av grindar för ökad säkerhet, samt
lagt motveck på befintliga asfaltsvägar.
Marknad o FabrikV §98/17
Beviljad 2017
Projektet har innefattat nyasfaltering av
Marknadsvägen och Fabrikvägen i Löttorp
Gatub MarknadV §98/17
Beviljad 2017
Projektet har innefattat installation av
gatubelysning på marknasvägen
Parkering Åkerbo §183/17
Beviljad 2017
Projektet har innefattat nyasfaltering av
parkeringen på Åkerbohemmet
Återvinningstation
§176/1
Beviljad 2017
Projekt är färdigställt.
Köpingsvik- bad §130/17
Beviljad 2017
Projektet har innefattat en samman-fogning av strandpromenaden mellan Sinus
och Badgatan
Stor-Tullgatan §76/18
Beviljad 2018
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Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

Projektet har innefattat att asfalten mellan Storgatan till Tullgatan fästs bort och
en ny grövre toppbeläggning har lagts.
Bussfickan vid ICA breddades för att öka
säkerheten
Laddning Ekbacka §130/18

400

401

-1

65

0

65

900

259

641

330

381

-51

1 500

0

1 500

345

621

-276

400

108

292

2 000

0

2 000

Beviljad 2018
Projektet innefattar att det idag finns 9 st.
nya stolpar av modellen Ls4 med 2 st. 32
kW uttag som är programmerade med
serieladdning. Detta innebär att 18 stycken hemtjänstbilar kan ladda samtidigt
och på ett väldigt effektivt sätt. Ny asfalt
är lagd samt ny kantsten. För att skydda
laddstolparna har även påbackningsskydd gjutits i marken. Bidrag har beviljat
av naturvårdsverket på 200 tkr.
Asfalt Sandvik §128/18
Beviljad 2018
Projektet har innefattat nyanläggning av
vändplan och asfaltering av uppfart till
Persnäs-Sandvik 1:68
Nätverk social §150/18
Beviljad 2018
Asfalt Ängsgatan §186/18
Beviljad 2018
Projektet har innefattat ny toppberläggning på Ängsgatan
Lilla Triangeln
Beviljad 2018
RosfV,HagtV,VikV §174/18
Beviljad 2018
Vid cykelvägen i Rosenfors uppkom det
stora problem med vatten som samlades
på vägen. Åtgärder har idag medfört att
cykelvägen höjdes och hela sträckan fick
en ny beläggning. Hagtronsvägen och
Vikingavägen har fått ny toppbeläggning.
Laddning Höken §219/18
Beviljad 2018
4 stycken Ls4 med 2 st 32 kW uttag som
är programmerade med serieladdning är
inköpta. Planering för utformning samt
markarbeten påbörjas under våren 2019.
KLÄPPINGE-ORMÖGA
§229/18
Beviljad 2018
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Investeringsprojekt
Summa

Investeringsplan 2018
11 570

Utfall
2018

Avvikelse
2018

6 806

4 764

4.5.6 Utbildningsförvaltningen
Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Utbildningsförvaltningen

Utfall
2018

Avvikelse
2018

0

0

0

100

85

15

340

281

59

440

366

74

Beviljad 2018
Inventarier Slotts café
Beviljad 2018
Möbler Kronomagasinet
Beviljad 2018
Summa

4.5.7 Socialförvaltningen
Investeringsprojekt

Investeringsplan 2018

Socialförvaltningen

Utfall
2018

Avvikelse
2018

0

0

0

350

348

2

100

70

30

450

418

32

Beviljad 2018
Larmsystem Ekbacka
5,6
Beviljad 2018
Gardiner Höken
Beviljad 2018
Summa

4.5.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringsprojekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringsplan 2018

Utfall
2018

Avvikelse
2018

0

0

0

310

0

310

310

0

310

Beviljad 2018
Mätutrustning SBN
Beviljad 2018
Summa
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4.6 Noter
Noter (tkr)
Kommun
Not 1: Verksamhetens intäkter

2018-12-31

Intäkter enligt driftredovisning

Koncern

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

197 045

216 771

349 156

365 594

-7 749

-7 384

-7 749

-7 384

Justering för externredovisning

-24 660

-17 462

-24 660

-17 462

Summa verksamhetens intäkter

164 636

191 925

316 747

340 748

Avgår: interna intäkter

Not 2: Verksamhetens kostnader

2018-12-31

Kostnader enligt driftredovisning
Avgår: kapitalkostnader
Avgår: interna kostnader
Justering för externredovisning
Summa verksamhetens kostnader

Not 3: Avskrivningar

-837 039

-977 925

-964 420

21 754

61 473

56 855

7 749

7 384

7 749

7 384

23 807

52

23 807

52

-793 172

-807 849

-884 896

-900 129

Nedskrivningar

2017-12-31

2018-12-31

-21 754

2017-12-31

-61 473

-56 855

0

0

0

0

-23 684

-21 754

-61 473

-56 855

2018-12-31

Preliminär kommunalskatt

2017-12-31

23 684

-23 684

Summa avskrivningar

2018-12-31

-848 412

2018-12-31

Avskrivningar enligt plan

Not 4: Skatteintäkter

2017-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

449 903

436 880

449 903

436 880

Korrigering av slutavräkning 2016; -153 kr per
inv (10 658 1 nov 2015)

0

-1 631

0

-1 631

Prognos slutavräkning 2017, -204 kr per inv
(10860 1 nov 2016)

0

-2 215

0

-2 215

-3 812

0

-3 812

-662

0

-662

445 429

433 034

Korrigering av slutavräkning 2017; -351 kr per
inv (10 860 1 nov 2016)
Prognos slutavräkning 2018, -61 kr per inv
(10859 1 nov 2017)
Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning

2018-12-31

Inkomstutjämning

2017-12-31

445 429

2018-12-31

433 034

2017-12-31

146 759

150 281

146 759

150 281

Strukturbidrag

3 345

3 345

3 345

3 345

Regleringsbidrag

3 067

-106

3 067

-106

Kostnadsutjämning

-9 132

-9 231

-9 132

-9 231

Kostnadsutjämning LSS

14 949

14 189

14 949

14 189

Fastighetsavgift

49 385

41 261

49 385

41 261

Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning
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Kommun
Not 6: Finansiella intäkter

2018-12-31

Räntor på likvida medel

Koncern

2017-12-31

24

2018-12-31

2017-12-31

22

123

983

Aktieutdelning

5 956

932

7 278

1 266

Borgensavgift

3 309

3 295

0

0

Summa finansiella intäkter

9 289

4 249

7 401

2 249

Not 7: Finansiella kostnader

2018-12-31

Kostnadsräntor

Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar

2018-12-31

2017-12-31

-4 023

-4 429

-10 162

-11 662

0

0

0

0

-100

-207

-100

-207

-4 123

-4 637

-10 262

-11 869

Ränta pensionsskuld
Bankkostnader

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

0

0

Årets nyanskaffningar

0

0

5 503

3 569

0

1 934

Avyttringar och utrangeringar

-92

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan

5 411

5 503

-1 418

-508

0

0

-879

-910

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

-2 297

-1 418

Utgående bokfört värde

0

0

3 114

4 085

Avyttringar och utrangeringar

Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Mark
Ingående anskaffningsvärden

7 576

7 576

7 576

7 576

150

0

21 231

0

0

0

0

0

7 726

7 576

28 807

7 576

0

0

0

0

7 726

7 576

28 807

7 576

723 768

684 131

1 047 585

965 438

31 838

39 637

48 817

82 147

Omklassificering

0

0

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-2 694

0

755 606

723 768

1 093 709

1 047 585

Årets nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Kommun
Ingående avskrivningar

Koncern

-306 630

-289 381

-418 917

-367 780

-18 722

-17 017

-29 343

-51 137

Årets nedskrivning

0

-232

0

0

Omklassificering

0

0

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

Avyttringar och utrangeringar

0

0

0

0

-325 352

-306 630

-448 260

-418 917

430 254

417 138

645 449

628 669

Ingående anskaffningsvärden

7 824

6 224

7 824

6 224

Årets nyanskaffningar

1 700

1 600

24 388

1 600

0

0

0

0

9 524

7 824

32 212

7 824

447 505

432 538

706 468

644 070

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning

Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Not 10: Maskiner och inventarier

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

130 878

126 704

900 471

833 334

2 747

4 174

34 861

67 137

Omklassificering

0

0

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-23 150

0

133 625

130 878

912 182

900 471

-119 231

-116 645

-424 042

-420 243

Årets nyanskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

-2 861

-2 586

-29 150

-3 799

Årets nedskrivning

0

0

0

0

Omklassificering

0

0

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-581

0

-122 092

-119 231

-453 773

-424 042

Ingående balans

2 839

3 286

2 839

3 286

Årets nyanskaffning

2 746

1 472

2 746

1 472

Årets avskrivning

-2 101

-1 919

-2 101

-1 919

Utgående balans

3 484

2 839

3 484

2 839

15 017

14 486

461 893

479 268

Utgående ackumulerade avskrivningar

Finansiell leasing

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

0

0

Övriga andelar

1 730

1 742

8 976

9 551

Kommuninvest

9 613

9 613

9 613

9 613

Redovisat värde vid årets slut

14 443

14 455

18 589

19 164

Summa anläggningstillgångar

476 965

461 479

1 190 063

1 146 587
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Kommun
Not 12: Fordringar

2018-12-31

Kundfordringar

4 051

Ersättning för mervärdesskatt
Interimsfordringar FTB
Interimsposter
Fordringar hos staten

Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank

2018-12-31

4 097

2017-12-31

41 090

4 097

5 831

6 128

6 709

6 128

13 429

17 468

13 429

17 468

102 342

94 332

125 418

94 332

1 280

1 217

3 999

1 217

0

0

0

0

Slutavräkning
Övriga fordringar

Koncern

2017-12-31

300

580

3 228

63 433

127 233

123 822

193 872

186 675

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Likvida medel

13

10

13

10

Handkassor

86

75

86

75

77 380

68 097

121 952

132 219

357

338

357

338

77 836

68 520

122 408

132 642

Bankkonto
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Ingående eget kapital

-251 166

Byte av redovisningsprincip

-239 000

-340 952

-319 111

0

0

0

0

Periodens /årets resultat

-17 608

-12 166

-30 909

-21 841

Utgående eget kapital

-268 774

-251 166

-371 862

-340 952

Not 15: Avsättning för pensioner

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Avsättningen
Ingående avsättning

18 624

16 816

64 717

57 849

Pensionsutbetalningar

-1 049

-993

-1 072

-993

Nyintjänad pension

851

2 061

1 135

7 121

Ränte- och basbeloppsuppräkning

296

275

299

275

68

353

89

353

Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder

0

0

0

0

182

112

189

112

18 972

18 624

65 357

64 717

99%

99%

99%

99%

Pensioner och liknande

8 019

8 344

0

0

Övriga pensioner och liknande

6 422

5 748

0

0

827

896

0

0

15 268

14 988

0

0

Övrigt
Utgående avsättning

Aktualiseringsgrad

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Särskild avtalspension, visstidspension mm
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
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Kommun

Koncern

Antal visstidsförordnanden
Politiker / tjänstemän

Not 16: Långfristiga skulder

4/

2018-12-31

Ingående låneskuld

Utgående låneskuld

2017-12-31

4/

2018-12-31

4/

2017-12-31

259 334

259 334

870 754

834 963

0

0

5 691

35 791

-3 934

0

-17 732

0

255 400

259 334

858 713

870 754

Nyupplåningar under året
Årets amortering

4/

Långfristiga skulder
Kommuninvest

255 400

259 334

0

0

Långfristig skuld finansiell leasing

1 786

1 438

1 786

1 438

Skuld investeringsbidrag

7 085

1 742

7 085

1 742

Summa

264 271

262 514

8 871

1 438

Summa långfristiga skulder

264 271

262 514

867 584

870 754

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta

0,62%

1,00%

0,00%

0,00%

Genomsnittlig räntebindningstid

0,80 år

1,19 år

0 år

0 år

1 år

67%

58%

0%

0%

2-3 år

18%

27%

0%

0%

3-5 år

15%

15%

0%

0%

Lån som förfaller inom:

Not 17: Kortfristiga skulder

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Semesterlöneskuld

25 580

25 077

28 353

25 077

Interimposter

31 344

33 090

56 447

33 090

7 154

7 080

7 595

7 080

Pensioner, individuell

16 241

15 583

17 440

15 583

Leverantörsskulder

27 096

19 930

45 136

19 930

8 662

8 549

9 315

8 549

Källskatt

Arbetsgivaravgift
Skulder till Staten

0

0

0

0

Kortfristig skuld till staten

4 474

3 846

5 045

3 846

Övriga kortfristiga skulder

5 378

4 176

32 020

74 393

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
Summa

Not 18: Borgensåtaganden m m

522

444

940

444

3 566

3 743

3 566

3 743

130 017

121 517

205 857

191 735

2018-12-31

Borgholm Energi AB
Folkets Hus
Summa

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

484 619

491 061

0

0

0

48

0

48

484 619

491 109

0

48

179 630

182 546

183 784

186 563

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
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Kommun
Löneskatt

Koncern

43 578

44 286

44 586

45 260

223 208

226 831

228 370

231 823

226 831

234 696

231 823

0

Nyintjänad pension

5 043

-1 521

4 864

0

Ränte- och basbeloppsuppräkning

3 371

4 565

3 389

0

0

1 615

0

0

Övrigt

-1 337

-1 600

-865

0

Pensionsutbetalningar

-9 993

-9 388

-10 112

0

-707

-1 536

-730

0

223 208

226 831

228 370

231 823

99%

99%

99%

99%

Summa

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulderna
eller avsättningarna och som inte heller har
täckning i
pensionsstiftelses förmögenhet

Ingående ansvarsförbindelse

Nya förpliktelser under året

Ändring av försäkringstekniska grunder

Förändring av löneskatten
Utgående ansvarsförbindelse

Aktualiseringsgrad

Not 19: Leasing

2018-12-31

2017-12-31

2018-12-31

2017-12-31

Finansiell leasing bilar
Totala leasingavgifter

4999

3067

10633

3067

Nuvärde minimileasingavgifter

3484

2839

3484

2839

Därav förfall inom 1 år

3566

3743

5875

3743

Därav förfall inom 1-5 år

1786

1438

5110

1438

Not 20: Kommuninvest
Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299
kronor. Borgholm kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 695 005 164 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 699 385 510 kronor.
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4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär
att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive
post i resultaträkningen och i kassaflödesanalysen.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1,0 mkr.

4.7.1 Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos cirkulär 18:67 i enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den
period uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt
erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

4.7.2 Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs
emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriell tillgång 0 år
IT utrustning 3 år
Kommunbilar 5 år
Inventarier 10 år
Byggnader 33 år
Hamnar 50 år
Övriga maskiner och inventarier 20 år
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där
varje komponents värde uppgår till minst 45 500 kr tillämpas komponentavskrivning.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 45 500 kronor och en nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på
att det är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om
avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger
44 800 kronor.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 45 500 kronor.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod
om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar
och därmed också för finansiella leasingavtal.

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



Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller återföring.
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De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde
eller anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av RKR 17.2.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17
är nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts
ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för
tillgångskategorin är väsentligt.

4.7.4 Koncernredovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där
kommunen har minst tio procent inflytande. Inga förändringar har skett under året
i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur under kapitel 2.3.9.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det
förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär
att den andel av dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i
koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats.
Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på uppskjuten skatt 22 procent och eget kapital 78 procent.
Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala
redovisningslagens räkenskapsscheman är följande:



Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter.
Uppskjutna skatter redovisas under avsättningar.

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.
Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.
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4.8 Koncernredovisning
4.8.1 Kalmarsunds gymnasieförbund
Verksamhet
Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995.
Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga
och Torsås.
Ordförande för Kalmarsunds gymnasieförbund är Dzenita Abaza (S) och vice
ordförande är Sven Stenson (M). Förbundschef är Joachim Håkansson.

Viktiga händelser








Antalet elever som går ut med examensbevis har ökat och ligger högre än
riket.
Översyn av medlemsbidragen för att kunna bibehålla hög kvalité.
Flera insatser som ska utveckla och förstärka organisationen.
Integrering av språkpraktik i undervisningen för att snabba på integrationen.
Skolinspektionen har fastställt att förbundet har goda rutiner för informationshämtning och uppföljning av gymnasieskolan.
Förbundet har utökat sitt samverkansavtal med kommunerna i sydostregionen kring utbildning för nyanlända.
Förbundet ser ett ökat lokalbehov då elevkullarna ökar.

Ekonomisk analys
Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 2018 uppgår till -20,6 mkr.
Gymnasieförbundets underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng och därmed svårigheter att få en ekonomi i
balans.
Utöver detta utgör det vikande elevunderlaget inom språkintroduktionen en del av
det ekonomiska underskottet. De personella och materiella resurserna har inte
kunnat anpassas i samma takt som utbetalningarna från migrationsverket har
minskat. Sedan vågen av nyanlända började, har bidragen från migrationsverket
halverats och minskat gymnasieförbundets budget med ca 11 mkr.

Kalmarsunds gymnasieförbund
(tkr)

Bokslut 2018

Budget 2018

Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter

128 777

118 043

140 349

Verksamhetens kostnader

-577 134

-570 979

-578 076

-4 293

-4 613

-3 679

Avskrivningar
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(tkr)

Bokslut 2018

Verksamhetens nettokostnad

Budget 2018

Bokslut 2017

-477 735

-457 549

-441 406

Finansnetto

457 065

458 049

443 443

Årets resultat

-20 670

500

2 037

Balansomslutning

168 164

214 310

Investeringar

4 564

9 445

Soliditet (%)

22%

27%

Framtid
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen medlemskommunerna kommer antalet 16-19
åringar att öka med ca 20 % fram till år 2027. Elevökningen kommer att ställa
krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna gällande exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.
Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som
kommer att påverka ekonomin.
En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (1:e lärarreformen). Även om löneökningarna för satsningarna har varit fullt finansierade av
staten så finns ingen ersättning för den ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär.

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

Viktiga händelser


Avstängning av pirhuvud i Sandviks hamn pga. skaderisk, samt avstäng-
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ning av piren i yttre hamnen i Borgholm pga. för dålig bärighet.
Avslutade projekt: asfalteringen av Storgatan, Ängsgatan, Hagtornsvägen,
Vikingavägen, renovering av slipen Böda hamn, muddring Kåreham, Böda
och Byxelkrok.
Asfalteringen av Storgatan är klar.
Viktoriaskolans kök har varit kraftigt underbemannat under semesterperioden pga. sjukskrivning och svårighet att få in vikarier.
Lokalvården har börjat utbilda personalen i egen regi - SRY
Central tvättstuga med special program där man kan desinficera leksaker
vid smitto utbrott, minskat antalet tvättmaskiner.
Förråd/Logistik fick besked efter sommaren att det ska läggas ner.
Ny mattransportupphandling genomförd. Från 1 juli körs mattransporterna
till skolorna i Borgholmsområdet i egen regi.
Sanering av Resedan 8 klar och en del såld till BoSams.
Klara projekt: Vattenledning Hjälmstad Södra Greda och utbyggnad Kolstad.
VA-projekt under uppstart: Tryggestad VA och Södvik VA.
Ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. för allmän vattenförsörjning Lindby, Solberga m.m.
Nytt avtal med KSRR, mottagande av hushållsavfall.

Ekonomisk analys
Vindkraft, Återvinning/avfall samt Fastighet uppvisar bättre resultat än budget
och föregående år. Utfallet för Fjärrvärme är i paritet med budget men sämre än
föregående år. VA och Elnät uppvisar ett överskott jämfört med budget, men en
försämring jämfört med föregående år.
Borgholm Energi Elnät AB
(tkr)

Bokslut 2018

Budget 2018

Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter

231 775

206 249

220 363

Verksamhetens kostnader

-169 715

-150 885

-164 803

-37 247

-37 784

-34 231

Verksamhetens
nettokostnad

24 814

17 579

21 329

Finansnetto

-9 371

-9 629

-9 317

Årets resultat

15 443

7 950

12 012

Avskrivningar

Balansomslutning

806 734

Investeringar

46 114

Soliditet

12.3%
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Framtid
Under 2019 görs reinvesteringar och förstärkningar i elnätet och befintliga luftledningar förläggs till marken. Utökningar av nätet kommer att göras för nyproducerade bostäder och handelsverksamhet. Vägbelysningen i Borgholms Kommun
kommer att förnyas och förbättras. Dessutom kommer arbetet att fortsätta med att
förbättra och göra utbyten av befintliga nätstationer.
Utbyggnaden inom VA fortsätter. Förutom förnyelse av befintliga nät och utbyggnad i kommande omvandlingsområden enligt VA-plan står verksamheten inför ett
antal stora projekt som hanterar överföringsledningar för vatten och spillvatten.
Förbindelse Borgholm – Kårehamn samt VA-försörjning Byxelkrok är exempel
på två omfattande projekt.
Gata/park arbetar med att göra ändringar för de tillsvidareanställdas semesterperioder i samråd med personalen, för att därmed utveckla hur behovet täcks under
sommaren.
Kostverksamheten står inför utmaningen att utveckla verksamheten och de inledande projekten är att införa ett vegetariskt alternativ varje dag, samt att erbjuda
äldreomsorgen det vegetariska alternativet som ett två-rätters-system.
Fastighetsverksamheten kommer under året att utvärdera vilka möjligheter som
finns för att utveckla fastigheterna Osten och Smörblomman 23. Planering för
fastigheten Resedan 11 kommer påbörjas under våren. Under året kommer trafiklösningar på Resedan 10 samt kallförråd i Köpings tall att färdigställas.

4.8.3 Ölands Kommunalförbund
Verksamhet
Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Kommunalförbundet bildades 1970 och har således varit
verksamt i 48 år. Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda
från kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna ingår. Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten
Öland och för Ölands Turistbyrå.

Viktiga händelser



Under 2018 rekryterades en ny turistchef Johan Göransson och som tillträdde sin tjänst i november.
Ölands räddningstjänst har 2018 presenterat tre åtgärder för åren 20192022.

1. Se över, möjligheten att kunna kombinera kommunala tjänster med deltidstjänst som brandman.
2. Utöka räddningstjänstens resurser dagtid genom att anställa nio personer.
Dessa personer ska utföra administrativa.
3. Införa FIP (Första Insats Person) Det innebär att en brandman under beredskap åker direkt på larm utan att åka via brandstationen.


Kommunalförbundets administration har under 2018 strukturerats och
byggts upp från grunden. Styrning och ledning är nu jämförbara med de
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administrativa förutsättningar som gäller inom medlemskommunerna.

Ekonomisk analys
Årets resultat slutar på +0,7 mkr vilket kan jämföras med förra årets resultat
+0,2 mkr.
Totalt har verksamheterna genererat en negativ budgetavvikelse -0,1 mkr. Det
som gör att det blir ett plus resultat förklaras av det som finns under finansieringsverksamheten +0,8 mkr.
Ölands kommunalförbund (tkr)
(tkr)

Bokslut 2018

Budget 2018

Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter

22 494

1 611

10 939

Verksamhetens kostnader

-57 693

-36 577

-45 501

-2 227

-2 700

-1 879

-37 426

-37 666

-36 441

38092

37 666

36 660

666

0

219

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Finansnetto
Årets resultat

Balansomslutning
Investeringar
Soliditet

30 959

28 950

4 704

276

29%

29%

Framtid








Inom turistbyrå verksamheten har antalet bokningar via den egna webbsidan minskat med 30-40%. Denna trend är något som följer riket i stort.
Behovet av att boka över disk är fortfarande stort på Öland och är en viktig
service.
Kalmar och Glasriket har bjudit in för att diskutera en ny destinationswebb.
Hemsidan, oland.se ska under hösten 2019 genomgå en inventering på
samtliga tre språk, svenska, engelska och tyska.
Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar inom samhället har lett till stora problem att bemanna deltidsstationer. För att klara
upprätthålla sin förmåga och att kunna hantera kommande risker krävs det
att de tre åtgärderna som nämndes under viktiga händelser genomförs.
Projektet Fyr till Fyr kunde inte slutföras under projekttiden. Detta leder
till att förhandlingar bör ske med Trafikverket och att projektet även omfattar 2019.
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Bilaga 1 - Kommunstyrelsen
Nämnden i korthet
Rambudget 2018
Budgetavvikelse 2018

+1 396 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic

Förvaltningschef

Jens Odevall

Viktiga händelser under året















Utbyggnaden av Byxelkroks hamn har påbörjats.
Tillsammans med Mörbylånga kommun och Ölands Turist arrangerades
Ölands första filmvecka.
Brett utbud av artister och arrangemang på Borgholms slott har genomförts under sommaren.
Kommunen tog tillfälligt över bowlinghall i Borgholm, avtalet avslutades
sista december 2018. Slottsskolans elever har deltagit som "fritt val" och
även daglig verksamhet har haft fri bowling.
Ny näringslivsstrategi har antagits och framtagande av handlingsplan och
aktiviteter för ett bättre företagsklimat pågår. Kommunstyrelsen och ledningsgruppen har genomfört "företagssafaris" för att ytterligare stärka dialogen med det lokala näringslivet.
Organisationsöversyn av den kommunala förvaltningen har beslutats och
verkställs vid årsskiftet.
Omfattande renoveringar av tak och målning av fasader har genomförts
under året, bland annat gamla lassarettet i Borgholm och skolan i Rälla.
Upphandling och projektstart av nya Skogsbrynet förskola med inflyttning
i augusti 2019.
En ny styrmodell med ny budgetprocess har införts.
E-handelsprojektet har påbörjats och slutförs i början av 2019.
Inköp av e-tjänsteplattform och verktyg för ny intern hemsida och publicering planeras under 2019.
Utbildning i medarbetarskap för nya och befintliga medarbetare har genomförts under året.
Ett omfattande arbete med att försöka skapa ett lokalt avtal för Heltid som
norm.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen uppvisar en budgetavvikelse om 1,3 mkr. Överskottet härleds
främst till lägre kostnader inom gymnasieskolan på grund av minskat antal elever
samt utbetalning från Migrationsverket avseende integrationsarbete samt återsökning från tidigare år.



Kommunfullmäktige har under året haft högre kostnader för arvoden och
reseersättning än budgeterat.
Kommunstyrelsen har under hösten lägre kostnader avseende gymnasie-
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förbundet beroende på lägre antal ungdomar än budgeterat.
Den positiva budgetavvikelsen inom kulturverksamheten beror till stor del
på att arbetet med kulturplanen inte genomförts fullt ut enligt plan. Ett system för att digitalisera arbetet är planerat men kommer genomföras under
2019.
Den negativa avvikelsen inom gata, park och hamnar beror på högre personalkostnader än budgeterat samt extrabeställningar främst inom hamnar.
Avvikelsen inom fritidsverksamheten beror till viss del på högre kostnader
än intäkter för bowlinghallen. Även högre driftkostnader för kommunens
sporthallar samt påfyllning av granulat på konstgräsplanen bidrar till den
negativa avvikelsen.
Kommunstab hade under året ett budgeterat sparbeting som skulle inarbetas inom kommunstyrelsen under året. Underskottet har arbetats in inom
övriga stödfunktioner.
Ekonomiavdelningen uppvisar en positiv budgetavvikelse som beror på
lägre kostnader för kommunens försäkringar i och med ny upphandling.
Överskottet inom HR-avdelningen beror på lägre kostnader inom förvaltningsgemensamma kostnader, personalutbildning, företagshälsovård och
rehab. Lägre kostnader inom företagshälsovård och omplacering/rehab beror på att tjänster som tidigare köptes in nu genomförs i egen regi, bland
annat bedömningssamtal (hälsoprofilbedömningar), utbildning för hälsoinspiratörer, grupputveckling och konflikthantering.
Arbetsmarknadsavdelningen har under året haft en vakant tjänst, även lägre kostnader för resursjobb bidrar till avvikelsen.
Schablonersättningar från Migrationsverket gällande etablering och introduktion av nyanlända i kommunens överstiger redovisade kostnader. En
del av dessa kostnader omfattar SFI-undervisning, språkintroduktion samt
samhällsorientering.
Borgholms kommun fick beslut från Migrationsverket som avsåg kostnader under 2015 och 2016. Intäkterna ingick till viss del i resultatet dessa år
medan överstigande del bidrar till ett positivt resultat 2018.
Borgholms Slott, uppvisade ett överskott om 1,8 mkr som fördes över till
2018 enligt avtal med Statens fastighetsverk, vilket bidrar till årets resultat.

Ekonomisk sammanställning
Budget

Redovisat

Avvikelse

687

1 129

-441

78 764

76 017

2 746

2 199

2 020

179

15 580

21 868

-6 288

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1011

Kultur

1012

Gata, park och hamnar

1013

Fritid

8 483

9 469

-986

1015

Fastigheter

3 753

3 520

233

1016

Fastighetsfunktion

8 955

10 835

-1 880

1100

Kommunstab

7 279

9 471

-2 192
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Budget

Redovisat

Avvikelse

7 761

7 070

691

1110

Ekonomiavdelning

1112

IT- avdelning

722

564

157

1120

Personalchef

8 243

7 472

771

1142

Arbetsmarknadsavdelning

5 882

4 622

1 260

1200

Sommarlovsaktiviteter

0

-2

2

1201

DUA

0

-191

191

1204

Integration

0

-5 519

5 519

1205

Simskola

0

0

0

1206

Tidiga insatser § 37a

0

0

0

1207

Extratjänster

0

0

0

1800

Statsbidrag flyktingar

653

-780

1 433

148 961

147 566

1 396

Summa

Nämndsmål
Medborgare
Nämndens mål
Öka öppenhet, lättillgänglig information och insyn i den kommunala verksamheten
Analys
För att öka insynen i den kommunala verksamheten distribueras Kommunnytt fyra gånger per år
till alla medborgare i Borgholms kommun. Ett annat sätt att öka öppenheten och skapa lättillgänglig information är att förbättra och hålla den externa hemsidan uppdaterad .Under hösten
har ett "städprojekt" genomförts där över 40 procent av sidorna har raderats och över 1000 brutna länkar lagats. I början av 2019 kommer startsidan få ett nytt utseende och sökfunktionen görs
tydligare för att förenkla för användarna.

Medborgarna upplever att kommunen behandlar alla lika
Analys
En del i att medborgarna ska uppleva att kommunen behandlar alla lika är att återkoppling, såväl
internt och externt, ska ske inom två arbetsdagar. Arbetet med att förkorta svarstider såväl externt som internt sker kontinuerligt. Kommunen deltar i undersökningen KKiK:s servicemätning
för telefoni och e-post för att mäta, kontrollera och förbättra denna service. En annan del är att
säkerställa att rekrytering sker i enlighet med jämställdhets- och mångfaldspolicyn.
Andelen kommunmedborgare som är nöjda och trygga med kommunen som en plats att leva
och bo ska ständigt öka.
Analys
Enligt trygghetsmätningen är Borgholm åter igen den tryggaste platsen i hela Polisregion Syd.
Kommunen har antagit en folkhälsostrategi och handlingsplan tas fram. Kommunen har under
hösten deltagit i ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut. Resultatet kommer att analyseras och återkopplas under 2019.

Ekonomi
Nämndens mål
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt med lika bra eller bättre servicenivå/kvalitet i
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Nämndens mål
jämförelse med riksgenomsnittet
Analys
Kommunens verksamheter, främst inom individ- och familjeomsorgen och förskolan, avviker
kraftigt från jämförbara kommuner enligt standardkostnaderna vilket kommunstyrelsens uppmärksammat och anmodat berörda nämnder att vidta åtgärder. För att få effektiv fastighetsförvaltning har en fastighetsstrategi antagits och en lokalförsörjningsplan ska utarbetas. Vid samtliga nybyggnationer eller om- och tillbyggander tas stor hänsyn till möjliga energieffektiviseringar.
Många bidrag har sökts och beviljats för energieffektiviserande åtgärder, bostadsbyggande och
offentliga utemiljöer.
De politiska målen och prioriteringarna ska genomsyra den ekonomiska planeringen med
ökad öppenhet och delaktighet i planerings- och uppföljningsprocesser.
Analys
Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess pågår kontinuerligt. En ny styrmodell
har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige. I styrmodellen har budgetbeslut tidigarelagts för att ge verksamheterna större möjlighet att anpassa verksamheten. Samtliga medarbetare kommer att involveras i verksamhetens aktivietsplanering för att uppnå kommunstyrelsens
mål. Under hösten 2018 och våren 2019, deltar kommunen i SKLs projekt "utveckling av budgetprocessen".
Beslutsunderlag ska innehålla långsiktiga ekonomiska konsekvenser
Analys
Samtliga tjänsteskrivelser där så erfordras innehåller konsekvensbeskrivning även om uppdraget
är svårt att beskriva eller är otydligt.

Företagande
Nämndens mål
Förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom att ständigt klättra uppåt på Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat
Analys
Under året har en ny näringslivsstrategi antagits med högt ställda mål för näringslivsklimatet.
Viss förbättring har enligt Svenskt Näringslivs ranking skett, där vi klättrar från plats 275 till 238.
Mycket återstår dock att göra vad gäller främst vårt förhållningssätt och bemötande. Vi har därför
deltagit i utbildningen "Förenkla helt enkelt", genomfört två så kallade näringslivssafaris med
deltagande från kommunstyrelse och ledande tjänstemän och planerar fler aktiviteter för att
säkra ett gott bemötande.
Skapa möjlighet för expansion efter Ölands förutsättningar
Analys
Under året har en utredning angående "Öland en kommun?" genomförts och beslut om folkomröstning kommer ske i samband med val till EU-parlamentet i maj 2019.
Förenkla och tillgängliggöra tydlig information, kommunikation och dialog mellan företagare/föreningar och kommun för att öka företagarnas upplevelse av service och likabehandling.
Analys
Arbete sker kontinuerligt med att förenkla och tillgängliggöra tydlig information och kommunikation och dialog med kommunens företagare/föreningar med målsättning att förbättra näringsklimatet i kommunen. Näringslivsrådet har tagit fram en näringslivsstrategi som antagits av kommunen. Nytt för året är att kommunstyrelsen genomfört två stycken företagssafarin. En annan
viktig kanal för information är frukostmöten, branschmöten och näringslivsnytt som skickas ut till
samtliga företagare. Näringslivsnytt har kompletterats med planerade upphandlingar för att informera om vilka upphandlingar Borgholms kommun planerar att genomföra. Utvecklingen av hemsidor och digitala tjänster utvecklas ständigt. Vår målsättning är att finnas med i utvecklingen och
följa goda exempel. Borgholms kommun har tillsammans med fem kommuner i länet genomgått
utbildningen "Förenkla helt enkelt" vilket kommer resultera i handlingsplan för att öka vår service
och tillgänglighet.
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Årsredovisning 2018
Borgholms Kommun

62

77
Kommunens räkenskaper

Medarbetare
Nämndens mål
Våra medarbetare ska ha arbetsbeskrivningar med tydligt definierade ansvarsområden och
individuella mål
Analys
Större delen av medarbetarna inom kommunstyrelsen har i uppdrags/befattningsbeskrivningar.
Ett par av avdelningarna/enheterna har inte fullt ut implementerat detta utan det görs i början av
2019.
Vår frisknärvaro bland medarbetarna ska ständigt öka
Analys
För att bidra till ökad frisknärvaro har kommunen infört ett friskvårdsbidrag. Detta ska stimulera
fler medarbetare till träning och hälsa. Under perioden har hälsoprofiler genomförts för medarbetare i riskzon samt utbildning av hälsoinspiratörer. En del i att öka frisknärvaro är även att varje
medarbetare har en rimlig arbetsbelastning. Arbetet med att ta fram befattningsbeskrivningar har
genomförts samt en organisationsöversyn inom samhällsbyggnad och kommunledning.
Kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Analys
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, bland
annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet, friskvårdsbidrag för att stimulera tillträning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en
positiv effekt. Under hösten planeras fler aktiviteter för att stärka ledar- och medarbetarskapet.

Miljö- och kultur
Nämndens mål
Verka tillsammans med föreningar och organisationer för att lyfta fram naturområden och
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader för att främja trivsel och besöksnäring
Analys
Kommunen har under året medverkat i projekten "Unika historiska Kalmar Öland" och "kulturella
kreativa näringar". Borgholms slott har tagit fram två böcker under året och även tagit fram ett
guidematerial och en app. Vi har också tillsammans med Statens fastighetsverk tagit fram förslag på ny verksamhetsplan för Borgholms slott och utökat samarbetet till att även omfatta Källa
gamla kyrka.
Kommunen ska i egenskap av ekokommun vara framgångsrik i miljö- och hållbarhetsarbetet
med fokus på våra naturresurser och utmaningar
Analys
Borgholms kommun deltar i klimatklivet, ett projekt för införande av laddstolpar till elfordon i hela
kommunen. Vi ser över våra fastigheter och gör energieffektiviseringar i dem. Vi främjar cykelturismen genom projektet "fyr till fyr", färdigställande av fler våtmarker pågår och musselprojektet
som bland annat ger friskare Östersjö. Vi har också instiftat en miljöfond (Eons miljöfond) till
havs- och kustmiljöinsatser i Borgholms kommun.
Under nästa år sätts arbetet med en ny Översiktsplan igång för att närmare studera hur kommunen ska få en hållbar tillväxt.

Framtid


Fortsatt förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och gott bemötande.





Intensifiera arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
Lekplatser färdigställs i Borgholm under våren 2019.
Ny fastighetsstrategi har antagits och arbetet med att ta fram en lokalför-
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sörjningsplan pågår för att möta verksamhetens framtida behov.
Planera för fortsatt ökat renoveringsbehov av kommunens verksamhetslokaler, parallellt med omfattande investeringar inom infrastruktur och hamnar.
Följa med i utvecklingen inom miljö- och energieffektivisering.
Aktivt medverka till att kommunens bostadsförsörjning utvecklas.
Byggstart för så kallade SKL-hus (hyresfastigheter) i Rälla under hösten
och planering fortsätter för byggnation av detsamma i Löttorp.
De sista två årens satsningar på Borgholms slott som kommunens främsta
besöksmål har varit lyckad. Fortsatta satsningar och vidareutveckling av
slottet planeras.
Arbeta med att ta fram ny översiktsplan för kommunen.
Rusta kommunen för att svara upp mnot nya krav inom civilt försvar och
krishantering.
Fortsätta utveckla den goda arbetsplatsen utifrån våra kärnvärden.
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Bilaga 2 - Socialnämnd
Nämnden i korthet
Rambudget 2018

298,3 mkr

Budgetavvikelse 2018

-12,3 mkr

Ordförande

Eddie Forsman (M)

Förvaltningschef

Anna Hasselbom Trofast

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

Viktiga händelser under året









En åtgärdsplan har antagits i socialnämnden för att minska budgetavvikelsen och få verksamheterna att rymmas inom budgeterad ram. Ett aktivt arbete har pågått med åtgärderna under större delen av året och det kommer
även att fortsätta under 2019.
Inom individ- och familjeomsorgen har det genomförts en organisationsförändring till följd av antagen åtgärdsplan. Organisationsförändringen innebär ett effektiviserat arbete och en större samsyn mellan de olika enheterna.
Planering för samlokalisering av våra dagliga verksamheter till egenägda
lokaler på Ekbacka har genomförts. Syftet med samlokaliseringen är att
förbättra arbetsmiljön, ge förutsättningar för ett återbruk i Ölandslegos nuvarande lokaler samt för att öka samarbetet och möjligheten för personalen
att samverka.
Arbetsmarknadsenheten tillhör socialförvaltningen från och med 1 juli,
syftet är få synergieffekter för att lyckas få fler individer självförsörjande
och främja integration i samhället för nyanlända.
Vård och omsorg har utmaningar när det gäller kommande behov och rekryteringar vilket redan visas då Åkerbohemmet har utökat antal platser.

Ekonomisk analys
Under 2018 har samtliga chefer inom socialförvaltningen genomfört verksamhetsoch ekonomiuppföljningar månadsvis. I ekonomiuppföljningen ingår det förutom
att analysera verksamhetens budgetavvikelse att lägga en prognos för helåret. Detta har medfört en högre grad av medvetenhet för ekonomi samt ökat analysförmågan bland cheferna. Månadsuppföljningarna presenteras i nämnd samt att varje
medarbetare kan ta del av den.
För året 2018 uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om - 12,3 mkr (se tabell
nedan).
Socialförvaltningens budgetram uppgår till 298,3 mkr (286,3 mkr exklusive
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tilläggsbudget) för 2018. I budgeterad ram ingår satsningar om totalt 10,6 mkr för
budgetåret.





Ökade kostnader för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, 5,0 mkr.
Utredningslägenhet och ökning för öppenvårdsinsatser på hemmaplan,
1,0 mkr.
Prioritering av projektet rätt till heltid samt äldreomsorgens kvalitetspris,
2,0 mkr.
Prioritering av minskade arbetsgrupper genom ökad chefstäthet, 2,6 mkr.

Under hösten beslutade Kommunfullmäktige (§ 186) att bevilja tilläggsbudget om
12,0 mkr för socialförvaltningen. Tilläggsbudgeten redovisas centralt på socialförvaltningen.
Bemanningsenhetens underskott härleds till ett nytt arbetssätt 2018 jämfört med
föregående år. Det innebär att vikarier endast bokas på korttidsvikariat och därmed belastar semesterlöner enheten negativt. Utöver det bidrar sjukfrånvaro till
resterande del av underskottet.
Inom hälso- och sjukvård härleds avvikelsen till hög sjukfrånvaro inom sjuksköterskegruppen vilket leder till höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Kostnaderna för hjälpmedel har under perioden ökat till högre nivåer än normalt vilket
främst beror på tidig hemtagning från primärvården samt utbyte av äldre hjälpmedel.
Särskilt boendes avvikelse beror på hög sjukfrånvaro för perioden där verksamheten har ökade kostnader både för timvikarie, över- och fyllnadstid. Högre bemanningsnyckel till följd av hög vårdtyngd påverkar också avvikelsen negativt i början på året. Under året har bemanningsnyckeln stabiliserats till under budgeterad
nivå. Uppstarten och nedläggningen av den tillfälliga korttidsenheten Gläntan
bidrar till underskott med 0,5 mkr.
Hemtjänstens avvikelse beror främst på sjukfrånvaro. Antalet hemtjänsttimmar
har ökat under året och är fler ca 3 800 fler än vad som budgeterats. Då året inleddes med ett lägre behov än 2017 hade flera enheter svårt att anpassa verksamheten. Under senhösten har de flesta områden anpassats efter behoven.
Inom omsorgen om funktionsnedsatta har ökat antal ärenden inom korttidsverksamheten samt mycket höga underskott på särskilt två gruppbostäder och inom
boendestödet bidragit till avvikelsen. Majoriteten av verksamheterna inom omsorgen om funktionsnedsatta har dessutom haft svårt att anpassa sig efter förändrade
behov hos brukarna, det tar för lång tid att ställa om verksamheterna. Detta gäller
både minskning och utökning. Även sjukfrånvaron bidrar till underskottet. Ett
assistansärende som tidigare finansierats av Försäkringskassan fick under föregående år avslag vilket medför en högre kostnad för kommunen då ersättning uteblir.
Individ- och familjeomsorgens avvikelse härleds till fler placeringar än budgeterat. Då kommunen inte har kunnat erbjuda familjehemsplaceringar i egen regi har
individerna placerats i konsulentstötta familjehem, vilket är ett mer kostsamt alternativ. Verksamheten har även anlitat konsulter som socialsekreterare vilket inte
ryms inom budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd har varit betydligt
högre än tidigare år, detta förklaras av att många nyanlända går ur etableringen
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utan möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, större familjer samt fler individer med psykisk sjukdom. Även fler antal hemmaplansinsatser än väntat har verkställts under senare delen av året vilket bidrar till ökade kostnader.
Verksamheten för stöd och insatser har under året anpassats efter behovet då antalet ensamkommande individer har minskat. Enheten har verkställt ett stort antal
hemmaplansinsatser som annars kunnat resultera i externa placeringar. Kostnaden
för en hemmaplansinsats är betydligt lägre än en extern placeringskostnad.

Ekonomisk sammanställning
Budget

Redovisat

Avvikelse

30 686

19 988

10 698

1 419

2 179

-760

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenhet

72

Hälso- och sjukvård

23 592

26 013

-2 421

73

Särskilt boende

77 678

80 052

-2 374

74

Ordinärt boende

73 090

75 244

-2 153

75

Omsorgen om funktionsneds.

63 798

70 776

-6 978

76

Individ- och familjeomsorg

28 384

40 893

-12 510

78

Stöd och insatser

0

-4 227

4 227

79

Projekt

0

0

0

298 648

310 918

-12 269

Summa

Nämndsmål
Medborgare
Nämndens mål
Vi har delaktighet och inflytande
Analys
Socialnämnd
Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar.
Arbetet med delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det
har även varit en viss förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande.
Vi har samverkan för insyn och lika villkor.
Analys
Socialnämnd
Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras för
att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen,
Ölands gymnasium och Arbetsmarkandsenheten har startat för att kunna erbjuda korta utbildningar för dessa personer. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus, extratjänst,
resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning. Målet är att öka antalet personer med sysselsättning med 50 % och verksamheten har uppfyllt detta. För att få ut fler personer
i meningsfull sysselsättning skulle till exempel ett Återbruk -vara ett steg för att må bättre och på
sikt bli självförsörjande.
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Nämndens mål
Försörjningsstöd ska under 2019 utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt.
Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter
Analys
Socialnämnd
Övervägande goda resultat i våra uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Fortsatta
satsningar behöver göras i arbete med bemötande/bemötandeplan. Följsamheten till basala
hygienrutiner och klädregler bör dock förbättras.
Genom arbetet med mindre arbetsgrupper knutna till fasta brukare har verksamheterna uppnått
en personalkontinuitet på runt 14 personer, målvärde som SKL rekommenderar är 15 personer.
Personalen känner sina brukare väl, detta ger brukarna trygghet och omsorg av god kvalitet.
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till
att verksamheterna kan arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättrar och säkerställer kvalitén.

Ekonomi
Nämndens mål
Vi har kostnadsmedvetna medarbetare
Analys
Socialnämnd
Inom äldreomsorgens hemtjänst används en modell för resursfördelning (RFM) som följer SKLs
rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen
leder i sin tur till ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. Biståndshandläggarnas beslut har
följts upp regelbundet och veckoteam har genomförts enligt rutin.
Arbetet med att inventera och effektivisera inköpen av hjälpmedel är påbörjat, ökat samarbete
med hjälpmedelsnämnden i Kalmar län (KHS).
Målet är att styra om resurserna för att starta upp och bygga stöd och omsorg med tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen för att så långt som möjligt undvika externa placeringar.
Utfallet av genomsnittskostnad per dygn av HVB-placeringar inom individ och familjeomsorgen
är under perioden januari-december lägre än målvärdet.

Företagande
Nämndens mål
Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer
Analys
Socialnämnd
Samarbetet med de frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med bidrag till föreningar som främjar medborgare som har behov av våra verksamheter. God samverkan med
volontärer som en gång i vecka går på promenad med de som bor på äldreboende. Daglig verksamhet är också en enhet som arbetar med samverkan med frivilligorganisationer. Samverkan
med polis, förebyggande team och frivilliga vuxna som ska fältarbeta på kvällstid vid helger och
specifika helgdagar och skolavslutningar är uppstartad och fungerar bra. För tillfället är det några
vuxna som anslutit sig till gruppen "vuxna på stan".

Medarbetare
Nämndens mål
Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet.
Analys
Socialnämnd
I samarbete med HR/personalavdelningen har det tagits fram ett ledarutvecklingsprogram på
individ- och gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom ett chefskörkort, där det ingår utbildKommunfullmäktige
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Nämndens mål
ning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi och arbetsrätt.
Hälften av enheterna har förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron. Majoriteten av enheterna
som har hög sjukfrånvaro har en eller flera medarbetare som är långtidssjukskrivna vilket påverkar resultatet. Rehabilitering och planering för att medarbetare ska komma i arbete är i igång.
Det finns även medarbetare som inte förväntas komma åter i arbete och där enhetschef tar hjälp
av HR/personalavdelningen för att avsluta rehabiliteringsarbetet och avsluta anställningen. Verka
för att ge gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare.

Miljö- och kultur
Nämndens mål
Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare.
Analys
Socialnämnd
Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Arbete
för minskad användning av engångsartiklar sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.
Ett samarbete har påbörjats med Kalmar läns museum. Syftet med samarbetet är att personalen
ska få stöd i sitt arbete med våra äldre gällande bemötande, aktivering, samtalsämnen och tidsresor. Alla enheter har ombud som bildat en projektgrupp som regelbundet har studiecirklar med
museets personal.
Samtliga brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta bjuds in att delta vid kultur och/eller
fritidsaktiviteter via inbjudningar från fritidsgruppen som anordnar olika typer av aktiviteter med
regelbundenhet och med varierande innehåll.

Framtid
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till följd av
ändrad lagstiftning samt de politiska beslut som ska implementeras. Fokus råder
på ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten.
Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården tillsammans med hälsocentralen, går in ett mer aktivt läge 2019 där rehabenheten och
hemtjänsten ska involveras i högre utsträckning för att bygga vidare på en fungerande modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt. Fortsätta utveckla digitala lösningar och ett virtuellt hemsjukhuset utifrån ett
lyckosamt pilotprojekt med en mindre grupp hjärtsviktspatienter. Framtidsplanerna är att hemsjukhuset ska kunna vidareutveckla fler lösningar för olika symtomkontroller och bygga vidare på fasta vårdkontakter med hjälp av digitala verktyg.
Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet delade turer
fortsätter under 2019. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny
kunskap och mer stöd för att leda verksamheterna framöver. Återkoppling av resultat efterfrågas i större utsträckning och kvalitetsledning ger systematisk uppföljning, analys och utveckling. Förvaltningen arbetar fram ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som följer föreskrifterna för SOSFS 2011:9.
E-Hälsa och teknik i människans tjänst, kommer i framtiden att vara mer utvecklat
i vår kommun. Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare samt att
kunna ansöka digitalt via en e-tjänst inom försörjningsstöd.
Utvecklingsarbete är uppstartat för att arbeta än mer med utredningar och behandKommunfullmäktige
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ling på hemmaplan. I utvecklingen handlar det om att skapa välfungerande processer i flödet mellan utredning och verkställighet för få förväntad och bästa effekten av insatsen. Syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna för placeringarna samt uppbyggnad av att kunna erbjuda öppenvård i olika
former. Detta för att stärka individerna att bli så självständiga som möjligt samt
undvika slutenvård om det inte bedöms var en självklar vårdinsats.
Utmaningen inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rör en förändring av befintlig verksamhet till att omfatta flera tjänster i kommunal regi som
tidigare köpts av externa aktörer. Samtidigt ska de unga som får permanent uppehållstillstånd, fortsättningsvis ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett bra
sätt i samhället.
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Bilaga 3 - Utbildningsnämnden
Nämnden i korthet
Rambudget 2018

176 667 tkr

Budgetavvikelse 2018

1 986 tkr

Ordförande

Lennart Andersson (S)

Förvaltningschef

Helena Svensson

Viktiga händelser under året
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär
utökad skolplikt från 6 års ålder. I praktiken innebär det inte så stora förändringar
i och med att nästan alla 6-åringar gick i förskoleklass även innan det blev obligatoriskt. Det som blir nytt är att närvaroplikt inträder och samma lagstiftning kring
närvaro som övriga grundskolan tillämpas. Ökade krav på undervisning i svenska
och matematik ställs och huvudmannen måste följa upp kunskapsutvecklingen
även i förskoleklassen.
Skolinspektionen granskade verksamheterna under hösten 2018. En regelbunden
kvalitetsgranskning gjordes på Slottsskolan och Viktoriaskolan. Skolinspektionen
granskade fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero
samt bedömning och betygssättning. På Slottsskolan identifierade Skolinspektionen utvecklingsområde gällande studiero. På Viktoriaskolan identifierade Skolinspektionen utvecklingsområden gällande rektors ledarskap, undervisning samt
bedömning. Under december månad genomfördes en regelbunden tillsyn på huvudmannen inklusive Åkerboskolan, Köpings skola samt Gärdslösa skola. Besluten från denna granskning har inte kommit i sin helhet ännu.
Förskolan i Böda har under många år haft dålig luftkvalitet. Olika åtgärder har
vidtagits utan resultat. I augusti flyttade förskolan tillfälligt ur lokalerna medan en
utredning av luftkvaliteten pågick. Utredningen visade att luften inte hade ohälsosamma nivåer av ämnen, men att lukten ändå är en olägenhet. En överenskommelse med fastighetsägaren nåddes under hösten och förskolan kommer att flytta in i
nyrenoverade lokaler i gamla idrottsbyggnaden under april 2019.
Även förskolan Skogsbrynets lokaler är utdömda och en upphandling genomfördes under hösten av nya lokaler. Skogsbrynets nya lokaler beräknas vara färdiga
till sommaren 2019.
Asylboendet på Ekerum stängdes ned i maj månad vilket innebar en minskning av
nyanlända elever på framför allt Rälla skola men även på Slottsskolan.
Under hösten kom Borgholm på 6:e plats i Lärarförbundets skolranking. I Öppna
jämförelser kom vi på plats 29. Detta innebär att vi är bland de 10% bästa skolorna i landet. När vi analyserar vår måluppfyllelse ser vi att resultatet är sämre för
våra flerspråkiga elever. Ungefär 11% av eleverna i Borgholms kommuns grundskola är nyanlända, d.v.s. har varit i Sverige mindre än fyra år. Betyg och måluppfyllelse för dessa elever visar att det fortfarande finns stora behov av studiehandledning på modersmål. Det skolverksprojekt som kommunen varit delaktig i under
två år har gett möjligheten att utveckla metoder och modeller för att jobba med
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våra flerspråkiga elever.
Kulturskolan flyttade in i sina nya lokaler i Kronomagasinet under våren och hade
en välbesökt invigning i april. Kulturskolan når enligt statistik från 2017 40% av
alla barn och ungdomar mellan 7-15 år i kommunen. Det är nästan en dubblering
sedan 2015 då vi nådde 23%.
Biblioteket genomförde förtidsröstning för riksdagsvalet och har utvecklat sina
andra aktiviteter under året. Tillsammans med Kulturskolan genomfördes också
projektet Mer för fler som bland annat resulterat i en bokcykel, musiklärare till
utlåning m.m.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för 2018 en budgetavvikelse om 1 986 tkr (se
tabell nedan).
Förvaltningens budgetram uppgår till 176,7 mkr. En satsning på utökning av skolledartjänster gjordes på 1,1 mkr varav 0,4 mkr utgjordes av ökad budgetram.
Ökade kostnader för skolskjuts uppstod under höstterminen, i och med ny upphandling. Kostnaden låg på ca 500 tkr och finansierades inom ramen under 2018.
Inför 2018 års budget fick alla förskolor och skolor göra minskningar i förhållande till 2017. Det resulterade i t.ex. minskade grupptimmar, samläsning inom vissa
ämnen mellan årskurser, ökat antal barn per pedagog i förskolan. Konsekvensbeskrivningar gjordes och följdes upp under året. Cheferna har arbetat med att minimera riskerna och tillsammans med personalen lyckats hålla en god kvalitet även
2018.
Under 2018 återfinns ett överskott inom de centrala stödfunktionerna, vilket härleds främst till interkommunal ersättning och central administration. Under november månad erhöll utbildningsförvaltningen intäkter från Migrationsverket vilka innefattar eftersökta kostnader under 2014-2017. Då dessa intäkter ansetts vara
osäkra har de inte varit inkluderade i tidigare bokslut och är därmed direkt resultatpåverkade. Kostnaderna för den interkommunala ersättningen har under december varit låga, något som beror på att förvaltningen har fakturerat för elever som
går i andra kommuner. Vidare har elever som varit medräknade tidigare visat sig
inte vara aktuella längre på grund av olika anledningar. Vid årets slut återfinns ett
underskott vad gäller tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen används för barn som har
ett omfattande behov av särskilt stöd. Nedan visualiseras kostnader för interkommunal ersättning och tilläggsbelopp samt budget för båda.
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Norra området, främst Åkerbo grundskola, uppvisar en negativ budgetavvikelse
för 2018. Underskottet härleds främst till personalkostnader då extra anställd personal varit aktuell under olika period för att stödja elever med särskilda behov.
Vidare visar områdets administration ett underskott på grund av extra fjärrvärmekostnader som inte debiterats korrekt under året.
Underskottet på centrala området härleds främst till Skogsbrynet förskola, Viktoria fritidshem och Slottsskolan administration. Skogsbrynet förskola har under
2018 inte nått upp till den intäktsnivå som varit beräknad vad gäller barnomsorg.
Viktoria fritidshem visar på högre personalkostnader än budgeterat till följd av ett
ökat elevantal. I och med detta har även intäkterna ökat, men inte i samma nivå
för att möta de ökade personalkostnaderna. Administrationen på Slottsskolan har
under året haft lägre intäkter för asyl än beräknat, vilket skapar underskottet. Detta
beror på minskat antal asylsökande elever, bland annat då Ekerums asylboende
stängde under våren.
Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar även södra områdets administration i form av förlorade intäkter i förhållande till budgeterad nivå. Den ofinansierade kostnaden beräknades till cirka 543 tkr. Vidare har högre personalkostnader
än budgeterad nivå funnits under våren på grund av sjukdomar och elever i behov
av extra stöd.
Kulturområdet visar ett sammantaget överskott. Kulturskolan visar nästintill en
budget i balans på grund av något högre intäkter under året än förväntat, vilket
visar på ett stort intresse för verksamheten. Biblioteket visar ett större överskott,
främst på grund av den vakans som funnits under våren, men även på grund av
intäkter för arbete kring valet.
På samtliga områden har inköp av nödvändiga läromedel och förbrukningsmaterial gjorts under december månad. Även inventarier som varit trasiga har köpts in
för att skapa en bättre miljö för elever och personal.
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Ekonomisk sammanställning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Total
60

Central stödfunktion

60 595

55 033

5 562

61

Norra rektorsområdet

20 659

22 181

-1 522

62

Centrala rektorsområdet

47 965

49 015

-1 050

63

Södra rektorsområdet

38 351

39 788

-1 438

65

Kulturområdet

9 085

8 691

394

69

Projekt

0

-40

40

176 655

174 669

1 986

Summa

Nämndsmål
Medborgare
Nämndens mål
Inflytande
Analys
Utbildningsnämnd
Inflytande och delaktighet är en viktig del av alla våra verksamheter. Barn och elever ges möjlighet till inflytande i det dagliga arbetet i förskola och skola. De undersökningar som Skolinspektionen genomfört i årskurs 5 och 9 visar att inflytandet i årskurs 9 är bättre än jämförelsekommunerna och i årskurs 5 är det något sämre. Skolornas egna analyser av inflytande visar att målet
är nått.
Kulturskolan och Biblioteket har tillsammans gått in i ett projekt som SKL driver som heter Mer
för fler, som handlar om att brukarna ska få inflytande över verksamheternas innehåll och former. Projektet är avslutat och resultatet blev bl.a. "låna en musiklärare på biblioteket", bokcykel
mm.
Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
Analys
Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. För att skapa ett gott klimat för lärande och
utveckling är tryggheten en bas. Under vårterminen 2018 har Skolinspektionens Skolenkät genomförts i Borgholms kommun. Där deltar elever i årskurs 5 och 9, vårdnadshavare samt personal. Enkäten visar att eleverna i årskurs 5 är något mindre trygga i Borgholms kommun jämfört
med andra kommuner, medan eleverna i årskurs 9 upplever sig mer trygga än i övriga kommuner som gjort enkäten. Vårdnadshavarna upplever en något mindre trygghet och även mindre
förtroende när det gäller skolans möjligheter att förhindra kränkningar än jämförelsekommunerna. 91% av vårdnadshavarna tycker att deras barn är trygga i skolan (92% i alla deltagande
kommuner) och 77% anser att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar (78% i alla
deltagande kommuner).
För att öka tryggheten jobbar alla förskolor och skolor med likabehandlingsplaner där man bl.a.
kartlägger otrygga platser, genomför elevintervjuer och föräldrasamverkan för att sedan planera
aktiviteter och åtgärder. Exempel på åtgärder är att fritidspedagogerna ordnar organiserade
aktiviteter på raster, ökad bemanning på raster, förebyggande arbete i klassrummen för att förhindra kränkningar, temadagar mm. Projektet för upprustning av utemiljön på skolor och förskolor 2016-2017 är nu slutförd och innebär att det finns ett större utbud av aktiviteter på raster på
de enheter som ingått i projektet. På högstadienivå finns ett aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och förebyggande teamet, för att minska och förebygga användning av alkohol,
narkotika och tobak.
Hösten 2018 infördes ett digitalt system för att anmäla och utreda barns/elevers upplevda kränkKommunfullmäktige
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Nämndens mål
ningar. Systemet har givit en bättre struktur för arbetet och en tydlig statistik som används i
trygghetsgrupperna för att följa upp och arbeta förebyggande.
I Kulturskola och Bibliotek bedöms tryggheten som god.
Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.
Analys
Digitalisering är vår största utmaning men också möjlighet i samhället idag. I skolans värld blir
det viktigt att hänga med så att morgondagens arbetskraft får med sig kunskaper och färdigheter
som kommer att efterfrågas när de är färdiga att gå ut i arbete. I Borgholms kommun har stora
satsningar på hårdvara och infrastruktur gjorts på IT-området, men vi ser att vi inte längre är i
framkant, utan vi behöver satsa mer i de lägre åldrarna. Från årskurs 6 har eleverna ett eget ITverktyg, men i F-5-skolorna finns klassuppsättningar med IT-verktyg. De mindre skolorna har
bara en klassuppsättning per skola. Hårdvara och infrastruktur är basnivå för att digitaliseringen
ska vara möjlig, sedan är det kompetensutveckling och mjukvara som måste till för att få en bra
användning.
Under 2018 genomför skolledningen en kompetensutvecklingssatsning via Skolverket som heter
Att leda digitalisering, för att vara rustade för att ta nästa steg mot en mer digitaliserad skola.
Utbildningsförvaltningen har tillsatt förstelärare inom området digitalisering för att ytterligare
utveckla området.

Ekonomi
Nämndens mål
Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
Analys
Den elevpeng som utarbetades under hösten 2017 har implementerats under 2018 och utvärderats efter hand. Vissa justeringar har gjorts inför budget 2019. Cheferna har utvecklat en större
kompetens kring budgetarbete och en aktiv dialog med både personalavdelning och ekonomiavdelning har gett goda resultat.
Vi arbetar aktivt med att hålla oss a'jour med de olika statsbidrag som framför allt Skolverket
hanterar och lyckas därmed skapa förutsättningar för utvecklingsarbete trots en begränsad budget.

Företagande
Nämndens mål
Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.
Analys
Behörighet till gymnasiet har forskning visat som den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska
nå arbetsmarknaden. För att stå sig väl på arbetsmarknaden behövs också gymnasieutbildning.
Arbetet för att nå detta mål genomsyrar all verksamhet, från förskola till skola och även bibliotek
och kulturskola. Med gemensamma krafter kan vi hitta vägar till barnens lärande som gör att
våra elever får slutbetyg i årskurs 9.
De senaste åren har Borgholm haft mycket goda resultat gällande årskurs 9. 2018 var inget
undantag, meritvärdet ligger kvar på ungefär samma nivå, 228 jämfört med 229 år 2017. Behörigheten till gymnasiet ökade från 88% 2017 till 89% 2018. I SKL:s Öppna jämförelser hamnade
Borgholm på plats 29, vilket innebär att Borgholm är bland Sveriges 10% bästa skolkommuner.
Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.
Analys
Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu
enklare kan hitta information. Fler e-tjänster har skapats för att förenkla för vårdnadshavare att
t.ex. ansöka om barnomsorg eller följa sitt barns utveckling.
Ett aktivt arbete med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, pågår och vi bedömer att vi ligger
väl till för att uppfylla kraven.
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Nämndens mål
Nämndens administration har utvecklats i och med införandet av ett digitalt arbetsflöde.

Medarbetare
Nämndens mål
Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.
Analys
Medarbetarenkäten för 2018 visar på mycket goda resultat när det gäller arbetsmotivation, 4,7
på en femgradig skala. När det gäller frågorna om kompetens och utveckling ligger förvaltningen
också högt, 4,2.
När det gäller ledarskapsfrågor ser vi att den satsningen på fler chefer i verksamheten har gett
frukt. Till exempel har vi ökat på frågan om chefen är lätt att nå, från 3,7 (2016) till 4,1 (2018).
Alla frågor inom ledarskap har något högre resultat för utbildningsförvaltningen jämfört med hela
kommunen. Alla arbetsplatser har gjort en plan för att förbättra resultaten utifrån deras medarbetarenkät. Cheferna ansvarar för att genomföra planerna.
Kompetensutveckling som genomförts under året är till exempel Traumamedveten Omsorg
(TMO) i samarbete med Rädda Barnen, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA),
Tekniktäta klassrum, Lågaffektivt bemötande och Specialpedagogik för lärande. En del satsningar görs för alla enheter och en del för vissa, beroende på behov. Satsningarna på TMO och
SKUA har gjorts utifrån vårt arbete med att höja måluppfyllelsen för flerspråkiga elever.

Miljö- och kultur
Nämndens mål
Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika
natur- och kulturvärden.
Analys
Utbildningsnämnd
Kulturverksamheterna märks i all verksamhet, allt från Ölandssamlingen på biblioteket och Kulturskolans framträdanden till undervisningens kopplingar till det lokala kulturarvet genom Kulturgarantin. Ett närmare samarbete har utvecklats mellan bibliotek och kulturskola bland annat
genom satsningen Mer för fler. Mer för fler går ut på att genom brukarinflytande nå ut med bibliotekets och Kulturskolans verksamheter till målgrupper som man inte annars når.
Förskolor och skolor arbetar aktivt med kommunens Kulturgaranti samt med satsningen Skapande skola.

Framtid
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att det fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Dessutom väljer
knappt 10% av kommunens elever att gå i skola i annan kommun. Detta gör att
det i våra mindre skolor kan bli svårt att få hela klasser och få ett tjänsteunderlag
som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal. Samtidigt har timplanen
ökat vilket gör att behovet av lärare ökat. Rekrytering av pedagoger i både förskola och grundskola är ett strategiskt viktigt område, vilket gör det viktigt att satsa
på arbetsmiljö för både personal och rektorer.
Att möta alla barn och elever utifrån deras behov är en ständig utmaning. Detta
ställer krav på elevhälsoarbetet både lokalt och centralt. Inom ett par år ser vi att
en särskoleenhet förmodligen behöver återuppbyggas eftersom barn med särskolebehov ökar inom förskolan.
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Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste tiden. Skogsbrynets förskola får nya lokaler under 2019, Sandhorvans förskola i
Böda flyttar till nyrenoverade lokaler. Åkerboskolan står också inför stora förändringar framöver. Att renovera och bygga lokaler är långsamma och kostsamma
projekt, men miljön i förskola/skola är ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa goda läroprocesser, som vi hoppas att kunna utveckla i Borgholms kommun.
Lokalprojekten behöver få ett mer strategiskt perspektiv med utgångspunkt i den
verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
Inom biblioteksverksamheten undersöker vi möjligheten till meröppet för att öka
tillgängligheten. En nationell satsning "Stärkta bibliotek" finansierar studien och
nya medel för införande kommer att sökas, men förmodligen behövs också kommunala investeringar för att möjliggöra förändringen.
2019 firar Kulturskolan 50 år och Kronomagasinet 200 år, detta kommer att firas
på olika sätt. Tyvärr försvinner samtidigt ett statsbidrag från hösten 2019, vilket
innebär en minskning av utbudet. Andra finansieringsmöjligheter/projektbidrag
utreds också.
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Bilaga 4 - Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden i korthet
Rambudget 2018

14 994 tkr (13 480 tkr exkl. bostadsanpassning)

Budgetavvikelse 2018

-1 031 tkr (-911 tkr exkl. bostadsanpassning)

Ordförande

Lennart Bohlin

Förvaltningschef

Linda Hedlund

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom samhällsplanering, byggande, miljö- och hälsoskydd inkl. livsmedelstillsyn och serveringstillstånd, naturvårdsfrågor och bostadsanpassningsbidrag. Samhällsbyggnadsnämnden är myndighetsnämnd inom samma områden och svarar för tillsyn och kontroll
av cirka 1200 verksamheter inom kommunen, bland annat många kommunala
verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, särskilda boenden, fastigheter,
storkök, vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering, va-planering, bygglov,
bostadsanpassning, energi- och klimatrådgivning, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd inkl. tobak och läkemedel, strandskydd samt natur
och miljö.
Kommunstyrelsen ansvarar för vissa samhällsbyggnadsverksamheter som utförs
av samhällsbyggnadsförvaltningen; översiktsplanering, kart- och GIS, regional
trafikplanering, Servicecenter inkl. viss kommuninformation.
Verksamheten syftar till att tillgodose medborgarnas behov genom att ge förutsättningar för hållbar utveckling, ge god service och information och därmed skapa
goda förutsättningar för utveckling och att leva och bo i Borgholms kommun.

Viktiga händelser under året






Beslut om förändrad organisation där förvaltningen slås ihop med kommunledningen från årsskiftet. Samhällsbyggnadsnämnden blir Miljö- och
Byggnadsnämnd.
Satsning på att rekrytera nyckeltjänster så att förvaltningens samtliga tjänster är bemannade. Bra bemanning är en förutsättning för att kunna utföra
det arbete som åligger kommunen och för att generera intäkter som är nödvändiga för att hålla en budget i balans.
Utveckling av administrationen för ökad digitalisering, effektivare arbetssätt och bättre service både till handläggare, medborgare samt företagare.
Utveckling av Servicecenter mot att kunna ge medborgare och företagare
bättre service direkt, utan att behöva hänvisa vidare.
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Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar för 2018 en negativ budgetavvikelse om
-911 tkr exkl. bostadsanpassningen. Bostadsanpassningen uppvisar en negativ
budgetavvikelse om -120 tkr. Förvaltningens budgetram för 2018 inklusive bostadsanpassningen uppgår till 15 mkr, 13,5 mkr exklusive bostadsanpassningen.
En stor del av underskottet härleds till förvaltningens administration. Under början av året har det funnits personal som inte inrymts i förvaltningens budget. Vidare belastar kommunens telefonikostnader samhällsbyggnadsförvaltningen. Avsikten var att internfakturera delar av kostnaderna till kommunens övriga förvaltningar. Detta har inte gjorts utan samtliga kostnader belastar samhällsbyggnadsförvaltningen vilket därmed bidrar till förvaltningens underskott.
Under andra halvan av 2018 utökades antalet byggnadsinspektörer, dessvärre utan
att intäkterna ökade i samma takt. Systemkostnader utan tillräcklig höjd för i budget bidrar även till underskottet på byggenheten.
Planenheten uppvisar totalt för året nästintill en budget i balans. Enheten har under året fått intäkter från större projekt, samtidigt som högre personalkostnader
och systemkostnader återfinns på enheten. Vidare har enheten varit i behov av
konsulter under året, vilket genererat kostnader högre än budgeterad nivå.
Miljö- och hälsoskydd visar en budget i balans 2018. Under sommaren har extra
personal krävts och en förstärkning av bemanning har gjort under hösten. Detta
har finansierats med högre intäkter än budgeterat, främst vad gäller alkoholhandläggning.
Bostadsanpassningen visar för 2018 en budgetavvikelse på -120 tkr. December
har inneburit högre kostnader för bostadsanpassningsuppdrag än tidigare under
året, något som till stor del förklarar årets resultat.

Ekonomisk sammanställning
Budget

Redovisat

Avvikelse

519

474

45

7 962

8 735

-773

Total
80

Samhällsbyggnadsförvaltning

81

Admin och servicecenter

82

Bygg

-1 198

-968

-230

83

Plan

2 385

2 353

32

84

Miljö- och hälsoskydd

3 810

3 803

7

85

Projekt

0

-7

7

89

Bostadsanpassning

1 515

1 634

-120

14 993

16 024

-1 031

Summa
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Nämndsmål
Medborgare
Nämndens mål
Skapa förutsättningar för hög tillgänglighet, bra service och ett gott bemötande
Analys
Samhällsbyggnadsnämnd
Ett gott bemötande och god service prioriteras högt av nämnden. Hög tillgänglighet är inte alltid
möjligt att uppnå, utan vi strävar efter ökad tydlighet, så att det klart framgår när t.ex. en handläggare kommer att vara anträffbar.
Kontinuerligt förbättringsarbete sker. Målet är delvis uppnått eftersom förvaltningen anser att det
finns utrymme för ständig förbättring. Förvaltningen har fått positiv kritik för bemötande. Negativ
kritik härrör i de allra flesta fall till enstaka extra komplicerade ärenden.
Kommunens satsning "förenkla helt enkelt" och ökat deltagande i mätningar av prestation (t.ex.
löpande insikt) ger förhoppningsvis resultat.
I all verksamhet gäller likabehandling avseende bland annat kön, ålder och etnisk bakgrund
Analys
Samhällsbyggnadsnämnd
Förvaltningen ser inga indikationer att målet inte uppfylls. Likabehandling är en självklarhet i allt
myndighetsarbete.
Förtydliga och förenkla för medborgarna att använda förvaltningens olika tjänster på bästa
sätt
Analys
Samhällsbyggnadsnämnd
Målet är delvis uppnått eftersom förvaltningen anser att det finns utrymme för ständig förbättring.
Förvaltningen anser att det finns möjligheter till flera och enkla digitala tjänster. Förvaltningen har
som ambition att ärenden kan följas digitalt, vilket även skulle skapa en effektivare arbetsplats.
Förbättringsarbete sker inom området men går långsamt framåt eftersom det saknas särskilda
resurser för utvecklingsarbete.

Ekonomi
Nämndens mål
Klara av budgetmålen och sträva mot ökad självfinansiering
Analys
Förvaltningen visar inte en budget i balans för 2018 vilket beror på felburgeteringar. Trots detta
ökar självfinansieringen under tertial 3 på grund av ökade intäkter.
Använda de resurser som finns effektivt för att ge maximal service till kommuninvånarna
Analys
Samhällsbyggnadsnämnd
Förvaltningen har lagt mycket arbete på att effektivisera, främst administrativt, och även att öka
det administrativa stödet till tillsynsverksamheten. Ytterligare effektiviseringsarbete och ökad
digitalisering krävs. Fokus under sista tertialen har varit lovärenden enlig PBL. Arbetet måste
effektiviseras då en lagändring annars kommer leda till intäktstapp 2019.

Företagande
Nämndens mål
Ge företagare bättre service genom ökad tydlighet
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Nämndens mål
Analys
Samhällsbyggnadsnämnd
God service till företagare är prioriterat, och vi har påbörjat en åtgärdsplan med stöd av det kommunövergripande projektet "Förenkla helt enkelt". Vi sporrar också oss själva genom att delta i
SKL:s undersökning Löpande insikt, som syftar till att mäta företagsklimatet.
Arbeta för ett konstruktivt bemötande av företagare
Analys
Samhällsbyggnadsnämnd
Ytterligare ett mål med ständig förbättringspotential. Förvaltningen arbetar för ett konstruktiv
bemötande av alla parter, företagare och övriga kommuninnevånare/kunder.
Att underlätta för företagare är ett viktigt politiskt mål och förvaltningen gör sitt yttersta efter givna
förutsättningar. Förvaltningen strävar efter smidighet utan att åsidosätta de lagar och regelverk
som finns för att utöva tillsyn. Dialogen om bemötande är ständigt öppen på förvaltningen.

Medarbetare
Nämndens mål
Kontinuerligt följa upp arbetsfördelning, arbetsbelastning och arbetsmiljö och åtgärda efter
behov
Analys
Arbetsbelastningen är hög. Bemanningen gör att arbetsbelastningen förblir hög eftersom personalen sällan eller aldrig är fulltalig. Ständig närvaro på alla tjänster skulle krävas för en rimlig
arbetsbelastning, och det är inte realistiskt att uppnå. Personalomsättningen är hög, och enskilda
uppsägningar av nyckelpersoner påverkar mycket. Hittills har det dock fungerat relativt bra att
rekrytera, men självklart uppstår problem varje gång någon ska ersättas. Den nya ska läras upp
och det har ofta föregåtts av en period när tjänsten varit obemannad.

Miljö- och kultur
Nämndens mål
I myndighetsutövning göra avvägningar som uppfyller kommunfullmäktiges mål inom ramen
för gällande lagstiftning
Analys
Samhällsbyggnadsnämnd
Förvaltningen bedömer att avvägningar mellan olika målformuleringar och lagstiftning har lyckats. En tätare diskussion mellan nämnden och tjänstemännen har bidragit till detta. I överklagade ärenden går oftast överprövande myndighet på förvaltningens linje, vilket också kan ses som
ett tecken på goda avvägningar.

Framtid
Inför 2019 förändras organisationen och tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen
slås ihop med kommunledningen. Samhällsbyggnadsnämnden ersätts med en Miljö- och byggnadsnämnd. Plan- och byggenheten samt miljötillsynsenheten inom
kommunledningen kommer att arbeta med de sakfrågor som sorterar under den
nya nämnden.
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Bilaga 5 - Överförmyndarnämnden
Nämnden i korthet
Rambudget 2018

960 tkr

Budgetavvikelse 2018

-699 tkr

Ordförande

Lars-Göran Andersson

Förvaltningschef

Hanna Löfgren

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn
överförmyndare, förvaltare och gode män. Verksamheten för överförmyndare har
från och med 2016 flyttat till Kalmar kommun och bildat gemensam tjänsteorganisation mellan Kalmar, Borgholm och Mörbylånga.

Viktiga händelser under året


Under 2018 har överförmyndare verksamheten bytt verksamhetsstöd till dataprogrammet Wärna go vilket kommer underlätta och effektivisera handläggningen.



Antalet ärenden avseende ensamkommande barn har minskat och övriga ärenden
ligger på samma nivå som tidigare år.



Ersättningen från migrationsverket förändrades. Vilket innebär att kommunen
står för hela kostnaden när det gäller befintliga ärenden. Schablonersättning betalas ut till kommunen endast vid nya ärenden.

Ekonomisk analys
Överförmyndaren redovisar en budgetavvikelse på -699 tkr. Den främsta orsaken till underskottet är högre kostnader för arvoden än budgeterat där en del avser kostnad för gode
män till ensamkommande barn samt den del som är kostnaden för gode män. Ännu är inte
all eftersökning hos migrationsverket reglerad för tidigare år.

Ekonomisk sammanställning ansvar
Budget

Redovisat

Avvikelse

960

1 659

-699

Total
2030

Överförmyndare

Framtid
Det har tagits beslut om en ny Överförmyndare nämnd där Borgholm, Mörbylånga och
Kalmar ingår och denna kommer att träda ikraft 1 januari 2019.
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Här kommer mitt svar på interpellation från Per Lublin gällande e-handel– Införandet av e-handel påverkar inte tiden för inköp för vår baspersonal i
omsorgerna, snarare är det ett lättare digitalt verktyg där alla leverantörer finns på ett
och samma ställe. Personalen har tidigare beställt digitalt men från flera olika
leverantörer.
– Uppackning av varor sker dagligen av baspersonalen (som tidigare) och blir heller
inte någon skillnad, det är arbetsuppgifter som måste utföras löpande för att
verksamheterna ska fungera.
Hälsar vänligen
Magnus Ståhl (S)
Socialnämndens ordförande

104

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 65

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-18

65

Dnr 2019/7 101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin ÖP) till socialnämndens ordförande gällande e-handelsbeställning etc
Beslut
Kommunfullmäktige ger rätt att ställa interpellationen som besvaras vid nästkommande sammanträde.
Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) ställer 2019-03-18 följande interpellation till socialnämndens ordförande Magnus Ståhl (S):
”Hur ställer du dig till att omsorgspersonalen får lägga tid på e-handelbeställning av
matvaror till avdelningarna, upp-packning etc – tid som annars skulle kunnat ägnas
omsorgstagarna på ett mera direkt sätt?”
Dagens sammanträde
På ordförandens fråga ger kommunfullmäktige rätt att ställa interpellationen som besvaras vid kommande sammanträde.
Skickas till
Magnus Ståhl
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

105

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 42

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-26

42

Dnr 2019/46 206 KS

Ny taxa tobak samt revidering av text för serveringstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta förslag till avgifter gällande ansökan om tobaksförsäljning
5 000 kronor i ansökningsavgift.
1 500 kronor i årlig tillsynsavgift knutet till tobaksförsäljning.

att

revidera punkt 2.1 fast avgift till ”Sanktionsavgift efter två påminnelser debiteras med högsta rörliga tillsynsavgift”.

att

avgifterna träder i kraft omedelbart efter justering av kommunfullmäktiges beslut.

att

delegera till miljö och byggnadsnämnden att för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex
för Kommunal Verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret.

Ärendebeskrivning
Miljö och byggnadsnämnden föreslår 2019-01-24 § 14 kommunfullmäktige
att anta avgifter efter ny lag om tobak och liknande produkter.
att i och med den nya lagen bör text för serveringstillstånd revideras.
att kommunfullmäktige delegerar till nämnden att justera avgifterna.
Med en ny tobakslag som antogs 2018-12-12 och som ska börja gälla 2019-07-01
kommer det att bli tillståndspliktigt att sälja tobak och liknande produkter. I enlighet
med lagen ska det göras en prövning av det sökta tillståndet som i stort motsvarar
prövning av ansökan om serveringstillstånd.
Avgifter för prövning av tillstånd och tillsyn ska vara relevanta sett till innehåll och
täcka de arbetsinsatser som krävs av förvaltningens handläggare. De föreslagna beloppen är samstämmiga inom länet
5 000 kronor i ansökningsavgift.
1 500 kronor i årlig tillsynsavgift knutet till tobaksförsäljning.
Revidering av text på taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen. I 2.1
fast avgift per år finns sanktionsavgift efter två påminnelser av restaurangrapport ett
belopp 11 000 kronor. Detta revideras med följande text ”Sanktionsavgift efte två påminnelser debiteras med högsta rörliga tillsynsavgift”.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-24 § 14.
Förtydligande tjänsteskrivelse 2019-03-15 att ansökan kommer att gälla alla som
säljer tobak även redan befintliga verksamheter som är anmälda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-26

42

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Beslut krävs skyndsamt då lagen träder i kraft i närtid. Taxan har tagits fram utifrån
lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer. Antal verksamheter
med tillsynskrav samt utifrån en omvärldsanalys där andra kommuners taxor studerats. Inom länet kommer taxorna vara likvärdiga. Viss skillnad finns då främst på tillsynsavgiften då denna uträknas på nedlagd arbetstid.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag ur Borgholm kommun Taxor SBN 2018
Antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 180

TAXA FÖR TILLSTÅNDSPRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN
1. Ansökningsavgifter
1.1 Servering till allmänheten kr
1.1.1 Stadigvarande (permanent) serveringstillstånd
Nyansökan eller byte av delägare 50%

9 000

Företag med befintligt serveringstillstånd i kommunen

6 500

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8 000

Utökat/ändrat tillstånd (serveringsyta/byte delägare 50%)

4 500

Utökad serveringstid efter normaltid (kl 01.00)

4 500

Tillfällig ändring (t ex av serveringsyta, tid inom normaltid)

2 000

Organisationsförändring (ej nya ägare)

2 000

Gemensamt serveringsutrymme (per tillståndshavare)

3 500

1.1.2 Tillfälligt serveringstillstånd
Max 10 enstaka tillfällen/år eller 10 veckor (en tidsperiod)

7 600

2-3 dagar

4 400

1 dag

3 200

Max 10 enstaka tillfällen/år eller 10 veckor (en tidsperiod) för företag med befintligt
tillstånd i kommunen, ej erinran/varning

3 000

3 dagar provsmakning vid arrangemang för partihandlare

3 900

Gemensamt serveringsutrymme, för max 3 tillståndshavare

4 500

1.2. Servering till slutna sällskap
1.2.1 Stadigvarande (permanent) serveringstillstånd
Nyansökan eller byte av delägare 50%

9 000

Cateringtillstånd, inkl godkännande av lokal

8 000

Tillfällig ändring 1-3 dagar

1 000

Tillfällig ändring 3 dagar

2 000

1.2.2 Tillfälligt serveringstillstånd
Slutna sällskap per tillfälle (ej fler än 10 årligen)

500

1.3 Kunskapsprov
1.3.1.1 Serveringstillstånd till allmänheten,
stadigvarande

2 000

1.3.1.2 Serveringstillstånd till allmänheten, tillfälligt

2 000

1.3.2.1 Serveringstillstånd till slutna sällskap,
stadigvarande

2 000

1.3.2.2 Serveringstillstånd till slutna sällskap, tillfälligt

500

2. Tillsynsavgifter(gäller endast stadigvarande tillstånd)
Kommunfullmäktige
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Utdrag ur Borgholm kommun Taxor SBN 2018
Antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 180

2.1 Fast avgift kr per år
Varje serveringsställe med normaltid (kl 11.00 01.00)

1 500

Tillägg efter normaltid

1 800

Trafikservering båt

1 000

Påminnelseavgift restaurangrapport

1 000

Sanktionsavgift efter två påminnelser debiteras med
högsta rörliga tillsynsavgift

15 000

2.2 Rörlig avgift (baserad på omsättningen av alkoholdrycker)
Klasser

Omsättning, kr

kr/år

1.

-100 000

2000

2.

100 001-250 000

3000

3.

250 001-500 000

5000

4.

500 001-1 000 000

6000

5.

1 000 001-2 000 000

8000

6.

2 000 001-3 000 000

10 000

7.

3 000001-4 000 000

12 000

8.

4 000 001- 6 000 000

13 500

9.

6 000 001- uppåt

15 000

3 Ansökningsavgift Tobaksförsäljning samt tillsynsavgifter.
3.1 Försäljning av folköl, receptfria läkemedel kr
Nyansökan tobaksförsäljning eller byte av delägare
mer än 50%
Tobak

5 000 kr (Ansökningsavgift)

Folköl

1 000 kr

Folköl, tobak

2 000 kr

Receptfria läkemedel

1 500 kr

Receptfria läkemedel och folköl/tobak

2 500 kr

Receptfria läkemdel, folköl, tobak

3 000 kr

E-ciggaretter

1000 kr

Kombination med alla 4

3 500 kr

1 500 kr

Administrativ avgift 239 kr/ gäller ej ansökan rörande tobakstillstånd.
Vid andvändande av E-tjänst 0 kr

Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-03-15
Jens Andersson, 0485-88067
jens.andersson@borgholm.se

Taxa tobak
Sammanfattning av ärendet
Den 1 Juli träder den nya tobakslagen ikraft. Det blir då tillståndspliktigt att
sälja tobaksvaror vilket betyder ett ansökningsförfarande för de som vill
fortsätta sälja tobak. Själva förfarandet av utredning motsvarar den som
idag finns gällande serveringstillstånd. Detta är grunden för ny taxa då det
förut endast var anmälningspliktigt helt kostnadsfritt förutom tillsynsavgiften.
I påminnelseavgifter avseende restaurangrapport ändras ”sanktionsavgift”
som tidigare var 11000 kr vilket motsvarade högsta tariff på föregående
antagna taxa till att efter 2 påminnelser:
Sanktionsavgift efter två påminnelser debiteras med högsta rörliga tillsyns
avgift.

Beslutsunderlag
Sedan den nya tobakslagen antogs 12 december 2018 har vi i vårat nätverk
kalmar län tillsammans med länsstyrelsen förberett oss med allt vad som
det innebär med en ny lagstiftning. Bland annat kom vi överens om att vi i
länet skulle försöka så långt det går att få en likvärdig taxa i avseende
tillstånd för tobaksförsäljning, men även tillsynsarbetet givetvis. Beloppet är
framtaget mot den tid som vi behöver för att handlägga ett ärende. Taxan är
likvärdig i hela Kalmar län ( 5000 kr). Ansökan kommer att gälla alla som
säljer tobak även redan befintliga verksamheter som är anmälda.

Jens Andersson
Alkoholhandläggare

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

miljobyggnadsnamnden@borgholm.se
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Telefon

Fax

Bankgiro

Box 52
387 21 Borgholm

Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00
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650-5044

212000-0795
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 43

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-26
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Dnr 2019/64 106 KS

Revidering; förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet har i skrivelse 2018-12-05 föreslagit medlemmarna i förbundet att anta reviderad förbundsordning.
Följande revideringar har gjorts för att göra förbundsordningen mer ändamålsenlig:
- Landstinget i Kalmar läns ombildning till Region Kalmar län – allmänt i förbundsordningen.
- Förtydligandet om vilka som kan väljas in i Samordningsförbundets styrelse § 6.
- Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9.
- Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantalet i samband med medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13.
- Förtydligandet om val av revisorer samt primärkommunala nämndens ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17.
- Förtydligande kring arvodes- och ersättningsregler § 18.
Beslutsunderlag
Samordningsförbundets skrivelse.
Reviderad förbundsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12 § 54 med förslag att anta revideringen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum 20181130

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Förbundsordning för Samordningsförbundet
i Kalmar län.
Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.
§ 1 Namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län.
§ 2 Säte
Samordningsförbundets säte är Kalmar.
§ 3 Medlemmar
Förbundets medlemmar är Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna
tillsammans är en part.
§ 4 Ändamål
Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och berörda
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska
användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller
förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
§ 5 Uppgifter
Samordningsförbundet har till uppgift att
– besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
– stödja samverkan mellan samverkansparterna,
– finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och
som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av
förebyggande karaktär,
– besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas,
– ansvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt
– ansvara för upprättande av budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
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§ 6 Organisation
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från
regionfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen
samt en ledamot från kommunfullmäktige i respektive deltagande kommun. För varje ledamot
ska en personlig ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.
Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från regionen respektive
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.
§ 7 Beslutanderätt
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Utgången i
omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här
minst två tredjedelar av de röstberättigade.
§ 8 Beslutsfrågor
Styrelsen fattar beslut om
– mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget, delegationsordning samt fastställer årsredovisning.
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av
tjänster avsedda för enskilda.
§ 9 Personal
Styrelsen ska utse en förbundschef som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens
anvisningar. Den kan delegera till förbundschef att fatta beslut enligt delegationsordning.
Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen.
Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att
utföra uppgifter inom förbundet.
§ 10 Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av
förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
§ 11 Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.
Samordningsförbundet i Kalmar Län
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§ 12 Kungörelser
Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt revisorernas
protokoll ska anslås på regionens och deltagande kommuners officiella anslagstavlor.
§ 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till de medel man tillfört förbundet.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
regionen med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån
invånarantalet den 1 november före det år som fördelningen avser.
Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år.
§ 14 Styrning och insyn
Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband med bokslut
redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga
krediter för verksamheten.
§ 15 Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet och
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.
Den ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.
Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 §
kommunallagen.
§ 16 Finansiering
Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida medel till
samordningsförbundet.
§ 17 Revisorer och revision
Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska
granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.
Försäkringskassan utser statens revisor. Regionen utser en revisor. Kommunförbundet i
Kalmar län nominerar en revisor. Valet görs därefter av respektive fullmäktige.
Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De
väljs från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i regionen och kommuner har
ägt rum i hela landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision
tillämpas bestämmelserna i 26 § i FinsamL.
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§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare
Arvoden och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen samt presidium och
arbetsutskott utbetalas av Samordningsförbundet i Kalmar län och fastställs av
förbundsstyrelsen. Dessa arvodes- och ersättningsregler har sin utgångspunkt i de
ersättningsnivåer för dagarvoden som gäller för Region Kalmar län.
Arvode till revisorer, valda av regionen och kommunerna betalas av Samordningsförbundet i
Kalmar län.
§ 19 Utträde
En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde likvidation
för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som
sägs i 13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska
upplösning ske endast om det beslutas enligt 20 §.
§ 20 Likvidation och upplösning
Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller när
förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen 2003:1210 om finansiell
samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är
förbundet upplöst.
§ 21 Tvister
Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i
Sverige.
§ 22 Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23)
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.
Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse.
Denna förbundsordning träder i kraft den 1 mars 2019
Samordningsförbundet i Kalmar Län
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Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län.
Samordningsförbundet i Kalmar län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).
Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.

§ 1 Namn Förbundets namn är Samordningsförbundet i Kalmar län.
§ 2 Säte Samordningsförbundets säte är Kalmar.
§ 3 Medlemmar Förbundets medlemmar är Landstinget och kommunerna i Kalmar län,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De utgör fyra parter varav kommunerna tillsammans är
en part.
§ 4 Ändamål Förbundets ändamål är att inom Kalmar län bedriva en finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda
kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga
att förvärvsarbeta.
§ 5 Uppgifter Samordningsförbundet har till uppgift att – besluta om mål och riktlinjer för den
finansiella samordningen, – stödja samverkan mellan samverkansparterna, – finansiera insatser som
avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande
parternas samlade ansvarsområde, som också kan vara av förebyggande karaktär, – besluta på vilket
sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, – ansvara för
uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt – ansvara för upprättande av budget
och årsredovisning för den finansiella samordningen.
§ 6 Organisation Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Den ska bestå av tre ledamöter från
landstingsfullmäktige, en ledamot från Försäkringskassan, en ledamot från Arbetsförmedlingen samt
en fullmäktigeledamot från respektive deltagande kommun. För varje ledamot ska en personlig
ersättare utses. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser inom sig en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande.
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Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av sex ledamöter. En ledamot från vardera
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och två ledamöter från landstinget respektive
kommunerna. Arbetsutskottet bereder ärenden åt styrelsen och fattar beslut enligt delegation.
§ 7 Beslutanderätt Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Utgången i omröstningar bestäms genom kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet avses här
minst två tredjedelar av de röstberättigade.
§ 8 Beslutsfrågor Styrelsen fattar beslut om – mål, riktlinjer, verksamhetsplan, budget,
delegationsordning samt fastställer årsredovisning.
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster
avsedda för enskilda.
§ 9 Personal Styrelsen ska utse en tjänsteman som har att leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar. Den kan delegera till tjänstemannen att fatta beslut enligt
delegationsordning. Fattade beslut ska anmälas till förbundsstyrelsen.
Styrelsen kan även inom ramen för tilldelade medel anställa den personal som fordras för att utföra
uppgifter inom förbundet.
§ 10 Samråd Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna
som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
§ 11 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen.
§ 12 Kungörelser Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden samt
revisorernas protokoll ska anslås på landstingets och deltagande kommuners officiella anslagstavlor.
§ 13 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader Medlemmarna har vid varje
tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de medel man tillfört förbundet.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen av kostnaderna är sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
landstinget med en fjärdedel samt kommunerna med tillsammans en fjärdedel utifrån invånarantalet
den 1 oktober före det år som fördelningen avser.
Förbundets ekonomiska överskott i årsbokslut balanseras över till nästkommande år.
§ 14 Styrning och insyn. Styrelsen ska upprätta halvårsuppföljning. Den ska också årligen i samband
med bokslut redovisa verksamhetens utfall till medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter
för verksamheten.
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§ 15 Budget Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet
och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska en preciserad årsbudget
upprättas. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Den
ska dessförinnan samråda med medlemmarna om budgeten.
Styrelsens sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt enligt 8 kap 22 §
kommunallagen.
§ 16 Finansiering. Finansiering ska ske genom att varje medlem kvartalsvis i förskott överför likvida
medel till samordningsförbundet.
§ 17 Revisorer och revision. Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt
styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.
Försäkringskassan utser statens revisor. Landstinget och de kommuner som är medlemmar i
förbundet kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. För
kommunernas del kan primärkommunala nämnden nominera revisor(er). Valet görs därefter av
respektive fullmäktige.
Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. Revisorer väljs för fyra år. De väljs
från och med den 1 april året efter det val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum i hela
landet. Mandattid för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas
bestämmelserna i 26 § i Finsam L.
§ 18 Ersättning till ledamöter, revisorer och ersättare Arvoden och andra ersättningar till ledamöter
och ersättare i styrelsen utgår enligt de ersättningsregler som gäller för Landstinget i Kalmar län, i
den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman. Arvode till revisorer betalas av medlem
som utsett revisor.
§ 19 Utträde. En medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Medför ett utträde
likvidation för samordningsförbundet ska uppsägningstiden vara tre år och i annat fall två år.
Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i
13 §. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske
endast om det beslutas enligt 20 §.
§ 20 Likvidation och upplösning. Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är
överens därom eller när förutsättningarna för samordningsförbund vad som sägs i 3 § lagen
2003:1210 om finansiell samordning inte längre uppfylls. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett
samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen
svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker
genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av
betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.
Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se
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Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen
och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.
§ 21 Tvister. Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän
domstol i Sverige.
§ 22 Arkivtillsyn. Kommunstyrelsen i Kalmar kommun ansvarar för tillsynen av att
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
§ 23 Förbundets bildande och ändringar i förbundsordningen (23) Samordningsförbundet bildades
den 1 oktober 2005.

Ändringar och tillägg i förbundsordningen föreslås av förbundsstyrelsen och godkänns av de
medlemmar som utsett samordningsförbundets styrelse.

Denna förbundsordning trädde i kraft den 1 december 2014

Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 44

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-26

44

Dnr 2019/66 106 KS

Revidering; avtal och reglemente samt val till hjälpmedelsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

godkänna reviderat förslag till avtal och förändringar i reglemente för hjälpmedelsnämnden.

att

välja socialnämndens ordförande Magnus Ståhl (S) till ordinarie ledamot i
hjälpmedelsnämnden.

att

välja socialnämndens 1:e vice ordförande Ulrika Lindh (C) till ersättare i
hjälpmedelsnämnden.

Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsnämnden beslutade 2018-11-23 § 19 att Kalmar Kommun ska ta fram
ett förslag till reviderat avtal och reglemente med ändring av antalet ledamöter i
hjälpmedelsnämnden. Anledningen till att förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är dels att regionförbundet ändras och att primärkommunala nämnden
inte kommer att finnas kvar och dels revisorernas rapport kring hjälpmedelsnämndens verksamhet.
Hjälpmedelsnämnden har därefter beslutat att godkänna framtaget förslag till revidering av ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län” samt att överlämna förslaget för beslut och undertecknande till
respektive kommuns fullmäktige.
Föreslagna förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”
med att:
- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning.
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan kommunerna i Kalmar län” föreslogs förändring av:
- 4 § Nämndens sammansättning
- 13 § arbetsutskott
- 14 § beredning av ärenden
- 17 § ersättning till förtroendevalda
Beslutsunderlag
Hjälpmedelsnämnden 2018-11-23 § 19.
Skrivelser, avtal och reglemente.
Tjänsteskrivelse 2019-03-04.
Dagens sammanträde
På ordförandens fråga om ledamot och ersättare läggs följande förslag:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-26
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Nina Andersson-Junkka (S) föreslår socialnämndens ordförande Magnus Ståhl (S)
till ledamot i hjälpmedelsnämnden.
Tomas Zander (C) föreslår socialnämndens 1:e vice ordförande Ulrika Lindh (C) till
ersättare i hjälpmedelsnämnden.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslagen.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND

I KALMAR LÄN

§ 19

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-11-23

Revidering avtal och reglemente hjälpmedelsnämnden
Bakgrund
Förslag till ny sammansättning är att samtliga kommuner utser en ordinarie
ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser ordförande och Västerviks
kommun utser vice ordförande.
Arvodesersättning bör tas fram till hjälpmedelsnämndens ledamöter, ordförande
och vice ordförande.
En ny sammansättning av hjälpmedelsnämnden kräver ändringar i avtal och
respektive kommuns fullmäktige. Beslut behöver tas i respektive kommuns
fullmäktige.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar att Kalmar Kommun tar fram förslag till ett
reviderat avtal och reglemente med ändring av antalet ledamöter i
hjälpmedelsnämnden. Respektive deltagande kommun har en ledamot och en
ersättare i hjälpmedelsnämnden. Ordförande är Kalmar Kommuns representant.
Vice ordförande Västerviks kommuns representant Förslag till arvodesersättning
till hjälpmedelsnämndens ledamöter, ordförande och vice ordförande.
Förslag till nytt avtal och reglemente beslutas på hjälpmedelsnämndens första
sammanträde i januari. Förnyat avtal och reglemente därefter till respektive
kommuns fullmäktige för beslut och undertecknande.
__________

Sekreterare

Therése Ekholm

Justeras

Dzenita Abaza
Ordförande

Henrik Yngvesson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 januari 2019
1
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AVTAL OM GEMENSAM NÄMND FÖR
HJÄLPMEDELSVERKSAMHET
Mellan Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun,
Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns
kommun, Torsås kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun.
Ovan nämnda kommuner (med undantag för Torsås kommun) har kommit överens om att
fr.o.m. 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd, kallad Kommunernas hjälpmedelsnämnd i
Kalmar län (hädanefter kallad för nämnden), för samverkan angående rehabilitering och
försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. För nämndens arbete gäller reglemente enligt
bilaga 3.
Torsås kommun kommer fr.o.m. 1 januari 2014 att ingå i nämnden. De bilagor i detta avtal som
reglerar själva uppstarten gäller därför inte för Torsås kommun. Torsås kommun får istället betala
en kostnad för själva uppstarten och en inträdesavgift enligt bilaga 6.
Detta innebär att årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i 7 § nedan.
Avtalshandlingar med bilagor och dess inbördes ordning
Följande handlingar utgör delar av avtalet.
Avtal om inrättande av gemensam nämnd för kommunerna i Kalmar läns gemensamma
hjälpmedelsverksamhet – denna handling.









Bilaga 1 – Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan
kommunerna i Kalmar län
Bilaga 2 – Överenskommelse om delaktighet i upphandling och sortimentsgruppsarbete
Bilaga 3 – Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten
Bilaga 3 – Överenskommelse om särskilda villkor för verksamhetsåret 2012
Bilaga 4 – Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan
kommunerna i Kalmar län
Bilaga 5 – Budget år 2012
Bilaga 6 – Torsås kommuns inträde i hjälpmedelssamverkan
Bilaga 7 – Nytt reglemente efter Torsås kommuns inträde

124

2 (5)
1 § Uppgifter m.m.
Kalmar kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. Nämnden ingår i
värdkommunens organisation. Nämnden ansvarar gentemot de olika huvudmännen för den
verksamhet och de uppgifter som de samverkande kommunerna enligt detta avtal lagt på
nämnden.
Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande avancerade tekniska
hjälpmedel och driften av en länsövergripande enhet, Hjälpmedelsenheten i Kalmar län
(hädanefter kallad hjälpmedelsenheten). I detta ingår funktioner för upphandling, inköp,
lagerhållning, teknisk service, rådgivning/utprovning, recirkulation, distribution, utbildning,
utveckling, information, ekonomisk redovisning, IT-stöd samt sammankallande för
sortimentgrupp. För verksamhetsbeskrivning se bilaga 1. De samverkande kommunerna
fastställer ett gemensamt sortiment. Service ges på lika villkor för kommunerna.
De samverkande kommunerna är överens om att samarbetet ska bedrivas med ett likställt och
demokratiskt arbetssätt.
2 § Nämndens sammansättning
Parterna rekommenderar att den gemensamma nämnden skall bestå av femton ledamöter och
femton ersättare. Oskarshamn, Västervik och Kalmar utser vardera två ledamöter och två
ersättare. Övriga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser
även ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser ordförande och Västerviks kommun
utser vice ordförande i nämnden.
Nämnden skall ha ett arbetsutskott. Parterna är överens om att ledamöterna bör utses på följande
sätt. Utskottet skall bestå av tre ordinarie ledamöter, varav en ledamot och en ersättare från
Kalmar kommun, en ledamot och en ersättare från kommungruppen Mörbylånga, Borgholm,
Nybro, Emmaboda, Torsås samt en ledamot och en ersättare från kommungruppen Västervik,
Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Vimmerby.
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och ledamot från Oskarshamn.
3 § Mandatperiod
Den gemensamma nämndens mandatperiod ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter
det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Första mandatperioden löper
dock från den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014.
Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning (se nedan om uppsägning
under 10 §) av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
4 § Administration
Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun har ansvaret för beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens verksamhet.
Den för uppgiften inrättade hjälpmedelsenheten har ansvaret för den praktiska
hjälpmedelsverksamheten. Enhetschefen för hjälpmedelsenheten är föredragande i nämnden.
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5 § Insyn och inflytande i förvaltningen
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller
nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive kommun kvartalsvis rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
En ledningsgrupp bestående av tjänstemän ska inrättas. Gruppen ska föreslå inriktning av
verksamheten, följa utvecklingen av verksamheten samt i övrigt bevaka kommunernas intressen.
Budget och bokslut ska underställas ledningsgruppen för synpunkter.
Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare i ledningsgruppen.
Ledningsgruppen har vid behov möjlighet att låta andra än ledamöterna närvara.
Ledningsgruppen ska utse ordförande, tillika sammankallande.
Ledningsgruppen ska under första året sammanträda minst åtta till tio gånger. Därefter beslutar
gruppen om antal möten per år. Möten och sammanträden förläggs i mitten av länet om inte
ledningsgruppen bestämmer något annat.
Utöver de tolv ledamöterna och ersättarna ingår enhetschefen för hjälpmedelsenheten i
ledningsgruppen. Enhetschefen och verksamhetschefen är föredragande i ledningsgruppen.
§ 6 Uppföljning
Uppföljning av verksamheten ska ske kvartalsvis. Ledningsgruppen föreslår nämnden vad som
ska följas upp samt hur uppföljning skall ske.
§ 7 Kostnadsfördelning
Efter samråd med övriga samverkande kommuner ska kommunfullmäktige i värdkommunen
fastställa budget och verksamhetsplan för nämnden. Förslag till budget och verksamhetsplan ska
tillställas kommunerna senast den 30 april varje år.
De samverkande kommunerna svarar för nämndens och hjälpmedelsenhetens kostnader.
Respektive kommun ska utge en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel
(antalet kommuninvånare/antalet invånare i de samverkande kommunerna) av de totala
kostnaderna. Vid beräkning av budgeten ska invånarantalet den 1 november föregående år ligga
till grund för beräkningen.
Den årliga avgiften ska erläggas halvårsvis i förskott, under mars och september varje år, efter
faktura från hjälpmedelsenheten.
Ekonomisk avstämning ska göras kvartalsvis. Kalmar kommun ska omgående meddela de
samverkande kommunerna resultatet av avstämningen. Månadsstatistik lämnas för uppföljning till
varje kommun.
Vid avveckling av verksamheten svarar de samverkande kommunerna för kostnaderna enligt
samma fördelningsgrund som i andra stycket ovan.
Om det under år 2012 konstateras att förutsättningarna för kommunernas framtida
hjälpmedelsförsörjning innebär kostnader som hänför sig till verksamhetsövergång av personal
och som medför övertalighet, så förbinder sig de samverkande kommunerna att solidariskt dela
på denna överkostnad under den angivna perioden.
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8 § Äganderätt till egendom
Var och en av de samverkande kommunerna behåller äganderätten till de inventarier, varulager
och reservdelslager som den kommunen äger vid ingången av giltighetstiden för detta avtal och
som de därefter förvärvar.
9 § Försäkring
Den kommun som har äganderätt till egendom som nyttjas i hjälpmedelsverksamheten har
ansvaret för att egendomen är försäkrad.
10 § Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2012 t.o.m. den 31 december 2014. Därefter löper avtalet
tills vidare med två kalenderårs uppsägningstid.
Uppsägning kan tidigast ske efter 36 månader, det vill säga tidigast den 31 december 2014 för att
träda i kraft den 1 januari två år senare.
Uppsägning från någon part skall vara skriftlig.
11 § Omförhandling
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal skulle väsentligt förändras har den
berörda kommunen rätt att påkalla omförhandling av detta avtal.
12 § Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
13 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun godkänt
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.
Avtalet är upprättat i tolv likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Kalmar kommun
Johan Persson, ordf. kommunstyrelsen

För Västerviks kommun
Dan Nilsson, ordf. kommunstyrelsen

För Oskarshamns kommun
Andreas Erlandsson, ordf. kommunstyrelsen

För Nybro kommun
Christina Davidson, ordf. kommunstyrelsen

För Vimmerby kommun
Ingela Nilsson Nachtweij, ordf. kommunstyrelsen

För Mörbylånga kommun
Matilda Wärenfalk, ordf. kommunstyrelsen

För Hultsfreds kommun
Lars Rosander, ordf. kommunstyrelsen

För Mönsterås kommun
Anders Johansson, ordf. kommunstyrelsen
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För Borgholms kommun
Ilko Corkovic, ordf. kommunstyrelsen

För Emmaboda kommun
Johan Jonsson, ordf. kommunstyrelsen

För Högsby kommun
Stina Johansson Evertsson, ordf. kommunstyrelsen

För Torsås kommun
Henrik Nilsson Bokor, ordf. kommunstyrelsen
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Bilaga 3

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län
Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby,
Högsby, Oskarshamn, Västervik kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari
2012 inrätta en gemensam nämnd kallad Kalmar läns kommuners Hjälpmedelsnämnd, för
samverkan angående tekniska hjälpmedel. Fr.o.m. den 1 januari 2014 omfattas även Torsås
kommun av överenskommelsen. Kalmar kommun är värdkommun för den gemensamma
nämnden, som tillsätts i Kalmar kommun och ingår i dess organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente antaget av respektive kommunfullmäktige
i de samverkande kommunerna och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den
gemensamma nämnden.
1 § Uppgifter m.m.
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande
försörjningen av tekniska hjälpmedel. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.
Nämnde ska till respektive kommun kvartalsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är.
2 § Mandatperiod
Den gemensamma nämndens mandatperiod ska vara fyra år räknat från den 1 januari året
efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet
skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
3 § Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Kalmar kommun om inte nämnden bestämmer annat
4 § Nämndens sammansättning
Nämnden består av fjorton ledamöter och fjorton ersättare. Kalmar, Västervik och
Oskarshamn utser två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera, medan övriga kommuner
utser vardera en ledamot och en ersättare .Kalmar kommun utser bland nämndledamöterna
ordförande och vice ordförande.
Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser ordförande och Västerviks kommun
utser vice ordförande i nämnden.
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och ledamot från Oskarshamn.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │
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5 § Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens
ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har inträtt i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra när
ärendet handlagts.
6 § Anmälan av förhinder
Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde ska ledamoten kalla sin ersättare
till sammanträdet.
Om en ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde ska snarast anmäla det till nämndens sekreterare. Ledamot som kallat ersättare
att delta vid sammanträdet ska även anmäla detta till sekreteraren.
7 § Ordförande svarar för kallelsen till sammanträde.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får delta vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som hör till ett ärende ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat
sätt.
Kallelsen ska även för kännedom tillställas tjänstemännen i den i samverkansavtalet nämnda
ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldsta ledamoten göra detta.
8 § Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten uppgiften. Om ordföranden på grund av
sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden
utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
9 § Justering och anslag av protokoll m.m.
Nämndens protokoll justeras av en ordförande och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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Justering av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas anslagstavlor. Nämndens kansli har ansvaret för att kontrollera när detta har gjorts.
Kansliet bör samråda med de samverkande kommunernas kansli så att anslag görs på samma
dag i samtliga kommuner.
Protokollet ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt föredragande tjänsteman.
Det ska även tillställas tjänstemännen i ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsvarande)
i respektive kommun. Nämndens ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas protokollet.
10 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har bestämts för justering av protokollet.
11 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.
12 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar
13 § Arbetsutskott
Inom nämnden skall det finnas ett arbetsutskott. Det är parternas önskan att arbetsutskottet
ska bestå av tre ledamöter, varav en ledamot och en ersättare från Kalmar kommun, en ledamot och en ersättare från kommungruppen Nybro, Emmaboda, Mörbylånga, Borgholm,
Mönsterås, samt en ledamot och en ersättare från kommungruppen Oskarshamn, Hultsfred,
Högsby, Vimmerby, Västervik.
§ 13 Rätt att delegera inom nämnden
Nämnd får delegera beslutanderätt. Sådant uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar får
ges till
• Presidiet
• ledamot eller ersättare i nämnden
• anställd hos kommunen
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Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av full-mäktige överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
14 § Beredning av ärenden
De ärenden som skall avgöras av den gemensamma nämnde i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs.
Nämnden har rätt att besluta att ett ärende skall tas upp utan föregående beredning.
En ledamot i utskottet får begära att den nämnd under vilken hjälpmedelsfrågorna sorterar i
respektive kommun skall höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt.
När ett ärende har beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
15 § Personuppgiftsansvarig
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens
verksamhetsområde.
16 § Arkiv
Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde.

17 § Ersättning till förtroendevalda
Respektive kommun betalar ut ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i nämnden
enligt de ersättningsbestämmelser som gäller för den kommun ledamoten eller ersättaren företräder.
Ledamöter och ersättare erhåller arvode enligt Kalmar kommuns arvodesregler för förtroendevalda. Ordförande erhåller ett fast årsarvode om 10% och vice ordförande erhåller ett fast
årsarvode om 6 %. Arvodeskostnaderna ska belasta den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet.
18 § Revision
Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande
kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga som vid
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.
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Handläggare
Kari Lindén

Tjänsteutlåtande
Datum 20191115

Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden.

Förslag till beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av ”Avtal
om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet” och ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län”
samt att överlämna förslagen för beslut och undertecknande till respektive
kommuns fullmäktige.

Bakgrund
Hjälpmedelsnämnden tog beslut om förslag till revidering av avtal med länets
kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och revidering av reglemente
för hjälpmedelsnämnden vid sitt sammanträde 181123. Anledningen till att
förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är dels att regionförbundet ändras och primärkommunala nämnden inte kommer att finnas kvar och
dels revisorernas rapport kring hjälpmedelsnämndens verksamhet.
Hjälpmedelsnämnden föreslog förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet” med att:
- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning.
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan
kommunerna i Kalmar Län” föreslogs förändring av:
- 4 § Nämndens sammansättning
- 13 § arbetsutskott
- 14 § beredning av ärenden
- 17 § ersättning till förtroendevalda
Samtliga förändringar redovisas i bilagor förslag till avtal och förslag till reglemente.
KHS
(Kommunal hjälpmedelssamverkan i
Kalmar
län)
Franska vägen 10
393 56 Kalmar

Tel 0480-45 00 00 vx
Fax 0480-45 28 50
khs@kalmar.se
www.kalmar.se

Besöksadress Kalmar
Franska vägen 10
Besöksadress Västervik
Timmergatan 2B
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Förslag till ny avtalstext och förändringar i reglementet ska beslutas av respektive fullmäktige i avtalskommunerna. Nytt avtal ska sedan undertecknas av
ansvarig i respektive kommun.
Vid hjälpmedelsnämnden 181123 beslutades att:
”Förslag till nytt avtal och reglemente beslutas på hjälpmedelsnämndens första
sammanträde i januari. Förnyat avtal och reglemente därefter till respektive kommuns fullmäktige för beslut och undertecknande”
Kari Linden
Hjälpmedelschef

Bilaga:
- Förslag till avtal.
- Förslag till reglemente
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Protokollsutdrag
2019-02-07
Styrelsen
1

§ 12

D 2018/5

Information om styrdokument
Utöver stadgar finns för kommunförbundet rutiner kring arvoden, firmateckning attestregler,
delegationsordning och reglemente för styrelsen.
Information om nya val av ombud till kommande förbundsmöten under mandatperioden. På
grund av fråga om ansvarsfrihet behöver inför nästa förbundsmöte, i början av 2020, de
kommuner som utsett samma personer till styrelse som till ombud för förbundsmöte att välja nya
ombud. Varje kommun ska ha en ledamot med personlig ersättare i styrelsen samt ett ombud
med personlig ersättare till förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022.
Information om att reseersättning utgår till arvoderade; ordförande, vice ordförande och
revisorer. Respektive kommun står för ersättning till övriga ledamöter.
En rättelse görs i dokumentet Attestregler, att under ”Syfte och mål” ändra regionförbundet till
kommunförbundet.
Beslut: Styrelsen tar informationen med godkännande till protokollet.

Kommunförbundet Kalmar län │ Besök: Nygatan 34, Kalmar │ Post: Box 743, 391 27 Kalmar │ www.kfkl.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-04-03

2019/80-109

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till kommunfullmäktige

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som inte är
färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden/beslut
Förslag till beslut
att

lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som
slutligt behandlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2018/54-008 – Öland en kommun, Nu!
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 18 – anses besvarad då utredning
redan pågår.
B. Dnr 2018/172-008 – Ny pirarm Sandviks hamn
Kommunstyrelsen 2019-03-26 § 35 – anses besvarat då förslaget ska
beaktas i pågående hamnutredning.

att

lägga redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är
under beredning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av
inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.
Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad
redovisning.
Beslutsunderlag
Redovisning
Beslut från kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret
Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Registrator KS

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER
BEREDNING

MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag - att kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag,
vägföreningar etc.
(Dnr 2016/131-008)
Clas Asp
Inkom 2016-05-23
Beredning
KF 2016-06-13 § 112 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS för
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår, avvaktar utredning från Borgholm Energi angående badplatser

Medborgarförslag - Vegansk mat som standard i skolor och förskolor
(Dnr 2017/253-008)
Kate och Sigge Kalmström
Inkom 2017-10-25
Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 188 - lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag- Placera ett utegym i Bäckmanska parken
(2018/201-008)
Hans Bäck
Inkom 2018-08-30
Kommunfullmäktige 2018-09-17 § 179- lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Medborgarförslag- Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm
(2019/28-008)
Ulrika Alvarmo
Inkom 2019-01-10
Kommunfullmäktige beslutar 2019-02-11 § 28 -överlämnar medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

1
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Medborgarförslag- ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt
(2019/41-008)
Ellinor Jonsson
Inkom 2019-01-21

Medborgarförslag- Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från Borgholm
(2019/42-008)
Stéphanie Mayes
Inkom 2019-01-23
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 29- överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för
beredning.

Medborgarförslag- Borgholms kommun ska ansöka om att bli en "kranmärkt" organisation
(2019/50-008)
Tommy Lindström
Inkom 2019-02-18

Medborgarförslag – Anordna en gång- och cykelväg längs 136:an mellan avfarten Stora Rör
och Rälla
(2019/88-008)
Johanna L Sohlström
Inkom 2019-04-03

2
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MOTIONER
Motion - omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med
minst två rätter på menyn
(Dnr 2018/19-109)
Per Lubin nÖP
Inkom 2018-01-08
Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 10- överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2018-10-24 § 134- föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.

Motion - återskapa tillagningskök vid kommunala äldreboenden
(Dnr 2018/24-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08
Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 15- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.

Motion - utveckling av kommunala trygghetsboenden
(Dnr 2018/31-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08
Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 22 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.
Motion - avsätta medel i 2019 års budget för skapande av Sveriges bästa äldreomsorg.
(Dnr 2018/32-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08
Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 23 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.
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Motion - efterhöra medborgarnas inställning om hur gågatuperioden i centrala Borgholm
ska fastställas
(Dnr 2018/38-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08
Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 26 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.

Motion - Ny sporthall i Borgholm
(Dnr 2018/49-109)
Ilko Corkovic S
Inkom 2018-01-17
Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motion- utveckla gång- och cykelvägar
(Dnr 2018/50-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2018-01-18
Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 41 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Motion – Medborgarombud
(Dnr 2018/66-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-02-05
Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 43 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige
Motion - ändring av markhyrorna i kommunens hamnar
(Dnr 2018/193-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-08-17
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 165- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion - omarbetning av taxor för markhyra i kommunens hamnar
(Dnr 2018/194-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-08-17

4
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Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 166- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion - verka för flytt av turistbyråverksamheten till busstationen
(Dnr 2018/195-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-08-17
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 167- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion - fler hållplatser för kollektivtrafiken i Borgholms innerstad
(Dnr 2018/213-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-09-18
Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 210- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motion- övergångsställe, gångväg samt busshållsplats vid Hälsocentralen
(Dnr 2018/214-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-09-18
Kommunfullmäktige 2018-11-19 §211- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.

Motion - om införandet av begränsat tiggeriförbund
(Dnr 2018/289-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2018-12-19
Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 5- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2019-04-08 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.

Motion - skapa företagsbyar i Borgholms kommun
(Dnr 2018/293-109)
Marwin Johansson och Arne Sjögren KD
Inkom 2018-12-28
Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion- Mötesplatser för äldre
(Dnr 2019/31-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-01-15

5
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Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 30- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2019-04-02 kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-30 kommunstyrelsen
2019-05-20 kommunfullmäktige.

Motion - Borgholms kommun bör tillhandahålla gratis påsar till hushållen för vanligt avfall
(Dnr 2019/71-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-03-14

Motion - förslag om en rådgivande folkomröstning kring Åkerboskolan
(Dnr 2019/72-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-03-14

Motion - förslag om en rådgivande folkomröstning om trafikverkets 2:1 väg på 136:an
(Dnr 2019/73-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-03-14

6
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 18

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-29

18

Dnr 2018/54 008 KS

Medborgarförslag (Karl Bern) - Öland en kommun, Nu!
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat, då en utredning om Öland - en
kommun? redan pågår.

Ärendebeskrivning
Kalle Bern, Resedan 3, 387 35 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2018-01-22 att kommunfullmäktiges beslutar att genomföra sammanslagning av de båda Ölandskommunerna.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 39 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2018-09-24 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås då utredning om Öland en kommun redan pågår.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att förslaget ska anses besvarat i och med att utredning redan pågår.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på och att
anse motionen besvarad, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar
att motionen anses besvarad.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 35

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-26

35

Dnr 2018/172 008 KS

Medborgarförslag (Ronny Cedertorn) - ny pirarm Sandviks hamn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

medborgarförslaget beaktas i pågående hamnutredning.

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen bygger en ca 80 meter lång pirarm från uppställningsplatsen för husbilar vid Sandviks
hamn för att minska påverkan från de västliga vågorna.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-08-20 § 158 förslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 158.
Tjänsteskrivelse 2018-11-07 med förslag att medborgarförslaget beaktas i hamn-utredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04 § 352 med förslag att beakta förslaget
i pågående hamnutredning.
Bedömning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att göra en hamnutredning där förutom
underhållsplan för kommunens hamnar även belysa möjliga driftsformer. Härutöver
har kommunen beslutat om omfattande utbyggnad av Byxelkroks hamn, förstudie av
renovering av Borgholms hamn samt satt av medel för att se vilka akuta underhållsåtgärder som behövs för bland andra Sandviks hamn. Då förslaget innebär omfattande investeringar i Sandviks hamn bör dessa beaktas i pågående hamnutredning.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör förslagsställaren Ronny Cedertorn för sitt
förslag.
Skickas till
Förslagsställaren
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-27

Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB
Till
Borgholm Energi AB

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen

Granskning av Borgholm Energi AB:s verkställande av fullmäktiges beslut
På uppdrag av lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB har PwC granskat
bolagets verkställande av fullmäktiges beslut.
I bifogad rapport redovisas gjorda iakttagelser och bedömningar. Vi har den 27
mars beslutat att överlämna rapporten till Borgholm Energi AB och för kännedom
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten ska biläggas
fullmäktiges handlingar.

För lekmannarevisorerna,

Anders Marell
Lekmannarevisor

Jan Engelholm
Lekmannarevisor

www.pwc.se

Revisionsrapport

Verkställandet av
kommunfullmäktiges beslut

Lisa Åberg

Mars/2019

Lekmannarevisorerna i Borgholm
Energi AB
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Sammanfattning och revisionell
bedömning
PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB granskat bolagets
verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Granskningen syftar till att besvara följande
revisionsfråga:
Har styrelsen för Borgholm Energi AB en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges
beslut verkställs?
Granskningen har avgränsats till beslut som har fattats av fullmäktige från och med den 1
juli år 2016 till och med den 30 november 2018. Granskningen avser revisionsåret 2018
och har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer.
Sammanfattningsvis bedömer vi att styrelsen för Borgholm Energi AB har en
ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Vi grundar vår bedömning på
att fullmäktiges fattade beslut om åtgärd eller uppdrag till bolaget har verkställts under
granskad period och att det finns rutiner för såväl uppföljning av att bolaget verkställer
fullmäktiges beslut som rutiner för att återrapportera verkställda beslut till fullmäktige.
Nedan utvecklas bedömningen för respektive kontrollmål.

1.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Sker verkställighet av
fullmäktiges fattade
beslut om åtgärd eller
uppdrag till Borgholm
Energi AB?

Uppfyllt

Finns rutiner för
uppföljning av
verkställighet hos
Borgholm Energi AB?

Uppfyllt

Månad År
Kund
PwC

Vi bedömer att verkställighet sker av fullmäktiges
fattade beslut om åtgärd eller uppdrag till
Borgholm Energi AB. Vi grundar bedömningen på
att samtliga beslut om åtgärd eller uppdrag under
granskad period har verkställts. Vi noterar dock att
få beslut av uppdrags- eller verkställighetskaraktär
har fattats av kommunfullmäktige under perioden.

Vi bedömer att rutiner finns för uppföljning av
verkställighet hos Borgholm Energi AB. Vi grundar
bedömningen på att beslut fattade av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
redovisas löpande på styrelsesammanträden med
Borgholm Energi AB och i bolagets ledningsgrupp
samt att alla uppdrag och åtgärder som fullmäktige
beslutat att bolaget ska verkställa förs på en
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”restlista” som följs upp löpande. Rutinen för
hantering av beslut från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen har också dokumenterats i en
processbeskrivning/flödesschema.
Finns rutiner för
återrapportering av
verkställda beslut till
fullmäktige?

Månad År
Kund
PwC

Uppfyllt
Vi bedömer att det finns rutiner för
återrapportering av verkställda beslut till
fullmäktige. Vi grundar vår bedömning på att
återrapportering av verkställda beslut sker och
finns dokumenterad i flödesschema över
kommunikationsvägarna mellan kommunen och
Borgholm Energi AB.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Enligt 3 kap 11 § i kommunallagen får kommuner överlämna skötseln av kommunala
angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar. Borgholms kommun har
överlämnat skötseln av den kommunaltekniska servicen till Borgholm Energi AB. Det
innebär att det är bolaget som svarar för kommunalt vatten och avlopp, renhållning,
fastighetsförvaltning, gator, parker och hamnar samt kost och lokalvård. Bolaget bedriver
också elnäts- och fjärrvärmeverksamhet. Borgholm Energi AB ska inom ovan nämnda
verksamhetsområden bereda ärenden åt fullmäktige och ansvara för att fullmäktiges
beslut verkställs.
I samband med planering och fastställande av lekmannarevisorernas granskningsinsatser
under år 2018 beslutades att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut vid
Borgholm Energi AB.

2.2.

Syfte och revisionsfråga

Har styrelsen för Borgholm Energi AB en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges
beslut verkställs?

2.3.




Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725)
Bolagsordning och ägardirektiv för Borgholm Energi AB
Övriga styrande dokument beslutade av fullmäktige

2.4.




Kontrollmål
Sker verkställighet av fullmäktiges fattade beslut om åtgärd eller uppdrag till
Borgholm Energi AB?
Finns rutiner för uppföljning av verkställighet hos Borgholm Energi AB?
Finns rutiner för återrapportering av verkställda beslut till fullmäktige?

2.5.

Avgränsning och metod

Granskningen avgränsas till beslut som har fattats av fullmäktige från och med den 1 juli
år 2016 till och med den 30 november 2018. Granskningen avser Borgholm Energi AB för
revisionsåret 2018.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Protokoll,
tjänsteskrivelser och dokumenterade rutiner samt andra för granskningen relevanta
handlingar har granskats. I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som
föranleder en åtgärd, eller som ger ett uppdrag till bolaget följts upp. Inom ramen för
granskningen har en intervju genomförts med bolagets VD.
Rapporten har sakavstämts av VD för Borgholm Energi AB.

Månad År
Kund
PwC
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3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1.

Sker verkställighet av fullmäktiges fattade
beslut om åtgärd eller uppdrag till Borgholm
Energi AB?

Under granskad period har få beslut fattats av fullmäktige som inneburit ett uppdrag av
verkställighetskaraktär för Borgholms Energi AB. Däremot har ett flertal beslut fattats i
form av fastställelser av taxor, avgifter och antaganden av styrande dokument etc. som
berört bolaget. Nedan redovisas fullmäktiges fattade beslut om åtgärd eller uppdrag till
Borgholm Energi AB under perioden 2016-07-01 – 2018-11-30.

KF § 96, 2017-06-12

Verkställt
JA

Kommentar

JA

Borgholm Energi AB:s
styrelse har i § 105, 2018-0515 behandlat uppdraget om
heltid som norm inom
lokalvårdsverksamheten och i
§ 106, 2018-05-15 avseende
kostverksamheten.

”Antagande av reviderat ägardirektiv
för Borgholm Energi AB”
Kommunfullmäktige beslutar
[…] att överlämna ägardirektivet till
Borgholm Energi AB:s styrelse för
fastställande och att uppmana Borgholm
Energi AB att revidera bolagsordningen
analogt med ägardirektivet.
KF § 193, 2017-12-18
”Heltid som norm”
Kommunfullmäktige beslutar att Borgholm
Energi AB ska ha heltid som norm senast år
2020. Bedömning ska ske utifrån
verksamhetens behov.

KF § 69, 2018-03-19

JA

”Reviderat ägardirektiv för Borgholm
Energi AB ”
Kommunfullmäktige beslutar
[…] att föreslå stämman för Borgholm
Energi AB godkänna densamma och att
uppmana Borgholm Energi AB att revidera
bolagsordning analogt med reviderat
ägardirektiv.
Månad År
Kund
PwC
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3.1.1.

Bedömning

Vi bedömer att verkställighet sker av fullmäktiges fattade beslut om åtgärd eller uppdrag
till Borgholm Energi AB. Vi grundar bedömningen på att samtliga beslut om åtgärd eller
uppdrag under granskad period har verkställts. Vi noterar dock att få beslut av uppdragseller verkställighetskaraktär har fattats av kommunfullmäktige under perioden.

3.2.

Finns rutiner för uppföljning av verkställighet
hos Borgholm Energi AB?

För cirka ett och ett halvt år sedan införde Borgholm Energi AB nya rutiner för
uppföljning av beslut som fullmäktige och kommunstyrelsen fattar och som berör bolaget.
Inledningsvis omfattade rutinen att samtliga beslut lyftes på ledningsgruppen, men under
år 2018 har bolaget utökat rutinen och även infört ett återkommande ärende på styrelsens
dagordning kallat ”Beslut och återrapportering från kommunen”. I beslutsunderlaget för
detta ärende redovisas samtliga beslut från såväl kommunfullmäktige som
kommunstyrelsen som har fattats efter föregående styrelsesammanträde och som i något
avseende berör bolaget.
För två år sedan införde bolaget en rutin som innebär att beslut som ska verkställas förs
på en ”restlista för uppdrag”. Listan följs upp på varje ledningsgrupp och redovisas på
varje styreslemöte. Av listan framgår vilket datum ärendet/beslutet fördes in på listan,
datum för när ärendet ska vara klart, ansvarig handläggare samt ett kommentarsfält.
Restlistan omfattar bolagets samtliga pågående uppdrag och uppdateras inför varje
ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffas en gång i veckan.
Processen för hantering av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns
återgiven i en processbeskrivning/flödesschema. Även kommunikationsvägarna mellan
kommunen och Borgholm Energi AB beskrivs i ett flödesschema.

3.2.1.

Bedömning

Vi bedömer att rutiner finns för uppföljning av verkställighet hos Borgholm Energi AB. Vi
grundar bedömningen på att beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
redovisas löpande på styrelsesammanträden med Borgholm Energi AB och i bolagets
ledningsgrupp samt att alla uppdrag och åtgärder som fullmäktige beslutat att bolaget ska
verkställa förs på en ”restlista” som följs upp löpande. Rutinen för hantering av beslut från
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har också dokumenterats i en
processbeskrivning/flödesschema.

3.3.

Finns rutiner för återrapportering av
verkställda beslut till fullmäktige?

Flödesschemat över kommunikationsvägarna mellan kommunen och Borgholm Energi
AB beskriver även hur flödet till tillbaka till kommunen ska ske. Enligt de intervjuade
finns ett fungerande flöde för återrapportering till fullmäktige. När ett beslut från
fullmäktige har verkställts av bolaget sker en återrapportering till kommunen genom att
beslut från bolaget expedieras av bolagets ledningsadministratör till kommunsekreteraren
för vidare hantering till kommunstyrelsen och/eller fullmäktige.

Månad År
Kund
PwC
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3.3.1.

Bedömning

Vi bedömer att det finns rutiner för återrapportering av verkställda beslut till fullmäktige.
Vi grundar vår bedömning på att återrapportering av verkställda beslut sker och finns
dokumenterad i flödesschema över kommunikationsvägarna mellan kommunen och
Borgholm Energi AB.

2019-03-27

Lisa Åberg
Uppdragsledare och projektledare

Månad År
Kund
PwC

7 av 7

152

153

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av
årsredovisning 2018
Caroline Liljebjörn
Certifierad kommunal
revisor
Annie Wang
Revisionskonsult
April 2019

Borgholms kommun

154

Granskning av årsredovisning

Innehållsförteckning
1.

Sammanfattning ......................................................................... 2

2.

Inledning .................................................................................... 3

2.1.

Syfte och revisionsfrågor ................................................................................ 3

2.2.

Revisionskriterier ........................................................................................... 4

3.

Granskningsresultat ................................................................... 5

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning ...................... 5

3.1.1.

Iakttagelser ..................................................................................................................... 5

3.1.2.

Revisionell bedömning ..................................................................................................6

3.2.

God ekonomisk hushållning ........................................................................... 6

3.2.1.

Iakttagelser .....................................................................................................................6

3.2.2.

Revisionell bedömning ................................................................................................. 8

3.3.

Rättvisande räkenskaper ................................................................................8

3.3.1.

Iakttagelser .................................................................................................................... 8

3.3.2.

Revisionell bedömning ..................................................................................................9

April 2019
Borgholms kommun
PwC

1 av 11

155

Granskning av årsredovisning

1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal
redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Enligt kommunstyrelsens bedömning uppfylls de finansiella målen för femårsperioden
2016-2020. Vår bedömning är att två av tre finansiella mål för åren 2016-2020 uppnås.
Målet att årets resultat ska utgöra 3 % av skatteintäkter och statsbidrag nås inte eftersom
det uppgår till 2,9 %. Vi bedömer därför att årets resultat delvis är förenligt med
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetens utfall är svagt
då endast tre av nio mål är uppfyllda. Vi anser att det tydligare behöver framgå att
bedömningen av verksamhetsmålen sker på objektiva grunder. Det kan till exempel
uppnås genom att kommunfullmäktige även definierar hur respektive mål ska mätas.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

April 2019
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och
landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den
kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i
tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a)
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom
ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god
ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av
resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas
inte av denna granskning.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i
årsredovisningen.
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att vi i rimlig grad ska kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller
fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda
till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av
underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den
anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan
förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens
ekonomiavdelning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”.
Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av
vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis
har följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen
har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2019-03-26. Kommunstyrelsen fastställde årsredovisningen 2019-03-26
och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-04-15.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controller.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av kommunens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis
efter räkenskapsåret.
Av årsredovisningen framgår till viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika
verksamheter. I förvaltningsberättelsen beskrivs att det finns flera områden som
innehåller utmaningar, till exempel digitalisering, underhåll av fastigheter och
kompetensförsörjning samtidigt som skatteunderlaget befaras minska. Utvecklingen
bedöms i årsredovisningen leda till ett behov av anpassning.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron redovisas. Frånvaron specificeras på
lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron har ökat
från 6,88 % år 2017 till 7,03 % år 2018. I övrigt lämnar den personalekonomiska
redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och verbal
information.
Förvaltningsberättelsen innehåller information om andra förhållanden som har betydelse
för styrning och uppföljning av verksamheten. Styrmodellen och Borgholmsmodellen
beskrivs i förvaltningsberättelsen. Information om kvalitet och måluppfyllelse finns i
nämndernas verksamhetsberättelser.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlade i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om
budgetavvikelser för större investeringar lämnas. Den totala investeringsbudgeten uppgår
till 75,5 mnkr och redovisat är 39,2 mnkr (52 %). Investeringarna kommenteras.
Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Driftredovisning
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen.
Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse
med övriga delar i årsredovisningen finns. De största avvikelserna redovisas av
socialnämnden (-12,3 mnkr), Borgholms Slott (2,2 mnkr), utbildningsnämnden
(1,9 mnkr), kommunstyrelsen (1,4 mnkr), samhällsbyggnadsnämnd (-0,9 mnkr) och
överförmyndare (-0,7 mnkr). Avvikelserna kommenteras under kommunens
verksamheter.
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Enligt prognosen som gjordes i samband med delårsrapporten per 31 augusti skulle
nämnderna överskrida tilldelad budget med -23,4 mnkr. Utfallet per 31 december
blev -8,4 mnkr vilket är 15,0 mnkr bättre än prognosen. Sedan delårsrapporten
upprättades har kommunstyrelsen och socialnämnden tilldelats ytterligare budgetmedel,
vilka finns med i budget 2018.
Driftredovisning
per nämnd
Kommunstyrelsen
Revision
Överförmyndaren
Allmänna val
Borgholm Slott
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bostadsanpassning
Summa
nämnderna

Utfall
2018
147 566
517
1 659
430
-415
174 669
310 918
14 390

Budget
2018
148 961
682
960
350
1 762
176 655
298 648
13 478

Prognos
2018
150 442
682
1 807
350
-275
174 226
305 600
13 836

Budgetavvikelse
1 396
165
-699
-80
2 177
1 986
-12 269
-911

Prognosavvikelser
-4 303
0
-847
0
2 037
-527
-19 384
-358

1 634
651 368

1 515
643 011

1 515
648 183

-120
-8 355

0
-23 382

Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Det finns
inga negativa resultat att återställa från föregående år.
Utvärdering av ekonomisk ställning
I förvaltningsberättelsen återfinns en avstämning av de finansiella målen som till delar
beskriver kommunens ekonomiska ställning. Vidare redovisas likviditet och soliditet i
förvaltningsberättelsen.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att
förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal
redovisning och god redovisningssed.

3.2.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt budget för 2018 och plan 2019-2020 den 20 november
2017 i § 180.

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018, målen ska bedömas över en period
om fem år:
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Finansiella mål
Ekonomin ska utgöra
begränsningen för
verksamheten.
Nettokostnaden för
verksamheten ska följa
budgeterad nivå.
Investeringarna ska
självfinansieras.
Resultatet ska vara minst 3
% av skatteintäkter och
statsbidrag

Måluppfyllelse,
kommunstyrelsens
bedömning

Utfall

Utfall 2018: -8 mnkr
Uppfyllt
Utfall 2016-2020: 13 mnkr

Utfall 2018: 105 %
Utfall 2016-2020: 125 %

Uppfyllt

Utfall 2018: 3 %
Utfall 2016-2020: 3 %

Uppfyllt

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls för femårsperioden 2016-2020. För år
2018 uppfylls två mål av tre. Målet som inte uppnås avser nettokostnaden för
verksamheten vilken överstiger budgeterad nivå.
Vi noterar att årets resultat utgör 2,7 % av skatter och statsbidrag samt att de
ackumulerade resultaten för åren 2016-2020 är 2,9 % av skatteintäkter och statsbidrag.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i
budget 2018. Bedömning sker enligt följande:
Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Ej uppfyllt
Totalt
Medborgare

1

Ekonomi
Företagande

2
1

1

Medarbetare
Miljö- och kultur

1

Totalt

3

KS
bedömning

3
1

2

1

2

1

1
1

5

1

9

Av årsredovisningen framgår att tre mål av nio är uppfyllda. Fem mål bedöms som delvis
uppfyllda och ett mål bedöms som ej uppfyllt. På en övergripande nivå bedöms fyra
perspektiv som delvis uppnådda och ett som uppnått.
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De övergripande målen har brutits ner till nämndsmål och därefter till verksamhetsmål
som åsatts nyckeltal och aktiviteter i viss omfattning. Uppföljningen av nyckeltal och
aktiviteter sker inom ramen för ledningssystemet Stratsys. Ansvariga chefer kommenterar
utfallet av verksamhetsmålen och bedömer i vilken grad som målet är uppfyllt genom de
färgsymboler som beskrivs ovan. Verksamhetsmålen summeras upp till nämndsmålen och
därefter till de övergripande fullmäktigemålen. En granskning av underlagen visar att
kopplingen mellan utfallet av nyckeltal och aktiviteter och bedömningen av
verksamhetsmål inte är tydlig.
I årsredovisningen finns ett urval av de kommentarer som lämnats av respektive chef.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Enligt kommunstyrelsens bedömning uppfylls de finansiella målen för femårsperioden
2016-2020. Vår bedömning är att två av tre finansiella mål för åren 2016-2020 uppnås.
Målet att årets resultat ska utgöra 3 % av skatteintäkter och statsbidrag nås inte eftersom
det uppgår till 2,9 %. Vi bedömer därför att årets resultat delvis är förenligt med
fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetens utfall är svagt
då endast tre av nio mål är uppfyllda. Vi anser att det tydligare behöver framgå att
bedömningen av verksamhetsmålen sker på objektiva grunder. Det kan till exempel
uppnås genom att kommunfullmäktige även definierar hur respektive mål ska mätas.

3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med
föregående år lämnas för varje post i resultaträkningen.
Årets resultat är positivt och uppgår till 17,6 mnkr (2017: 12,2 mnkr). Resultat medför en
positiv avvikelse mot budget med ca 13,9 mnkr. Lämnade resultatkommentarer redogör
för budgetavvikelserna.
Årets resultat är 5,5 mnkr högre än föregående år. Verksamhetens intäkter har minskat
med 27,3 mnkr och verksamhetens kostnader har minskat med 14,6 mnkr.
Verksamhetens intäkter har minskat på grund av lägre ersättningar och bidrag från
Migrationsverket. År 2017 genomfördes en fastighetsförsäljning som genererade en
reavinst med 5,2 mnkr. Innevarande år har det inte skett någon liknande försäljning.
Verksamhetens kostnader har ökat på grund av ordinarie lönerevision (12,8 mnkr), men
minskat på grund av färre årsarbetare, 11 stycken (-6,4 mnkr). Samtidigt har kostnaderna
för köp av huvudverksamheten minskat (18,9 mnkr), bland annat till följd av färre
placeringar i externa HVB-hem.
Finansiella intäkter har ökat med 5,1 mnkr bland annat till följd av en utdelning från
Borgholms Energi AB (4,0 mnkr).
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Resultaträkning, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall
2018
164,6
-793,2
-23,7
-652,2
445,4
219,2
9,3
-4,1
17,6

Utfall Avvikelse
2017
191,9
-27,3
-807,8
14,6
-21,8
-1,9
-637,7
-14,6
433,0
12,4
217,2
2,0
4,2
5,1
-4,6
0,5
12,1
5,5

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt
periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar
tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och
omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i
allt väsentligt skett.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade
redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är
upprättade enligt god redovisningssed.
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