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Handläggare

Jens Odevall
Kommunchef

Till [skriv instans här]

Åtgärder med anledning av granskningsrapport 2018
Förslag till beslut
att

uppdra till kommunchefen att tillse att förslag på hur målen ska mätas finns vid
behandlingen av 2020 års budget.

att

i övrigt lägga redovisningen med beaktande till redovisningen

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen för 2018 och har överlämnat
den till kommunstyrelsens för beaktande och eventuella åtgärder med anledning av
vad som framkommer i rapporten.
Revisorerna bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering att verksamhetens
utfall är svagt då endast tre av nio mål är uppfyllda. De 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.
Förvaltningen delar revisorernas synpunkter och ett arbete med att förtydliga målen
har inletts från och med 2019 års budget. Det som framåt behöver justeras är att i
budgetarbetet 2020 se till att målen blir mätbara. Därför behövs ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen) att stödja detta arbete inför behandlingen av budget 2020. I övrigt föreslås redovisningen läggas med beaktande
till handlingarna.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Chefens namn.
Chefens titel.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Jens Odevall
Kommunchef

Telefax

e-mail / www

Jens.Odevall@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Granskning av
årsredovisning 2018
Caroline Liljebjörn
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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.
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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).

April 2019
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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-04-23

2019/8 042

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Handläggare

Mattias Sundman
Controller

Till [KOMMUNSTYRELSEN]

Budgetuppföljning mars 2019
Förslag till beslut
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning mars 2019
varav framgår att
 Resultatet för kommunen är +9,3 mkr. (Årsprognos +20,5 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +3,6 mkr. (Årsprognos +9,4 mkr)
 Investeringar 23,5 mkr. (Årsprognos 70,5 mkr)
 Likvida medel 40,6 mkr. (Årsprognos 47,4 mkr)
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 16,0 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 6 procent. Generellt brukar ett resultat
på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen mars 2019
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Inom kommunstyrelsen kommer gata, park och hamnar att utvärderas och analyseras under hela året. I övrigt är inga åtgärder planerade i dagsläget.
Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas alternativt har inte ännu verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och
redovisas därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärdena har ännu inte
verkställts fullt ut utan redovisas för perioden januari till mars.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

mattias.sundman@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Individ- och familjeomsorgen

Summa besparing
(kr)

Hur långt har effektiviseringarna verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och
familjeomsorgen

3 302 882

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

3 302 882

Uppsägning av avtal
Markgatan

259 060

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

259 060

Tomhyror Markgatan
och Äpplerum

121 972

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

121 972

Uppstartande av återbruk för att minska
försörjningsstöd

3 600 000

7 individer verkställda

195 000

Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd

656 307

Ej verkställd, startdatum oklart

Översyn externa placeringskostnader

1 885 720

Pågående, helårseffekt, ingår i budget
2019

Översyn av egna familjehem

504 800

Pågående, helårseffekt, ingår i budget
2019

Avsluta sociala kontrakt

86 600

Effektivisering:

10 417 341

3 878 914

Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal
med Äpplerum

156 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

156 000

Samlokalisera Daglig
verksamhet

169 379

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

169 379

Uppsägning av hyresavtal på Cikorian

240 000

Kommer ej verkställas

0

Flytta Klinta korttid till
nya lokaler

202 412

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

202 412

Hemtagning/avslut
extern placering 190630

1 525 153

Förlängd med 61
dagar ( 518 500 kr),
ingår i budget 2019

1 006 653

Fördela resurser efter
behov

3 800 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

3 800 000

Uppsägning av tidningsprenumerationer

41 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

41 000

Effektivisering:

6 133 943

5 135 443

Äldreomsorgen
Budget i balans inom
hemtjänsten (baserat på
behovet)

2 000 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019
(prognos -208 000kr)

1 792 000
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Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019
(prognos +581 000
kr)

Sjuksköterskor inför
flexklocka

250 000

Ej verkställt

Ökade intäkter för omsorgsavgifter

1 020 000

Pågående, verkställt
på helår

92 000

Rehab ej sommarvikarie

100 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

100 000

Effektivisering:

4 970 000

2 281 000

4 265 000

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen

446 313

verkställt på helår,
ingår i budget 2019
(prognos -125 000 kr)

Se över inköp av livsmedel och transport

200 000

Ej verkställt, ny organisation ej satt

Oregistrerad frånvaro

90 000
Verkställs på helår,
jan-mars minskning
med 0,6 % ( 600 000
kr)

321 313

Minskad sjukfrånvaro
1,0 %

1 000 000

Effektivisering:

1 736 313

921 313

Totalt effektiviseringar
socialförvaltningen
(kr)

23 257 596

14 200 669

600 000

Utbildningsnämnden planerar åtgärder på Norra området och leder till en effektivisering på en tjänst till hösten, vilket motsvarar ca 270 tkr. Fler effektiviseringar är under framställande. Det är dock beroende av inflyttningarna av elever med särskilda
behov. Södra området planerar också en mindre personalminskning till höstterminen.
Centrala barnomsorgen planerar för ett ökat samarbete under sommaren för att
minska vikariebehov. Viktoriaskolan minskar elevantal till hösten vilket ger en klass
mindre och därmed minskade personalkostnader.

Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi och fastighetschef
Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

Mattias Sundman
Controller
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1 Kommunens verksamheter
1.1 Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av
ärenden i kommunfullmäktige.
Budgetram 2019

154 614 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -1,0 mkr efter perioden. Avvikelsen härleds
främst till lägre kostnader inom stabsfunktioner som HR-avdelningen, IT- och
ekonomiavdelningen. Överskottet inom Gata, park och hamnar är vid rapporteringen
fortfarande preliminär. Avvikelsen inom miljö- och planenhet beror på eftersläpning av
intäkterna, men förväntas uppgå till budgeterad nivå under året.
Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 2,1 mkr. Prognosen baseras på att intäkterna
inom miljö- och byggenheten uppgår till budgeterad nivå samt att avvikelsen inom gata,
park och hamnar är i nivå med föregående år.
Summeringen av första kvartalet visar stor aktivitet i kommunens investeringar. I hamnen
i Byxelkrok pågår utbyggnaden av den nya piren. I den södra kommundelen byggs nya
Skogsbrynet förskola samt hyreshuset i Rälla. Grunden är på plats i båda
nybyggnadsprojekten och huskropparna kommer att uppföras i mitten av april. I
Bäckmanska parken har den nya lekparken kommit in i slutfasen med ny belysning vid
lekpark och gångstråk. Invigningen av den nya parken är satt till den 11 maj med bland
annat deltagande av vänorten Rockford som har bidragit till inköp av det stora skeppet i
parken. Även Kulturskolan är i det närmast klar med fasadbelysning, stenläggning och
konstnärlig utsmyckning. En skylt "Kulturskolan" är beställd och avlutar därmed den
nästan två-åriga renoveringen av Borgholms äldsta hus. I Runsten har renoveringen av
Näktergalen påbörjats för att inhysa socialförvaltningens verksamhet.
Stora Rör har "Kalles brygga" rivits i väntan på att den nya flytbryggan för småbåtar
kommer på plats innan sjösättningar. Borgholms yttre hamn är sedan augusti 2018
avspärrad på grund av instabilitet på pirens trädäck. En etappvis åtgärdsplan har tagits
fram och presenterats för att som första etapp kunna hålla piren tillgänglig inför
sommarsäsongen. I projekt fasta badbryggor pågår pålning i Sjöstugeviken som etappvis
omfattar 4 bryggor i Borgholm och Köpingsvik. I samverkan med Borgholm Energi pågår
i Triangeln ett dagvattenprojekt.
De organisatoriska förändringar som genomfördes vid årsskiftet har resulterat i att en
tillväxtchef har rekryterats samt två MEX-tjänster.
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1.3 Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning






Den nya organisationen är på plats från och med årsskiftet och rekrytering av
tjänster inom tillväxtavdelningen pågår.
Arbetet med en policy med tydligare kriterier för ansökan och utbetalning av av
kommunens bidrag pågår.
Kommunledningsförvaltningen tar fram aktiviteter för att tydligare arbeta mot av
kommunfullmäktige uppsatta mål.
Införande av e-handel fortgår och implementeras i verksamheterna den 1 mars.
Samtliga användare utbildades i inköp och e-handelssystem under februari.
Planering och projektering av fler hyresfastigheter i Borgholms kommun.

1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -0,9 mkr efter perioden.












Överskottet inom gata, park och hamnar är i skrivande stund preliminärt.
Fastighetskostnader är högre än budgeterat. VA-kostnader har ökat till följd av att
kostnaden för ekvivalenta lägenheter blivit högre än väntat. Även
fjärrvärmekostnader har blivit högre än väntat som till följd av att
abonnemangskostnaden för Åkerbohemmet tillkommit då debitering för el mätare
ej fungerat. Abonnemanget är igångsatt från och med 2019-01-01 . Hyreskostnad
för Kamelen är också en bidragande orsak till underskottet. Hyreskontraktet är
uppsagt men gäller till och med 2019-12-31.
Utrustning har behövs införskaffas till logistiken för att samlastningen av mat ska
kunna fungera enligt de lag- och miljö krav som finns.
Flertalet av kommunens fastigheter är fortfarande i mycket dåligt skick och det
akuta underhållet uppgår fortfararande till ca 90% av det totala underhållet.
Underhållsplan samt veckovis avstämning på fastighetsavdelningen förväntas
minska akuta åtgärder till fördel för planerat underhåll.
Servicecenter har under perioden haft något högre vikariekostnader än budgeterat
på grund av sjukdom, något som skapar ett mindre underskott.
Överskottet inom ekonomiavdelningen beror på att kostnader avseende e-handel
inte är fakturerat fullt ut.
Intäkter inom IT-avdelningen som ännu inte är fakturerat är förklaringen till
redovisat underskott.
Kart och mät samt planavdelningen har lägre intäkter än budgeterat under
perioden. Avsaknad av interna intäkter på plan och bygg skapar ett underskott på
enheten. Bostadsanpassningen har en budget i balans under perioden. .
Kostnader inom exploateringsprojekt omfattar kostnad för VA-anslutning
Sjöstugeudden.

Ekonomisk sammanställning ansvar
Årsbudget

Periodens
budget

Periodens
utfall

817

198

415

-217

Avvikelse

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

76 921

19 208

19 329

-121

1012

Gata, park och hamnar

14 060

3 687

2 873

814
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Årsbudget

Periodens
budget

Periodens
utfall

7 479

1 805

2 386

-581

Avvikelse

1013

Fritid

1015

Fastigheter

-1 370

297

1 141

-843

1016

Fastighetsfunktion

14 722

3 619

4 100

-481

1100

Kommunstab

5 942

1 261

1 446

-185

1101

Administration

5 845

1 409

1 436

-27

1102

Servicecenter

1 608

384

431

-47

1105

Tillväxtenhet

8 487

2 069

1 474

596

1110

Ekonomiavdelning

7 348

1 780

1 181

599

1112

IT- avdelning

1 315

236

510

-274

1120

Personalchef

8 056

1 943

1 178

765

1130

Plan- och byggenhet

539

48

378

-331

1135

Miljöenhet

2 883

463

176

287

1139

Bostadsanpassning

1 515

375

376

-1

1200

Sommarlovsaktiviteter

0

0

0

0

1204

Integration

0

0

6

-6

1210

Exploateringsprojekt

0

0

898

-898

156 165

38 783

39 735

-952

Summa

1.5 Personaluppföljning
Från och med 1 januari 2019 genomfördes en omorganisation där tjänstepersoner från
kommunstyrelse och samhällsbyggnadsförvaltning slogs samman och det bildades en
kommunledningsförvaltning. Arbetsmarknadsavdelningen ingick i kommunstyrelsen
under 2018 men övergick till socialförvaltningen från och med 2019. I diagram nedan
redovisas den personal som ingick i kommunstyrelsen under 2018 samt den personal som
ingår i förvaltningen under 2019.
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under januari 2019 är 97 årsarbetare per månad.
Jämfört med 75 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av
beslutad omorganisation.
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Arbetad tid Kommunledningsförvaltningen

Jan

Feb

Antal årsarbetare 2018

116,4

74,8

Antal årsarbetare 2019

101,3

97,3

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2018 samt för januari 2019. Antal
övertidstimmar för perioden är 43 timmar, respektive 9 timmar fyllnadsid är redovisad.

Arbetad tid Kommunledningskontoret

Jan

Övertid 2018

Feb
18

25

10

43

Fyllnadstid 2018
Övertid 2019
Fyllnadstid 2019

9

Under februari 2019 har sjukfrånvaron varit lägre än föregående år, 4,84 jämfört med
6,58%.

Sjukfrånvaro Kommunledningskontoret

Jan

Feb

Sjukfrånvaro 2018

4,36

6,58

Sjukfrånvaro 2019

4,75

4,84
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1.6 Prognos
Högre kostnader till KLT bidrar till underskott inom kommunstyrelsen. BEAB service
bidrar till prognostiserat underskott inom teknisk service.
Prognostiserat underskott inom fastigheter beror på högre kostnader avseende
lägenhetsekvivalenter samt tillkommande kostnader för fjärrvärme för Åkerboskolan.
Övriga verksamheter uppvisar en budget i balans och bidrar till prognostiserat överskott.
Exploateringsprojekt beräknas att finansieras av externa intäkter.

Prognos ansvar
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

817

1 034

-217

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

76 921

77 329

-407

1012

Gata, park och hamnar

14 060

16 009

-1 948

1013

Fritid

7 479

7 509

-30

1015

Fastigheter

-1 370

-1 209

-161

1016

Fastighetsfunktion

14 722

15 223

-501

1100

Kommunstab

5 942

6 296

-354

1101

Administration

5 845

5 920

-76

1102

Servicecenter

1 608

1 649

-41

1105

Tillväxtenhet

8 487

8 307

180

1110

Ekonomiavdelning

7 348

7 257

91

1112

IT- avdelning

1 315

1 092

224

1120

Personalchef

8 056

7 239

817

1130

Plan- och byggenhet

539

339

200

1135

Miljöenhet

2 883

2 631

251

1139

Bostadsanpassning

1 515

1 590

-75

1200

Sommarlovs aktiviteter

0

0

0

1204

Integration

0

6

-6

1210

Exploateringsprojekt

0

0

0

156 165

158 219

-2 054

Summa

1.7 Åtgärder
Verksamheten inom gata, park och hamnar kommer att utvärderas och analyseras. I övrigt
är inga åtgärder planerade i dagsläget.

1.8 Framtid
I Borgholms kommun pågår ett intensivt förberedelsearbete inför våren och sommarens
besökare. Flera projekt har under det första kvartalet startats upp för att rusta offentliga
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miljöer såsom parker, hamnar, badplatser, gator och gång- och cykelvägar. Kommunen
samverkar med såväl näringsliv som föreningar för att öka trivseln för både bofasta och
besökare. En ny offentlig toalettanläggning planeras vid sjötorget i Borgholm och
kommer enligt plan att vara på plats innan midsommar. De nya lek och aktivitetsparkerna
i Löttorp och Borgholm kommer förhoppningsvis att öka trivseln bland våra medborgare
och även vara en anledning att fler barnfamiljer vill komma till kommunen.
Inför sommaren väntar både återkommande och nya aktiviteter där kommunen medverkar
och samverkar. Kommunens satsning i Borgholms Slott tillsammans med Statens
Fastighetsverk fortsätter. Bland annat planeras att öka tillgängligheten genom att bygga
en hiss.
Folkomröstning om kommunsammanslagning kommer att genomföras i maj i samband
med EU valet.
Projekteringen kommer påbörjas av nya Åkerboskolan enligt beslut i
kommunfullmäktige.
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1 Kommunens verksamheter
1.1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter mars 2019.





Resultatet för kommunen är +9,3 mkr. (Årsprognos +20,5 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +3,6 mkr. (Årsprognos +9,4 mkr)
Investeringar 23,5 mkr. (Årsprognos 70,5 mkr)
Likvida medel 40,6 mkr. (Årsprognos 47,4 mkr)

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 16,0 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 6 procent. Generellt brukar ett resultat på
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

1.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -1,0 mkr (årsprognos -2,0 mkr). Den negativa
avvikelsen reduceras av lägre kostnader inom HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och
tillväxtenheten. Överskottet inom gata, park och hamnar är preliminärt och beräknas att
gå med underskott i helårsprognosen.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +0,1 mkr (årsprognos -0,4 mkr). Avvikelsen
härleds främst till den centrala stödfunktionen, där IT-service och elevhälsan genererar ett
överskott. Det som reducerar detta överskott är skolskjutsar. På norra och södra området
har antalet barn ökat och antalet barn med särskilda behov vilket leder till
kostnadsökningar i form av personalförstärkningar. Vakanser och projektmedel skapar
överskott på biblioteken.
Socialnämndens budgetavvikelse är -1,0 mkr (årsprognos -3,3 mkr). Avvikelsen härleds
främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än
budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till
verksamhetens totala avvikelse.
Hemtjänsten har haft färre hemtjänsttimmar än budgeterat för perioden men inte anpassat
personalresurserna efter behovet samt haft höga sjuklönekostnader vilket förklarar
verksamhetens negativa avvikelse. Särskilt boende har haft flertalet tomma platser under
månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheterna ökat och extrapersonal kunnat
undvikas genererat i en positiv avvikelse för perioden.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för perioden vilket beror
till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram.
Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det
innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats
över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens avvikelse då deras
kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
Finansförvaltningens budgetavvikelse är +5,0 mkr (årsprognos +15,5 mkr). Avvikelsen
härleds främst till överskottet på pensionskostnader +3,1 mkr då fakturan för individuella
pensionsvalet var lägre än den uppbokade kostnaden i bokslutet 2018. Övrig avvikelse
förklaras till stor del av generella statsbidrag och utjämning +1,2 mkr. Räntekostnaden är
lägre än budgeterat och bidrar med +0,7 mkr.
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Diagrammet nedan visar budgetavvikelsen för januari månad (gul cirkel), februari
månad (röd cirkel), innevarande månad (streckad linje) och en årsprognos (triangel).
Budget (fastlinje) är satt till noll då detta är ett mål att sträva efter och innebär att
nämndens budget är i balans. En positiv budgetavvikelse för nämnden visas genom att
triangel, cirkel och streckad linje ligger utanför den fasta budgetlinjen. En negativ
budgetavvikelse visas innanför budgetlinjen.

Driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Periodens budget

Periodens utfall

Avvikelse

Total
1

Kommunstyrelsen

156 165

38 783

39 735

-952

2

Övriga nämnder

2 042

186

214

-28

3

Borgholms Slott

0

1 154

778

376

6

Utbildningsnämnd

180 840

45 000

44 851

149

7

Socialnämnd

300 771

74 772

75 733

-962

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

519

130

134

-4

9

Finansförvaltning

-651 387

-165 725

-170 744

5 019

-11 050

-5 701

-9 300

3 598

Summa
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1.3 Personaluppföljning
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1.4 Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos är -2,0 mkr. Högre kostnader till KLT bidrar till
underskott inom kommunstyrelsen och BEAB service bidrar till underskott inom teknisk
service.
Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,4 mkr. Avvikelsen härleds framförallt
till Åkerboskolan som har tagit emot barn med omfattande behov av stöd och där
personalen jobbar med pedagogiska lösningar för att inte verksamheten ska vara för
personalintensiv.
Socialnämndens helårsprognos uppgår till - 3,3 mkr. Prognosen baseras på att de
åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs.
Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram,
utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska
avvikelsen.
Det som trots detta bidrar till den negativa avvikelsen i prognosen är externa placeringar
inom individ- och familjeomsorgen, dessa beräknas fortgå under större delen av året.
Kostnaden för hjälpmedel förväntas inte sjunka jämfört med föregående år utan kommer
leda till en ökad kostnad. Särskilt boende och integrationsverksamheten förväntas uppvisa
ett överskott vilket genererar en lägre avvikelse för förvaltningen totalt.
I och med regeringens vårbudget och prioritering av äldreomsorgen kommer kommunen
att erhålla ett statsbidrag på 0,9 mkr från Socialstyrelsen.
Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +15,5 mkr. Prognosen inkluderar
endast en utdelning från Kommuninvest och är beräknad till 1,3 mkr. I likhet med de två
första månaderna under året så återfinns den positiva budgetavvikelsen inom
pensionskostnader samt generella statsbidrag och utjämning.

Prognos driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

156 165

158 219

-2 054

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 042

2 692

-650

3

Borgholms Slott

0

-376

376

6

Utbildningsnämnd

180 840

181 283

-443

7

Socialnämnd

300 771

304 033

-3 263

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

519

520

-1

9

Finansförvaltning

-651 387

-666 840

15 453

-11 050

-20 468

9 418

Summa

1.5 Åtgärder
Inom kommunstyrelsen kommer gata, park och hamnar att utvärderas och analyseras
under hela året. I övrigt är inga åtgärder planerade i dagsläget.
Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas hur
långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas
alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och redovisas
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därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte verkställts fullt ut
utan redovisas för perioden januari till mars.
Individ- och
familjeomsorgen

Summa besparing
(kr)

Hur långt har
effektiviseringarna
verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och
familjeomsorgen

3 302 882

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

3 302 882

Uppsägning av avtal
Markgatan

259 060

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

259 060

Tomhyror Markgatan
och Äpplerum

121 972

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

121 972

Uppstartande av
återbruk för att minska
försörjningsstöd

3 600 000

7 individer verkställda

195 000

Digitalisering av
ansökan för
försörjningsstöd

656 307

Ej verkställd,
startdatum oklart

Översyn externa
placeringskostnader

1 885 720

Pågående,
helårseffekt, ingår i
budget 2019

Översyn av egna
familjehem

504 800

Pågående,
helårseffekt, ingår i
budget 2019

Avsluta sociala kontrakt

86 600

Effektivisering:

10 417 341

3 878 914

Omsorgen om
funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal
med Äpplerum

156 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

156 000

Samlokalisera Daglig
verksamhet

169 379

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

169 379

Uppsägning av
hyresavtal på Cikorian

240 000

Kommer ej
verkställas

0

Flytta Klinta korttid till
nya lokaler

202 412

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

202 412

Hemtagning/avslut
extern placering 190630

1 525 153

Förlängd med 61
dagar ( 518 500 kr),
ingår i budget 2019

1 006 653

Fördela resurser efter
behov

3 800 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

3 800 000

Uppsägning av
tidningsprenumerationer

41 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

41 000

Effektivisering:

6 133 943

5 135 443

Äldreomsorgen
Budget i balans inom
hemtjänsten (baserat på
behovet)

2 000 000
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Särskilt boende
anpassar till
bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019
(prognos +581 000
kr)

Sjuksköterskor inför
flexklocka

250 000

Ej verkställt

Ökade intäkter för
omsorgsavgifter

1 020 000

Pågående, verkställt
på helår

92 000

Rehab ej sommarvikarie

100 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

100 000

Effektivisering:

4 970 000

2 281 000

4 265 000

Övergripande
socialförvaltningen
1 tjänst
administrationen

446 313

verkställt på helår,
ingår i budget 2019
(prognos -125 000 kr)

Se över inköp av
livsmedel och transport

200 000

Ej verkställt, ny
organisation ej satt

Oregistrerad frånvaro

90 000
Verkställs på helår,
jan-mars minskning
med 0,6 % ( 600 000
kr)

321 313

Minskad sjukfrånvaro
1,0 %

1 000 000

Effektivisering:

1 736 313

921 313

Totalt effektiviseringar
socialförvaltningen
(kr)

23 257 596

14 200 669

600 000

Utbildningsnämnden planerar åtgärder på Norra området och leder till en effektivisering
på en tjänst till hösten, vilket motsvarar ca 270 tkr. Fler effektiviseringar är under
framställande. Det är dock beroende av inflyttningarna av elever med särskilda behov.
Södra området planerar också en mindre personalminskning till höstterminen.
Centrala barnomsorgen planerar för ett ökat samarbete under sommaren för att minska
vikariebehovet. Viktoriaskolan minskar elevantal till hösten vilket ger en klass mindre
och därmed minskade personalkostnader.

2 Kommunens räkenskaper
2.1 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 42,7 mkr. Genomförda investeringar för
mars uppgår till 11,2 mkr och för perioden januari till mars 23,5 mkr.
Investeringsprognosen för 2019 är 70,5 mkr.
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Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Fastighe
ter nyom och
tillbyggn
ation

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

0

0

2 500

-2 500

2 500

285

2 500

0

12 500

8 797

12 500

0

0

997

1 000

-1 000

0

6 211

16 500

-16 500

15 000

16 290

35 000

-20 000

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

8 400

0

6 336

2 064

2 600

778

2 600

0

1 000

0

1 000

0

Beviljad
2018
NÄKTER
GALEN
§228/18
Beviljad
2019
SKOGS
BRYNET
§249/19
Beviljad
2019
Ekbacka
Hus 2
§56/18
Beviljad
2019
SKL
HUS
§131/17
Beviljad
2018
Summa

Fastigheter upprustning
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Fastighe
ter
upprust
ning
Beviljad
2018
EKBAC
KA HUS
6 PLAN
2 §230
Beviljad
2019
INVENT
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Investeringspr
ojekt

Kommentar

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

0

384

907

-907

0

178

250

-250

0

19

89

-89

12 000

1 359

11 182

818

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

7 750

0

3 652

4 098

0

4 139

13 915

-13 915

500

10

500

0

750

0

750

0
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ARIER
Ö-LEGO
§230
Beviljad
2019
Kronom
agasinet
§110/18
Beviljad
2018
Kvarnga
tan 25BDeligati
on
Beviljad
2018
Målning
Björkvik
§179/17
Beviljad
2018
Summa

Hamnar
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Hamnar
Beviljad
2018
Byxelkr
oks
hamn
§284/17
Beviljad
2017
BRYGG
A
SJÖSTU
GAN
§25/19
Beviljad
2019
BRYGG
A
STORA
RÖR
§24/19
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Investeringspr
ojekt

Kommentar

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

9 000

4 149

18 817

-9 817

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

490

0

1 169

-679

0

1 524

2 909

-2 909

0

11

11

-11

0

58

58

-58

490

1 593

4 147

-3 657

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

2 369

0

273

2 096

0

0

356

-356

Beviljad
2019
Summa

Övriga investeringar
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Övriga
investeri
ngar
Beviljad
2018
Offentlig
a
Lekplats
er
§95/17
Beviljad
2017
Allaktivit
etspark
Löttorp
Beviljad
2018
Surfplatt
or
§200/18
Beviljad
2018
Summa

Infrastruktur
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Infrastru
ktur
Beviljad
2018
Gatubel
ysning
§7/16 KF
Beviljad
2018
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Investeringspr
ojekt

Kommentar

Laddnin
g Höken
§219/18

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

0

0

292

-292

0

0

0

0

131

0

0

131

2 500

0

0

2 500

0

78

78

-78

5 000

78

999

4 001

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

0

0

58

-58

150

0

150

0
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Beviljad
2018
KLÄPPI
NGEORMÖG
A
§229/18
Beviljad
2018
DELEGA
- BLYSNIN
G BPARK
Beviljad
2019
BELÄG
GNINGS
ARBET
§191/19
Beviljad
2019
Laddnin
g
Ekbacka
§130/18
Beviljad
2018
Summa

Utbildningsförvaltningen
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Utbildni
ngsförv
altninge
n
Beviljad
2019
Björkvik
en
Inventari
er
Beviljad
2019
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Investeringspr
ojekt

Kommentar

Böda
Investeri
ngar

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

140

5

140

0

290

5

348

-58

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

0

0

0

0

80

0

0

80

60

0

0

60

60

0

0

60

200

0

0

200

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

0

0

0

0

500

0

0

500

Beviljad
2019
Summa

Socialförvaltningen
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Socialfö
rvaltnin
gen
Beviljad
2019
Nyckelfr
ia lås
Beviljad
2019
Ekbacka
2+4
Inventari
er
Beviljad
2019
Möbler
OFN
Beviljad
2019
Summa

Kommunstyrelsen
Investeringspr
ojekt

Kommentar

Kommu
nstyrels
en
Beviljad
2019
Extern
Webb
Beviljad
2019
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Investeringspr
ojekt

Kommentar

Office
och
program
varor

Investeri
ngsplan
2019

Utfall
Mar 2019

Prognos
2019

Avvikels
e 2019

150

0

0

150

60

0

0

60

710

0

0

710

Beviljad
2019
Drönare
Beviljad
2019
Summa
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 76

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-02

76

Dnr 2018/216 007 KS

Återrapportering; Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens ekonomiska situation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar åtgärdsplanen till kommunstyrelsen för
beaktande.
Det noteras dels
- att de av styrelsen 2019-03-26 § 39 beslutade månadsuppföljningarna av socialnämndens ekonomi och åtgärder för att uppnå en budget i balans, redan påbörjats, samt dels
- att socialnämnden efter februari månad visar en avvikelse om minus 1,0 mkr och
att nämnden därför gett socialchefen i uppdrag att redovisa konsekvensanalys
med åtgärdsplan .
Ärendebeskrivning
Revisorerna framförde i skrivelse 2018-09-18, ställd till kommunstyrelsen och socialnämnden, önskemål om att få svar från socialnämnden och kommunstyrelsen senast 30 november 2018 där nämnden och styrelsen redogör för vad de avser att göra för att skapa balans mellan socialnämndens ekonomiska förutsättningar och den
verksamhet som ska bedrivas.
Av skrivelsen framgår att revisorerna i samband med avlämnande av revisionsberättelsen för år 2017 till kommunfullmäktige bedömde bland annat att socialnämnden inte bedrivit sin verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, samt att
kommunstyrelsen inte bedrivit sin uppsiktsplikt tillräckligt aktivt.
Revisorerna har under innevarande år tagit del av nämndens ekonomiska uppföljning. De har noterat att det prognosticerade underskottet för år 2018 uppgår till minus 18,7 mkr i uppföljningen som redovisades i nämnden 2018-08-29 § 94. I samma
protokoll redovisas åtgärder som ska vidtas. Revisorerna noterar att det inte finns
någon beräkning på vad dessa åtgärder ska ge för ekonomisk effekt. De bedömer
att det är mer eller mindre omöjligt för nämnden att vidta åtgärder som skulle göra
att nämnden klarar att hålla sig fullt ut inom den budgetram som fullmäktige beviljat
för år 2018, även efter det att fullmäktige beviljat ett tilläggsanslag på 12 mkr 201809-17.
Revisorerna bedömer att socialnämnden och kommunstyrelsen behöver ta fram en
konkret åtgärdsplan för hur nämndens ekonomiska situation ska hanteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade 2018-10-09 § 293
- socialnämnden att ta fram konkret åtgärdsplan för att få en budget i balans inför
beslut i kommunstyrelsen.
- kommunchefen att sammanställa åtgärder för kommunstyrelsens del i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-02

76

Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-09-18 revisorerna
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 293
Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 233.
Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från socialchefen med förslag till åtgärdsplan (behandlad politiskt av socialnämnden och översänd till revisorerna november 2018).
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redovisas den framtagna och av socialnämnden antagna
åtgärdsplanen varav framgår:
Individ- och familjeomsorgen
4 tjänster Individ- och familjeomsorgen
Uppsägning av avtal Markgatan
Tomhyror Markgatan och Äpplerum
Uppstartande av återbruk för att minska försörjningsstöd
Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd
Översyn externa placeringskostnader
Översyn av egna familjehem
Avsluta sociala kontrakt
Effektivisering:
Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal med Äpplerum
Samlokalisera Daglig verksamhet
Uppsägning av hyresavtal på Cikorian
Flytta Klinta korttid till nya lokaler
Hemtagning/avslut extern placering 190630
Fördela resurser efter behov
Uppsägning av tidningsprenumerationer
Effektivisering:

156 000
169 379
240 000
202 412
1 525 153
3 800 000
41 000
6 133 943

Äldreomsorgen
Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet)
Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel
Sjuksköterskor inför flexklocka
Ökade intäkter för omsorgsavgifter
Rehab ej sommarvikarie
Effektivisering:

2 000 000
1 700 000
250 000
1 020 000
100 000
4 970 000

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen
Se över inköp av livsmedel och transport
Oregistrerad frånvaro
Minskad sjukfrånvaro 1,0 %
Effektivisering:
Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr)

Justerandes sign

Summa besparing (kr)
3 302 882
259 060
121 972
3 600 000
656 307
1 885 720
504 800
86 600
10 417 341

Utdragsbestyrkande

446 313
200 000
90 000
1 000 000
1 736 313
23 257 596
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Socialchef Anna Hasselbom-Trofast redogör för genomförandet av åtgärderna.
Av budgetuppföljningarna framgår sedan vilka besparingar som räknats in och hur
åtgärderna genomförts.
Socialnämndens ordförande Magnus Ståhl (S) informerar kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden vid sitt sammanträde 2019-03-17 konstaterade en avvikelse på minus 1,0 mkr varför nämnden skickar upplysning till kommunstyrelsen om
den rådande avvikelsen. Nämnden har med anledning av avvikelsen uppdragit till
socialnämnden att redovisa en konsekvensanalys med en åtgärdsplan.
Vid mötet efterfrågas redovisning av utfallet för 2019.
Kommunstyrelsen har 2019-03-28 beslutat att arbetsutskotten ska träffas en gång i
månaden för att utvärdera budget och åtgärdsplan i syfte att få socialnämndens
budget i balans.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

1(3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-11-15

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Åtgärdsplan socialnämnden

Förslag till beslut
Att godkänna åtgärdsplanen och uppdra åt socialchefen att effektuera
densamma.
Att socialnämnden månadsvis får en uppföljning av resultatet av
åtgärdsplanen.

Ärende
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen har en hög nettokostnadsavvikelse jämfört
med riket vilket indikerar att verksamheten inte är kostnadseffektiv. En
organisationsförändring genomförs där verksamheten minskar antalet
personal, verksamheten ändrar även arbetssätt för att bättre kunna möta
individernas behov på hemmaplan vilket är en mycket mer kostnadseffektiv
lösning än att placera individerna externt. Nya rutiner gällande hanteringen
av externa placeringar både inom hem för vård och boende och inom
familjehem arbetas fram för att kunna sänka kostnaderna om det visar sig
att en extern placering av en individ är nödvändig.
Dyra externa hyresavtal avslutas och verksamheterna flyttas till egenägda
lokaler. Även en översyn av sociala kontrakt genomförs för att få så många
individer som möjligt att själva stå på sina egna hyreskontrakt i stället för att
förvaltningen står som ansvarig.
Försörjningsstödets kostnader har ökat under 2018 och med tanke på att
prognosen visar en fortsatt ökning framåt kommer förvaltningen satsa på att
digitalisera ansökningarna vilket frigör tid för handläggarna som i stället kan
arbeta för att få ut individerna i sysselsättning. Uppstartandet av ett återbruk
där många av de individer som har eller riskerar att hamna i försörjningsstöd
kan få sysselsättning ger en stor effekt.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Östra Kyrkogatan 31

0485-880 85

0485-880 82

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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Omsorgen om funktionsnedsatta
Inom omsorgen om funktionsnedsatta har arbetet med att ställa om och
förbereda för att kunna verkställa och utföra stöd och insatser på
hemmaplan resulterat i att förvaltningen har kunnat avsluta externa
placeringar vilket ger effekten av god och nära omsorg och stöd så nära
hemmiljön som möjligt. Översikt och genomlysning av avtal ger följder av att
vi kan samlokalisera verksamheterna och bedriva liknande verksamhet fast
med bättre effektivitet och resursanvändande.

Äldreomsorgen
De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av strukturella
förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen.
Statistik visar hur många invånare samt hur stor andel av det totala
invånarantalet som har hemtjänst eller bor på särskilt boende idag.
Prognosen framtill år 2026 baseras på att andelen av totalen är oförändrad.

Övergripande socialförvaltningen
Effektiviseringarnas summa redovisas med helårseffekt. Flera av
effektiviseringarna har redan påbörjats och beräknas ge fullt utfall
kommande år. En anledning till att alla effektiviseringar inte beräknas ge fullt
utfall redan nästa år beror på kontrakt- och avtalsskrivningar. Det är även
avgörande att de egenägda lokalerna färdigställs för att kunna bedriva
verksamheterna ändamålsenligt och mer kostnadseffektivt.
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3(3)

Individ- och familjeomsorgen
4 tjänster Individ- och familjeomsorgen
Uppsägning av avtal Markgatan
Tomhyror Markgatan och Äpplerum
Uppstartande av återbruk för att minska försörjningsstöd
Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd
Översyn externa placeringskostnader
Översyn av egna familjehem
Avsluta sociala kontrakt
Effektivisering:

Summa besparing (kr)
3 302 882
259 060
121 972
3 600 000
656 307
1 885 720
504 800
86 600
10 417 341

Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal med Äpplerum
Samlokalisera Daglig verksamhet
Uppsägning av hyresavtal på Cikorian
Flytta Klinta korttid till nya lokaler
Hemtagning/avslut extern placering 190630
Fördela resurser efter behov
Uppsägning av tidningsprenumerationer
Effektivisering:

156 000
169 379
240 000
202 412
1 525 153
3 800 000
41 000
6 133 943

Äldreomsorgen
Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet)
Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel
Sjuksköterskor inför flexklocka
Ökade intäkter för omsorgsavgifter
Rehab ej sommarvikarie
Effektivisering:

2 000 000
1 700 000
250 000
1 020 000
100 000
4 970 000

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen
Se över inköp av livsmedel och transport
Oregistrerad frånvaro
Minskad sjukfrånvaro 1,0 %
Effektivisering:
Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr)

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

446 313
200 000
90 000
1 000 000
1 736 313
23 257 596
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§ 233

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-11-19

233

Dnr 2018/216 007 KS

För kännedom Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens
ekonomiska situation.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar revisorernas begäran om åtgärdsplan.
Ärendebeskrivning
Ordföranden i revisionen Anders Marell (C) informerar att revisorerna har skickat
missiv till begäran om åtgärdsplan från socialnämnden till kommunfullmäktige för
kännedom.
Åtgärdsplanen kommer att återrapporteras till revisorerna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum
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2018-10-09

284-302

§ 293

Dnr 2018/216-007 KS

Begäran om åtgärdsplan, revisorerna
Revisorerna framför i skrivelse 2018-09-18, ställd till kommunstyrelsen och
socialnämnden, önskemål om att få svar från socialnämnden och kommunstyrelsen senast 30 november 2018 där nämnden och styrelsen redogör för
vd de avser att göra för att skapa balans mellan socialnämndens ekonomiska
förutsättningar och den verksamhet som ska bedrivas.
Av skrivelsen framgår att revisorerna i samband med avlämnande av revisonsberättelsen för år 2017 till kommunfullmäktige bedömde bland annat att
socialnämnden inte bedrivit sin verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, samt att kommunstyrelsen inte bedrivit sin uppsiktsplikt tillräckligt aktivt.
Revisorerna har under innevarande år tagit del av nämndens ekonomiska
uppföljning. De har noterat att det prognosticerade underskottet för år 2018
uppgår till minus 18,7 mkr i uppföljningen som redovisades i nämnden 201808-29 § 94. I samma protokoll redovisas åtgärder som ska vidtas. Revisorerna noterar att det inte finns någon beräkning på vad dessa åtgärder ska ge
för ekonomisk effekt. De bedömer att det är mer eller mindre omöjligt för
nämnden att vidta åtgärder som skulle göra att nämnden klarar att hålla sig
fullt ut inom den budgetram som fullmäktige beviljat för år 2018, även efter
det att fullmäktige beviljat ett tilläggsanslag på 12 mkr 2018-09-17.
Revisorerna bedömer att socialnämnden och kommunstyrelsen behöver ta
fram en konkret åtgärdsplan för hur nämndens ekonomiska situation ska
hanteras.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
att

uppmana socialnämnden att ta fram konkret åtgärdsplan för att få en
budget i balans inför beslut i kommunstyrelsen.

att

uppdra till kommunchefen att sammanställa åtgärder för kommunstyrelsen del i ärendet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

§ 27

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

27

Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning februari 2019
Beslut
Socialnämnd beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen för februari månad som visar en avvikelse på
1,0 mkr samt förvaltningens helårsprognos som idag uppgår till -5,2 mkr.

Att

på grund av avvikelse från fastställd budgetram upplysa kommunstyrelsen
om rådande budgetavvikelse.

Att

utifrån redovisade budgetuppföljningar för januari, februari och mars samt
redovisad helårsprognos vid mars månads budgetuppföljning ge socialchefen
uppdraget att till socialnämndens arbetsutskott 190410 redovisa en konsekvensanalys med en åtgärdsplan.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljningen för februari är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer
och förvaltningschef tillsammans med ekonom.
Beslutsunderlag
My Nilsson, ekonom informerar att förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 1,0 mkr
efter perioden. Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för hemmaplansinsatser som genomförs av verksamheten stöd och insatser har också varit betydligt högre under perioden än vad budgeten tillåter. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.
Hemtjänsten har haft färre hemtjänsttimmar än budgeterat för perioden men inte
anpassat personalresurserna efter behovet samt haft höga sjuklönekostnader vilket förklarar verksamhetens negativa avvikelse. Särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheterna ökat
och extrapersonal kunnat undvikas genererar i en positiv avvikelse för perioden.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för perioden vilket
beror till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram. Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens
avvikelse då deras kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

27

Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 5,2 mkr. Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att
minska avvikelsen.
Det som trots detta bidrar till den negativa avvikelsen i prognosen är externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, dessa beräknas fortgå under större delen
av året. En extern placering inom Omsorgen om funktionsnedsatta har förlängts
med 61 dagar vilket innebär en ökad kostnad om 0,5 mkr som inte ryms i budget.
Kostnaden för hjälpmedel förväntas inte sjunka jämfört med föregående år utan
kommer leda till en ökad kostnad. Särskilt boende och integrationsverksamheten
förväntas uppvisa ett överskott vilket genererar en lägre avvikelse för förvaltningen
totalt.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-04-08

80

Dnr 2018/274 049 KS

Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 3,5 mkr för Etapp 1A ur befintlig investeringsram ”hamnar”.

att

anvisning av medel för Etapp 1B (1,5 mkr) behandlas under hösten efter uppföljning av återstående medel i budget.

att

övriga etapper arbetas in i kommande budgetarbete.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-30 § 198 efter begäran från Borgholm Energi
att anvisa 315 tkr till projektering av pirområdet då det av bolaget bedömts innebära en säkerhetsrisk att beträda piren.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2018-12-11 § 250 att anvisa 1,75 mkr från
driftbudget 2018 för att trygga säkerheten gällande piren i Borgholms yttre hamn.
I tjänsteskrivelse redogör ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg att
pirområdet endast blivit avstängd men att inga ytterligare åtgärder ännu har påbörjats, varför förslag på större åtgärder presenteras för att säkerställa piren innan
sommarsäsongen 2019.
Av skrivelsen framgår förslag att dela upp projektet i etapper med utgångspunkt
från de utförda besiktningarna och utredningarna samt den statusbedömning som
Adebrants Ingenjörsbyrå lämnat, daterad 2018-10-01. Prioritetsordning är säkerhet
först men med ett långsiktigt hållbart och genomtänkt slutresultat som målsättning.
Åtgärderna enligt förslaget delas in i etapper.
Etapp 1 våren 2019 och hösten 2019 - med genomförande vår och försommar
2019 innebär att den nya brygganläggningen utmed pirens hamnsida fram till tankanläggningen i sin konstruktion följer de tidigare hamnanläggningarna kommunen
har anlagt i Stora Rör samt vid Vedkajen och Societetsbryggan i Borgholms inre
hamn. Målsättning är att hamnmiljön ska vara en inbjudande, ändamålsenlig och
tillgänglighetsanpassad mötesplats för båtgäster och övriga besökare i hamnen.
Den öppna vattenytan väster om tankanläggningen stenfylls och övergjuts med betong. Nuvarande betongyta väster om bryggan grävs upp och återanvänds i stenfyllningen väster om tankanläggningen och ny betongplatta anläggs.
Etapp 2- våren 2020: Öster om och mot restaurangen anpassas hamnen för fartygstrafik med ny spontad kant med betonggjuten krönbalk. Detta ger möjlighet att
ta emot större fartyg från marinen, kustbevakning, segelfartyg och yachter. Det ger
också en möjlighet att fortfarande kunna ta emot mindre fordonsfärjor och lastfartyg
i händelse av att ett sådant behov skulle uppstå, en form av beredskapshamn helt
enkelt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sjösättning och upptagning/bärgning av båtar med hjälp av mobilkran kommer att
kunna utföras på ett säkert sätt med denna lösning. Idag är det mycket tveksamt
om kajen håller för sådana belastningar. Kajkanten säkras med denna insats mot
den risk för utras som nu föreligger endast några meter från restaurangen.
Etapper och beräknade kostnader presenteras nedan med hänvisning till kajindelningen i Ingenjörsfirma Adebrants statusbedömning.
Etapp 1A - våren 2019
Kajdel 3-4
Rivning befintlig brygganläggning, sten utfyllnad, montering ny krönkant samt nytt
betongdäck.
3 500 000:Etapp 1 B – hösten 2019
Pålning och montering av nya bryggan.
1 500 000:Etapp 2 – våren 2020
Kajdel 5-6
Ny stålspont inkl. offeranoder med betonggjuten krönbalk.
1 450 000:Etapp 3 - sensommar 2020
Pirhuvud
Ny stålspont inkl. offeranoder med betonggjuten krönbalk och däcköverbyggnad.
1 550 000:Etapp 4 - hösten 2020
Kajdel 2
Montering offeranoder samt reparation av stålspont.
250 000:Etapp 5 - våren 2021
Kajdel 7
Montering offeranoder.
500 000:Etapp 6 - hösten 2021
Förstärkning av stenskoning mot sundet.
I första hand sten från övriga byggprojekt och bergskrotstippar.
Transport och utläggning.
500 000:Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 198, anvisning av 315 tkr till projektering pirområdet yttre hamnen.
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 250, anvisning 1,75 mkr.
Tjänsteskrivelse 2019-03-22 med förslag att Etapp 1A och 1B finansieras genom
omdisponering av budget avsedda för hamnprojekt 2019-2020. Medel anvisas för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Etapp 1A (3,5 mkr) ur befintlig investeringsram ”hamnar” och Etapp 1B (1,5 mkr)
genom utökad ram för investeringsbudget ”hamnar” samt att övriga etapper arbetas in i kommande budgetar.
Bedömning
Borgholms yttre hamn och dess tekniska status har diskuterats och tagits upp i ett
flertal hamnutredningar det senaste decenniet. Borgholms yttre hamns historia som
hamn för nyttotrafik har till att idag användas till gästhamn samt några fasta platser
för Borgholms Båtklubb.
Yttre hamnen är ett viktigt område för rekreation för såväl bofasta som besökare
och den gamla vänthallen är idag en välbesökt restaurang som drivs av två unga
entreprenörer. Besök från kryssningsfartyg tas emot vid såväl yttre hamnen som
vid Societetsbryggan. Hamnen är godkänd av Transportstyrelsen för angöring med
tenderbåtar. Strand hotell driver en tank- och miljöstation vilket måste säkras och
beaktas i ett framtidsperspektiv.
I yttre hamnen har kommunen ställplatser för husbilar som är öppen året runt, Totalt antal husbilar per år är drygt 3000 och ger en intäkt på cirka 450 000 kronor till
kommunen. De senaste årens utveckling och satsning på inre hamnen med Vedkajen, Societetsbryggan, hamnens gångstråk och parkmiljöer anger en linje som att
arbeta vidare med vid utvecklingen av yttre hamnen. De nya bryggorna är både till
funktion och tillgänglighet, och gestaltning en lyckad satsning.
Nu är det 2019, ett nytt år med ny budget och sommaren närmar sig med allt vad
det innebär. Projektet kommer i dagarna att lämnas över till kommunen för fortsatt
projektering och åtgärd. Därför håller en plan på att arbetas fram i samarbete med
ekonomi- och fastighetsavdelningen, tillväxtenheten, miljö- och byggnad, Borgholms båtklubb, Adebrants Ingenjörsbyrå samt övriga berörda parter.
Eftersom sommarsäsongen närmar sig med stormsteg så är det kort tid för att
komma igång med de mest akuta åtgärdena. Men med de förberedelser som redan
är gjorda finns det fortfarande möjlighet att hinna med första etappen till 1 juli, förutsatt att det finns ekonomiskt utrymme för detta.
För att det ska lyckas med detta behöver uppstart ske i början av april.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att beslut tas gällande anvisning av medel till Etapp 1A och
att anvisning av medel för Etapp 1B avvaktar till hösten när uppföljningen visar hur
mycket pengar som finns tillgängliga i budget. Övriga etapper hanteras enligt förslag
i tjänsteskrivelsen.
Proposition
Vid propositionsställandet stöder arbetsutskottet yrkandet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-12-11

250

Dnr 2018/274 049 KS

Anvisning av medel; piren i yttre hamnen Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa 1,75 mkr från driftbudget 2018 för att trygga säkerheten gällande piren
i Borgholms yttre hamn.

att

uppmana Borgholm Energi AB att föra dialog med båtklubben och andra som
berörs av arbetet.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2018-11-14 § 196 kommunstyrelsen att anvisa medel
för att trygga säkerheten gällande piren i yttre hamnen.
Med anledning av upptäckten av vilket undermåligt skick piren i Borgholms yttre
hamn befinner sig inleddes en projektering för att definiera status för yttre hamnens
olika delar, klargöra framtida alternativ och föreslå åtgärder. En projektgrupp är skapad och medel för projekteringen anvisades av kommunstyrelsen i oktober. Dykningar har genomförts och status för yttre hamnens olika delar är dokumenterat och
en statusbedömning om behov av framtida insatser är gjord (bifogad).
För piren (Pirhuvud, samt kajdel 1-4 i bifogad översiktskarta) i yttre hamnen är behovet dock akut. Piren är med hänsyn till rasrisk i dagsläget avstängd från både land
och sjö.
Piren har fram tills avstängningen använts för en handfull permanenta båtplatser, ett
per säsong fåtal gästhamnsbesök vilka hänvisats att betala avgift i betalningsautomat vid ställplatsen för husbilar, tankställe och för landstigning av kryssningspassagerare.
Kommunen genomför en översyn och planläggning av det yttre hamnområdet i omvandling från tidigare verksamhet till bostäder.
Säkerställande av piren i Borgholms yttre hamn påverkar inte framtida beslut om reparation, återställande eller annan utformning, vilket kan planeras och utföras utifrån
övriga föreslagna åtgärder för yttre hamnen och resultatet av kommunens översyn
och planläggning.
Att nu besluta om återställande med därtill hörande kostnader bedöms av projektgruppen som förhastat. Att däremot inför kommande turist- och båtsäsong säkerställa piren anses nödvändigt, varför begärs anvisning av medel därtill.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11

250

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30 anvisning av medel för projektering.
Statusbedömning yttre hamnen.
Borgholm Energi 2018-11-14 § 196.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04 med förslag att anvisa 1,5 mkr samt
uppmana bolaget att föra dialog.
Tjänsteskrivelse med rättade uppgifter, 1,75 mkr.
Borgholm Energi AB:s bedömning
Inför kommande turist- och båtsäsong är det viktigt att åtgärda risken för ras, kunna
ta bort avspärrningen och åter möjliggöra att piren går att beträda. Det är även viktigt att tankstället halvvägs ut på piren kan användas och att båtplatser kan erbjudas
berörda båtägare samt att landstigning av kryssningspassagerare möjliggörs.
Med anledning av kommunens pågående arbete med översyn och planläggning av
ytter hamnområdet och de däri möjliga framtida planer om utformning och användande av piren anser projektgruppen att en full återställning av piren i yttre hamnen
initialt inte är att föredra. Projektgruppen rekommenderar att piren i ett första steg
säkerställs i avvaktan på vidare beslut utifrån kommunens översyn och planläggning
av området.
Säkerställande innebär att risken för ras åtgärdas, piren blir möjlig att nyttja från land
och att tankstället kan användas. Att nyttja piren från sjön blir däremot inte möjligt.
- Flytbryggan kan provisoriskt placeras på annan plats vilket gör att berörda båtägare även fortsättningsvis kan erbjudas båtplats.
- Landstigning av kryssningspassagerare kan tills vidare ske vid societetskajen.
- Större fartyg/yachts vilka vid besök har förtöjt utmed kajen vid Stora hamnkontoret kan fortfarande göra så.
Utifrån statusbedömningen rekommenderat säkerställande omfattar och uppskattas
kosta (exkl moms):
- Stålsponten vid pirhuvudet förses med offeranoder.
300 tkr
- Stålsponten vid tankstället förses med offeranoder.
200 tkr
- Rivning, bortforsling och deponi av trädäck.
350 tkr
- Rivning, bortforsling och deponi av pålar.
300 tkr
- Renovering av pålar vid tankstället.
250 tkr
- Möjliggöra mottagning av kryssningsfartyg
250 tkr
- Oförutsett
100 tkr
- Totalt
1 750 tkr
Ovanstående åtgärder och kostnader för säkerställande är oundvikliga oavsett vilket
framtida alternativ som beslutas, inklusive alternativet att låta piren vara, då det
handlar om rena säkerhetsåtgärder.
En full återställning av piren med därtill hörande renovering och återbyggnad uppskattas kosta ytterligare 4-5 mkr utöver ovan redovisade kostnader för säkerställande.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-11

250

Dagens sammanträde
Vid sammanträdet noteras att underlaget till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut inte innehöll rätt uppgifter. I rättad tjänsteskrivelse framgår att till ovanstående
kostnadsberäkning tillkommer posten
Möjliggöra mottagning av kryssningsfartyg 250 tkr, vilket ger ett totalbelopp om
1 750 tkr.
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till förslaget att anvisa 1,75 mkr för att säkerställa piren.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 85

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

85

Dnr 2019/89 430 KS

Begäran om anvisning av medel; renhållning och naturvårdande åtgärder Societetsparken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna föreslagna trädvårdsåtgärder i Societetsparken.

att

föreslå kommunstyrelsen att anvisa 62 tkr till åtgärderna.

Ärendebeskrivning
För att komma till bukt med det stora antalet fåglar som nattetid söker sig societetsparken och angränsande område har en offert inhämtats för olika trädvårdsåtgärder. Dessa åtgärder är dels att fälla en stor död alm samt beskärning av kastanjeträd. Kommunen har på prov glesat ut ett träd vilket lett till att fåglarna sökt sig andra träd.
Beslutsunderlag
Offert
Tjänsteskrivelse 2019-04-03
Bedömning
Det noteras att eventuella åtgärder bör påbörjas omgående.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 88

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

88

Dnr 2019/45 045 KS

Borgensförbindelse/avtal Kommuninvest
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

Borgholms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 11 juni
2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Borgholms kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Borgholms kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att

Borgholms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borgholms
kommun den 22 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

att

Borgholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borgholms
kommun den 22 september 2011, vari Borgholms kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att

utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
”Regressavtal” med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, ”Garantiavtalet”. Även
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor
vikt för Kommuninvests verksamhet.
Borgholms kommun undertecknade Regressavtalet och Garantiavtalet den 22 september 2011. Dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom
denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest.
Tjänsteskrivelse 2019-04-05.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Örebro 2019-01-31
Borgholms kommun
Att: Lars-Gunnar Fagerberg
Box 52
387 21 Borgholm

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Vi skriver till dig som kontaktperson för Borgholms kommun som är medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Borgholms kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 11 juni
2010.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest
medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.
Giltighetstiden för Borgholms kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att
löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet
är det av mycket stor vikt att Borgholms kommun innan borgensförbindelsens
giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan,
som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Borgholms kommun undertecknade Regressavtalet den 22
september 2011 och Garantiavtalet den 22 september 2011. Även dessa avtal riskerar att
bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som
ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen.
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.
Borgholms kommun ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att Borgholms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 11 juni
2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Borgholms kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Borgholms kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Borgholms kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borgholms
kommun den 22 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Borgholms kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borgholms
kommun den 22 september 2011, vari Borgholms kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.
2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på
kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
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Observera att vad gäller anslagsbevis på en fysisk anslagstavla måste justeringen
av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag
räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet
exempelvis anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. Beträffande digitala anslag
måste anslaget sitta uppe 3 hela veckor räknat med dagen då det sattes upp.
Observera dock att förlängning av anslagstiden måste ske då sista dagen i fristen
infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om
ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i
Växjö.
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas
av de två företrädare för Borgholms kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt
beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet
endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag
som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för
undertecknandet.
5. Borgholms kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 31 januari 2020.
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Victoria
Bromark på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post
victoria.bromark@lindahl.se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

114885-v4

Jens Larsson
Chefsjurist
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
-

att ingången borgensförbindelse av den 11 juni 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari
Borgholms kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller;

-

att Kommuninvest äger företräda Borgholms kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;

-

att regressavtalet undertecknat av Borgholms kommun den 22 september 2011, vari
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

-

att garantiavtalet undertecknat av Borgholms kommun den 22 september 2011, vari
Borgholms kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat regleras, alltjämt gäller.

____________________ __________
Ort
Datum
För Borgholms kommun
____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-04-08

2016/243 080

Ert datum

Er beteckning

1 (A)

Handläggare

Till kommunstyrelsen

Sveriges bästa äldreomsorg – kompletterande beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar:
att

justera rapporten i enlighet med det kompletterande beslutsunderlaget

Härutöver föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
att

godkänna rapporten med justeringar av uppdragen i enlighet med det kompletterande beslutsunderlaget.

att

tacka beredningen för ett väl utfört arbete och att avsluta beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom
huvudmålområden: Boende/miljö. Omsorg, Personal samt Digitalisering
Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda områdena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är möjliga att implementera i Borgholm.
Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder.
Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund till
slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete som
redovisas.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

http://www.borgholm.se
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-29 § 3 att remittera rapporten till kommunchefen för att komplettera beredningens slutrapport med kostnader per förslag, bedömd
kvalitetsförbättring per förslag och en prioritering av förslagen med tidplan. Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2019 för att därefter, tillsammans med slutrapporten, överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Bedömning
Först och främst vill förvaltningen framhålla att rapporten är välskriven och att
många konkreta och bra förslag lämnas i den. För att underlätta den fortsatta hanteringen av förslagen har ledningsgruppen analyserat rapporten och kommunchefen
föreslår härefter vissa korrigeringar och förtydliganden av förslagen i rapporten.
Genomgående bör kommunala beslut hålla sig till vedertagna styrprinciper. Fullmäktiges uppdrag är att slå fast vad som ska uppnås medan kommunstyrelsens och
nämndernas är att besluta om vad som ska göras för att uppnå fullmäktiges beslut.
Detta innebär att kommunfullmäktige ger nämnder och styrelse som i sin tur ger
uppdrag till förvaltningen att verkställa besluten. Därför formuleras besluten om så
att uppdragen ges till styrelsen och nämnderna.
Ett försök har även gjorts att prissätta de olika förslagen så att det tydligt framgår att
det kommer behövas avsättas tid för att få bra beslutsunderlag. Samtidigt ska kommunfullmäktige beakta att förslagen ska ställas mot andra prioriterade politiska områden vid kommande budgetbehandlingar.
Vad gäller eventuella kvalitetseffekter är flera av förslagen svåra att bedöma eller av
politisk karaktär varför enbart vissa övergripande reflektioner görs.
Förslagen under punkten boende/boendemiljö
De första fyra punkterna under denna rubrik bör utifrån ett styrningsperspektiv lämpligen slås samman till en. Vad gäller kommunens äldreboenden så har beredningen
konstaterat att fler platser behövs och att befintliga boenden generellt är i stort behov av upprustning och behöver i vissa ersättas av moderna funktionella boenden. I
äldreboendestrategin bör självklart utemiljön beaktas. Därför föreslås det sista förslaget om att utreda och projektera ett pilotprojekt liknande ”framtidens trädgårdar”
genomföras härefter.
Det är dock viktigt att poängtera att framtagande av en äldreboendestrategi inte får
försena arbetet med att modernisera och skapa fler platser på våra boenden.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
350 tkr i form av lönekostnader.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

1. att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden ta fram en tydlig
äldreboendestrategi med tillhörande plan
som ska utgå från beredningens arbete och

1. att uppdra till fastighetsavdelningen
att ta fram en tydlig äldreboendestrategi
och tillhörande plan som ska utgå från
beredningens arbete och innehålla bland
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innehålla bland annat följande: befolkningsutveckling, platsbehov, befintliga kommunala
boenden, status och renoveringsbehov, behov av nyetableringar. Allt med tidsplaner
och tidsintervaller samt att vi möter behoven
inom exempelvis 5, 10 respektive 20 års
framförhållning.
Förslag till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige senast inför behandlingen av 2021
års budget och en avrapportering till kommunfullmäktige ska ske senast december
2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Behovet av en tydlig och samlad strategi bedöms vara stort då detta är kommunens
största verksamhet. Förvaltningen arbetar,
efter uppdrag av kommunstyrelsen, för närvarande med att ta fram en lokalförsörjningsplan för 2019 – 2025. Planen ska bland annat redovisa ovanstående uppgifter och innehålla förslag till åtgärder för att förbättra standarden på befintliga äldreboenden och förslag till hur ytterligare platser kan skapas.
Planen ska presenteras med förslag till beslut i kommunstyrelsen under hösten och
presenteras för kommunfullmäktige före årsskiftet 19/20.
För att få fram fullgoda beslutsunderlag beräknas kostnaden i form av arbetade timmar
uppgå till 200 tkr.
2. att uppdra till kommunstyrelsen att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som
ett första steg och underlag till ett större projekt med inspiration från Västerås “Framtidens trädgårdar.
Förslag till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige senast inför behandlingen av 2021
års budget och en avrapportering till kommunfullmäktige ska ske senast december
2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att skapa goda utemiljöer bör ingå i arbetet
med att ta fram en äldreboendestrategi då
utevistelse är viktigt för vår äldre och sjuka.
För att få fram fullgott beslutsunderlag beräknas kostnaden i form av arbetade timmar

annat följande: befolkningsutveckling,
platsbehov, befintliga kommunala boenden, status och renoveringsbehov, behov av nyetableringar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller Att vi möter behoven inom exempelvis 5, 10 respektive 20
års framförhållning. Redovisas till KS
2020-01-29
2. att uppdra till tillväxtenheten att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark
och därefter ev. detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger
sedan till grund för äldreboendestrategin
som är ett långsiktigt styrdokument. Det
är viktigt att inventeringen görs geografiskt med hela kommunen i fokus. Närhet
till service är betydelsefull. Redovisas till
KS 2019-06-25
3. att uppdra till tillväxtenheten att främja
möjligheten till privata initiativ genom
markanvisningar och/eller ge förslag på
lämpliga kommunala fastigheter. Redovisas till KS 2019-09-24
4. att uppdra till socialförvaltningen att
sammanställa en kravlista inför ev. upphandling av byggandet av nya särskilda
boendeplatser.
Kvalitetskriterier som är viktiga för vår
kommun (utöver priset); antal platser på
boendet (utifrån det långsiktiga behovet);
krav på utemiljö; m.m. Redovisas till KS
2019-09-24
5. att socialförvaltningen aktivt verkar för
privata initiativ. LOV inom äldreomsorgen ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för att klara framtida behov.
Socialförvaltningen ska sammanställa
tydliga kvalitetskrav vad gäller hemtjänsten, särskilda boenden och demensboenden. Dessa krav ska gälla den egna
verksamheten och eventuellt intresserade privata företag. Intraprenad ska uppmuntras.
6. att uppdra till fastighetsförvaltningen
att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett första steg och underlag
till ett större projekt liknande Västerås
“Framtidens trädgårdar”. Redovisas till
KS 2019-06-25
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uppgå till 50 tkr.
3. att socialnämnden aktivt ska verka för
privata initiativ. LOV inom äldreomsorgen
ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för att klara framtida behov. Nämnden
ska sammanställa tydliga kvalitetskrav vad
gäller hemtjänsten, särskilda boenden och
demensboenden. Dessa krav ska gälla den
egna verksamheten och eventuellt intresserade privata företag. Intraprenad ska uppmuntras.

7. att uppdra till socialförvaltningen under 2019 att ta fram underlag inklusive
budget för att genomföra ett pilotprojekt
liknande “Framtidens Trädgårdar” på ett
lämpligt SÄBO i kommunen. Målet är att
utveckla samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimulerar till utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistelser med
aktiviteter och mer möjlighet till självständighet exempelvis tack vare sensorer.
Redovisas till KS 2019-12-17

Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Detta är ytterst en politisk fråga dock kan
upplysas om att offentlig service numer generellt håller minst samma kvalitet och pris
som privata aktörer. För att få fram fullgoda
underlag beräknas kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till 100 tkr.

Förslagen under punkten vård/omsorg
Vad gäller den första punkten att inte använda oss av brukare så är detta ett vedertaget begrepp inom Sveriges kommuner. Begreppet används inte i kontakten med
verksamhetens målgrupp. Därför anser förvaltningen att denna justering enbart riskerar leda till begreppsförvirring för verksamheten.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
1310 tkr (alternativt 1110 tkr om frivilliga krafter engageras) per år i ökad driftsbudget samt minst 50 tkr i form av lönekostnader.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

4. att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta
en tjänst som äldrekonsulent med bl.a. dessa
uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor
och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap
genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning;
uppsökande verksamhet. Tjänsten föreslås
läggas i kommunledningsförvaltningen då den
riktas mot medborgarna i allmänhet.

8. att föreslå kommunfullmäktige att vi i
Borgholms kommun inte använder oss
av termen brukare och ge i uppdrag till
socialförvaltningen att termen byts ut.
Förslaget är att det ersätts med omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare.

Medel för ändamålet övervägs i budgetarbetet
för 2021 års ramar.

9. att uppdra till kommunchefen att tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med
bl.a. dessa uppgifter: Rådgivning kring
bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera
individuella val; skapa meningsfullhet,
höjd livskvalitet och social gemenskap
genom samordning med föreningslivet,
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Övervägande och ekonomiska konsekvenser
En heltidstjänst beräknas kosta ca 550 tkr inklusive PO-pålägg per år. Förvaltningen är
tveksam till om detta leder till en kvalitetsförbättring som står i paritet med kostnaden då
flera av uppgifterna hanteras av verksamheten idag.
5. att uppdra till socialnämnden att under
2019 ta fram en tydlig och lättförståelig informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut till alla från 75 år samt årligen ska ut under äldreveckan.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Information om verksamheten behövs och
förvaltningen delar uppfattningen att tryckt information än så länge passar alla i målgruppen. Att utarbeta, trycka och distribuera broschyren uppskattas till ca 100 tkr exklusive
arbetstid.
6. att uppdra till socialnämnden att planera ett
pilotprojekt i norr med gruppgymnastik för
hemtjänsttagare 2 gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett socialt
sammanhang, ett förebyggande arbete för att
hålla våra äldre friska och att de kan fortsätta
bo kvar hemma. Hemtjänsttagarna använder
vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Projektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras det i övriga
hemtjänstområden.
Medel för ändamålet övervägs i 2021 års budgetarbete.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att arrangera aktiviteter är av godo för att
bryta isolering och motion är viktigt och leder
till ett friskare liv. De direkta kostnaderna att
anordna gruppgymnastik vid dryga 100 tillfällen inom ramen för pilotprojektet uppskattas
till ca 200 tkr om det inte utförs av ideella
krafter. Eventuella minskade kostnader till
följd av aktiviteten har inte beräknats.
7. att uppdra till kommunstyrelsen (kultur- och
fritidsutskottet) att, i samband med översyn av
regler för bidrag till föreningar och organisationer, ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen
att beakta medel om 50 tkr från och med 2020

(kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under kommunledningen
och riktas mot medborgarna i allmänhet.
Samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta medel från 2020.
10. att uppdra till kommunikatör i samarbete med socialförvaltningen att ta fram
informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut till alla
från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu. Information
efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. Senast 2019-03- 31 (Färdig/leverans till äldreveckan, v 16)
11. att uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare 2 gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett
socialt sammanhang, ett förebyggande
arbete för att hålla våra äldre friska och
att de kan fortsätta bo kvar hemma.
Hemtjänsttagarna använder vid behov
sin färdtjänst för att ta sig till träningen.
Projektet utvärderas efter ett år och om
resultatet är gott implementeras det i övriga hemtjänstområden.
Samt uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att redovisa projektplan
samt budgetförslag till KS 2019-03-26.
Den föreslagna planen beaktas i budgetberedningens arbete för 2020.
12. att uppdra till kultur- och fritidsutskottet att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag
för äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen att avsätta 50 000 kr från och
med 2020. Rapporteras till KS 2019-0625
13. att uppdra till socialförvaltningen att
utöka möjligheten för valfrihet när det
gäller val av mat så att det finns två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska
konsekvenser till KS 2019-04-30
14. att uppdra till socialförvaltningen (att
ge uppdrag till äldregruppen) att se över
möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och träffpunkterna.
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års budget.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen tycker att detta är ett bra initiativ som kan leda till att fler vill aktivera sig
och minskar risken för isolering. Utöver arbetstiden vid pågående översyn av bidragsregler avsätts årligen 50 tkr.
8. att uppdra till socialnämnden att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat
så att det finns två rätter att välja mellan samt
utökat salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser ska föreligga inför 2021
års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen tycker att detta är ett bra förslag och det leder till ökad valfrihet vilket
kommer efterfrågas av allt fler. Vad gäller
eventuell ökad kostnad får vi avvakta utredningen. Dock kommer utredningen att kosta
ca 50 tkr i form av arbetstid.
9. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena
och träffpunkterna. Avrapportering ska ske till
kommunstyrelsens senast i december 2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Bra måltidsmiljöer är viktigt men att utveckla
våra befintliga är självklart behäftat med
kostnader som får beaktas när de skarpa
förslagen kommer. Vid nybyggnation beaktas
detta i kravspecifikationer inför upphandling.
10. att uppdra till socialnämnden att tillgodose
personalen i hemtjänsten med kunskap och
inspiration för att laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har
exempelvis en utbildning som heter för “Mat
på 20 min” som är en utbildning för personal
inom hemtjänsten. Medel för ändamålet ska
beaktas i 2021 års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Utöver arbetstid för personalen och eventuella vikarier för genomförande av kompetensutvecklingen innebär förslaget en årlig kostnad om 50 tkr.
11. att uppdra till kommunstyrelsen att utöka

Rapporteras till KS 2019-09-24
15. att ge i uppdrag till socialförvaltningen att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att
laga mat hemma hos hemtjänsttagarna.
Hushållningssällskapet har exempelvis
en utbildning som heter för “Mat på 20
min” som är en utbildning för personal
inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig
ram 2019. samt uppdra till budgetberedningen att avsätta 50 000 kr från och
med 2020.
16. att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att ta kontakt med ICA Öland för att
tillsammans informera mer om det hemsändningsbidrag som finns idag och som
bör kunna utföras även på östra Öland.
17. att ge socialförvaltningen i uppdrag
att identifiera ytterligare lämpliga orter
utöver de befintliga för träffpunktsverksamhet för våra äldre, med möjlighet att
umgås och äta mat tillsammans. Möjliga
platser är t.ex. Rälla, östra sidan, Soldalen och Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kommunikationer till träffpunkten. Förslag
lämnas till KS 2019-09-27
18. att uppdra till socialförvaltningens
verksamhetschef i samarbete med utbildningsförvaltningens verksamhetschef
att utarbeta övergripande ramar för ett
aktivitetsprojekt samt att uppdra till budgetberedningen att årligen avsätta 360
000 kr (30 000 kr/boendeavdelning) som
används som för aktiviteter och för att
främja generationer i samverkan. Avdelningarna återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de boende
som har genomförts.
19. att uppdra till kommunchefen att
verka för en annan typ av lösning för
kollektivtrafik på landsbygden eftersom
den som finns idag inte fungerar bra för
vår kommun som skiljer sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
20. att uppdra till äldrekonsulent att skapa informations- och dialogtemadagar för
äldre i samband med äldreveckan.
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och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och undersöka möjligheterna att
utföra hemsändning även på östra Öland.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Hemsändning av varor gör att fler kan bo kvar
i sina bostäder. Hemsändningsbidrag kostar
kommunen idag ca 110 kr/hushåll och vecka.
Bidraget omfattar endast butiker utanför tätorten. Bidrag betalas ut vid leverans till personer
över 75 år och/eller funktionshindrade kommuninvånare som bor utanför tätorterna.
12. att uppdra till socialnämnden att identifiera
ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga
för träffpunktsverksamhet för våra äldre, med
möjlighet att umgås och äta mat tillsammans.
Möjliga platser är t.ex. Rälla, östra sidan, Soldalen och Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kommunikationer till träffpunkten.
Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen
senast i december 2019.
13. att uppdra till socialnämnden i samarbete
med utbildningsnämnden att utarbeta övergripande ramar för aktivitetsprojekt för att främja
generationer i samverkan med en kostnad av
maximalt 30 tkr per boendeavdelning.
Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen
senast i februari 2020 så att förslagen kan inarbetas i budget 2021.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om att arbeta med generationer i
samverkan finns och viss verksamhet finns redan men kan säkert utvecklas ytterligare. Utöver arbetstid för att ta fram övergripande ramar uppgår den årliga kostnaden till 360 tkr
med nuvarande avdelningsstruktur.
14. att uppdra till kommunstyrelsen att verka
för fungerande lösningar för kollektivtrafik på
landsbygden eftersom den som finns idag inte
fungerar bra för vår kommun som skiljer sig
mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
15. att uppdra till socialnämnden att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i
samband med den årliga äldreveckan i enlighet med beredningens slutrapport.

Förslagen under punkten personal

Ett temaområde är exempelvis att flytta.
Att behöva flytta på äldre dar är för
många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget att öka och
sprida kunskapen om hur det kan vara
att flytta på äldre dagar. Både för att förebygga illabefinnande i samband med
flytten men också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov när det är dags att byta boende är
den grundläggande principen för en personcentrerad vård och omsorg. Att utgå
från den äldres individuella behov och
önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre upplever flytten
som något positivt eller negativt - med
andra ord, om man upplever att man flyttar till något eller från något.
samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta medel i budget från 2020.
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En bra personalpolitik är av oerhört stor vikt för att klara den kommunala servicen nu
och i framtiden. Att yrkesgrupper får lov att arbeta med det de är utbildade för och
att vi höjer statusen på våra vård- och omsorgsyrken är av avgörande betydelse för
att klara framtida rekryteringar och för att våra medarbetare ska vilja vidareutbilda
sig. Flera sådana satsningar planeras men fler skulle välkomnas.
Flera av förslagen under denna punkt ska enligt gällande samverkansavtal, styrdokument, medarbetarenkät med tillhörande handlingsplaner och medarbetarutbildningar redan idag hanteras av verksamheten varför de föreslås utgå.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
500 tkr i årlig driftskostandsökning samt ett antal förslag som måste utredas ytterligare.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

16. att uppdra till socialnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen beräkna kostnaden för att avskaffa alla ofrivilliga delade turer
under 2019 så att medel för ändamålet kan
avsättas med sikte på att dessa avskaffas
senast den 31 december 2020.

21. att uppdra till socialförvaltningen att
avskaffa alla ofrivilliga delade turer till
den 31 december 2020.

Övervägande och ekonomiska konsekvenser
De delade turerna har minskat och att helt
avskaffa alla delade turer och i synnerhet på
helger kommer innebära att flera tjänster behöver inrättas.
17. att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att samverkan med de fackliga organisationerna sker på ett förtroendeskapande sätt i
enlighet med vad som framkommer i slutrapporten.
18. att uppdra till kommunstyrelsen att under
2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden.
19. att uppdra till socialnämnden att ta fram
riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Är vällovligt förslag och skulle säkert uppskattas av flera yrkeskårer inom kommunen.
Beredningen föreslår att 200 tkr avsätts årligen.
20. att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden att initiera ett
utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på bemötande, attityder och

22. att uppdra till socialförvaltningen att
inventera nuvarande och framtida behov
vad gäller kompetensutveckling bland
personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en fast del av
medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutvecklingen. Ansvar kring
individuell kompetensutveckling ska ligga
hos enhetscheferna. Ansvar gällande
förvaltningens framtida kompetensbehov
ska ligga hos förvaltningschefen.
23. att uppdra till socialförvaltningen att
utifrån personalenkäten ”Upplevelse av
kompetens och fortbildning” (av Erik
Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta
åtgärder/handlingsplaner. Återrapportering till KS 2019-08-27.
24. att uppdra till äldreomsorgschefen
tillsammans med personalavdelningen
att initiera ett utvecklingsarbete för den
sociala arbetsmiljön med fokus på bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar sig själv, sitt
yrke, sina medarbetare och kommun
som arbetsgivare. Fullmäktige får årligen
återrapportering om arbetet. Samt uppdra till budgetberedningen att avsätta en
pott på 500 000 kr/år under 5 år.
25. att uppdra till kommunchefen tillsammans med personalavdelningen att öka
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eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar
sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och
kommun som arbetsgivare.
Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige.
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att stärka personalen med kompetensutveckling är viktigt. Idag får alla medarbetare inom
kommunen utbildning i kärnvärden och innebörden av medarbetarskapet och den föreslagna insatsen blir ett bra komplement och
en vidareutveckling för omsorgens medarbetare.

samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och sprida det positiva som personalavdelningen försöker
åstadkomma inom kommunen. Detta för
att få delaktighet och samsyn vad det
gäller att uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det
egna individuella ansvaret.
26. att uppdra till personalavdelningen
att utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden. Rapporteras
till KS 2019-06-25.
27. att uppdra till socialförvaltningen och
personalavdelningen ta fram riktlinjer för
bidrag till arbetsskor. Samt att uppdra till
budgetberedningen att avsätta ca 200
000 kr/år från 2020.

Förslagen under punkten digitalisering/välfärdsteknik
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
150 tkr i form av lönekostnader. Härutöver finns ett antal förslag som måste utresas/projekteras ytterligare innan vi har den totala kostnadsbilden.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

21. att uppdra till socialnämnden att arbeta för
att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till
testbädd för välfärdsteknik med lämplig högskola/universitet och företag.

28. att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att arbete för att göra Borgholms
hemtjänst och SÄBO till testbädd för
välfärdsteknik tillsammans med lämplig
högskola/universitet och företag. En
första återkoppling till KS 2019-05-28.

Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen senast i januari 2020.
22. att uppdra till socialnämnden att skapa ett
visningsrum med exempel på välfärdsteknik i
hemmet.
Socialnämnden ska redovisa projektplan och
kostnadsberäkning till kommunstyrelsen senast i januari 2020.
Övervägande med ekonomiska konsekvenser
Det är bra att kommunen satsar på digital
teknik för att klara framtidens omsorg. För att
få fram fullgott beslutsunderlag beräknas
kostnaden i form av arbetade timmar uppgå

29. att ge i uppdrag till socialförvaltningen att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet. Att återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till KS 2019-09-27
30. att ge uppdrag till socialförvaltningen
tillsammans med utbildnings- förvaltningen (generationer i samverkan) att skapa
en årlig mässa alternativt temadag med
start under äldreveckan 2020 för att sprida kunskap om syftet med teknik för
äldre. Att informera, visa upp teknik och
hjälpmedel för äldre med stöd av elever-
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till 50 tkr.

na.

23. att uppdra till socialnämnden att tillsammans med utbildningsnämnden (generationer i
samverkan) skapa en årlig mässa alternativt
temadag med start under äldreveckan 2020
för att sprida kunskap om syftet med teknik för
äldre. Att informera, visa upp teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.

31. att ge i uppdrag till socialförvaltningen och e-hälsosamordnaren att utvärdera och redovisa de konsekvenser som
den kommittédirektiv om välfärdsteknik i
äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för
Borgholms kommun till KS. (Direktivet
beräknas redovisas senast i mars 2020.)
Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål
sättas och det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas fram.

Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Frågan måste ställas till utbildningsnämnden
så att det går att förena med läroplanen.
Kostnaderna för att arrangera en mässa beräknas uppgå i form av arbetade timmar uppgå till 100.000 kronor.
24. att uppdra till socialnämnden att utvärdera
och senast i mars 2020 redovisa de konsekvenser som de kommittédirektiv om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär
för Borgholms kommun till kommunstyrelsen.
Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas fram.

Jens Odevall
Kommunchef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 103

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

103

Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering av återremiss; slutrapport Sveriges bästa äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna justeringarna enligt tjänsteskrivelse 2019-04-08.

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna rapporten med de justeringar av uppdragen i enlighet med det
kompletterande beslutsunderlaget.

att

tacka beredningen för ett väl utfört arbete och avsluta beredningen Sveriges
bästa äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-01-29 § 3 den redovisade slutrapporten till
kommunchefen för att komplettera beredningens lutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per förslag och en prioritering av förslagen med
tidsplan.
Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisar 2019-01-29 slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom huvudmålområden: Boende/miljö. Omsorg, Personal samt Digitalisering
Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda områdena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är
möjliga att implementera i Borgholm.
Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder.
Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete
som redovisas. Beredningen har sammaställt ett antal slutsatser som resulterar i
31 stycken förslag till lösningar och åtgärder.
Rapportens förslag till beslut är att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, att
föreslå kommunfullmäktige att avsluta fullmäktigeberedningen i och med redovisning av slutrapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 med återremiss till kommunchefen.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall för hur ledningsgruppen och förvaltningen arbetat för att underlätta den fortsatta hanteringen av beredningens förslag.
Ledningsgruppen har analyserat rapporten och föreslår vissa korrigeringar och förtydligande av förslagen i stort innebärande att;
- förslagen omarbetats för att hålla sig till vedertagna styrprinciper så att uppdragen ges till styrelsen och nämnderna,
- försök har gjorts för att prissätta de olika förslagen så att det tydligt framgår att
- förvaltningarna behöver avsätta tid för att få bra beslutsunderlag.
- kommunfullmäktige måste beakta att förslagen från beredningen ska ställas mot
andra priorite rade politiska områden vid kommande budgetar.
Det framgår också att eventuella kvalitetseffekter av flera förslag är svåra att bedöma eller av politisk karaktär varför enbart vissa övergripande reflektioner görs.
Ledningsgruppens förslag presenteras för arbetsutskottet och kommer att presenteras skriftligt tillsammans med slutrapportens förslag, så att kommunstyrelsen lätt kan
ta ställning till de olika justeringarna.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

§3

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-29

3

Dnr 2016/243 080 KS

Slutrapport: fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera rapporten till kommunchefen för att komplettera beredningens
slutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per förslag
och en prioritering av förslagen med tidplan.

Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2019 för att därefter,
tillsammans med slutrapporten, överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisar 2019-01-29 slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom huvudmålområden: Boende/miljö. Omsorg, Personal samt Digitalisering
Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda områdena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är
möjliga att implementera i Borgholm.
Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder.
Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete
som redovisas. Beredningen har sammaställt ett antal slutsatser som resulterar i
31 stycken förslag till lösningar och åtgärder.
Rapportens förslag till beslut är att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, att
föreslå kommunfullmäktige att avsluta fullmäktigeberedningen i och med redovisning av slutrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för ärendet.

Justerandes sign
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Yrkanden
Marcel van Luijn (M), Annette Hemlin (FÖL), Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Staffan Larsson (C), med bifall av Ilko Corkovic (S) och Lars Ljung (S) yrkar att kommunchefen ges i uppdrag att komplettera beredningens slutrapport med kostnader
per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per förslag och en prioritering av förslagen
med tidplan.
Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2019 för att härefter,
tillsammans med slutrapporten, överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Sofie Loirendal (FÖL) ges tillåtelse att yttra sig i ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Staffan Larsson m.fl. yrkande mot tjänsteskrivelsens förslag, som bifalles av Marcel van Luijn m.fl. och finner att kommunstyrelsen
bifaller Staffan Larssons m.fl. yrkande.
Omröstning begärs
Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja röstar på
Staffan Larsson m.fl. yrkande och de som röstar nej röstar på tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
JA – 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Sara Kånåhols (V)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)

NEJ – 5
Lars Lindqvist (SD)
Annette Hemlin (FÖL)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)

Reservation
Marcel van Luijn (M), (BILAGA 1)
Annette Hemlin (FÖL) och Torbjörn Johansson (FÖL), (BILAGA 2)
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation kommunstyrelsen 2019-01-31
Ärende 3 – Slutrapport: Fullmäktigeberedning – Sveriges bästa äldreomsorg
Efter 16 månaders arbete med fullmäktigeberedningen “Sveriges bästa äldreomsorg” har vi idag lagt
fram slutrapporten. En slutrapport med bland annat 31 att-satser som ALLA i fullmäktigeberedningen
borde ha varit fullt delaktiga i. Trots detta kommer det idag, i sittande möte, ett tilläggsyrkande från
Staffan Larsson (C) om att rapporten ska återremitteras till kommunchefen för att kompletteras med
konsekvenser, kostnader och prioriteringar på de att-satser som beredningen gemensamt lagt fram.
Trots att de flesta ärenden skickas vidare till ansvarig förvaltning eller person för att just återkomma
med till exempel konsekvenser, projektplan och kostnad. S och V tillstyrker förslaget. (Det är väl ändå
politiken som ska göra prioriteringar efter de ekonomiska möjligheter som råder, inte
kommunchefen?!).
Både S och C har haft två personer vardera i beredningen, varav en har varit ordförande och en vice
ordförande. Inte en enda gång har behovet av ytterligare ekonomiska, konsekvens-, och/eller
prioriteringsanalyser påpekats, utan alla har varit överens om att-satsernas utformning. (S har i
slutfasen informerat om att de ej står bakom en av dem). Så när detta yrkande kommer efter att
rapporten är färdig måste vi ställa oss frågan – har C över huvud taget hängt med i arbetet och/eller
läst hela rapporten?! Varför har inte synpunkten kommit tidigare? Varför har inte S, som stödjer
yrkandet, sagt något tidigare? Under 16 månader?!
Vi har lärt oss från tidigare beredningar att det måste finnas en tydlig mottagare av ett uppdrag och ett
återkopplingsdatum, annars faller ärendet lätt mellan stolarna och vi vill inte att denna rapport ska bli
bara en “skrivbordsprodukt”. I samband med de flesta av de mer krävande att-satserna skriver vi inte
att ärendet ska vara färdigt på angivet datum. Vi skriver att vi vill ha en rapportering till KS, det vill
säga få information om status och eventuellt behov av ytterligare tidsåtgång. Detta för att ärendet inte
ska falla i glömska.
Så att idag återremittera detta ärende kan vi inte se på något annat sätt än att det är en
maktdemonstration. Vi tycker det är beklagligt, och ett slag i ansiktet, då det har funnits 16 månader
till förfogande att aktivt arbeta med beredningen och då tycka till hur mycket som helst! Men under
dessa 16 månader har det varit minst sagt ganska tyst. Observera att det är beredningsledamöternas
ansvar att involvera partigrupperna under arbetets gång och att politiskt förankra slutresultatet innan
det går upp i KS/KF. Något som beredningsgruppens ordförande och vice ordförande verkar ha
missat helt.
I samband med morgonens pressträff grundade Ilko (S) för Staffans (C) yrkande genom att flera
gånger påtala att att-satserna inte var riktigt genomlysta och att tidsåtgången var lite väl optimistisk.
Detta utan någon som helst förankring hos oss övriga i gruppen. Detta, tillsammans med dagens
yrkande, är inte ett arbetssätt som vi i Framtid Öland förespråkar. Dessutom är det långt från
kommunens vision: “Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till
något vi är stolta över. Nu och för framtiden”.
Men vi inser mer och mer att vi helt enkelt har olika syn på vad gemensamma krafter är!
Framtid Öland
Annette Hemlin
Torbjörn Johansson
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1 Inledning
Framtid Öland föreslog i en skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram
förslag på hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa äldre-omsorg”.
I skrivelsen framhålls att detta är en gemensam fråga som alla vill och kan
bidrag med idéer och lösningar till och vilket ger möjlighet att arbeta fram en
hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
På fullmäktige 2017-09-18 tillsattes en tillfällig fullmäktigeberedning kallad
”Sveriges bästa äldreomsorg” enligt 2012-02-13 antagen instruktion för tillfällig
fullmäktigeberedning. Följande ordinarie ledamöter valdes:
Ilko Corkovic (S), Jan-Olof Forslund (S), Annette Hemlin (FÖL), Sofie Loirendal
(FÖL), Marcel van Luijn (M), Ulrika Lind (C), Lennart Olsson (C) och
Arne Sjögren (KD).
Följande ersättare valdes:
Mikael Palmqvist (S), Sune Axelsson (S), Mats Olsson (FÖL), Jonas Nilsson
(FÖL), Carl Malgerud (M), Emma Jensen (C), Eva Wahlgren (C) och
Eddie Forsman (M).
Beredningsgruppen har i sitt arbete haft med Maria Svanborg som är
verksamhetsansvarig för äldreomsorgen i Borgholms kommun.

2 Uppdragsbeskrivning
Följande direktiv gavs av fullmäktige till beredningen:
Beredningen ska arbeta fram förslag inom huvudmålområden:
1. Boende/miljö
2. Omsorg
3. Personal
4. Digitalisering
Beredningen ska ge svar inom varje område på frågorna:
-

Vad är vi bra på?

-

Vad kan vi göra bättre?

Samt komma med förslag på åtgärder och hur arbetet ska gå vidare efter
avslutad beredning. Exempelvis prioriterad ordning, huvudmål och fortsatt
arbete. Förutsättningar i arbetet:
-

Dialog och samverkan med socialförvaltningen/nämnden om det
arbete som de redan satt igång.

-

Referensgrupper; omsorgstagaren, anhöriga 55+, personal,
pensionärsråd, pensionärsföreningar.
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Arbetsgrupper under/efter beredningen: ute- och innemiljö per
geografiskt område (Löttorp, Köpingsvik, Borgholm). Aktiviteter
som kräver investeringar (boulebana, växthus, parkmiljö t ex).
gemensamhetsutrymmen, matsal.

3 Metod
Nulägesanalyser
Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda
områdena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har
beredningen istället valt att göra nulägesanalyser av varje område för att
definiera hur det ser ut. Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive
område för att ta fram goda lyckade exempel från andra kommuner i Sverige
eller andra länder som kanske är möjliga att implementera i Borgholm.
Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför
som grund till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och
fortsatt arbete som redovisas.

Medborgardialog/workshop
Följande träffar har anordnats under 2018:
Löttorp 14/2, Borgholm 15/2, Rälla 28/2 och Runsten 1/3. Samtliga kl. 18–21.
Pensionärsrådet 5/2 Samt även en träff med äldregruppen den 15/2 kl. 13–15.
Äldregruppen består av en enhetschef, en biståndshandläggare, en sjuksköterska samt sju undersköterskor från hemtjänsten och boenden. Syftet med
gruppen är få en gemensam samsyn på äldreomsorgen och man arbetar efter
uppdrag från i huvudsak socialnämnden och Maria Svanborg. Gruppen
fungerar också som referensgrupp vid större frågor som rör äldreomsorgen.
Förutom de genomförda träffarna har enskilda medborgare skickat in tankar
och idéer för det fortsatta arbetet inom äldreomsorgen. Kommunens e-hälsosamordnare Edin Dzananovic inledde varje träff med att prata om digitalisering
och välfärdsteknik som inspirationsämne. Vi valde att inte ha detta som ett
specifikt frågeområde då det svårt att få svar på om det finns ett behov om en
teknikutveckling.
De som närvarade på dessa träffar delades in i grupper. Gruppernas storlek
varierade i antal men cirka 6–7 personer i varje grupp. I Runsten närvarade
endast 4 personer. Att det var så få på plats kan ha berott på det kraftiga
snöoväder som rådde.
Dialogmötet delades upp i tre olika diskussionsområden:
-

boende/miljö

-

vård/omsorg

-

aktiviteter.
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I varje områden fick grupperna olika frågeställningar som först varje individ fick
tid att fundera och skriva svar på egen post-it-lappar för. Därefter fick grupperna
diskutera fram en gemensam prioritetsordning med maximalt 2 förslag per
prioritering från 1–3. Därefter redovisade alla grupper.
Följande frågor diskuterades och prioriterades:
Område boende/miljö:
-

Vad är viktig/betydelsefullt i ett boende för dig?

-

Vad är ett tryggt boende för dig?

-

Vad är självständighet för dig när det gäller boende?

Område vård/omsorg:
-

Vad är trygg vård/omsorg för dig?

-

Vad är självständighet för dig när det gäller vård/omsorg?

-

Vad är viktig/betydelsefullt för dig när det gäller vård/omsorg?

Område aktiviteter:
-

Vad är viktig/betydelsefullt för dig när det gäller aktiviteter?

-

Vilka aktiviteter tror du skulle kunna stimulera god hälsa/en trivsam
vardag?

Kommunens personal i äldregruppen hade samma upplägg och frågeställningarna som ovan, med perspektivet “hur tror du omsorgstagaren upplever ... ”
samt även området personal nedan.
Område personal:
-

Vad är viktig/betydelsefullt när det gäller ditt arbete

-

Vad betyder delaktighet för dig när det gäller arbete?

-

Vad är personlig utveckling för dig?

Återkoppling
Återkoppling från dialogmöten skedde vid två träffar. Den 8 oktober i Runsten
och den 9 oktober i Böda. Det fanns möjlighet för de medverkande att komma
med kompletteringar till det som redovisades.

Personalenkät om kompetens och utveckling
I uppdraget som beredningen fick av kommunfullmäktige handlar det framförallt
om hur vi kan skapa en ännu bättre äldreomsorg än den vi redan har. Vi vill
därför även göra en kompletterande enkät till all personal inom äldre-omsorgen.
Enkäten handlar om kompetens och utveckling. I medarbetar-enkäten säger sig
ca 96 % ha den kompetens som behövs för att utföra sitt arbete. 74 % anser att
deras kunskaper tas tillvara på rätt sätt. 68 % tycker att de lär sig något nytt
som kan bidra till verksamheten. Det är bra siffror. Frågorna är dock ställda
utan följdfrågor eller underrubriker. Drygt 30 %, 111 av 333 benämns som
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vårdbiträde. Det brukar innebära att man inte riktigt nått upp till formell
behörighet/kompetens.
Syftet med den fördjupade enkätundersökningen var att ta reda på vad varje
enskild medarbetare behöver för att kunna utvecklas ännu mer i sitt arbete. Det
kan handla om att läsa in undersköterskeutbildning, fördjupa sig inom olika
områden som demens, palliativ vård, dokumentation eller bemötande. Det kan
också handla om en egen kompetens/ett intresse som kan bidra till en meningsfull vardag för de boende, samtidigt som man själv utvecklas. Det kanske finns
någon som är intresserad av t.ex. lokalhistoria, musik, natur eller matlagning
och som kan få chansen att använda det i sitt arbete.
Enkäten utfördes av Erik Nyberg och finns som en bilaga till rapporten.
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4 Nulägesanalys/omvärldsanalys
”Äldre”
Carin Lennartsson redogör i sin föreläsning (ca 1.07 och framåt ”Äldres hälsa”
UR 2015) att man bör fråga sig när man pratar om äldre människor vilka äldre
det är vi pratar vi om. När är man äldre och vem definieras som äldre? Så
istället för att titta blint på kronologisk ålder är ett alternativ att titta på socialt
konstruerat mått för ålder. Annars är definitionen av äldre sedan 1966 från den
lagstiftande pensionsåldern. Carin pratar då om 4 åldrar. Varav ”äldre” finns i
alla utom den första som representerar av barn- och ungdomsåldern. Ålderdomen är alltså en väldigt lång period. Från slutet av vår yrkesverksamma tid,
till den arbetsfria tiden som pigg pensionär i minst 10 år fram till sista delen där
man inte längre klarar sig själv. (4.16, ”Äldres hälsa” UR 2015).
Välfärdens förbättring har inneburit att allt fler lever längre. År 1800 förväntades
att en man levde till 34 års ålder, en kvinna till 38. (Abramsson, M. Sandstedt,
E. 2012). I jämförelse med att det 1968 fanns 105 st. 100-åringar mot idag är
2000 st. (3.35, ”Äldres hälsa” UR 2015). Ludwig Rasmusson pratar om att
bilden av gamla är helt felaktig och föråldrad (1.55 Äldres hälsa. UR 2015). Vi
har idag ett uppskjutet åldrande jämfört med på 50-talet. Tidigare var man
gammal redan vid 50 år och förväntades få en käpp i present. Medans dagens
70-åringar kanske till och med springer ett maraton. Tendensen visar att kurvan
för vår ålder bara ökar, ungefär hälften av de som föds idag beräknas nå en
ålder över 100 år.
Med tanke på den radikala förändring som har skett där de äldre fysiskt och
medicinskt är yngre där framförallt kirurgin gjort stora framsteg (43.47 Äldres
hälsa. UR 2015) kan unga idag förvänta sig en mycket positiv början av sin
ålderdom och som ung pensionär. Men om man lyssnar på Carin Lennartsson
som hänvisar till ”Äldres levnadsvillkor”, en undersökning av de allra äldsta
(77+) som gjorts fem gånger sedan 1992, har inte hälsoproblem som självskattade hälsoproblem, nedsatt mobilitet, psykologiska besvär förbättrats (17.22
och framåt ”Äldres hälsa” UR 2015). Att klara av aktiviteter i dagliga livet har
förbättrats men antalet ökar och fler blir äldre. Så Lennartssons slutsats är att
det inte har skett förbättringar när det gäller hälsan för de som är över 77 år.
Idag är 80 % av de som bor på äldreboende över 80 år. Det krävs biståndsbeslut för att få flytta in på ett äldreboende, man får kanske inte plats fast man
vill. Vi har i Sverige sedan 50-talet kvarboendeprincipen som överlag har gjort
att hemtjänsten ökat och det särskilda boendet har minskat. Tre övergripande
trender lyfter Per (7.55 Äldreboende hemma - vid vägs ände? UR 2015).
Avinstitutionaliseringen där det försvunnit 1500/1600 platser, reinformalisering
(medelålders döttrar går ner i tid/tar pension för att ta hand om sina föräldrar)
samt att antalet sjukhusplatser har halverats sedan 80-talet.
Oavsett vilken äldregrupp framöver känns det som vi har stora utmaningar
framför oss där andelen äldre kommer öka och färre förvärvsarbetare kommer
finnas att tillgå. Vilka ska ta hand om våra gamla i ett urbaniserat samhälle där
många av de nära släktingarna kanske inte heller bor kvar på orten, där
platserna på äldreboende och sjukhus bara minskar. Hur kan vi öka friskheten
efter 77 års ålder?
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4.1.1 Demenssjukdomar
Demens är inte en enda sjukdom, det är en diagnos för en rad symptom som
kan bero på olika sjukdomar och skador. Två sjukdomar står för cirka 90 % av
samtliga fall av demens. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.
Demenssjukdomar är en grupp som ökar i samhället, de finns inte bara i den
tredje/fjärde åldern utan förekommer också i andra åldern (Ekstrand, 2010).
Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demens-sjukdom. Efter 65 års
ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala
antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra
som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Mer än
hälften av dessa bor i egen lägenhet/villa. Med de befolknings-siffror vi har att
tillgå idag och de prognoser som gjorts slår in beräknar vi att år 2030 ha 180
000 personer med en demens-sjukdom, 2050 kan så många som 250 000 vara
drabbade (www.demenscentrum.se, 2018).
Personer med demens eller de som har någon form av kognitiv svikt var
förr en grupp som ansågs vara mentalt störda och placerades på mentalsjukhus. Det var inte förrän på 90-talet som det blev en vändning för de
personerna som led av demens. Brittiske Thomas Kitwood stred för att man
skulle se personen och inte sjukdomen samt ansåg att dessa personer också
behövde kärlek och upplevelser, inte bara vara ett forskningsobjekt
(Edvardsson 2009).
Det är svårt att se på en person att det finns någon form av kognitiv svikt för
sjukdomen sitter inne i huvudet och inte utanpå personen, personen liknar vem
som helst. Ju längre in i sjukdomen ju svårare får dessa personer att bland
annat minnas, orientera sig, lära in nya saker. Språket förändras, bland annat
glömmer man ord, hela personligheten förändras, man kan inte komma ihåg
inlärda rörelser och så vidare. Demenssjukdomen gör också att personen i
efterhand går tillbaka i tiden och minns det som har hänt förr. Att “gå tillbaka i
tiden” blir en utmaning på demensenheterna med tanke på hur man skapar rätt
miljö för alla boende. Om miljön inte känns bra för personen så kan denne få ett
avvikande beteende som kan vara svårt att hantera för alla i omgivningen. Det
är inte bara miljön som är en viktig del för den demenssjuke personen, även
bemötande och personcentrerad omvårdnad. När det inte fungerar hemma
längre så har man möjlighet att komma till ett demensboende som kan vara ett
helt boende för eller en enhet med inriktning för demenssjuka. I Holland och
Danmark och har man skapat hela byar med inriktning för enbart demenssjuka,
De Hogeweyk och Brygghuset-Svendborgs demensby.
Inom demensforskningen är intresset stort för prevention. Miia Kiivipelto,
forskare inom Aging Research Center (ARC) har presenterat uppmärksammade rön om fysisk aktivitet och fetma. Fysisk aktivitet i medelåldern, minst
2 gånger/vecka minskade risken att utveckla demens och Alzheimers sjukdom
(AS). Detta är resultat från en del av CAIDE-studien som är genomförd i
Finland. (www.aldrecentrum, 2010). En annan studie visar att alkohol ökar
risken att insjukna i AS bland personer med denna genvariant. Risken ökar ju
oftare man dricker. Även mättat fett ökar risken för den gruppen.
Miia Kiivipelto trycker på att det aldrig är för tidigt att börja förebygga eftersom
diagnoserna ofta kommer sent. Förebyggande i form av friskfaktorer som
livslångt lärande, fysisk aktivitet, sund livsstil, använda hjärnan, vila, hälsosam
kost. En mångsidig, hälsosam kost kan minska risken för minnesproblem
såsom fisk, fiskoljor, grönsaker och frukt, vitaminer B12, C, D och E, omättade
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fetter, nötter, kostmönster som nordisk mat, medelhavs-kost, kaffe (3–5
koppar/dag), måttliga mängder alkohol, men det kan vara svårt att definiera vad
som är måttligt. (19 min, YouTube Stockholms sjukhem).
Och så har vi sociala och psykologiska riskfaktorer som blir större speciellt i
kombination såsom ensamstående, änka/änkling, ensamhet, hopplöshet,
stress, sömnstörning (15,50 YouTube Stockholms sjukhem). Hjärnan behöver
stimulans men även vila, för mycket negativ stress är inte bra.
Miia lyfter även att bristande munhälsa visar en koppling till ökad risk för
demens. (25,39 YouTube Stockholms sjukhem). Nämnda forskningsresultat
visar tydligt att friskfaktorerna såväl som riskfaktorerna bör tas med i det
kommunala folkhälsoarbetet.

4.1.2 Folkhälsoarbetet i Borgholms kommun
Folkhälsa omfattar hela befolkningens samlade hälsa och tar hänsyn till både
nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så
god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika
grupper i samhället. Att arbeta med folkhälsa är att arbeta med utveckling och
hållbarhet. Folkhälsa lägger grunden för medborgarnas välmående. Hälsans
bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller
indirekt:

Efter nedprioritering under ett antal år har Borgholms kommun sedan 2016
arbetat mer aktivt med folkhälsofrågor. En 50 %-tjänst som folkhälsosamordnare har inrättats och samverkan med Landstinget och närliggande
kommuner i Kalmar län har intensifierats. En Folkhälsostrategi 2017–2027 har
antagits av kommunfullmäktige. Strategin omfattar alla medborgare i Borgholms
kommun och definierar bland annat följande mål:
-

varje medborgare ska besitta en livsstilskompetens

-

varje invånare ska känna en social och en ekonomisk trygghet

-

närmiljön skall vara hälsosam och främjande och den ska vara
tillgänglig för alla
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-

fysisk aktivitet bland invånare ska öka genom att förutsättningar för
rörelse finns

-

medborgarna ska kunna vända sig till kommunen för dialog, råd och
stöd

-

alla kommuninvånare ska ha rätt till adekvat assistans, habilitering och
rehabilitering i kommunen

-

dåliga hälsovanor bland kommuninvånare ska uppmärksammas.

Borgholms kommun vill säkerställa möjligheterna till fortsatt självständighet och
trygghet för seniorerna. Oberoende ålder ska det finnas möjlighet att vara
delaktig i samhällslivet på samma villkor som andra och jämna levnadsvillkor.
Ett Folkhälsoråd kommer att inrättas där det är tänkt att även en äldrekonsulent
ska ingå. Årligen ska ett Folkhälsoforum organiseras, med möjligheter till
medborgarinflytande.

4.1.3 Statistik/prognos för den demografiska utvecklingen i
Borgholms kommun
I Borgholms kommun bor 10 900 invånare (SCB, 2018-08-31). Av dessa bor
ungefär två tredjedelar i någon av tätorterna Borgholm, Köpingsvik, Löttorp och
Rälla medan övriga bor på landsbygden. Folkmängden är i stort sett på samma
nivå idag som 1980 men har varierat lite genom åren. Kommunen tar varje år
fram en prognos för hur befolkningen kommer att utvecklas under de
kommande åren. Prognosen baseras på SCB:s årliga befolkningsstatistik och
utifrån kommunens nuvarande folkmängd och befolkningsutveckling förväntas
invånarantalet minska med ca 350 personer de kommande 10 åren.
Utvecklingen har sett olika ut i olika delar av kommunen. Befolkningen ökar i
Borgholm-Köpingsvik och i de västra delarna söder därom, medan befolkningen
minskar i stort sett i hela norra och östra kommunen (Borgholms kommun,
2017).
Befolkningsstruktur
Borgholms kommun har en något äldre befolkning sett utifrån genomsnittsåldern som är 7,9 år högre än i riket år 2016. Andelen personer äldre än 65 år
utgör cirka 33,17 % av befolkningen, enligt SCB 2017-07-17. Det innebär att
Borgholms kommun i jämförelse med övriga kommuner i Sverige, har störst
andel personer i åldern 65+. Förklaringen är delvis en inflyttning av pensionärer
som bosätter sig permanent i sitt tidigare fritidshus.
Folkmängd och förändring Borgholms kommun 1980–2027. Uppgifterna för
2018 och framåt är prognostiserade värden (Danielsson, 2018).
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Befolkningsstruktur Borgholms kommun
Befolkningsstrukturen anger hur stor andel varje åldersgrupp utgör av hela
folkmängden. Andelen uttrycks i promille. Som exempel kan nämnas att åldern
71 år är den enskilt största åldersgruppen i kommunen och utgör 23 promille av
hela folkmängden år 2017. Genom att jämföra befolknings-strukturerna kan
man bättre förstå vilka demografiska utmaningar och möjligheter kommunen
har relativt riket.

Utvecklingen av antal äldre i kommunen
Under en längre tid framöver kommer antalet äldre i landets kommuner att
öka. Orsaken är dels att den stora 40-talist-generationen uppnått pensionsåldern fullt ut, dels att medellivslängden ökar och att de äldre lever längre
än tidigare. Den närmaste framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre där 40-talisterna snart börjar träda in.
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Det finns också tendenser till inflyttning av personer i åldern 55–70 till
Borgholms kommun. Se tabell nedan.
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4.1.4 Försörjningsstöd
Försörjningsstödet är i dagsläget inte stort i Borgholms kommun. Under 2018
har endast en ansökan om medel till tandprotes behandlats. Enligt en artikel
som “Dina Pengar” publicerade den 2018-12-04 missar cirka 100 000
pensionärer i Sverige att söka bostadstillägg som är på max 5 560 kr, skattefritt.
Pensionsmyndigheten uppmanar alla pensionärer som har en inkomst under
15 000 kr/månaden att söka. Tillägget är ett komplement till den allmänna
pensionen.
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Boende och utemiljö
4.2.1 Att bygga för äldre
Vilka faktorer behöver beaktas när man planerar bostäder för äldre?
Enligt Äldreboendedelegationen är det idag inte lika självklart att alla vill bo kvar
i sina bostäder tills de blir så pass sjuka att de måste flytta till särskilt boende,
trots anpassning av hemmet eller hemtjänst (Abramsson, M. Sandstedt, E.
2012). Många har behov av trygghet och gemenskap och vill istället flytta till ett
boende där det finns andra personer. Den stora så kallade kvarboendeprincipen kan vara på väg att tunnas ut där också den nya generationen äldre
är mer flexibel i sin inställning till var man vill bo och väljer att flytta till nya
platser baserat på sitt intresse (Hagberg 2012).
När det gäller utformningen av boende visar forskning att boende med stark
institutionsprägel av långa korridorer och mycket dörrar skapar desorientering,
oro, förvirring (Wijk 2012). De identiskt lika utformade lägenheterna som finns
idag är inte anpassade till individerna, de olika vårdbehoven som personerna
har är unika och skiljer sig (Nord 2012), också en faktor som bör beaktas när
man planerar boendet. Utformningen av det lilla rummet med fokus på sängen
bör även ses som en faktor att ta hänsyn till. Kan det vara så att det skapas en
kropp som blir passiv, en sjuklig kropp som behöver vila och inte kan så mycket
annat i den enskilda lägenheten där det lilla rummet där den fysiska
omvårdnaden tar mest plats? (Nord 2012).
Vilka för- och nackdelar finns med de boenden som erbjuds de äldre
idag? Och behöver vi utveckla nya typer av äldreboenden och hur ser
villkoren ut för en sådan utveckling?
Idag bor de flesta äldre kvar i sina vanliga bostäder så länge som möjligt. Detta
beror till stor det på den kvarboendeprincip som har lagstöd och där det funnits
starkt forskningsstöd för platsstabilt boende som är bra för åldrandet (Hagberg
2012). Att hemmet är betydelsefullt och att det är en del av identiteten där man
själv kan bestämma hur man vill leva bidrar till att man kan känna sig säker är
positivt så länge det inte leder till isolering och stillasittande och ohälsa (Wijk
2012). Eftersom väldigt många bor kvar så länge som möjligt i sina hem är
effekten att flertalet äldre bor kvar trots att de har väldigt stora vårdbehov att när
de till slut kommer in på särskilt boende kanske inte dessa är anpassade
miljömässigt eller kompetens-mässigt för den typen av vård (Wijk 2012). Den
flyttstress som kan uppstå när man flyttas på äldre dar är också en risk för
hälsan om det görs ofrivilligt. Uppskattad risk för ohälsa för en person som
flyttas från sitt privata boende till institution är 5 gånger större än den som inte
flyttar. (Wijk 2012).
En annan aspekt på kvarboendeprincipen är personalens situation där de
äldres hem är deras arbetsplats. Där hygien, ergonomi och dåliga ljusförhållanden påverkar hur arbetet kan utföras (Johansson 2015). En stor
anledning till att det förekommer sjukskrivningar inom hemtjänsten. Ofta får
personalen improvisera och använda ad hoc-lösningar i stunden eftersom inte
utrustning finns tillgänglig. Det finns möjligheten att utifrån fokus på innovation
och produktutveckling inom dessa problemområden göra det enklare att vårda i
hemmet (Persson 2016).
Särskilda boenden är avsedda för och till de äldre som har stora vård- och
omsorgsbehov (Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012). Särskild boende är en
hyresbelagd bostad som kan ge omvårdnad till äldre i behov av stöd och där
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personal finns tillgänglig dygnet runt. De som kan få plats på ett särskilt boende
har fått det biståndsprövat av kommunen. Det finns dock ingen standard för hur
service och miljö ska se ut vilket betyder att det kan skilja sig mellan både olika
särskilda boendena och kommuner (Wijk 2012). Sedan har antalet platser på
särskilt boende minskat genom åren. Det är bara ett begränsat antal platser
vilket betyder att det är bara de med omfattande omsorgsbehov som får tillgång
till det särskilda boendet (Andersson 2012). Så även om man vill flytta till
särskilt boende är det inte säkert att man får.
Bostadsföretagen har insett att det finns en stor målgrupp för en ny boendeform. Under de senaste 10 åren har intresset för så kallat seniorboende ökat.
Just boendeformen seniorboende gäller för många boendetyper och går under
flera olika namn; seniorboende, boende för 55+, 70+, gemensamhetsboende,
kollektivhusboende, ekoboende, temaboende för golf/flyg etc. (Abramsson, M.
Sandstedt, E. 2012). I många kommuner öppnas eller planeras trygghetsboende för de som känner sig otrygga i sina hem eller som inte bedöms behöva
så mycket vård/omsorg som på ett äldreboende. Enligt Äldreboendedelegationen föreslogs upprättandet av trygghetsboende men inget stöd för själva
byggandet. (Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012).
Det är kanske just valfriheten som är en nackdel, eller bristen på valfrihet för de
äldre personer som har olika ekonomiska men även funktionella förutsättningar, när det gäller att välja mellan olika boendealternativ (Wijk 2012).
Står vi inför samhällsförändringar som vi bör ta hänsyn till?
Ja absolut, befolkningssituationen. SBC:s prognoser visar på att vår befolkning
kommer att öka och de som är 65+ och äldre kommer att gå från 1,6 miljoner till
2,6 miljoner till år 2050 och att var fjärde person kommer att vara över 65 år.
Andelen äldre som är över 80 år kommer att öka kraftigt efter 2020 och enligt
prognosen vara så pass många som en tiondel av befolkningen. Dessa bor till
största delen på landsbygden (Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012). En stor
utmaning för landets kommuner som därmed kommer att ha ökade ekonomiska
kostnader.
Dessa prognoser visar även männens genomsnittsålder ha börjat öka vilket
betyder att vi förmodligen kommer att se färre ensamboende kvinnor.
(Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012) Något som man bör ta hänsyn till i
byggandet av exempelvis särskilt boende som idag oftast är anpassat till
singelboende.
Kan vi lära något från våra grannländer om hur vi skall se på de äldres
behov och de bostäder vi skall erbjuda dem?
I Danmark, Tyskland och Holland finns det flertalet bogemenskaper, eller så
kallade gruppinitiativ (Kärnekull 2011). I Freiburg och Fübingen finns ca 500
sådana bostadsprojekt, men även i Hamburg och Berlin är grupprojekt och
bogemenskaper vanliga, så väl för seniorer men även andra åldersgrupper
(Kärnekull 2011).
De danska ”bofælleskaben” har gemensamma lokaler med kök och de som
flyttar in är inställda på att samarbeta. Dessa boende har kommit till på eget
initiativ. Det är en stor skillnad mellan Sverige och Danmark när det gäller
synen på gemenskap. Hos oss fokuserar vi på anställda och service medans
man i Danmark ser gemenskapen i boendet och de informella nätverken som
en väg till trygghet. (Kärnekull 2011). När man blir sjuk eller på något annat sätt
Sveriges bästa äldreomsorg

104
Borgholms kommun

Datum

Sida

2019-01-29

18(80)

är i behov av hjälp tar man hjälp av kommunen och får tillgång till hemtjänst
som alla andra äldre (Kärnekull 2013).
Föreningen Russinet i Kvarteret Spoletorp Norra i Lund är ett exempel på
bogemenskap liknande Danmark. En ekonomisk förening med blandat boende.
Dock inga hemmavarande barn. Kärnan i boendet är gemen-samma måltider
och arbetsgemenskap i olika arbetsgrupper med budgetansvar där man tar
hand om fastigheten och boendemiljön. Ett gott exempel av bogemenskap även
för Sverige (http://russinetilund.dinstudio.se).
Bygga för seniorer – en framtidsinvestering
Attraktiva seniorbostäder är en viktig pusselbit, sådana som kan upplevas
attraktiva för den tredje och fjärde åldern. Ju fler som vågar tänka på sitt
boende som äldre och bestämmer sig för att anpassa sitt boende i tid, desto
bättre! Var och en som väljer att flytta till en bostad som fungerar bra också på
äldre dagar gör både sig själv, sina närmaste och samhället en stor tjänst. En
bra bostad ska ge tillfälle till kontakt och samspel med andra människor.
Forskningen kring hjärnan och hälsan visar hur viktigt det är med social
stimulans i vardagen. Den stora utmaningen blir att erbjuda bostäder som
seniorer och pensionärer väljer att flytta in i.
Många pensionärer har låga pensioner och kan känna oro över en ökad
kostnad. Men många ser det som en trygghetsfaktor att veta vad månadskostnaden blir och därmed slippa oro sig över eventuella renoveringar eller
lagningar om något går sönder i/på huset.

4.2.2 Olika boendeformer
Olika ägande-/driftsformer (utan inbördes rangordning):
-

kommunalt ägande och drift

-

kommunalt ägande/privat drift

-

privat ägande/kommunal drift

-

privat ägande och drift

-

kooperativt ägande.

Nedan specificerade boendeformer definieras enligt följande: (Kärnkull 2011).

Trygghetsboende
Termen trygghetsboende kom 2008. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i
trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ. I trygghetsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett
krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/
bovärd på angivna tider. Ett krav för att ett boende ska få statligt investeringsstöd är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller
sambor, makar, syskon så räcker det med att en av parterna har fyllt 70 år.
Trygghetsboenden bör vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man
får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. I Borgholms
kommun finns ännu inget trygghetsboende per definition.
Servicehus
Servicehus är ett mellanting mellan eget boende och äldreboende. Du bor i en
komplett lägenhet med kök, matplats, sovrum och vardagsrum, men har trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt för att du snabbt ska kunna få
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hjälp. I regel finns också restaurang och/eller café som serverar frukost, lunch
och middag. I servicehus finns lägenheter för både ensam-stående och par.
Dessutom finns det ofta gemensamma lokaler där du kan umgås med de andra
boende.

Seniorboende
Seniorboende är ett funktionellt och enkelt boende med möjlighet till gemenskap. Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge och med närhet till
kommunikationer. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ
för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett boende att kunna åldras i.
Du bor alltså i egen lägenhet eller hus och det krävs inget biståndsbeslut från
kommunen för att få en plats. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.
Seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att
erbjuda. Det finns seniorboenden vars enda utmärkande drag är att alla som
bor i fastigheten är över en viss ålder. Medan andra boenden är funktionellt
utformade och/eller erbjuder ett utbud av service och aktiviteter. Vissa boenden
tillhandahåller servicetjänster medan i andra är det de boende själva som
arrangerar aktiviteter och samverkar för en trygg och bekväm tillvaro om de vill.
Bovieran är en typ av seniorboende som byggts i Borgholm, inflyttning började
december 2018.

Gemenskapsboende
Sedan 2016 finns i Borgholm även en förening som heter BoSams. BoSams
driver ett projekt om ett gemenskapsboende i form av kooperativa hyresrätter.
Det är självständiga bostäder med egna kök och badrum och dessutom tillgång
till gemensamma utrymmen. Men boendeformen innebär också att man är
medlem i en förening som samarbetar kring olika frågor i vardagslivet. Hur
mycket man ska göra tillsammans bestämmer medlemmarna själva. Tyngdpunkten kan ligga på möjlighet till samvaro och sällskap, gemensam matlagning
någon dag i veckan eller åtaganden om att sköta trädgården och ansvara för
husets lokaler. Förutom ett rikare socialt liv ger det möjlighet att minska
boendekostnaden genom egna insatser. Preliminär inflyttning hösten 2019.
Särskilt boende (SÄBO)
SÄBO eller vård- och omsorgsboende är bostäder som kommunen har ansvar
för och avgör vem som får flytta in i genom biståndsbeslut. I boendet erbjuds
service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt. 75 % av platserna i
Borgholms kommun används för demensboende. Majoriteten av dem som bor
på särskilt boende är över 80 år. Prognosen visar på att vi 2026 kommer att
behöva ytterligare 27 platser. Första halvåret 2018 var väntetiden 26 dagar i
snitt, men aldrig över 3 månader. Kommunens SÄBO finns i Borgholm,
Köpingsvik och Löttorp och är fördelat på:
Borgholm
Ekbacka 2 12 platser (demens)
Ekbacka 5 17 platser (demens)
Ekbacka 6 17 platser
Strömgården 17 platser (demens)
Köpingsvik
Soldalen 23 platser (11 demens)
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Löttorp
Åkerbo 32 platser (16 demens)
Totalt 118 platser (73 demens)

Korttidsboende
Korttidsboende är en form av (äldre)boende (särskilt boende/vård- och
omsorgsboende) där man bor en begränsad tid. Korttidsboende har personal
dygnet runt. För att få en korttidsplats krävs biståndsbeslut. Borgholms kommun
har korttidsboende på Ekbacka avd. 2 och 4 men är ej åldersspecifikt, här finns
utrymme för såväl unga som gamla.
Borgholm
Ekbacka 4 13 platser
Ekbacka 2 2 platser
Totalt 15 platser
Nuvarande status och ändamålsenlighet av lokalerna i särskilt boende
Borgholms kommuns fastighetsstrateg har tillsammans med verksamhetschef
för äldreomsorgen under våren 2018, gjort en sammanfattande bedömning av
lokalernas ändamålsenlighet och kommunens drifts- och fastighetstekniker har
gjort en bedömning av de tekniska installationerna.
Bedömningen är att kommunens byggnader för äldreboende generellt är slitna,
invändigt som utvändigt. Underhållet och skötseln släpar efter på grund av
tidigare besparingar och prioriteringar. Akuta problem åtgärdas först och främst
och det planerade underhållet som har skjutits upp under ett antal år genererar
till slut att skador uppstår i byggnaderna. Flera av byggnaderna har för
närvarande/har haft påtalade brister i arbetsmiljön.
Åkerbohemmet Löttorp
Byggnaden har 32 rum/lägenheter i två plan fördelat på fyra enheter.
Bedömning verksamhet:
Boenderummen är ljusa och trevliga. Fin utemiljö med innergård. Träffpunkten
saknar bra utrymmen särskilt om lunchverk-samheten utökas. Administrativa
lokaler för hemtjänst och hemsjukvård är inte anpassade för ändamålet.
Trädgårdsvägen har tomma lokaler som är anpassade för boende men
används till annat. Kan användas till korttidsboende.
Bedömning fastighet:
Inga kända problem med byggnaderna mer än att träffpunkten och de
administrativa lokalerna inte är ändamålsenliga. Tekniska system är fungerande
och lokalerna har sprinklers. Nyligen installerades ett styr- och övervakningssystem för ventilationen. Visst underhållsbehov gällande källaren behövs.
Soldalen, Köpingsvik
Byggnaden har 23 rum/lägenheter fördelade på två plan. Personalutrymmen
och samlingslokaler i bottenvåning/suterräng.
Bedömning verksamhet:
Boendet har fin miljö och trädgård samt närhet till havet. Däremot kan de
boende inte enkelt ta sig utomhus då boenderummen saknar uteplatser/
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balkonger och är på övervåning. Boenderummen är trevliga och har bra
WC/dusch. Lokaler för träffpunktsverksamhet kan ordnas när hemtjänst flyttar
till Ekbacka. Personalutrymmen i souterrängplan fungerar inte så bra eftersom
det inte är avskilt från verksamheten. Tvättstugor och förråd är trånga och svåra
att arbeta i.
Bedömning fastighet:
Balkonger och fasad är nyrenoverade och fönsterbyte är nyligen färdigt. Byte av
utvändig hiss gjort 2017. Stort behov av ny ventilation, dränering utvändigt då
det finns fuktproblem i grunden och på fasaden. Byggnaden samt angränsande
lägenheter värms upp med elpatroner i en gammal kombipanna med stora
energikostnader som följd.
Strömgården, Borgholm (demens)
Byggnaden består av 2 avdelningar med totalt 17 boenderum/lägenheter i
markplan. Lokaler finns för träffpunkten, anhörigstöd och verksamheten PRIO
(träffpunkt/mötesplats).
Bedömning verksamhet:
Avdelning Solgården har 10 stora trivsamma rum i någorlunda standard. Övriga
rum samt personalutrymmen är i behov av underhållsåtgärder. En utredning
pågår gällande arbetsmiljöproblem såsom dålig luftkvalité och temperaturen i
lokalerna. Särskilt drabbade blir allergiska personer i samband med att de
vistas i byggnaderna.
Bedömning fastighet:
Stort underhållsbehov både utvändigt och invändigt. Budget behövs för byte av
ventilation, styr- och reglersystem. Byte av mattor, fönster och dörrar behövs i
stora delar av byggnaden. Åtgärda innergårdarnas planteringar och
plattläggning. Renovera personalutrymmen. Dränering behövs runt delar av
byggnaden. Byggnaderna har vidarekopplat brandlarm som är i behov av byte
samt att det idag saknas brandsprinklers i boenderummen. Matsalen och
lokaler för PRIO renoverades invändigt 2016.
Ekbacka, Borgholm, 61 platser (Fyra enheter varav korttidsboende
på två)
Byggnaderna består av fyra avdelningar; avd. 2, 4 och 5/6. Det finns totalt 57
boenderum/lägenheter i dagsläget. Alla boenderum/lägenheter är på markplan
och vissa av dem med uteplats.
Bedömning verksamhet;
Avd. 2: 14 stora, ljusa rum. Ändamålsenliga lokaler.
Avd. 4: 4 dubbelrum, 5 enkelrum. Ändamålsenliga lokaler för korttid.
Avd. 5/6: 34 rum varav 32 boende rum delar WC/duschutrymme. Det är
inte godkänd standard enligt Arbetsmiljöverket vilket kan riskera ett föreläggande. Delade toaletter. Rummen kan eventuellt byggas om till tvårumslägenheter eftersom det blir svårt att skapa yta för ännu ett WC/dusch.
Bedömning fastighet:
Återkommande problem med rör- och avloppssystem, behöver bytas. Åtgärda
ojämn plattbeläggning på uteplatser. Renovering av ytskikt och avdelningskök.

Ordinärt boende
I Borgholms kommun finns det 72 (kommunala) bostäder där äldre har
företräde i samband med byte av hyresgäst. Bostadslägenheterna finns i
anslutning till äldreboendena Strömgården i Borgholm, Soldalen i Köpingsvik,
Åkerbohemmet i Löttorp samt på Målarvägen i Rälla och Långlötsmosse i
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Långlöt. Det är oftast ett ordinärt boende i närhet av affärer och kommunikationer. Storleken på lägenheterna är ett eller två rum och kök. En del av
dessa lägenheter är handikappanpassade och samtliga tillhandahålls genom
Borgholm Energi AB. Det krävs inget biståndsbeslut att hyra dessa lägenheter.

Hospice/Palliativ vård
Hospice är ett vårdfilosofiskt begrepp kring omhändertagande och ett hem för
svårt sjuka och döende. Hospice kan avlasta akutsjukvården och ge en ökad
kvalitativ omsorg i livets slutskede. Borgholms kommun har inget hospice,
däremot är Ekbacka 4 avsedd för korttidsboende med rehabiliteringsinriktning
och inriktning med vård vid livets slut.
Klockargården, Löt
Klockargården är inget boende utan en dagverksamhet för
demenshandikappade i Borgholms kommun. För att komma till Klockargården
krävs ett biståndsbeslut. Klockargårdens mål är att;
-

ge en meningsfull dag

-

aktivera och stimulera

-

försöka bibehålla och förbättra olika funktioner

-

förhindra eller fördröja annat behov av vård

-

stödja och avlasta anhöriga.

På Klockargården äter gästerna en lättare frukost tillsammans. De som orkar
och vill hjälper till med lunchen och bakar en god kaka till eftermiddagsfikat. Det
finns olika aktiviteter som till exempel gymnastik, promenad, olika spel, vävning,
musikunderhållning. Alla äter lunch tillsammans och de som vill hjälper till med
disken.

4.2.3 Omvärldsanalys boende/miljö
Äppelvägen, Färjestaden
Äppelvägen ligger centralt i Färjestaden. Boendet består av 5 enheter, om
vardera 8 lägenheter. 24 lägenheter är avsedda för personer med demens och
16 för omvårdnadsboende. Varje lägenhet är på 30 kvm och består av ett rum
på c:a 19 kvm, en liten hall samt en rymlig toalett med skjutdörrar.
På varje enhet finns ett gemensamt dagrum och matsal med utgång till altan,
utsidan av huset, eller till en av de tre innergårdarna. Runt huset finns en
asfalterad gångväg och tillgång till lusthus och boulebana. I huset finns ett av
kommunens tillagningskök.
Information från äldregruppen: Trevlig byggnadskaraktär med kärnhuset i
mitten, djur, eldsjälar har skänkt saker, tar betalt för vissa aktiviteter, lägre
bemanningsnycklar än Borgholms kommun. I varje lägenhet finns en bänk med
diskho, kylskåp, kaffebryggare med mera. Alla rum och badrum är förberedda
för takliftar som kan monteras upp vid behov. Där finns också höj- och sänkbart
tvättställ, samt tvättmaskin och torktumlare. När det gäller bemanning finns
alltid en “springare” (övertalig person), för kunna nyttja vid eventuell frånvaro.
Vänskapens väg, Kalmar
Kalmars nyaste boende (inflyttning mars 2018) har en trevlig utomhusmiljö med
bänkar, planteringar och utegym. Området är fint inhägnat med staket som döljs
av buskar. Där finns också tillgång till en anhöriglägenhet som även används
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vid behov av vak (som då har företräde). I en folder som nyinflyttade och
anhöriga får står allt man behöver veta, både för inflyttning och utflyttning.
Boendet är i tre plan och består av 85 lägenheter om 32 kvm vardera fördelat
på nio boendegrupper. Sex av dessa är demensboende. Samtliga lägenheter är
utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, toalett, dusch, tvätt-pelare samt egen
uteplats/balkong. Det är genomgående långt utvecklade tekniska lösningar.
Träffpunkt och daglig verksamhet måndag–fredag på nedre plan och personal
och administration på övre.
Information från äldregruppen: Personalens inloggning när man kommer till
respektive avdelning sker via telefon där även larmsystemet finns. Personalen
har resurstid om ca 2 pass/månad som ligger utanför bemanningen och är då
förlagd till hela byggnaden. Blir man inte placerad är man en allmän resurs.
Man minskar övertid, får en bättre kontinuitet och täcker nästan all frånvaro.
Personalen har personliga taggar för dörrar och medicinskåp. Bra om det skulle
uppstå något fel. Det finns en datorstation mitt på varje avdelning så personalen
kan sköta dokumentering utan att behöva lämna någon ensam. Personalen
lagar frukost men lunch och kvällsmat kommer från Oxhagshemmet. Ett
aktivitetsombud finns på varje avdelning.
Framtidens Trädgård, Västerås
Projektet Framtidens Trädgård har utvecklat trädgårdsmiljöer och arbetsformer
som stimulerar till utevistelse på särskilda boenden. En viktig del av projektet
har varit att utveckla metoder och material som kan användas av utförare och
leverantörer i Västerås (dess hemkommun) såväl som i andra kommuner.
Projektet har lett till;
-

fortbildning av personalen/utbildning och kurser för att utöka
motivationer till utevistelser

-

organisationsförändringar för att frigöra tid som kan läggas på
utevistelser

-

att man utsett aktivitetsansvariga på varje enhet, ibland även på varje
avdelning som ska uppmuntra

-

till aktiviteter inne och ute

-

man har även utsett trädgårdsinspiratörer på varje boende med
uppdrag att föreslå olika aktiviteter

-

som går att förlägga utomhus samt samla in de önskemål som finns
bland boende, anhöriga och

-

övrig personal när det gäller förändringar i trädgården.

-

schemalagd utevistelse – personalen känner därmed ett ansvar om att
detta är en del i arbetet

-

gemensamma arbetsdagar där personal och boende under trivsamma
arbetsformer träffas i

-

trädgården ett par gånger per år för att göra trädgården fin. Detta
skapar en trevlig samvaro, de som

-

kan är med och övriga är delaktiga genom att titta på

-

att lämpliga kläder för personal och boende finns lättillgängliga vid
utgången
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-

framtagande av en tryckt handledning som innehåller kunskap och tips
om vad som är viktigt att tänka på vid uppbyggandet av en stimulerande
utemiljö vid särskilda boenden. Den stimulerar personalen att lättare
tillämpa metodiken

-

en idébank med en samling tips på uteaktiviteter året runt.

Utemiljö
Att vara utomhus leder till ett friskare, starkare och ökat välbefinnande.
Tillgängligheten till utemiljön/trädgården ska vara bra med ramper för rullstolar
och rullatorer och handledare vid eventuellt sluttande gångar. Belysningarna
ska vara anpassade efter ett ålderssvagt öga. Växtligheten ska vara
årstidsanpassad.
Exempel på stimulerande och lustfyllda utemiljöer kan vara: Gärdsgårdar, plana
och jämna gångar och markbeläggningar, solskydd, porlande vatten, hönsgård,
odlingslådor, örtträdgård, solskydd och sittplatser. Grillplats, berså, boulebana,
scen, utegym, vinterträdgård och belysning som möjliggör utevistelse alla tider
på dygnet.
Exempel på boenden/projekt som arbetat med utemiljöer:
Framtidens Trädgård Västerås, Bäckaskogs äldreboende i Vansbro,
Hässelgården Borlänge, OK Lotte Köpenhamn och Hattstugans boende på
Gotland. Förslag på hur man går tillväga.
-

Inventera de utemiljöer som ligger i angränsning till våra olika boenden

-

fastställa mål och indikatorer för särskilda boenden för att öka nöjdhet
och möjlighet till utevistelse

-

och ett bredare aktivitetsutbud

-

utvecklat utemiljöer tillsammans med boende, personal och i viss mån
anhöriga.

-

utemiljöer/trädgårdar bör utformas utifrån yttre förutsättningar och
omsorgstagarnas behov.

För att öka förståelsen för ett projekt i stil med “våra lokala trädgårdar” är det
viktigt att all personal är delaktig. Att de får utbildning om vikten av utevistelser/aktiviteter och workshops/seminarier med inriktning på skapande aktiviteter för
trädgårdsmiljöer. Både för inspiration och ökad säkerhet att kunna ta hand om
trädgården.
En utmaning är att få in arbetet i organisationens vardag. Kan schemalagd utevistelse var ett steg för att nå målet?! Räkna med att ett sådan projekt tar tid,
kostar pengar och kräver kunskap.
Boendemiljö
Genom en väl genomtänkt miljö kan man skapa förutsättningar för mer välbefinnande, stimulans, omsorg, trygghet och gemenskap hos de boende och
personalen. Målet är att det ska vara vackert, inspirerande, tryggt och bekvämt
samt ge utrymme för kreativitet, främst för den som bor där men även för
personalen som arbetar.
Måltidsmiljö
Vid forskning angående måltidsmiljön har studier visat att samma maträtt
upplevs olika beroende på vilken miljö den förtärs i. Ljus, ljud, färg och design
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har en stor betydelse. Men även servicekvaliteten, hur man blir bemött som
omsorgstagare/anhörig, påverkar. Måltiden kan uppfattas
som dagens höjdpunkt för många äldre, det är därför viktigt att man
uppmärksammar detta och skapar en bra måltidsupplevelse.
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Vård och omsorg
Alla omsorgstagare i Borgholms kommun har en egen genomförandeplan där
det beskrivs vad och hur den äldre vill ha det och vilka beslut som är biståndsbedömt av handläggare. Personal ska alltid arbeta utifrån omsorgstagarens
behov och med rätt bemötande i fokus. Genomförandeplanen uppdateras
kontinuerligt.

4.3.1 Behovsbedömning
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har, enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska
genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas
så att det stärker individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är den
enskildes behov som är avgörande för rätten till bistånd.

4.3.2 Hemtjänst
Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina
hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg.
När man bor kvar hemma kan man ansöka om hjälp av hemtjänsten. Hemtjänsten ger stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade
kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten kompletterar det den äldre inte
klarar av att göra själv. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till
mer omfattande personlig service och omvårdnad. Hemtjänst kan beviljas på
grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges
som bistånd enligt socialtjänstlagen och är avgiftsbelagd. Insatser från
hemtjänsten ska underlätta för den enskilde i det dagliga livet och ge möjlighet
till att bo kvar i det egna hemmet.
Den hemtjänst man kan få delas upp i två kategorier:
-

insatser av servicekaraktär som t.ex. städning, tvätt, inköp och
matleverans m.m.

-

insatser med personlig omvårdnad som ska tillgodose fysiska, psykiska
och sociala behov och kan innefatta t.ex. hjälp med personlig hygien,
förflyttning, intag av måltider och insatser för trygghet och socialt stöd.

Under 2018 (januari-oktober) låg antalet beviljade hemtjänsttimmar totalt i
kommunen mellan 12 689 - 16 548 timmar/månad.

Kontinuitet i hemtjänsten
Borgholms kommun har som mål att det i snitt är 12 st. personal per omsorgstagare i hemtjänst. Nu ligger det på 13. Det arbetas och planeras alltid in i det
dagliga arbetet. Det som drar upp snittet är ofta de som har ett stort omsorgsbehov och där är det svårt att nå målet fullt ut är oftast där dubbelbemanning är
insatt. SKL:s mål för kontinuitet är 15.
Visstidshemtjänst, tillfällig hemtjänst på annan ort
Om man har beviljad hemtjänst kan man få samma stöd även om man reser
bort en period. Exempelvis vid besök hos anhöriga i en annan kommun under
storhelger eller i sommarstugan under sommaren. Hemkommunens biståndshandläggaren gör beställning till kommun som avses. Som en populär turistort
får Borgholm många beställningar av tillfällig hemtjänst som sträcker sig från
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några månader ända upp till ett halvår. Från 2017 till 2018 ökade antal
hemtjänsttimmar från 1433 timmar till 3793, en ökning på 60 %. En utmaning
för förvaltningen, dels vad gäller rekrytering av sommarpersonal, men även vad
det gäller arbetsmiljö där bostäderna inte alla gånger har den standard eller de
hjälpmedel som omsorgstagaren har i sitt ordinarie hem vilket påverkar
biståndsbedömningen/behoven och därmed kostnaden för omsorgen.

Lagen om valfrihetssystem
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om
valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt
boende. Från och med december 2014 kan företag ansöka om att få bedriva
hemtjänst inom kommunen.

4.3.3 Särskilt boende
När den enskilde inte längre klarar att bo kvar i den egna bostaden kan han/hon
ansöka om särskilt boende. Borgholms kommun har särskilda boende i Löttorp,
Köpingsvik och Borgholm. På det särskilda boendet finns personal dygnet runt.
Insatserna är behovsprövade. Detta innebär att kommunens biståndshandläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses.
Verksamheten regleras i Socialtjänstlagen (SoL). 2018-11-08 står det 12
personer i kö. Prognosen visar på att vi 2026 kommer att behöva ytterligare
27 platser. Första halvåret 2018 var väntetiden 26 dagar i snitt, men aldrig över
3 månader.

Bemanningsnycklar, personalbemanning
På våra boenden utgår man från så kallade bemanningsnycklar för hur man styr
bemanningen. På våra demensavdelningar har vi idag 0,74 undersköterskor per
omsorgstagare och på äldreavdelningar 0,69 personal per omsorgstagare.
Kommunen har fått stimulanspengar i tre år från staten och det har medfört att
man har kunnat utöka personalbemanningen på boendena. Från 2019 tillför
kommunen 3,6 mkr vilket betyder att det fortfarande är samma bemanning.
Bemanningsnycklar närliggande kommuner
Kommun

Äldreboende

Demens Övrigt

Borgholm

0,69

0,74

Kalmar

0,6

0,7

Samordnare ingår

Emmaboda

-

-

Behov styr

Mörbylånga 0,6

0,8

Hultsfred

0,6

0,7

Västervik

-

-

Nybro

0,65

0,75

Torsås

0,6

0,64

Mönsterås

-

-
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4.3.4 Vårdtagarundersökningar
Det finns många olika undersökningar och jämförelser som verksamheten har
som grund och verktyg för förändrings-/förbättringsarbeten i sitt arbete och för
att kunna följa upp från år till år. Vi redovisar här nedan vilka dessa är, hur
underlaget är insamlat och hur det de ser ut just nu.

Nationella enkätundersökningar
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför får cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med
frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla personer
65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.
Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
– Socialstyrelsen
En undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar
frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg för äldre. Undersökningen
består av en webbenkät som skickas via mejl till uppgiftslämnare i
verksamheterna.
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) - Sveriges Kommuner och
Landsting
Här kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.
Ca 5 000 nyckeltal ger underlag för analyser och jämförelser. Nyckeltalen
bygger bl.a. på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men
också på uppgifter som redovisas av kommunerna. Uppgiftslämning från
kommunerna är frivillig och redovisas via ett inmatningssystem. Detta gör att
resultaten inte går att jämföra med andra kommuner då det beror på vilka
uppgifter som matats in. Så länge det finns en struktur i den egna kommunen
och uppgifterna matas in på samma sätt år efter år kan man följa utvecklingen i
den egna kommunen.
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Officiell statistik
Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med
funktionsnedsättning – Socialstyrelsen
Registret innehåller uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Det utgör bl.a. underlag till officiell statistik och forskning och har
en omfattning på drygt 350 000 personer per mätning. Kommunen har en
skyldighet att lämna uppgifter till registret.
Patientregistret – Socialstyrelsen
Syftet med patientregistret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra
möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och
sjukvårdens utveckling. Registret tillhandahåller data för bl.a. statistik, forskning
och utvärdering.
Läkemedelsregistret – Socialstyrelsen
Syftet med läkemedelsregistret är att öka patientsäkerheten på läkemedelsområdet. Registret används av såväl forskare, journalister, utredare inom
landsting och myndigheter som av representanter från läkemedelsindustrin.
Ökad kunskap kring olika läkemedels effekter och säkerhet kan i längden vara
till nytta för varje enskild patient. Kunskapen kan bidra till ökat fokus på
patienter och patientnytta och även i slutändan till att förbättra livskvaliteten för
patienter och rädda liv.
Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård
- Socialstyrelsen
Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter om hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Registret uppdateras två gånger per år och utgör underlag till
forskning och officiell statistik som publiceras på Socialstyrelsens webbplats.

Nationella kvalitetsregister
Senior alert
Ett register och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre
personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i
munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.
Svenska palliativregistret
Ett register där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede
varit. Syftet är att förbättra vården i livets slutskede oberoende av diagnos och
vem som utför vården.
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4.3.5 Hemsjukhuset
Varje dag vårdas med hjälp av kommunens vårdpersonal ett stort antal
människor i hemmet som är mer vårdkrävande än de äldre som ligger på
sjukhus. Landstingets medarbetare i Borgholm har med "Hemsjukhuset"
utvecklat ett samarbete mellan hälsocentral, ambulanspersonal och Borgholms
kommun som syftar till att skapa en tryggare och säkrare vårdsituation för
dessa patienter.
Genom att läkare på hälsocentralen har en löpande kontakt med kommunens
sjuksköterskor och distriktssköterskor skapas en helhetsbild av varje patients
behov och situation. Onödiga akutbesök undviks genom att ambulanspersonal
kan erbjuda patienten en läkartid i hemmet vardagen därpå istället för att direkt
köra in patienten till sjukhuset.

4.3.6 Demensvård
Borgholms kommun arbetar utifrån Omsorgs- och vårdprogrammet för personer
med demenssjukdom i Kalmar län 2018 som i sin tur utgår från de Nationella
riktlinjerna för personer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017.
Personalen arbetar med en Nollvision - vilket betyder en vård utan tvång och
begränsningar. Arbetet är individcentrerat där fokus ligger på omvårdnaden om
den personen som lever med en demenssjukdom, inte diagnosen. Det innebär
bl.a. att personalen:
-

Bemöter personen med demenssjukdom som en person med egen
självkänsla, egna upplevelser och

-

rättigheter

-

strävar efter att förstå vad som är bäst för personen med
demenssjukdom utifrån dennes perspektiv

-

värnar personen med demenssjukdoms självbestämmande och
möjlighet till medbestämmande

-

tillsammans med anhöriga deltar i kontinuerlig vård- och
omsorgsplanering, om personen med

-

demenssjukdom så önskar

-

möter personen med demenssjukdom i dennes upplevelse av världen.

Genom att arbeta multiprofessionellt tar man tillvara den samlade
kompetensen. Dvs. enhetschef, legitimerad personal, baspersonal och
biståndshandläggare träffas regelbundet (1 gång/vecka i hemtjänst samt
1 gång/månad i SÄBO) för att tillsammans gå igenom de ev. problem som kan
finnas. Möjlighet till dagverksamhet finns på Klockaregården.
Man arbetar förebyggande genom BPSD-registret (Beteendemässiga och
Psykiska Symtom vid Demens) genom:
-

Personcentrerad omvårdnad

-

anpassning och översyn av boendemiljön (så gott det går!)

-

personalkontinuitet, tillräcklig personaltäthet och utbildad personal med
förmåga till rätt bemötande.

Man arbetar även förebyggande mot undernäring med hjälp av Senior Alert
(kvalitetsregister, se utförligare förklaring under rubriken kost).
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4.3.7 Medicinering
Sjuksköterskorna ansvarar för att medicin finns i vårdtagarnas medicinskåp,
undersköterskor och vårdbiträden blir delegerade från sjuksköterska om bland
annat medicingivning, såromläggning, katetersättning och kateterspolning.
Läkare finns ansvarig för varje boende och kommer en gång/vecka. En gång/år
är det medicingenomgång och avstämning av läkare och den sjuksköterska
som är patientansvarig på respektive boende.

4.3.8 Palliativ vård
Idag finns ingen särskild avdelning för palliativ vård – vård i livets slut. Det finns
en korttidsavdelning i Borgholm med ca 14 platser där det bedrivs både
korttidsvård, växelvård och palliativ vård. Palliativ vård sker också på alla
avdelningar på SÄBO och hemma hos den enskilde när det önskas.
I exempelvis Nybro kommun har man ett resursteam för palliativ vård. Gruppen
består av 6 omsorgsassistenter, 4 sjuksköterskor, 1 arbetsterapeut, 1 sjukgymnast och 1 enhetschef. Därutöver finns inom varje geografiskt område
palliativa ombud, specialistutbildade omsorgsassistenter.

4.3.9 Anhörigvård och anhörigstöd
Socialtjänstlagen styr äldreomsorgens arbete. En bestämmelse i 5 kap. 10 §
SoL innebär att kommunerna i Sverige måste erbjuda stöd till personer som
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller till den som stödjer
en närstående med funktionshinder.
Var femte vuxen, ca 1,3 miljoner personer, vårdar, hjälper eller stödjer en
närstående i Sverige. Det innebär en besparing på 181 miljarder kronor till det
svenska samhället varje år (Nationellt kompetenscentrum anhöriga NKA). Att
vara anhörig till en person med t.ex. en demens- eller annan sjukdom förändrar
ofta hela livet. Mycket blir annorlunda. Som anhörig/närstående behöver man
råd, stöd och kunskap om sjukdomen och vilket förhållningssätt som är bäst
gentemot den som är sjuk. Man behöver också veta vilka rättig-heter man har
och vart man vänder sig för att få hjälp att klara det nya livet
I Borgholms kommun finns en anhörigkonsulent anställd på 50 % som arbetar
med anhöriga inom äldreomsorgen (ej inom Individ- & Familje-omsorgen, IFO).
I dagsläget har konsulenten kontakt med 74 st. anhöriga varav 40 st. vårdar
demenssjuk i hemmet. Anhörigkonsulenten finns till för att skapa trygghet för
den anhörige genom stöd, rådgivning, enskilda samtal samt anordnade av
samtalsgrupper och aktiviteter, t.ex. café och utflykter.
Om anhöriga/närstående får tillräckligt med stöd kan till exempel en
demenssjuk medborgare bo kvar hemma under en mycket längre tid vilket har
gynnsamma effekter både för den demenssjuke, dess närstående och
kommunens ekonomi.

4.3.10 Hjälpmedel och bostadsanpassning
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till
medborgare som har en funktionsnedsättning och är ett uttryck för samhällets
mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i
en egen bostad.
Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Det finns
många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag.
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Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och
åtgärderna som bidrag söks för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna
kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till medborgarnas
funktionsnedsättning.
Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning
en duschplats i stället för badkar, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Det är
medborgarnas funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder bidrag
kan lämnas till. Under de senaste fyra åren har Borgholms kommun beviljat ca
600 ansökningar (150 per år) om bostadsanpassningsbidrag med varierande
omfattning. De flesta åtgärderna har handlat om mindre anpassningar med en
totalkostnad för kommunen på 1,5 mkr per år.
Antalet ärenden om bostadsanpassningar och de totala kostnaderna för dessa
kommer förmodligen att öka i framtiden i takt med att vi blir allt äldre. Men en
ökad tillgång till trygghetsboenden och andra attraktiva boendeformer kan
istället leda till minskade kostnader.

Trygghetslarm
För att göra det lättare för den som vill bo kvar i sitt eget hem finns möjlighet att
få trygghetslarm. Trygghetslarm gör att man, om det händer något akut, kan få
kontakt med hemtjänstpersonal dygnets alla timmar. Trygghetslarmet bär man
på sig, ungefär som en klocka. Den består av en dosa och en knapp, och är
kopplad till kommunens larmmottagning. För att få tillgång till trygghetslarm
görs en ansökan till en biståndshandläggare.
Larmen är digitala i hela kommunen. Borgholms kommun köper larmtjänst från
Malmö för ordinärt boende. Ett projekt i kommunen är nattillsyn och fallarm
(gyro). För närvarande är det 2 st. som har dessa på försök.

Fixartjänst för äldre
I Borgholms kommun finns en så kallad fixartjänst för äldre. Tjänsten är för
personer som är 70 år och äldre. Tjänsten är avgiftsfri. Syftet är att minimera
fallolyckor i hemmet. Exempel på tjänster är att byta glödlampor, byta gardiner
samt flytta trädgårdsmöbler ut och in. I Lidköping utförs fixartjänsten av
brandmännen på liknande sätt och i Vimmerby ska man vara över 67 år och
arbetet utförs av en servicegrupp.
RUT, ett alternativ/komplement till hemtjänst
Hushållsnära tjänster är inte biståndsprövade och den enskilda kan själva
beställa vad han/hon vill ha hjälp med och utfört. Det kan användas som ett
alternativ till hemtjänst men också användas som ett komplement för det man
inte fått beviljat av den kommunala hemtjänsten t.ex. extra städning, snöskottning eller mer sällskap. RUT-avdraget är en skattelättnad som innebär att
du som kund bara betalar hälften av vad tjänsten kostar. Är man över 65 kan
man få upp till 50 000 kronor i skattereduktion, vilket innebär att man kan köpa
tjänster för max 100 000 kronor per år.

4.3.11 Kost
Måltiderna är centrala i de flesta människors liv och en möjlighet till
tillfredsställelse och livskvalitet. Måltiden kan vara en mötesplats och en stund
för social samvaro och gemenskap. Därför är inspiration för att höja den totala
måltidsupplevelsen viktig för alla, inte minst för de äldre. Maten ska stärka de
äldres hälsa och öka deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.
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Socialstyrelsen och Livsmedelsverket understryker vikten av att arbeta med
måltiderna. Att verka för en god livskvalitet och förebygga undernäring är
områden som har hög prioritet.

Kost på särskilt boende
Kosten på särskilt boende består av frukost, lunch, middag, mellanmål samt
nattmål och kostnaden som fastställts av Borgholm Energi AB är 123 kr per
dygn (2018).
Att skapa en trivsam matsalsmiljö är viktigt både för gemenskap och matglädje
men är även en av omvårdnadsåtgärderna i kvalitetsregistret Senior Alert, vid
risk för malnutrition, undernäring. (Senior Alert är ett kvalitetsregister och
verktyg för att stödja vårdprevention. Prevention för äldre personer som riskerar
att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har
problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör
alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av Senior Alert
kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. Varje enskild äldre
person som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning,
förebyggande åtgärder och uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör
skillnad.
I samband med ett medborgarförslag angående matsituationen, genomfördes
2018 en undersökning med hjälp av en framtagen måltidsenkät. Enkäten
delades ut på slumpmässiga enheter inom särskilda boenden samt på en
träffpunkt. Syftet var att få omsorgstagarens åsikt om måltiderna och miljön.
Av 92 utlämnade enkäter har 85 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 92,4 %.
Merparten är nöjda med miljön, portionsstorlekarna samt att dagens system
med alternativ rätt fungerar väl.
Resultatet gällande sammansättningen av matsedeln samt efterfrågan på nya
maträtter visar större spridning. Intresset för ett större salladsbord är lågt.
Efterrätt serveras tre dagar i veckan och de omsorgstagare som har behov av
extra energität kost får efterrätt dagligen. När det gäller alkohol på särskilt
boende finns inga andra restriktioner än de som gäller ute i övriga samhället.
Borgholms kommun har en alkoholpolicy att följa och inget alkoholtillstånd, så
att sälja alkohol är inte möjligt. Men däremot står det var och en fritt att själv
förse sig med egen alkohol om så önskas.

Kost ordinärt/privat boende
2013-11-27 beslutade socialnämnden att matdistributionen inom ordinärt
boende skulle upphöra och att hemtjänsten istället skulle laga mat hemma hos
den enskilde med hemtjänstbeslut, med en start i mitten på april 2014. Inför
förändringen utbildades samtliga medarbetare inom hemtjänsten under fyra
timmar på Halltorps restaurangskola. Omsorgstagarna gör tillsammans med
personalen en matsedel, inköpslista och därefter tillagas maten i hemmet.
Utvärdering genomfördes under januari–februari 2018 genom enkätfrågor samt
intervjuer där omsorgstagarna fått möjlighet att lämna synpunkter och få ställa
följdfrågor. Utvärderingen är baserad på
individuell målgruppsundersökning genom intervju. 42 st. (25 %) slumpvis
utvalda brukare med insatsen födointag tillfrågades och 32 accepterade
att delta. Frågorna som ställdes var (svar inom parentes):
-

Får du bestämma vad du vill äta?
(Alltid 20, ofta 10, ibland 2, aldrig 0)
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-

Är din kost varierad?
(Alltid 21, ofta 9, ibland 2, aldrig 0)

-

Hur smakar din mat?
(mycket bra 8, bra 22, mindre bra 2, dålig 0)

-

Vad tycker du om måltidsstunden?
(mycket bra 8, bra 23, mindre bra 1, dålig 0)

Resultatet av enkäten var övervägande positivt. I samband med intervjuerna
framkom att kvaliteten på matlagningen kan variera beroende på vem som
lagade maten. Träffpunktsverksamheterna lyfts av ett flertal som ett positivt
alternativ istället för att äta ensam, en del vill ha sällskap hemma vid mat-bordet
medans andra helst vill äta just ensamma. Det har även funnits behov hos en
del omsorgstagare att bli bekräftade och lyssnade på i sin situation.
Då intervjuerna utförts av medarbetare inom administrationen har känslan av
beroendeställning hos de tillfrågade förhindrats.

Kost träffpunkter
Pensionärer som inte bor på särskilt boende har möjlighet att, efter föranmälan,
äta lunch på träffpunkterna i Borgholm, som har öppet fem dagar i veckan och i
Löttorp, som har öppet två dagar i veckan (lunch kan intas fem dagar i veckan).
Träffpunkterna har matplatser för 45 respektive 20 personer. Kostnaden för en
måltid är 55 kr/portion 2018.
Hemsändningsbidrag, utkörning av matvaror
2013 efter ett medborgarförslag beslutade kommunstyrelsen att revidera
regelverket för hemsändningsbidrag och att även inarbeta att det ska gälla en
varubuss (Dnr 2013/200–048 KS). Hemsändningsbidrag är en service som
betalas till 50 % av Borgholms kommun och 50 % och Region Kalmar län.
Kommunen betalar 110 kr/hushåll och vecka. Detta gäller endast butiker utanför
tätorten. Bidrag betalas ut vid leverans till personer över 75 år och/eller
funktionshindrade kommuninvånare som bor utanför tätorterna. Hemsändningsbidrag kan med samma förutsättningar även utbetalas till dagligvarubuss på
landsbygd där det är mer än 12 km till närmaste dagligvarubutik. De senaste
åren har bara 3 butiker på norra Öland fått bidrag.

4.3.12 Aktiviteter
För dementa med biståndsbedömning finns Klockargården i Löt. Gästerna är på
Klockargården mellan 9.30-14.30. Målet är att ge en meningsfull dag med
aktivering och stimulans, bibehålla och förbättra olika funktioner.
När man bor på särskilt boende skrivs aktiviteter in i genomförandeplanen för
varje omsorgstagare. Utbudet av aktiviteter varierar stort på våra boenden
beroende på vad personalen hinner med. Bakning, spel och umgänge är några
exempel.
Ideella organisationer och volontärer kommer ofta och tar promenader med
de äldre.

Samarbete med Kalmar Läns museum
Under våren 2018 startade ett samarbete med Kalmar Läns Museum där
personal från varje boende varit med och arbetat fram olika aktiviteter som kan
göras på de olika boendena. Syftet med utbildningen/ samverkan med museet
är att få kunskap i en metod, ett synsätt där kulturarvet och de äldre sätts i
centrum. Det inleddes med en chefsutbildning i form av en tidsresa (rollspel).
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Därefter fick baspersonalen på SÄBO utbildning vid 9 tillfällen. En profilgrupp
(18 st.) startades upp och träffades vid 4 tillfällen inkl. studie-besök på
Rönningegården. Alla enheter har en aktiveringssamordnare. Samarbetet med
Kalmar Läns museum är nu avslutat men arbetet fortsätter på hemmaplan.
Aktiveringen har ökat på SÄBO genom:
-

små vardagliga/individuella aktiviteter

-

vernissage

-

kafferep

-

målning

-

50-/60-tals tema.

Generationer i samverkan
På norra Öland har sedan 2016 en samverkan mellan Åkerbohemmet och
Åkerboskolan bidragit till begreppet “Generationer i samverkan”. Syftet är att
skapa möjlighet för de äldsta och yngsta att mötas. Bland annat är barnen
välkomna att leka på Åkerbohemmets gård, vilket ger möjlighet för de äldre att
få uppleva mer liv och rörelse i sin närmiljö. Skolelever har även lussat på
Åkerbohemmet och har fått göra intervjuer med de äldre, som ett led i
skolarbetet. Upplevelsen av samarbetet är positivt och planeras att fortsätta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-04-10 kommunchefen i uppdrag att
aktualisera projektet enligt ursprungsförslaget. Köpings skola har därefter firat
midsommar tillsammans på Soldalen och omsorgstagarna bjöds in till höstens
Da Vinci vernissage på skolan. Barnen planerar nu att gå luciatåg på Soldalen i
december. Även Kulturskolan arbetar för mötes-platser i samverkan över
generationerna. Eleverna på kulturskolan är från 4 år till 86 år.
E-hälsosamordnare Edin Dzananovic har under 2018 träffat utbildningsförvaltningens rektorsgrupp och visat olika projekt och koncept som redan finns
i Sverige där elever lär/hjälper äldre med ny teknik. En arbetsgrupp med
personer från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ska bildas där
man kan diskutera hur samverkan ska gå till. Så snart utbildningsförvaltningen
återkommer med representanter ska ett första möte hållas.

Husdjur
Husdjur såsom hundar och katter lockar till glädje och aktivitet på äldreboenden och de är välkomna på avdelningar där det fungerar. Inte sällan kan
omsorgstagare ha med sig sitt egna husdjur, oftast katt, men om det finns
allergier hos personal och andra omsorgstagare omöjliggörs detta (15 % av alla
invånare i Sverige nämligen pälsallergi). Detta kan även försvåra för anhöriga
vid besök. Samtidigt som det är positivt med djur i vården finns det även risker,
risken för infektioner och bett ökar. Ett bra alternativ är akvariefiskar som visat
sig ha en god effekt på äldre. I en studie år 2002 kunde akvariefiskar inverka på
äldres välbefinnande och de blev lugnare.
Vårdhundar
Idag utbildas två vårdhundar till äldreomsorgen i kommunen. Vårdstiftelsen för
vård och omsorg i Borgholms kommun har avsatt medel (30 000 kr) för
utbildning av hundarna som beräknas kunna vara aktiva i cirka 8 år.
Landstinget (Åke Åkesson) har tagit på sig att stå för personalkostnaderna
(hundförare) när hundarna är i tjänst. En vårdhund sprider glädje, ökar
motivation till nödvändig träning, lindrar depressioner, ger lust till fysisk aktivitet
och stimulerar till att utveckla kompensatoriska förmågor (Vårdhundskolan). På
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sikt får man sannolikt räkna med att delar av personalkostnaden (en
förhandlingsfråga) kommer att belasta kommunens budget.
Exempel på vårdhundsarbete i Lund där det finns två olika sorters team:
Besökshundsteam besöker t.ex. ett demensboende 1 gång/vecka och arbetar
då med 2 grupper om 5–8 personer. Interventionen varar ca 1,5 timme/grupp
och kan bestå av samtal (oftast hundprat), kasta ring på pinne (där hunden
apporterar), hålla rockring som hunden hoppar igenom, hämtar boll, gosa med
hund etc. vilket leder till fysisk, motorisk och minnesträning. Arbetet är ej
målinriktat och har inga krav på dokumentation.
Terapihundsteam Här upprättas en genomförandeplan som följs med löpande
dokumentation. Vanligast är att en sjuksköterska eller sjukgymnast skriver en
remiss med insats, som i detta fallet, vårdhund. Syftet är att man ska kunna
utvärdera insatsen. Vid ett sådant uppdrag träffas oftast hund-teamet och
omsorgstagare vid t.ex. fem tillfällen, därefter utvärderas insatsen. Syftet med
insatsen kan vara att personen ska vilja lämna sitt rum eller få uppmuntran till
gåträning/fysisk aktivitet.

Utevistelse
På SÄBO finns det möjlighet till utevistelse varje dag. Promenad ska kunna
erbjudas vid två tillfällen/vecka enligt kommunens riktlinjer. Vid ordinärt boende
är utevistelse biståndsbedömt och under 2019 påbörjas utvecklingsarbetet med
biståndsbeslut och uppföljning även på SÄBO för att få bedömningen lika
individuell och rättssäker som i ordinärt boende.
Det finns också privata initiativ såsom Ekbackavolontärerna – en grupp
på 15–20 personer som varje tisdag hjälper omsorgstagare från Ekbacka och
Strömgården att komma ut på promenader. Efter utevistelsen fikar de
tillsammans på Strömgården. Omtanken i norr gör på liknande sätt för
Åkerbohemmet. Vårdstiftelsen har skänkt pengar för inköp av 24 åkpåsar
till kommunens SÄBO.

Träffpunkter
I Borgholms kommun finns det idag träffpunkt på Strömgården i Borgholm och
Åkerbohemmet i Löttorp. Där bedrivs flera olika aktiviteter t.ex. bingo, musik,
hantverk med inslag av fysisk och psykisk aktivitet. Här är alla lunchpensionärer
välkomna.
Åkerbohemmet har träffpunktsverksamhet två dagar i veckan men det finns
möjlighet för pensionärer att äta lunch fem dagar i veckan. Personal från
hemtjänsten ansvarar för detta.
Strömgården, “Solrosen” har öppet måndag till fredag 9.30–14.00 och
pensionärer har möjlighet att äta lunch där fem dagar i veckan. Aktiviteter
måndag–fredag, stängt röda dagar. Onsdagar kommer kyrkan och har
gudstjänst och torsdagar är det alltid bingo. Aktiviteterna ordnas ofta efter tema,
jul, påsk. Omtanken kommer en gång i månaden. Månadsplanering finns att
hitta på Borgholms kommuns hemsida.

Samverkan ideella krafter
Till Soldalen Köpingsvik kommer kyrkan en dag i veckan och andra aktiviteter
som sång och gymnastik finnstvå dagar i veckan.
Omtanken är en ideell förening som verkar för trivsel, stimulans och ledsagning
för personer som berörs av kommunens äldreomsorg. Föreningen gör många
insatser för äldre i hela kommunen där medlemmarna arbetar ideellt.
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Medlemsavgiften inbringar en mindre summa, och därutöver ges bidrag från
kommunen. Här nedan följer exempel på aktiviteter:
-

Träffpunkt flera gånger per vecka på Åkerbohemmet, Solrosen,
Strömgården och Soldalen

-

Måndagsklubb med enkelt kortspel och samtal

-

Dans ett par gånger under året

-

Kroppkakor på varje enhet en gång om året

-

Underhållning på flera ställen varje månad

Det har även upprättats samarbetsavtal mellan Borgholms kommun och
pensionärsorganisationerna i Borgholm genom PRO Köpingsvik, SPF Blåelden,
Seniorerna och PRO Borgholm. Syftet med detta avtal är att tillhandahålla
träffpunktsverksamhet som är öppen för alla seniorer vid
minst ett tillfälle per vecka.
För verksamheten utgår mindre verksamhetsbidrag från kommunen till
pensionärsorganisationerna. Bidraget täcker de externa lokalhyror som
uppkommer i samband med att verksamhet anordnas.
Varje tisdag går 20-tal frivilliga volontärer i Borgholm och Köpingsvik på
promenad med våra äldre som bor på kommunala äldreboenden.

Kommunala pensionärsrådet
Kommunala Pensionärsrådet består av representanter från de lokala
pensionärsföreningarna, politiker och chefer i kommunen. Rådet ska fungera
som ett samrådsorgan inför beslut. Möten sker 4 gånger/år. Idag är följande
föreningar representerade: SPF Nordöland, SPF Blåelden, PRO Ölands
Åkerbo, PRO Köpingsvik, PRO Borgholm, Omtanken. Ölands
Demensföreningen har uttryckt en önskan om att få vara med i rådet.

4.3.13 Färdtjänst, kollektivtrafik och närtrafik
Färdtjänsten i Borgholm handläggs sedan 2012 av Kalmar Länstrafik (KLT) som
är en förvaltning under Landstinget. Den som har svårigheter att förflytta sig på
egen hand och/eller resa med kollektivtrafik på grund av funktionsnedsättning
har möjlighet att ansöka och tillståndet är individuellt. För att vara berättigade
kan funktionsnedsättningen vara fysisk eller psykisk men bestående längre än
3 månader.
Även kollektivtrafik förvaltas och ansvaras av KLT. Från 1 januari 2018 finns
seniorperiod att köpa som är ett 30-dagar kort för ålderspensionärer. Produkten
gäller lågperioder som definieras som alla dagar mellan kl. 9-15 och 18–24.
Resan ska ha påbörjats mellan dessa tider. Kortet kostar i skrivande stund
100 kr.
Närtrafik ska vara ett komplement till den övriga linjetrafiken. Resan görs till den
målort som är definierad för det område man bor i och den beställs i förväg av
resenären. Oavsett var man bor består grundutbudet av minst fem
resmöjligheter per vecka.
Kanaler där Borgholms kommun har möjlighet till dialog med KLT:
Kollektivtrafiknämnden
Den politiska styrningen av Kalmar Länstrafik sker via kollektivtrafik-nämnden
som består av 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Från regionen/
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kommunen finns Eddie Forsman som ordinarie ledamot och på det sättet får vi
representation i nämnden. Den nya politiska organisationen trädde i kraft den
1 januari 2019.
Trafik- och infrastrukturrådet är en tjänstemannaförsamling med
representanter från länets 12 kommuner. Syftet är att skapa förankring för de
beslut som länets politiker tar samt ge en möjlighet för dialog mellan Kalmar
Länstrafik och kommunerna. Vår kommunchef Jens Odevall är för närvarande
representant för Borgholms kommun.

4.3.14 Omvärldsanalys vård om omsorg
Region Halland
Det finns en stor enighet om att äldre skall ha en meningsfull och upplevelserik
vardag. Eftersom det dock saknas nationella riktlinjer får man istället arbeta
efter den nationella värdegrund som finns. Mycket inom äldreomsorgen handlar
om att skapa en vardag med ett rikt socialt innehåll. Region Halland har tagit
fram en arbetsmodell tillsammans med samtliga kommuner i länet. Modellen
heter Steg för steg och syftar till att visa hur arbetsledare och personal, med
hjälp av evidensbaserade metoder och tekniker, steg för steg kan bygga upp ett
rikt och bestående socialt innehåll. Den äldres vilja, önskemål och behov är
ledorden. Modellen är uppdelad i sju steg:
1. Hur bygger man upp arbetet kring en meningsfull och upplevelserik
vardag?
2. Involvera anhöriga och närstående i arbetet med det social innehållet.
3. Samverkan med ideella krafter.
4. Arbeta med hälsofrämjande åtgärder.
5. Skapa goda och stimulerande miljöer.
6. Arbeta med sinnes och minnesstimulering.
7. Skapa meningsfulla aktiviteter.
Varje steg innehåller fallstudier och diskussionsfrågor. Det finns relevant fakta
och forskning till varje specifikt arbetsområde. Under varje steg ges också tips
på praktiska åtgärder som kan underlätta för arbetsledare och personal att på
ett mer systematiskt och genomgripande sätt skapa goda förutsättningar för ett
rikt socialt innehåll. Under punkt 4.4 Personal finns det mer att läsa kring hur
personalen arbetar med arbetsmodellen Steg för steg (www.regionhalland.se).
Emmabodamodellen
Representanter från äldreomsorgen i Emmaboda var i Borgholm och berättade
om hur man arbetade där enligt den så kallade Emmaboda-modellen. “Man är
inte sjuk bara för att man är gammal.” Det sammanfattar väl hur man tänker
inom äldreomsorgen i Emmaboda. Om man kan göra en sak, skall man få göra
det oavsett hur lång tid det tar. Det viktigaste är att de äldre skall få fortsätta att
vara aktiva och självständiga. Det kräver att personalen har ett undrande
arbetssätt och hela tiden frågar: Vad vill du göra idag? säger Anette Isaksson,
enhetschef.
Det finns inget fast schema, istället får de äldre bestämma själva från dag till
dag när och om de behöver hjälp. En stor och viktig del i arbetssättet är att man
istället för att dra ner på den social verksamheten utökar den. I kommunen har
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man byggt upp flera allaktivitetshus dit alla i samhället är välkomna. Exempel
på aktiviteter är filmklubb, motorsportsträffar, samtal och soppa, bingo och
allsång. För personer med demenssjukdom erbjuds cirkelträffar två gånger om
dagen plus en gång på kvällen. Det finns intressecirklar med bakning, musik
”gubbakväll i snickarboden” och damträffar. Emmaboda har lanserat en bok om
Emmabodamodellen och organisationen har haft ett stort antal kommuner på
studiebesök under åren (www.emmaboda.se).
Västervik är en annan kommun som varit hos oss i Borgholm och berättat om
delar av sin verksamhet. De har en lång tradition av att arrangera resor inom
Sverige för sina boende. När aktivitetssamordnaren Dimitrios Sahpekidis
föreslog att man kunde ta med sig de äldre till Grekland nappade socialchefen
direkt. Man har varit i Grekland flera gånger och resan 2014 blev en
dokumentär på SVT “Greklandsresan” Det krävs förstås en hel del av
personalen som följer med och som mer eller mindre är i tjänst dygnet runt. Det
som varit det bästa med resorna är att de svetsat samman de boende och att
man fått större förtroende för vårdgivarna och verksamheten. Det anordnas
flera inrikesövernattningar varje sommar och fler resor till Grekland räknar man
också med.
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Personal
4.4.1 Medarbetare inom äldreomsorgen i Borgholms kommun
Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service och omsorg i den egna
bostaden och på kommunens särskilda boenden. För närvarande har
kommunen fyra särskilda boenden fördelat på två boenden i Borgholm ett i
Köpingsvik och ett i Löttorp. Det finns tre hemtjänstområden, Norr, Mellersta
och Centrum. Vid personalavdelningens sammanställning 2018-03-31 var 333
personer anställda i verksamheten fördelat på följande kategorier och
tjänstgöringsgrader:

Kategori

Anställningar Personer

Omräknat
heltider

Aktivitetssamordnare

2

2

1,000

Rehab.ass

1

1

1,000

Undersköterska

74

74

62,689

Undersköterska natt

23

23

16,267

Samordnare

3

3

2,800

Vårdbiträde

48

48

39,660

Vårdbiträde natt

1

1

0,658

Summa centrum

152

152

124,074

Undersköterska

46

46

37,893

Undersköterska natt

6

6

4,230

Vårdbiträde

24

24

18,921

Vårdbiträde natt

2

2

1,449

Summa mellersta/y

78

78

62,493

Undersköterska

54

54

44,375

Undersköterska natt

12

12

9,051

Vårdbiträde

36

36

29,956

Summa norr

103

103

84,382

Summa totalt i verksamheten

333

333

270,949

Enhet: Äldreomsorg centrum

Enhet: Äldreomsorg
mellersta/ytter

Enhet: Äldreomsorg norr
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Hälso-och sjukvårdsenheten
Enheten består av:
-

23 sjuksköterskor

-

4 arbetsterapeuter

-

4 sjukgymnaster

-

2 rehabassistenter

De ovan nämnda arbetar inom följande verksamheter:
-

Hemsjukvård – patienter i ordinärt boende som är inskrivna som
hemsjukvårdspatienter.

-

Hemrehabilitering – till patienter som bedömts ha behov av
rehabilitering i hemmet.

-

Hjälpmedel – utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.

-

Hembesök – till patienter som bedömts ha behov av detta enligt Kalmar
läns landsting.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar utifrån eget
yrkesansvar. Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Äldregruppen
Äldregruppen består av sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschef,
totalt 11 personer från hemtjänsten och från boendena. Denna grupp jobbar
mycket på uppdrag och är referensgrupp. De ska sprida positiva idéer och
jobba utvecklande för äldreomsorgen. De träffas med jämna mellanrum och
träffarna ska alltid ha ett syfte. Exempel är studiebesök med erfarenhetsutbyte
hos andra äldreboenden i närliggande kommuner.

4.4.2 Personalprognos framåt, pensionsavgångar
Äldreomsorgen i Borgholms kommun, precis som i hela Sverige, behöver
rekrytera ett stort antal medarbetare de närmaste åren. Under åren 2018–2022
kommer ca 60 undersköterskor och vårdbiträden att gå i pension. Detta
samtidigt som andelen äldre i kommunen kommer att öka.

(tabell: Årsbokslut Borgholms kommun 2017)
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4.4.3 Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron är hög i Borgholms kommunen och högst inom
socialförvaltningen. Trenden är att den börjat minska sedan 2017, inom
socialförvaltningen är det en minskning på nästan 2 %. Förutom de satsningar
som lyfts fram under nästa stycke har det införts ett sjukfrånvaro- och
rehabiliteringsverktyg (Adato) där cheferna får signaler om när ett rehab-ärende
ska påbörjas, systemet bevakar automatiskt sjukfrånvaron och skickar e-post till
chefen.

(tabell: Årsbokslut Borgholms kommun 2017)

4.4.4 Personalsatsningar
I socialförvaltningens årsredovisning för år 2017 som redovisades för
kommunfullmäktige 2018-04-16 finns följande utdrag: Kompetensförsörjning,
trivsel och arbetsglädje samt ökad tjänstgöringsgrad är viktiga komponenter för
att vara en bra arbetsgivare. “Förvaltningen behöver satsa på goda arbetsplatser där det skapas en arbetsmiljö med närvarande chefer och medarbetare
som är delaktiga och engagerade”

Satsningar på medarbetarnas hälsa
En av de viktigaste frågorna för en hälsosam arbetsplats är närvarande chefer
med rimlig arbetsbelastning. Socialförvaltningen har infört en process för
chefsrekrytering där HR är inblandad för att få en bredare syn vid rekrytering.
Det satsas även på ledarutveckling som, chefskörkort, UGL (Utveckling Grupp
och Ledare) samt UL (Utvecklande Ledarskap). Planering pågår för att arbeta
med grupputveckling, chefen och medarbetarna.
Hälsoinspiratörer
Under 2017 utbildades ca 20 hälsoinspiratörer som jobbar på olika arbetsplatser runt om i kommunen. Tyvärr har 5 slutat sina tjänster så i dagsläget
finns bara 15 kvar. 5 av hälsoinspiratörerna går just nu MHFA-utbildning (första
hjälpen för psykisk hälsa) och fler kommer att gå under våren.
Hälsoinspiratörernas uppgift är att jobba hälsofrämjande på sina respektive
arbetsplatser. De ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i att se signaler
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på ohälsa och då hänvisa vidare för ytterligare stöd. De kan tex hålla i
pausgympa/avslappning, prata om något relevant ämne inom hälsa på
arbetsplatsträff (APT) eller utvecklingsdag. Ett problem för våra hälsoinspiratörer är att de inte får tillräckligt med tid för att hinna jobba med hälsofrågorna. Hälso-inspiratörerna träffar varandra och hälsosamordnaren 1–2
dagar varje termin, för fortbildning och erfarenhetsutbyte. Fortsatt plan för
hälsoinspiratörerna är att internutbilda några till för att fylla upp på arbetsplatser
som saknar, företrädesvis inom socialförvaltningen. En önskan från cheferna på
förvaltningen är att kunna "låna" en hälsoinspiratör vid APT osv. på de arbetsplatser som saknar. En träff för samtliga hälsoinspiratörer kommer att hållas i
början av 2019 där bland annat materialet "Hälsofrämjande arbetsplats"
kommer att presenteras.

Samverkan för ett hälsofrämjande fokus
En grupp för att samverka mellan chefer, hälsoinspiratörer och fackliga ombud
under ledning av Lina Hallin kommer sättas ihop i början av 2019. Deltagare
planeras vara en chef, en hälsoinspiratör och ett fackligt ombud från socialförvaltningen. Syftet är att öka fokus på det hälsofrämjande arbetet på
arbetsplatserna genom god samverkan mellan dessa roller.
Hälsoprofiler
Hälsoprofiler görs med medarbetare med hög korttidsfrånvaro eller om de visar
annat tecken på ohälsa. Cheferna har ansvar för att hänvisa medar-betarna till
hälsoprofiler. En hälsoprofil följs vid behov upp av andra åtgärder som t.ex.
samtal hos beteendevetare på Previa, stresshanteringskurs, livsstilskurs med
hälsosamordnaren eller individuellt motiverande samtal med fokus på
livsstilsförändring. Allt sker i samråd med chef.
Stresshanteringskurs med beteendevetare
Sedan våren 2017 har det ordnats tre omgångar av stresshanteringskurs via
Previa för åtta medarbetare per tillfälle. Framförallt medarbetare från
socialförvaltningen har gått denna utbildning.
Reflekterande kollegiala samtalsgrupper
I början av 2019 kommer hälsosamordnaren att starta upp "reflekterande
kollegiala samtalsgrupper" med fokus på stress och utmattning. Detta är en
metod som man har forskat på inom Linnéuniversitetet med mycket goda
resultat. Deltagarna ska ligga i riskzonen för utmattning och resultatet av
forskningen visar att 75 % av deltagarna fick minskade stressymptom.
Omfattningen är 2 timmar/vecka i 10 veckor.
Friskvårdsprojekt i Löttorp
Hemtjänstcheferna Anders Pommer och Elisabet Karlsson i Löttorp driver
tillsammans med hälsosamordnaren ett friskvårdsprojekt för medarbetarna i
hemtjänstgrupperna på norra Öland. Medarbetarna har fått se en föreläsning av
Anders Hansen som handlar om effekterna i hjärnan vid fysisk aktivitet. En
personlig tränare har föreläst om fysiska effekter vid träning. Vidare plan är att
erbjuda kollegiala samtalsgrupper, konditionstest, kostföreläsning osv. Varje
morgon utförs ett kort styrkepass och en gång per vecka är det promenadgrupp som görs utanför arbetstid.
Previa och Hälsocentralen
Vid behov av mer stöd hänvisas individen till Hälsocentralen eller Previa.
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Trikumo Trivsel, kultur och motion
Trikumo är personalföreningen för alla som arbetar i Borgholms kommun,
Borgholm Energi och Räddningstjänsten. Aktiviteten Hälsoveckan ordnas två
gånger/år. Fokus är hälsa och trivsel och deltagandet är stort. Hälsojakten för
att uppmuntra fysisk aktivitet hålls varje år. Trikumo ordnar rabatter på gym,
simhallar osv. Trivselaktiviteter ordnas också kontinuerligt varje år, bland annat
en stor personalfest på Slottet.
Borgholms kommun har även ett friskvårdsbidrag som betalas ut till anställda
inom Borgholms kommun, Borgholm Energi AB och Ölands Kommunal-förbund.
Friskvårdsbidraget som skall bidra till hälsofrämjande aktiviteter och en hälsosam livsstil skall utövas på fritiden och ej på betald arbetstid. Bidraget
motsvarar maximalt 80 % av kostnaden för friskvårdsinsatsen, dock högst
800 kr per år. Vilka aktiviteter som räknas som skattefria friskvårds-insatser och
mer om hur det fungerar står att läsa i personalhandboken under “Riktlinjer för
friskvårdsbidrag”.

Trivselpeng
I Borgholms kommun finns det en så kallad trivselpeng. Summan är 350
kr/person och år som tas ur avdelningens budget. Medarbetare och chef på
respektive arbetsplats planerar och gör en trevlig aktivitet tillsammans.
Äldreomsorgens kvalitetspris
Äldreomsorgens kvalitetspris syftar till att lyfta fram och uppmärksamma goda
exempel inom äldreomsorgen. Nomineringarna kan lämnas av omsorgstagare,
pensionärsföreningar, anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. För att
bli nominerad ska personen, enheten eller verksamheten ha åstadkommit
någon slags förbättring inom äldreomsorgen. Förbättringen ska ha bidragit till
ökad trivsel, kvalitet, effektivitet, hållbar samhällsutveckling eller ha gjort arbetet
enklare. Prissumman på 10 000 kr ska användas på ett sätt som kommer
pristagarens medarbetare till godo, till exempel genom personalsociala
aktiviteter. Vinnaren utses av en jury och prisutdelning äger rum under
äldreveckan.
Närvarande chefer
Det har inrättats totalt 3 nya chefstjänster inom socialförvaltningen för att
möjliggöra närvarande ledarskap med färre medarbetare per chef. De nya
chefstjänsterna har fördelats enligt följande:
-

1 enhetschef hälso- och sjukvårdsverksamheten, rehabenheten

-

1 enhetschef förstärkning på Ekbacka 5–6

-

1 enhetschef OFN (Omsorg om Funktionsnedsatta)

Kompetensutveckling
Borgholms kommun har idag problem med att få fler att vilja utbilda sig till
undersköterskor men det är även ett problem att rekrytera vårdbiträden. Det
saknas idag valideringshandledare som kan validera erfarenheterna från
arbetslivet.
Elever som går omsorgsprogrammet på Ölands gymnasium läser på
”icke betald” tid och studerar antingen på hel- eller halvtid. Heltid innebär
3 terminers studier. Det är viktigt att eleverna har samma språkliga baskunskap
för att kunna hålla en jämn och bra utbildningstakt.
Kommunen erbjuder idag de anställda som studerar:
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-

möjlighet att ansöka om litteraturbidrag. Dock inte så vanligt då det
mesta är webbaserat

-

efter utbildningen är genomförd erhålla en löneförhöjning om
1 000 kr.

Vård och omsorgscollege
I Kalmar Län samverkar tolv kommuner däribland Borgholm tillsammans med
b.la. Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet och Kalmarsunds gymnasieförbund för att utforma relevanta vård och omsorgsutbildningar för ungdomar
och vuxna. För att utveckla verksamheten och höja kvaliteten inom området
samarbetar arbetsgivare, fack och utbildningsanordnare. Det är även möjligt att
driva YH-utbildningar inom ramen för vård och omsorgscollege
(http://vocollegekalmar.se/).
Sysselsättningsgrad
Nya tider är namnet på det projekt inom äldreomsorgen som startade 2015-0930 och avslutade 2017-05-15 till förmån för ett nytt uppdrag i annan form som
heter “Vägen till heltid som norm”. De långsiktiga målen med projektet är att alla
medarbetare ska ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad. Alla som vill ska
kunna arbeta heltid 2020 och att de delade turerna ska bort. Alla i Äldreomsorgen i det initiala projektet har erbjudits 80 % tjänstgöring och en tredjedel
av de delade turerna har tagits bort. Arbetet med den goda arbets-platsen är
påbörjad med trivsel, delaktighet, närvarande chefer, rutiner för friskare
medarbetare, höjd bemanningsnyckel på våra särskilda boenden och mindre
grupper i hemtjänsten.
2014–2018 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom äldre-omsorgen
ökat från 78,7 % till 81,1 % (okt 2018). Ser man till hela social-förvaltningen har
sysselsättningsgraden ökat från 84,55 % (2015) till 86,32 % (okt 2018). Detta är
sysselsättning enligt avtal och tar inte hänsyn till ev. tjänstledigheter, dvs. den
verkliga sysselsättningsgraden kan vara lägre.

Delade turer
Målet för delade turer i projektet ”Heltid som norm” är max 1 delad tur/4 veckor
och det målet är uppnått. Ledningens bedömning är att de delade turerna har
halverats under mandatperioden 2014–2018. Ambitionen är att ta bort dessa
helt. En del medarbetare väljer dock att arbeta delade turer för att på så sätt få
färre helger.
Ekbacka 2

1 på 6 veckor

Ekbacka 4

0

Ekbacka 5

1 på 4 veckor

Ekbacka 6

1 på 8 veckor

Strömgården

1 på 4 veckor (max)

Soldalen

1 på 4 veckor

Åkerbohemmet Ängen

0

Åkerbohemmet Hagen

1 på 4 veckor

Åkerbohemmet Lunden

1 på 5 veckor
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Hemtjänst Långlöt/Landet 0
Hemtjänst Köping/Föra

0

Hemtjänst Böda

1 på 8 veckor

Hemtjänst Löttorp

1 på 4 veckor

Hemtjänst Källa/Persnäs

1 på 8 veckor

Bemanningsenheten

1 på 4 veckor

4.4.5 Omvärldsanalys personal
Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Den frågan ställer sig Marta
Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell i en arbetsrapport till
Institutionen för socialt arbete på Socialhögskolan, Stockholms Universitet.
(Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2017: 1) Det övergripande syftet
med rapporten är att beskriva och jämföra hur äldreomsorgs-personalens
arbetsvillkor har förändrats mellan åren 2005–2015. De har också jämfört
arbetsvillkoren med våra nordiska grannländer, Danmark, Norge och Finland.
För att knyta an till framtidens personalförsörjning har man utgått från det
faktum att andelen som allvarligt övervägt att lämna sitt yrke har ökat markant
under perioden. Utav de som besvarat enkäterna som ligger till grund för
rapporten har de flesta arbetat länge inom äldreomsorgen. Vad är det som gör
att man inte orkar eller vill stanna kvar?
Författarna kommer fram till att de största orsakerna är missnöje med arbetstider, antalet hjälptagare har ökat per pass (hemtjänsten) och känslan av
otillräcklighet, att inte hinna med. Det kommer även fram att möjligheten att
diskutera och få stöd av kollegor har minskat. Ett annat område gäller
möjligheten till kompetensutveckling som upplevs av många som begränsad.
För att behålla personalen inom äldreomsorgen menar författarna att det är
viktigt att förbättra arbetstiderna (minska ofrivillig deltid och slopa delade turer),
minska den fysiska och psykiska arbetsbelastningen samt att öka utrymmet för
utvecklingsmöjligheter.
Om man jämför med de nordiska länderna som var med i enkäten så menar
författarna att Danmark är det land som Sverige kan lära sig mest utav. Enligt
enkätsvar träffar dansk äldreomsorgspersonal sin närmaste chef betydligt
oftare. Man upplevs ha betydligt större möjligheter till utveckling och att lära sig
nytt.
När det gäller delade turer är det 45 % som arbetar delade turer minst en gång i
månaden i Sverige. I Danmark är den siffran 2 %. Det är också så att även om
deltidsarbete är vanligare i Danmark är det mycket färre som arbetar ofrivillig
deltid. Författarna avslutar med att konstatera att när vi vet vad som gör att så
många överväger att sluta, är det fullt möjligt att göra någonting åt det.
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En annan omvärldsbeskrivning som vi tittat på har vi hämtat från Sigtuna
kommun som har ett utvecklingsprojekt för äldreomsorgen som varar under
perioden 2015–2024 (www.sigtuna.se). Den har klara likheter med vårt arbete i
fullmäktigeberedningen. Man har precis som vi en blocköverskridande grupp
som tillsammans med referensgrupper utför planering och utveckling. När det
gäller personaldelen så har man fått fram material och synpunkter via såväl
äldredialoger som personaldialoger. Materialet i dialogerna kommer bland
annat att användas till att fram en kompetensutvecklingsplan som tillsammans
med övriga delar skall ge en äldreomsorg i toppklass. I äldredialogerna
framkom att personalens kunnande och kompetens är det absolut viktigaste
och att personalens bemötande också är mycket viktigt. I personaldialogen som
berörde 342 deltagare från alla verksamheter kom följande fram i
sammanfattningsform.
-

Språkutbildning, då andelen utrikesfödda ökar på boendena och i
hemtjänsten.

-

Utbildning i demens och bemötande.

-

Man efterfrågade mer kunskapsdelning inom personalgruppen.

-

Lättillgängliga och närvarande chefer efterlystes.

Andra önskemål som kom fram var samtalsteknik, brandövningar, IT-utbildning
och hjärt- och lungräddning. Man har startat upp något som kallas lärande
nätverk för kompetensutveckling, där man lär sig av varandra, kollegialt
lärande. Man har också öppnat upp en finska avdelning på särskilt boende och
har matchat den med personal som har den kompetensen.
Steg för steg är en arbetsmodell som man tagit fram i Region Halland i nära
samverkan med länets samtliga kommuner. Arbetsmodellen går ut på att med
individen i centrum hitta en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen. Man pratar om det sociala innehållet. Det som handlar om
personaldelen kommer sammanfattas här och det som handlar om aktiviteter
med individen i centrum finns under rubriken vård och omsorg.
Arbetet med att skapa en meningsfull och innehållsrik vardag i äldreomsorgen
ser olika ut för olika verksamheter. För många är det en enkel och väl inövad
process medan det för andra personalgrupper kan kantas av utmaningar och
svårigheter. Varför får vissa grupper kämpa mer än andra? Handlar det om
prioriteringar och attityder eller förhållningssätt hos personalen? Ibland lyfts
tidsbrist och begränsad personaltäthet fram som en förklaring till att det social
innehållet hamnar längre ner i prioriteringen. I den här arbetsmodellen väljer
man att se lösningar istället för problem. Det är inte alltid ökad personalbemanning automatiskt ger en bättre verksamhet om de gamla normerna och
rutinerna inte ändras.
Några tips som tagits fram är:
-

Lägg din energi på att hitta lösningar istället för att fastna i problemet.

-

Reflektera över vilka du lyssnar på. Det är lätt att smittas av andras
negativa attityd.

-

Våga göra misstag och lär dig av dessa.
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Arbetsledarens och personalens roller är oerhört viktiga för att arbetet med det
social innehållet skall lyckas. Båda parterna måste vara eniga om att detta är
viktigt och prioriterat. Arbetsledaren har följande åtaganden:
-

Förankra arbetet i personalgruppen och uppåt.

-

Se till att alla får relevant kunskap.

-

Motivera och uppmuntra till ett hälsofrämjande arbetssätt.

-

Följa upp och visa på positiva effekter av det som görs.

Personalens åtagande är att:
-

Delta i utveckling av det social innehållet i enlighet med fastställda
rutiner.

-

Planera och strukturera arbetet så att det inte rinner ut i sanden.

-

Lyfta och bekräfta de resurser som finns i gruppen.

-

Återkoppla till varandra och dela med er av goda exempel och guldkorn.

-

Samarbeta med andra aktörer, frivilliga, kyrkan, studieförbund m.m.

Hur man lägger upp ett systematiskt arbete kring det sociala innehållet står
beskrivit under punkten vård och omsorg 4.3. Det sista från modellen Steg för
steg som vi vill lyfta fram när det gäller personal är hur man på ett enkelt sätt
kan matcha personalens intressen och förmågor med den äldres. Detta var
något som vi till viss del hade med i vår enkätundersökning i höstas om
personalens kompetens i Borgholms kommun.
Genom att fylla i en så kallad “kryssmeny” får man snabbt en överblick i vad
personalen har för intressen och kan tänkas att arbeta med på träffpunkter och i
olika vardagssituationer. Den kan se ut så här:
❏ Musiklyssning/musikinstrument
❏ Dans
❏ Körsång
❏ Fysisk aktivitet
❏ Handarbete
❏ Matlagning
❏ Promenader och trädgård
❏ Datorer och internet
❏ Sällskapsspel/korsord
❏ Litteratur
❏ Samtal – olika tema, t.ex. historia
❏ Bingo
Steg för steg är en intressant arbetsmodell som kan användas som en mall eller
för att ge förslag till hur man arbetar vidare (www.regionhalland.se).
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4.4.6 Medarbetarenkät
I Borgholms kommun genomförs det en medarbetarundersökning i form av en
digital enkät vartannat år. Det huvudsakliga syftet är att kartlägga, bedöma och
åtgärda förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön, förebygga
riskfaktorer och utveckla friskfaktorer. Det är en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och ett underlag för att utveckla verksamheten.
Medarbetarenkäten 2018 har behandlat bland annat följande områden:
-

kompetens och utveckling

-

medarbetarskap

-

arbetsmotivation.

-

arbetssätt och mål.

I 2018 års medarbetarenkät svarade 216 utav 340 medarbetare (Borgholms
kommun, 2018). Det gav en svarsfrekvens på 63,5 %. En väldigt hög andel
anser att man har den kompetens som behövs för att utföra arbetet. Arbetsmotivationen ligger högt, man tycker om sitt arbete. Arbetsgemenskapen får
också höga siffror. De områden som får lite lägre siffror är i stort desamma som
i förra enkäten 2016.
Förbättringsområden som kan pekas ut är, ledarskap, medarbetarsamtal och
arbetssätt och mål. När det gäller ledarskap handlar det bland annat om att
medarbetarna saknar tillräcklig återkoppling och att man inte känner sig
delaktiga i beslut. I frisvaren kommenteras också att det byts chefer för ofta.
Synpunkterna på medarbetarsamtal gäller att man upplever att man inte har så
stor möjlighet att påverka sin lön. En del upplever att man inte fått en tillräckligt
tydlig motivering till sin lön. När det gäller arbetssätt och mål så är målbilden
tydlig och man upplever målen som möjliga att uppnå. Förbättringsområden här
är att man behöver följa upp och utvärdera målen bättre. samarbete med andra
arbetsplatser för att nå målen är också ett förbättringsområde.

4.4.7 Personalenkät om kompetens och utveckling
För att få en bredare bild av personalens kompetens inom äldreomsorgen i
Borgholms kommun så genomfördes under våren 2018 en fördjupad enkätundersökning som komplement till medarbetarenkäten. Syftet med enkäten har
varit att ge underlag för förbättrade arbetsförhållanden för enskilda
medarbetare/grupper av medarbetare, ge möjligheter till individanpassad
kompetensutveckling samt, om möjligt, ge möjligheter till utvidgade och mer
intressanta arbetsuppgifter.
Enkäten har riktats till vårdande personal inom kommunens äldreomsorg.
Samtliga tillsvidare- och tidsbegränsat anställda, tillsammans 356 personer har
fått möjlighet att svara på enkäten. Svarsfrekvensen var 66 %. 235 personer
har svarat. Av de som svarat var fördelningen följande:
-

Undersköterskor, 149 st.

-

Vårdbiträde, 58 st.

-

Sjuksköterskor, 25 st.

Till det kommer 121 personer som inte svarat samt 3 personer som inte angett
befattningskategori. (I enkäten förekommer det sjuksköterskor/
rehabiliteringspersonal och personal inom tekniska lösningar. Sjukgymnaster
och arbetsterapeuter är inte namngivna som yrkesroll men är med i enkäten.)
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Fördelning av arbetslag (hela populationen) på svarat/ej svarat

Frågorna i enkäten har syftat till att ge svar på medarbetarens
-

vanligast förekommande arbetsuppgifter samt andra arbetsuppgifter

-

bedömning av sin egen kompetens

-

intresse av att arbeta med andra arbetsuppgifter

-

eventuella fritidsintressen som kan användas inom verksamheten

-

önskemål om teoretisk fortbildning eller praktik/erfarenhet i syfte att
öka den egna kompetensen.

Resultat, redovisning av svar
I svarsformuläret ställdes frågor om bakgrundsvariablerna, kön, ålder,
anställningsform, befattningstyp, anställningstid, samt verksamhetsområde.
I svarsformulärets fråga 9 skulle respondenterna bedöma sin egen kompetens i
förhållande till sina vanligast förekommande uppgifter enligt följande påstående:
Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mina vanligast förekommande
arbetsuppgifter.
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Av svaren framgår att 97 % svarade att påståendet stämmer mycket bra eller ganska bra.
40 % uppger att de brukar få andra arbetsuppgifter än det som de angett som sitt vanligaste
arbete.

Bedömningen av egen kompetens är låg inom andra än de vanligaste arbetsuppgifterna.
Detta gäller för samtliga befattningskategorier.

I fråga 13 fick respondenten ange om han/hon är intresserad av att arbeta med andra arbetsuppgifter, än de man angett som de vanligaste. De som anger att man är intresserad av
andra arbetsuppgifter upplever i hög grad att de har bra kompetens för sitt vanligaste arbete.
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Bedömningen av egen kompetens är däremot låg inom andra än de vanligaste
arbetsuppgifterna, detta gäller för samtliga befattningskategorier.

Fråga 16 handlade om ifall respondenterna ansåg sig ha fritidsintressen som kunde
implementeras i verksamheten i syfte att ge mervärde till boende och till personal. 55
personer av 228,24 %, svarade att man hade sådana förslag. Dessa har överlämnats till
förvaltningsledningen för fortsatt arbete. När man tänker på att öppna nya träffpunkter för
socialt innehåll kan man precis som i Region Halland koppla samman de äldres önskemål
och intressen med medarbetarnas intressen och kompetenser.
Fråga 17 handlade om önskemål om kompetenshöjande fortbildning med fokus på ett antal
vårdmoment. 173 av de som besvarade enkäten förklarade att de var intresserade av att
deltaga i minst en teoretisk eller praktisk fortbildning i syfte att höja den egna kompetensen.

Tabell 18. Antal av samtliga som önskar kompletterande utbildning eller erfarenhet inom olika
vårdmoment. Absoluta tal.
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Tabell 19. Vårdbiträden:
Antal vårdbiträden som önskar kompletterande utbildning eller erfarenhet inom olika
vårdmoment. Absoluta tal.

Tabell 20. Undersköterskor:
Antal undersköterskor som önskar kompletterande utbildning eller erfarenhet inom olika
vårdmoment. Absoluta tal.

Tabell 21 Sjuksköterskor:
Antal sjuksköterskor som önskar kompletterande utbildning eller erfarenhet inom olika
vårdmoment. Absoluta tal.
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Digitalisering/välfärdsteknik
4.5.1 Att åldras i en digital tid
Det är svårt att sia om framtiden och hur teknikutvecklingen ser ut bara inom 5–
10 år. Om man exempelvis tittar tillbaka på mobiltelefonens utveckling var det
svårt att tänka sig 1996 att så mycket skulle förändras tekniskt till att vi idag
utför så många tjänster med vår smartphone. Samtidigt så har det pratats länge
om digitaliseringens framfart och hur välfärdstekniken ska påverka och rädda
exempelvis äldreomsorgen i ”framtiden” men det känns som det ändå går
väldigt långsamt inom den offentliga verksamheten.
2020 står vid dörren, så mycket nytt förutom det vi kan läsa om i litteraturen
kommer förmodligen inte vara tillgängligt eller på plats ute i alla kommuner när
det gäller e-hälsa och välfärdsteknik. I en kartläggning om användning av
välfärdsteknologi inom äldreomsorgen visar det att kommunernas ekonomi
bromsar utvecklingen och det finns idag stora skillnader mellan landets
kommuner (Modig, 2012). Det är viktigt att belysa Per-Olof Hedvalls aktivitetsdiamant, som visar att omgivningen, artefakterna och den naturliga miljön
påverkar utfall på hur individen tar emot objektet. I det här fallet vardagsteknik
och välfärdsteknik. (Lundgren, 2009). Därför är personal och närstående viktiga
komponenter för hur man tar till sig olika tjänster eller produkter. Det är viktigt
att kommunerna ser till att kompetensen finns, inte bara på tjänstemannanivå
utan även hos de som är på plats hos vårdtagarna. Det kan vara avgörande för
att man tar till sig. Lite anmärkningsvärt att notera att kartläggningen bland
kommunerna visar att 3 av 10 kommuner anser att det finns brister i kunskap
och kompetens och i 2 av 10 kommuner anser man att de anhöriga har bra
kunskaper om teknikstöd (Modig, 2012).
Som det ser ut idag bor många av våra äldre hemma så länge det är möjligt.
Flera olika tekniska lösningar förväntas bidra till att fler kan bo hemma längre,
välfärdstekniken kan skapa möjligheten till ökad livskvalitet och högre
effektivitet i äldreomsorgen (Larsson, Ranad, 2015). Det är dock viktigt att om
tekniken ska kunna ge oberoende, delaktighet, trygghet, personlig utveckling
och mobilitet så måste de äldre få stöd och hjälp för att kunna ta till sig den och
då utifrån sina önskemål och behov (Larsson, Ranad, 2015).
I rapporten Empati och high tech räknar man med att en fjärdedel av befolkningen är över 65 år 2050. Fler unga och gamla i förhållande till personer i
arbetsför ålder. Man räknar även på siffor för kostnaden av äldreomsorgen som
man tror kommer öka med 70 %. En enorm utmaning för samhället (Ekholm,
2012). En utveckling kan kanske då bli att mycket mer av vård-ansvaret ligger
på individen. I rapportens framtidsbild blir det mesta fantastiskt. Vi kommer tack
vare Big data, självscreening i hemmen, analyser av DNA, tvillingdata med
expertsystem som bygger på statistiska metoder att kunna förebygga
sjukdomar, bota sjukdomar. Fokus blir friskhet, förebyggande vård, ungefär
som filosofin faktiskt är idag i Kina. Vissa demenssjukdomar har man lyckats
bota, andra senarelägga tack vare social samvaro och dataspel. Slutsatsen är
att inte så många personer kommer att behöva bo på särskilt boende med
heltidstillsyn. 2050 är inte heller äldreomsorgen så omfattande eftersom man
tror att fler är friska och demensen minskat. Gamla rullatorer som hittar hem
själva har bytts ut till exoskelett som sitter utanpå varje led och hjälper till vid
behov. Tack vare dessa finns inte heller behovet längre att anpassa hemmen.
Hemmen är istället anpassade till hjälpmedlen från början med inbyggda
hushållstjänster. Utrustning för e-hälsa finns i alla hem, till och med toaletten
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scannar av biologiska obalanser. De mobila enheterna har puls- och
temperaturmätare men även tillgång till mikroskopi, bildbehandling och
diagnostik. Däremot tror man fortfarande att kost och motion är ett problem
2050. Även om man också tror att 70-åringar kommer att vara elitmotionärer.
År 2050 är förmodligen de flesta äldre vana med användning av välfärdstjänster eller i alla fall tanken på att använda digitala tjänster. I rapporten tror
man att vi kommer ha mindre möjlighet att träffa våra familjer och vänner men
att vi kommer att umgås via 3D-kommunikation. Samtidigt kommer den förebyggande hälsovården se till att pensionärer hålls mer aktiva med spel.
Detta framtidsscenario låter lite som en utopi, men visst, det skulle det kunna
vara möjligt till viss del. Är det så att tack vare att vi lättar på integriteten och
låter dela med oss av våra data kan skapa en framtid utan sjukdomar där vi till
slut dör utan någon större orsak, mer än ålder eller kanske olycka i sämsta fall?
Kommer vi ta livet som självklart i och med det? Det låter positivt att vi
fokuserar på att vara friska precis som i Kina där man kanske har ett mer
förebyggande förhållningssätt istället för att behandla symptom på sjukdomar
som vi många gånger gör i västvärlden. Rapportens framtidsbild kommer
kanske inte helt att bli sanning men det är intressant i perspektivet hur vi som
politiker ska fundera över hur kommunens äldreomsorg ska utvecklas framöver
… att vi kanske bör fokusera på folkhälsofrågorna.

4.5.2 En mindre kartläggning av förutsättningarna för
välfärdsteknologi och välfärdstjänster inom
äldreomsorgen i Borgholms kommun
Det är oerhört viktigt att kommunerna är insatta i och har en plan för e-hälsa/
välfärdsteknologi och välfärdstjänster för äldreomsorgen. Dels för att det kan
innebära förbättrade arbetssätt men också framförallt för att det kan tillföra
omsorgstagaren både trygghet och kanske även friheten att kunna bo kvar i
sina hem längre.
Hjälpmedelsinstitutet rapport har kartlagt landets kommuner (Modig 2012). Den
rapporten har visserligen några år på nacken så mycket har förmodligen hänt i
många kommuner sedan dess men det som är anmärkningsvärt är hur ojämnt
det ser ut i landet. Något som fortfarande gäller om man scannar av och tittar
runt på vad andra kommuner gör och har gjort.
I december 2017 hade vi möjligheten att delta på en konferens om välfärdsteknik i äldreomsorgen anordnad av Gothia fortbildning där flertalet talare
påpekade problematiken av att det idag inte finns en nationell strategi
framtagen utan att kommunerna själva får springa samma lopp och förmodligen
göra samma misstag eller lära sig av varandra.
I Socialstyrelsens rapport ”E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna” (Lindberg,
2016) belyser man att regeringens mål i överenskommelsen med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) 2013 och 2014 var att öka både antalet etjänster inom socialtjänsten för invånarna och användningen av e-tjänsterna.
Dessa tjänster ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. Det är tredje året som Socialstyrelsen tar fram en rapport om
utvecklingen av e-hälsa och välfärdstjänster i kommunerna. Med några
undantag menar man att det är svårt att urskilja någon utveckling under dessa
år och därmed kan inte målen anses uppnådda.
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Kommunerna och e-hälsosamordnarna ger som förklaring till att utvecklingen
inte nått längre beror på att de mindre kommunerna inte har resurser eller
kompetens att utveckla tjänster själva. Samt att de tjänster som utvecklas av
externa leverantörer ofta inte är kompatibla med befintliga verksamhetssystem
eller andra befintliga e-tjänster.
SKL har satt en vision för e-hälsa: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för
människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och
stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”
Eftersom regeringen och SKL anser att offentlig sektor bör bli bättre på att
använda digitaliseringens möjlighet för effektivare organisation har SKL Företag
AB köpt Inera AB. Inera ska koordinera och utveckla digitala tjänster i
samverkan med landsting, regioner och nu även för kommunala verksamheter
som skola, omsorg och samhällsbyggande. Senaste året har kommunerna fått
erbjudande om att bli delägare i Inera för att nyttja deras tjänster och erfarenhet
från e-hälsoområdet. Inera blir därmed en plattform för utveckling och
förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna. Genom
förvärvet kan utvecklings- och förvaltningskostnaderna sänkas, och
utvecklingstakten höjas genom ett mer samordnat arbete (SKL:s hemsida).
Kommunerna har efterfrågat en tydligare nationell samordning och styrning för
att påskynda utvecklingen av E-hälsa och välfärdsteknik. Regeringen tillsatte i
augusti 2018 en statlig utredning i ett så kallat kommittédirektiv för att utreda
välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82). Den ska se över och lämna
förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad
trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet för de äldre som
avlastar personal och moderniserar verksamheten. Syftet är att förbättra förutsättningarna för verksamheterna och personalen inom äldreomsorgen att bättre
ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik. Uppdraget ska redovisas
senast i mars 2020.
Borgholms kommun är geografiskt en långsmal kommun på norra Öland med
cirka 10 800 invånare med 4 tätorter; Borgholm, Köpingsvik, Löttorp och Rälla.
En liten kommun som växer sommartid till ca 250 000 personer. Många bor här
delårsvis och sommartid är det en mycket välbesökt kommun. När man går in
på Post- och telestyrelsens ”bredbandskartan” hittar man i skrivande stund
siffror som sträcker sig till okt 2017, då har 23 % tillgång till fiber.
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Status tillgång till fiber Borgholms kommun. (Bredbandskartan PTS)

Precis som många ”glesbygdskommuner” har Borgholms kommun brottats med
svårigheten att få till fiber utanför tätorterna, dock har flertalet projekt med olika
leverantörer både slutförts och är på gång där. I skrivande stund är det två
områden som är vita, d.v.s. ingen aktör har startat något projekt där.
Möjligheten till fiberanslutning är en viktig förutsättning för framtida välfärdstjänster inom socialförvaltningen. Just framtida tjänster inom socialförvaltningens område har varit ett viktigt argument för de olika projektgrupperna för
att få fler att anmäla sig för fiber i sina områden.
När det gäller kommunens egna fastigheter och de särskilda boendena finns
det idag fiber men bara tillgång till wi-fi i samlingsrummen. Kommunens ITavdelningen har tagit fram kostnadsunderlag för att tillgängliggöra samtliga
boenden med wi-fi. Beslut på att använda investeringsmedel och genomföra
detta för Åkerbohemmet och Ekbacka togs i kommunstyrelsen 2018-08-28
under förutsättning att socialnämnden använder stimulansmedel för
utbyggnaden i Soldalen, Strömgården och Åkerhagsvägen.
Välfärdsteknologi och välfärdstjänster inom äldreomsorgen
i Borgholms kommun
Borgholms kommun har sedan oktober 2017 tillsatt en e-hälsosamordnare som
arbetar inom socialförvaltningen. En relativt ny tjänst men inom förvaltningen
har man påbörjat arbetet med digitalisering och välfärdstjänster sedan några år
tillbaka. En strategi antogs under 2018, något som Edin Dzananovic påbörjade
när han tillsattes. Det finns ingen egen budget för välfärdsteknik eller välfärdstjänster inom socialnämnden/förvaltningen. Det finns dock en budget för
digitalisering centralt där man ska kunna ansöka om pengar för olika
övergripande projekt.
Edin berättar att han tycker att kommunen ändå ligger hyfsat bra till jämfört med
andra kommuner, ”vi ligger inte i framkant men vi ligger inte heller längst bak”.
Han berättar om mobil dokumentation i hemtjänst och hemsjukvård, där all
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planering sker digitalt. 99 % av vårdplaneringen tillsammans med Länssjukhuset i Kalmar sker digitalt. Digitala trygghetslarm och nyckelfria lås i
centrum (40 stycken) har fått bli testområde för just den välfärdstjänsten. Men
när det gäller de nyckelfria låsen har han börjat titta på andra alternativ till
tjänst. - Om tekniken inte skulle fungera blir man ändå tvungen att åka tillbaka
för en ”riktig nyckel”.
Just nu håller man även på med tester/utredning för att kunna införa digitala
signeringslistor där man tittar på olika leverantörer. Det är viktig att oavsett vilka
tjänster som man köper in så bör de kunna kopplas ihop med de befintliga
system som man redan har i kommunen, vilket inte alltid är det fokus som
leverantörerna har eller tycker är lika självklart. Och för att lyckas, anser Edin
att man måste vara beredd på att misslyckas. Det kommer att kosta pengar,
vilket är en av våra stora utmaningar som en liten kommun. En fördel med att vi
inte kommit så långt är ändå att vi slipper göra flera misstag som andra redan
gjort och istället kan ta del av lyckade projekt.
På frågan vad Edin ser som det viktigaste för den fortsatta utvecklingen tror han
att första steget är en vision och en strategi, för när det gäller tjänster kommer
det ständigt komma nya och bättre. Han hoppas att beredningens arbete landar
i att sätta mål framåt för kommunen inom det här området. Sedan är en oerhört
viktig del att ledarna/cheferna är positiva och att personalen är med i
processerna. Tekniken ska inte ta någons jobb, den ska frigöra tid som istället
läggs på rätt saker, i vår verksamhet tid för omsorgstagaren. Oavsett vilken
teknik så måste det bli en del i arbetsprocessen, annars kommer det inte
lyckas. Han ser framför sig att i en nära framtid kommer man som ”kund” till
kommunen kunna kryssa för vilka tjänster man är intresserad av och så får man
fram en summa för vad det skulle kosta. Därefter beställer man.
Helt klart anser Edin att för en liten kommun som Borgholm finns det stora
fördelar med digitaliseringen och de nya välfärdstjänsterna, inte minst i ett
rekryteringsperspektiv. Det är klart att personal söker sig till modernare
organisationer. Kan vi visa att vi satsar på det får vi inte bara en bättre arbetsmiljö. Han tillägger; anledningen varför jag vill jobba med det här är också ur ett
själviskt perspektiv, jag tycker det är roligt men även jag kommer att bli
gammal. Därför vill jag kunna vara med och påverka.
Hur ser förutsättningarna ut – teknikmässigt, kompetensmässigt och
ekonomiskt?
Precis som Socialstyrelsen belyser i sin rapport är det en utmaning för de
mindre kommunerna såväl ur ett ekonomiskt som kompetensmässigt perspektiv
men faktiskt också ur ett infrastrukturmässigt perspektiv. Som det ser ut kanske
större delen av Borgholms kommuns invånare skulle kunna ha möjlighet att
ansluta sig till fiber gissningsvis till 2020. Successivt tar man sig an
digitaliseringen i kommunens regi. Att en e-hälsosamordnare anställts inom
socialförvaltningen är ett steg i rätt riktning. Det kan dock vara en utmaning att
arbeta dedikerat utan en budget för det. Det betyder att det varken finns medel
eller resurser att ta fram egna tjänster.
Vad har man gjort hittills, hur ser planen ut framåt?
Framförallt har man inom äldreomsorgen i Borgholms kommun satsat på att
arbeta mer digitalt. Planering, dokumentation sker i mobilerna och vårdplaneringen med Länssjukhuset sker via video. Digitala signeringslistor är under
utredning som nästa steg. Det finns dock få tjänster för vårdtagarna som är
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implementerade förutom digitala larm i hela kommunen samt nyckelfria lås i ett
provområde centralt. Nattillsyn och fallarm är två projekt som är på försök i
kommunen.
Helt klart kommer det finnas förväntningar och krav från omsorgstagarna och
deras anförvanter på tjänster som de hör talas om och som finns att tillgå i
andra kommuner. Men precis som Edin belyser så kommer det också finnas
förväntningar från de som ska arbeta inom äldreomsorgen. Både ur ett
arbetsmiljömässigt perspektiv men också ur perspektivet att det är en modern
arbetsplats som ligger i framkant.
Även om förutsättningarna för utvecklingen av välfärdsteknologi och välfärdstjänster kanske är bättre i Borgholms kommun idag med anställd personal som
fokuserar på dessa frågor och en infrastruktur som börjar komma på plats är
detta en resa som bara börjat. Enligt inrapporteringen från kommunen om
välfärdsteknik till Socialstyrelsen är det få tjänster eller teknik som används.
Politiken har i dagsläget satt en strategi, däremot inte några extra pengar för
det. Det finns en nationell vision som SKL satt, men strategin saknas.
Borgholms har gått med som delägare i Inera som utvecklar e-tjänster som
upphandlas centralt (utförligare förklaring om Inera är redovisat i tidigare
stycke). Det bör underlätta och bli billigare för de mindre kommunerna samtidigt
kan det vara svårt att se hur de små kommunerna kan ställa egna specifika
krav, risken finns nog att man får rätta sig efter de större kommunernas behov.
I beredningen hade vi möjlighet att delta på en konferens om välfärdsteknik
inom äldreomsorgen i slutet av 2017. Där var bland annat en föreläsning som
hölls av Nordens välfärdscenter. Efter konferensen tog vi även del av en av
deras rapporter, Väldfärdsteknologi verktygslåda (Søndergaard 2017). I den
belyser man att alla vi i Norden står inför ungefär samma problem eller
utmaningar när det gäller arbetet med välfärdsteknik.
Dels driver många kommuner projekt som aldrig kommer ut i verksamheten.
Dvs. implementeringen blir aldrig av utan kunskapen stannar i projektet och
man börjar raskt med ett annat projekt. Sedan har vi utmaningen att vi alla tror
att vi är unika, så vi gör liknande projekt istället för att lära av varandra vilket
betyder att vi slösar med oerhörda resurser. Den sista utmaningen är att den
nordiska marknaden för välfärdsteknik är fragmenterad, vilket bara gäller för
den digitala marknaden. Dvs. man köper bara från det egna landets
leverantörer.
Nordens välfärdscenter har därför genom projektet CONNECT definierat en
process och en verktygslåda för att ge kommuner stöd och inspiration med just
de utmaningar som de definierat. Nio steg för att öka chansen att projekten blir
implementerade; Vision, strategi, kommunikationsplan, behovsanalys,
marknadsanalys, utvärderingsmodell, upphandlingsplan, implementeringsmodell, nyttouppföljning. Västerås och Göteborg är exempel på kommuner som
använder sig av den verktygslåda som Nordens välfärdscenter tagit fram.
Kommunens e-hälsosamordnare är inne på samma spår som Nordens
välfärdscenter; vikten av att sätta en vision och en strategi. De övriga delarna
var däremot inte någonting som vi diskuterade under vår intervju. Det är
intressant att se och höra kommuner som kommit längre i sin process, där de
lyckats implementera många fler tjänster. De har oftast mycket mer resurser i
form av pengar och personal, så för en liten kommun som Borgholm känns det
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extra viktigt att göra rätt och inte slösa resurser i onödan. Även om Edin
påpekar att man inte får vara rädd att misslyckas med projekt.
Välfärdstjänsterna bör tas fram utifrån individernas behov. Nordens
välfärdscenter belyser att behovsanalysen ofta förbigås vilket vi i Borgholms
kommun bör ta fasta på inför kommande välfärdstjänster.
Det finns många argument för att man måste lägga i en extra växel inom det
här området. Välfärdsteknik vara en konkurrensfördel när kommuner söker
personal framåt. Och för en kommun som är en av de som har landets äldsta
befolkning kan man ana att det kommer behövas betydligt mer personal
och/eller bättre tekniska hjälpmedel/tjänster som avlastar så att resurserna kan
användas där de mest behövs för omsorgstagaren.
Intervjun som gjordes med vår e-hälsosamordnare gjordes i slutet av 2017 och
mycket har hänt sedan dess. Bland annat följande:
-

Digitaliseringsstrategin är beslutad i kommunstyrelsen.

-

Strategi e-Hälsa som är en gren ut från digitaliseringen är tagen i
socialnämnden.

-

Med hjälp av medel i kommunstyrelsens budget och välfärdsmedel
kommer samtliga egna fastigheter inom socialförvaltningen få trådlöst
nätverk.

-

Digitala larm för Ekbacka 5 och 6 är under upphandling.

-

Avtal med Tieto är omförhandlade till ett lägre pris.

-

En handlingsplan för utveckling av befintliga system är tagen och
arbetas med (2018–2020)

-

Biståndshandläggarna ska byta till Lifecare.
(Lifecare för vård och omsorg är en del av Tieto’s framtidsvision kring
innovativa IT-lösningar inom området socialtjänst. Lifecare stödjer
aktuell handläggningsprocess och säkrar att rätt information finns på
rätt ställe för rätt vård.)

-

När ovan är på plats ska även planerarna byta till Lifecare.

-

Man tittar på hur Karlskrona har löst ansökan om ekonomiskt bistånd.
På gång är även ett samarbete kring Hemsjukhuset med Landstinget
(digitalisering av vården).

-

En pilot på digital tillsyn är igång (1 person) samt all dokumentation är
skriven kring det.

4.5.3 Ex axplock av goda exempel från andra kommuner
Västerås kommun, Västeråsmodellen
Västerås stad började tidigt redan 2005/2006 att arbeta med modern
informations- och kommunikationsteknik inom äldrenämndens ansvars-område.
Flera projekt har startat och Västerås ligger långt fram när det gäller införande
av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 2013 startade det ettåriga projektet
Välfärdsteknologi på äldreboenden. Syftet var att kartlägga behov
av/möjligheter med och konsekvenser av en ökad teknikanvändning på
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äldreboende. Projektet fick delta i regeringens satsning kring teknisk utveckling
för personer med nedsatt beslutsförmåga.
Västeråsmodellen är ett projekt som är mycket framgångsrikt. Projektet har
skapat en modell där teknik kombinerat med nya arbetssätt förbättrar livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Två äldreboenden har varit piloter
i satsningen – Klockarkärlekens äldreboende och Hälleborgs äldreboende.
Klockarkärlekens äldreboende med 39 lägenheter var först ut med en behovskartläggning där alla blev lyssnade till: boende, anhöriga och personal. Det var
viktigt att Västeråsmodellen fick växa fram i dialog med berörda. Ett flexibelt
larmsystem med sensorer runt om på boendet installerades. Larmen är ljudlösa
och individanpassade. Personalen har bärbara mottagare och kan utifrån den
boendes förmåga att klara sig själv styra när larm ska utlösas.
Hemvister har ersatt avdelningar, alla dörrar är olåsta. Utifrån den egna
förmågan rör sig de boende självständigt inne och ute. Våningar och dörrkarmar är färgmarkerade så att det är lätt att orientera sig. Personalen kan styra
sin tid och vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, de stödjer istället för att bevaka.
Efter sex månader med öppna dörrar hade antalet fall halverats och behovsmedicineringen vid oro gått ner med mer än hälften. Västeråsmodellen har
sedan testats på ett stort äldreboende, Hälleborg med 120 lägenheter, med
samma goda resultat.
Göteborg stad
Göteborgs Stad har beslutat att utveckla och förbättra hemtjänsten, det aktiva
arbetet med förbättringen kommer pågå fram till 2022 inom programmet
Attraktiv Hemtjänst. Satsning på välfärdsteknik är en del av strategin.
Programmet startade 2014 och målet är att 2022 kunna erbjuda tio tjänster
inom teknikområdet.
Trygg Vardag är en ny teknikhubb med sex tilläggstjänster som Göteborgs Stad
upphandlat för äldreomsorgen. De digitala tjänsterna sammankopplas i
teknikhubben och blir till en enhet för en tryggare vardag. Tjänsterna det
handlar om är:
-

sova gott om natten-kamera

-

trygg hemma-armband

-

bildsamtal

-

nyckelfritt lås

-

trygg utomhus-armband

-

65

-

hälsoarmband

-

sensorer och artificiell intelligens-sensorer.

Karlskrona
Karlskrona var en av fem finalister i Sveriges Digitaliseringskommun 2017.
Bland annat har man tagit fram en visningslägenhet. I en visningsmiljö, eller
inspirationsmiljö, kan personal, användare och anhöriga se, prova och få
information om digital teknik, hjälpmedel och konsumentprodukter som kan vara
ett stöd i vardagen. Flertalet kommuner har tagit fram visningsrum eller
lägenhet. Karlskronas “Visbo” har sensorer som bland annat känner av om
ytterdörren är stängd eller kaffebryggaren avstängd. Lägenheten har inretts
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med sådant som är lätt att hitta i handeln men även hjälpmedel som man kan få
i kontakt med vården. Idéen med visnings-/ inspirationslägenheten är att visa på
produkter och hjälpmedel som gör att man kan bo kvar hemma längre.
Testbädd av välfärdsteknik
En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg där företag i samverkan
med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i
praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbäddar är viktiga för att
utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, och tjänster
som kan bidra till att öka kvalitén inom hälso- och sjukvård.
Trollhättans stads omsorgsförvaltning har fått 500 000 kr av Vinnova för att
utveckla och driva testbäddsverksamhet. Fokus ligger på att öka
självständigheten, delaktigheten och tryggheten hos omsorgstagarna genom
innovativa och digitala lösningar.

Sveriges bästa äldreomsorg

149
Borgholms kommun

Datum

Sida

2019-01-29

63(80)

5 Behovsanalys
Gruppering behov utifrån dialogmöten/workshop
Generellt handlar behoven om att se individen. Våra respondenter vill fortsätta
livet som man är van vid och ha frihet att välja såväl boende, vård/omsorg som
aktiviteter. Att bestämma själv.
Vården ska anpassas till individen och dess behov med en helhetssyn på
människan. Det är viktigt att bli sedd! Det gäller även att kommunen som
arbetsgivare ser sin personal. Kommunens folkhälsostrategi som är
antagen av kommunfullmäktige är viktig i ett långsiktigt perspektiv. Med tanke
på att vi har Sveriges äldsta befolkning borde ett mål kanske vara att ha landets
mest nöjda och friska äldre, en positiv image att förknippas med.
Att få göra det man tycker är roligt i grupp och/eller individuellt. Aktiviteter och
träning ska vara modern och anpassad till den nya generationen. Det vill säga
utvecklande och intelligenta.
Här nedan redovisas de prioriterade svaren från dialogmöten grupperade i
följande områden:

5.1.1 Boende
Viktigt när man fortfarande bor kvar hemma
Majoriteten verkar vilja vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt med en trygg
närmiljö som är upplyst och med bra gångvägar året runt. Viktig att det är säkra
anslutningar (vatten, tele, el) och att det finns möjlighet att få hjälp med
exempelvis att bära in ved, snöskottning så att huset är varmt och att
hemtjänsten tar sig fram till huset. Hemtjänsten ska komma på bestämda tider.
Daglig kontakt och tillsyn och grannsamverkan lyftes. Behovet av att ha sina
anhöriga i närheten och kontakt med barn och barnbarn är starkt.
Bra omsorg, vård, hemsjukvård ska finnas nära precis som det är viktigt med
närhet till annan service och hjälp. Därför kommer även kollektivtrafik och
färdtjänst upp som viktiga faktorer. Detta då det i vissa delar av kommunen är
en stor brist när det gäller just möjligheten att ta sig någonstans när man inte
har möjligheten att själv köra bil.
En annan viktig faktor som kom upp var att slippa känna och uppleva
ensamhet. Man vill ha möjligheten till gemensamma måltider, att få matvaror
hemkörda och kontakt med bibliotek med hemkörning av litteratur.
Slutligen är det viktigt med bostadsanpassning och få tillgång till bra funktioner i
hemmet och för skydd mot fallolyckor, exempelvis genom välfärdsteknik.

Viktigt inför flytt till annat boende
Idag saknas information om vilka olika boendemöjligheter för äldre som finns i
kommunen, det lyfts som viktigt om man ska lämna sitt befintliga boende.
Viktigt är också att omsorgstagaren kan påverka sin boendemiljö efter sina
önskemål.
Helst vill man ha möjlighet till ett boende i sitt närområde. Ekonomin bör inte
vara avgörande för val av ett äldreboende. Att själv kunna välja utan behovsprövning är önskemål och att kunna byta boende. Ett tryggt äldreboende är att
bo tillsammans med andra i social samvaro. Det kan vara kollektivt boende,
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generationsboende. Inte så stora boenden, flera små och möjligheten till
parboenden.
När det gäller utformning kommer det upp många olika önskemål men det
viktiga är att det ska vara enplansboende, egen uteplats, personligt inrett,
enkelt bekvämt med fönster åt flera håll, nära natur och trädgård och
lättillgängligt (promenadvänligt för rullstol/rollator), upphöjda rabatter som
möjliggör odling. Ett eget boende med pentry, terrass, toalett, tvättmaskin/
torktumlare, allrum, allmänt kök. Inga trösklar,
inga hala golv. Stora badrum med möjlighet att köra in duschsäng. Det ska vara
hemtrevligt med gemensamhetsutrymmen för både fysisk aktivitet och hobbyverksamheter. TV-rum med biokvällar. Restaurang. Det ska finnas tillgång till ett
stort utbud av aktiviteter. Aktiviteter varje dag med utbildad personal.
Det är viktigt att kunna låsa sin egen ytterdörr. Få post, ha telefon, tv, dator och
tillgång till wi-fi. Att kunna gå och komma som man vill. Man vill välja när och
hur saker görs. Att det finns en övernattningslägenhet/ rum för besökande.
Man vill gärna ha gemensamma måltider. Det ska vara hemlagad mat som man
själv väljer och möjlighet till ett glas vin till maten. Och ett förslag på kiosk eller
godisvagn som sköts av de boende som orkar (2 timmar/dag) där man kan
köpa tidningar, godis etc.

5.1.2 Delaktighet, självständighet/självbestämmande
Man vill själv välja boende/vård, att inte bli flyttad till olika ställen. Man vill göra
det man kan och få hjälp med det som inte går. Ej överhjälp men hjälp till
självständighet, men att behoven och önskemål som finns tillgodoses. Att det är
en dialog mellan vårdgivare och omsorgstagare. Det är viktigt att få information
för när man är välinformerad ger det möjlighet till goda egna beslut. Till exempel
att veta vem och hur man kontaktar i olika frågor.
Det är viktigt att kunna styra sin egen vardag. Man vill välja när man går upp,
lägger sig, vilka kläder man ska ha på sig. Att bli tagen på allvar, att bli lyssnad
på och att ha större inflytande och bestämma. Att kunna disponera biståndstiden själv. Bestämma tillsammans med anhörig om behov/hjälp, vårdform. Och
det är viktigt med ekonomin, det får inte vara avgörande för vården/omsorgen,
det får inte ta hela pensionen.

5.1.3 Trygghet
Behovet av trygghet är centralt. För att känna sig trygg krävs det bland annat att
man kan få hjälp när det behövs och att man får snabba beslut och insatser. Att
vara rädd för att vänta upplevs som en otrygghet. Andra viktig delar som
påverkar känslan av trygghet är kontinuitet, personal som har tid, trygghetslarm
att kunna ha en samtalskontakt via larmknappen, medicinuppföljning, närhet till
ambulans, färdtjänst. Ett förslag om att ha apotek vid hälsocentralen lyftes
även.

5.1.4 Mat
Maten är viktig, både hur och var den tillagas och serveras. Man vill ha
näringsrik mat som är vällagad och från grunden. Möjligheten till subventionerade måltider. Många vill ha möjlighet till gemensamma måltider och ibland
även aktiviteter i samband med dessa. Måltidsmiljön är också viktig, den ska
vara trivsam. Förslag om att maten lagas på plats i boenden och där
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serveringstillstånd finns lyftes. Det kom även fram önskemål om att kunna få
laga mat såväl som restaurangbesök.

5.1.5 Utevistelse, fysisk aktivitet/träning och social samvaro
Det efterfrågas mycket aktiviteter, såväl fysiska som andra aktiviteter. Att få
vara ute varje dag, om man vill, och gärna i naturen. Allt från promenader,
vardagsmotion, kulturella aktiviteter, ”må-bra-behandlingar”, djurnärvaro, samtal
till möjligheten att komma ut och handla och rehabmöjligheter i en gemensam
lokal. Man vill kunna välja själv, efter sin förmåga och gärna tillsammans med
andra. Att kunna få utöva en hobby, gå på restaurang/bio. Speciellt poängteras
vikten av utevistelse och möjligheten till utflykter men även möjligheten att få
komma ut på publika evenemang som exempelvis Ölands spirar och
Skördefesten samt grillkvällar utomhus under sommaren. Att tänka på grupputflykter som även är anpassade för rullstol och rullatorer som exempelvis
Trollskogen är idag. Frisk luft och de olika sinnenas möjlighet att känna/höra/se
är viktigt.

5.1.6 Personal
Kommunens personal ska vara utbildad, kompetent, kunnig och se individens
behov. Det ska finnas respekt, ödmjukhet, vänlighet och förståelse för omsorgstagare, där vården är individanpassad. Det efterfrågas en gemensam
vårdplanering och arbetssätt. Det ska finnas tillräckligt med tid för
omsorgstagaren och kontinuitet samt behov av kompetens inom demensvård
och tolk vid behov.
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6 Sammanfattande slutsatser och
utvecklingsområden
Både samhället och äldreomsorgen står inför stora utmaningar. De äldre blir allt
fler, samtidigt som önskemålen och förväntningarna på äldreomsorgen
förändras. För att kommunens ekonomi ska kunna möta medborgarnas behov
krävs god planering och prioritering. Äldreomsorgens verksamhet måste
ständigt förändras och anpassas till nya förutsättningar. Även andra föreningar
och organisationer bör vara delaktiga i detta arbete. Det krävs samverkan för att
möta framtiden.
Äldreomsorgen står redan idag inför stora rekryteringsbehov. För att rekrytera
personal måste äldreomsorgen ses som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
goda arbetsvillkor och ett stimulerande arbete. Personalen ska ha ett gott och
professionellt bemötande och ha den kunskap som behövs för att utföra ett bra
arbete.
Valfrihet är viktigt, som äldre ska man kunna påverka den hjälp och det stöd
man vill ha. För att kunna ta ansvar för sin hälsa och livssituation och själv
planera för sitt åldrande, behöver man tillgång till information och kunskap.
Äldreomsorgen ska ge enkel och tydlig information om sin verksamhet, om vad
man kan förvänta sig av kommunen och vad man själv behöver ta ansvar för.
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och erbjuder nya möjligheter till
stöd och oberoende. Tekniken kan ge ökad trygghet och tillgänglighet, både för
den äldre och för närstående. Internet och sociala medier används av många
för att hålla kontakten med nära och kära. Kommunikation och information
mellan olika grupper kommer i framtiden att ske på andra sätt än idag.
Äldreomsorgen i Borgholms kommun ska erbjuda en verksamhet med god
kvalitet där man även känner sig trygg.
Viktiga övergripande utvecklingsområden:
-

förenkla för äldre och dess närstående att få information om
verksamheten genom att minska antalet kontaktytor samt öka
tillgängligheten

-

förbättra informationen för att tydliggöra vilken hjälp man kan få och vad
man kan förvänta sig

-

öka valfriheten inom olika områden. Exempelvis val av boendeform,
aktiviteter, mat etc.

-

aktivt följa den tekniska utvecklingen, testa och införa lösningar som
kan underlätta och förbättra för såväl omsorgstagaren som dess
anhöriga och personal.

Boende och boendemiljö
I samband med medborgardialogerna har det tydligt visat sig att trygghet är en
kärnfråga, man vill kunna bo tryggt utifrån sina förutsättningar. Trygghet kan
vara att bo kvar i sin invanda miljö, att det finns hjälp att få och möjlighet till
sociala kontakter eller att få möjlighet att flytta till ett trygghets- eller särskilt
boende den dagen man själv känner att behovet finns. Känslan av trygghet
påverkas också av hur bostaden och omgivningen ser ut. För att själv kunna
påverka och planera sitt boende krävs att det finns bostäder för olika förutsättningar och behov; exempelvis när det gäller upplåtelseform, geografiskt
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läge och närhet till service och gemenskap. Det är viktigt att särskilda boende
och trygghetsboenden planeras i hela kommunen.
I vissa skeden av livet behöver man kanske mycket stöd och hjälp, som kräver
specifik kompetens. Oavsett var i kommunen man bor ska man känna sig trygg
med att det finns god social och medicinsk omvårdnad
att tillgå.
Enligt verksamhetens egen bedömning borde särskilda boendeplatser på
Soldalen och Ekbacka 5 och 6 ersättas med moderna boendeplatser, både ur
boendeperspektiv och arbetsmiljöperspektiv. Detta innebär att totalt 57 av
kommunens särskilda boendeplatser (varav 28 demens) bör uppdateras eller
ersättas med nybyggda platser. Denna förutsättning, tillsammans med den
förväntade demografiska utvecklingen, bör utgöra grunden till kommunens
långsiktiga planering av särskilda boendeplatser.
Utvecklingsmöjligheter inom området boende/boendemiljö:
-

en äldreboendestrategi som är förankrad i organisationen. I den bör det
ingå bostadsbestånd, behov, utveckling m.m. Vi ser exempelvis redan
idag ett utökat behov av platser inom mellanboende/demensboende,
modernisera vårt befintliga bestånd när det gäller t.ex. demensboende
(Soldalen och Ekbacka)

-

samverka med andra aktörer och delta i bostadsplaneringen för att
utveckla trygga bostäder samt en trygg närmiljö för äldre (exempelvis
Bovieran)

-

i samverkan med andra aktörer aktivt arbeta för ett ökat antal
trygghetsboenden (exempelvis BoSams)

-

medverka i utvecklingen av fler mötesplatser och utveckling av dessa
tillsammans med organisationer/föreningar/frivilliga för att uppnå ett
brett utbud av olika former av gemenskap. Äldreomsorgens lokaler kan
vara en resurs

-

aktivt följa den tekniska utvecklingen, testa och införa lösningar som
kan förbättra tryggheten i bostaden.

Vård och Omsorg
För att få möjlighet att leva ett gott liv krävs att det finns ett bra stöd när de egna
funktionerna sviktar. Stödet kan se olika ut beroende på i vilken fas i livet man
befinner sig. Det kan handla om sociala kontakter, enklare serviceinsatser eller
specialiserad vård. För att kunna möta olika behov av stöd och hjälp krävs ett
varierat utbud av insatser. Det ska vara möjligt att själv kunna påverka den
hjälp man får. Äldreomsorgen ska stödja att man så långt det är möjligt kan leva
sitt liv på samma sätt som tidigare. Vården och omsorgen ska vara värdig och
präglas av helhetssyn, delaktighet och professionalism.
Att känna samhörighet med andra är viktigt för hälsan och välbefinnandet.
Att delta i gemenskap, att få bidra och att betyda något för andra stärker självkänslan. Alla ska utifrån sina förutsättningar få möjlighet till en aktiv och
meningsfull tillvaro. Äldreomsorgen ska stödja de äldres möjlighet till gemenskap och i samverkan med andra utveckla mötesplatser. Goda
kommunikationer är viktigt för att kunna besöka mötesplatserna.
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Måltiden är central i många människors liv. Både maten och måltidsmiljön
spelar stor roll för upplevelsen.
Utvecklingsmöjligheter inom området vård och omsorg:
-

öka självbestämmandet i hjälpen och stödet

-

utveckla samarbetet mellan Landsting och kommun, Hemsjukhuset.
På det sättet kan vi uppnå en säker vård med god kontinuitet samt
säkra övergångar mellan verksamheter

-

möta behov från olika kulturer, exempelvis språk och traditioner samt
utbildning i vårdsvenska

-

utveckla former för gemenskap och individuella aktiviteter samt ett
varierat utbud av dessa

-

skapa möjligheter att äta tillsammans med andra och utveckla
måltidskulturen i våra särskilda boenden

-

verka för goda kommunikationer för de äldre i kommunen

-

hög kvalitet och jämnt innehåll på måltiderna vid alla våra äldreboende
med möjlighet till valmöjligheter

-

omtag om hur matdistribution/tillagning i ordinärt/privat boende ska ske
framledes

-

utveckla konceptet “generationer i samverkan”.

Personal
Äldreomsorgen erbjuder ett ansvarsfullt arbete där mötet med den äldre är i
centrum. Det är i mötet mellan den äldre och personalen som kvalitet uppstår.
Den vård och omsorg som utförs utanför sjukhuset blir alltmer avancerad och
ställer högre krav på personalens kunskap och kompetens. Med detta ökar
även kraven på flexibilitet och individuellt anpassad omsorg. Den äldre ska
mötas av personal som känner stolthet över sitt arbete och som känner att det
de gör är viktigt och har betydelse.
Äldreomsorgen ska ses som framtidens arbetsplats. För att uppnå detta ska
äldreomsorgen vara en bra arbetsplats med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Den tekniska utvecklingen kommer att innebära förändringar.
Arbetsuppgifter förenklas, förändras och effektiviseras.
Utvecklingsmöjligheter inom området personal:
-

skapa attraktiva arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter

-

marknadsföra äldreomsorgen som arbetsgivare

-

skapa goda ambassadörer för äldreomsorgen

-

skapa en struktur för löpande kompetensutveckling

-

följa och förändra kompetenskraven för att möta framtidens behov

-

aktivt följa den tekniska utvecklingen, testa och införa lösningar som
kan underlätta och förbättra verksamheten

-

tydliggöra varje enskild personals arbetsuppgifter och förväntad insats
samt se till att rätt förutsättningar ges för att utföra arbetet
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-

tydliga rollbeskrivningar sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträde
där varje kategori kan ha stolthet i sitt yrke

-

tydliga rutiner kring delegering och att det kanske ska vara
lönepåverkande att kunna delegera för att på så sätt öka sin
egen kompetens. (En av anledningarna kring den höga personalomsättningen vad gäller undersköterskor är att man inte får använda sin
kompetens.) Arbetet med Hälsocentralen är ett steg i rätt riktning.

-

säkerställa att handledarna för elever/studentpraktikanter har avsatt tid
för handledning

-

införa någon form av ersättning vid praktik för elever med tidigare
arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen (2+2 veckor)

-

hitta sätt att säkerställa att det lönar sig att ta examen trots
tillsvidareanställning, exempelvis öka påslaget på lön efter examen,
kanske 2 000–3 000 kronor. Visa att det är löneskillnader mellan
undersköterskor och vårdbiträden.

-

Utreda varför inte valideringen fungerar och vad som krävs för detta.
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7 Förslag på lösningar/åtgärder
BOENDE/BOENDEMILJÖ
att uppdra till fastighetsavdelningen att ta fram en tydlig
äldreboendestrategi och tillhörande plan som ska utgå från beredningens
arbete och innehålla bland annat följande: befolkningsutveckling, platsbehov,
befintliga kommunala boenden, status och renoveringsbehov, behov av
nyetableringar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller Att vi möter behoven inom
exempelvis 5, 10 respektive 20 års framförhållning.
Redovisas till KS 2020-01-29
att uppdra till tillväxtenheten att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig
mark och därefter ev. detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende.
Detta ligger sedan till grund för äldreboendestrategin som är ett långsiktigt
styrdokument. Det är viktigt att inventeringen görs geografiskt med hela
kommunen i fokus. Närhet till service är betydelsefull.
Redovisas till KS 2019-06-25
att uppdra till tillväxtenheten att främja möjligheten till privata initiativ
genom markanvisningar och/eller ge förslag på lämpliga kommunala
fastigheter. Redovisas till KS 2019-09-24
att uppdra till socialförvaltningen att sammanställa en kravlista inför ev.
upphandling av byggandet av nya särskilda boendeplatser.
Kvalitetskriterier som är viktiga för vår kommun (utöver priset); antal platser på
boendet (utifrån det långsiktiga behovet); krav på utemiljö; m.m.
Redovisas till KS 2019-09-24
att socialförvaltningen aktivt verkar för privata initiativ. LOV inom
äldreomsorgen ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för att klara
framtida behov. Socialförvaltningen ska sammanställa tydliga kvalitetskrav vad
gäller hemtjänsten, särskilda boenden och demensboenden. Dessa krav ska
gälla den egna verksamheten och eventuellt intresserade privata företag.
Intraprenad ska uppmuntras.
att uppdra till fastighetsförvaltningen att inventera våra befintliga boendes
utemiljöer som ett första steg och underlag till ett större projekt liknande
Västerås “Framtidens trädgårdar”. Redovisas till KS 2019-06-25
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att uppdra till socialförvaltningen under 2019 att ta fram underlag
inklusive budget för att genomföra ett pilotprojekt liknande “Framtidens
Trädgårdar” på ett lämpligt SÄBO i kommunen. Målet är att utveckla
samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimulerar till
utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistelser med aktiviteter
och mer möjlighet till självständighet exempelvis tack vare sensorer.
Redovisas till KS 2019-12-17
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VÅRD/OMSORG
att föreslå kommunfullmäktige att vi i Borgholms kommun inte använder
oss av termen brukare och ge i uppdrag till socialförvaltningen att termen
byts ut. Förslaget är att det ersätts med omsorgstagare och/eller
hemtjänsttagare.
att uppdra till kommunchefen att tillsätta en tjänst som äldrekonsulent
med bl.a. dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om
kommunala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet;
planera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social
gemenskap genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan;
omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under
kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet.
Samt uppdra till budgetberedningen att avsätta medel från 2020.
att uppdra till kommunikatör i samarbete med socialförvaltningen att ta
fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut
till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu.
Information efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. Senast 2019-0331 (Färdig/leverans till äldreveckan, v 16)
att uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att genomföra
pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare 2 gånger/vecka.
Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett socialt sammanhang, ett
förebyggande arbete för att hålla våra äldre friska och att de kan fortsätta bo
kvar hemma. Hemtjänsttagarna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig
till träningen. Projektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott
implementeras det i övriga hemtjänstområden.
Samt uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att redovisa projektplan
samt budgetförslag till KS 2019-03-26. Den föreslagna planen beaktas i
budgetberedningens arbete för 2020.
att uppdra till kultur- och fritidsutskottet att ta fram riktlinjer för
aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen att avsätta
50 000 kr från och med 2020. Rapporteras till KS 2019-06-25

Sveriges bästa äldreomsorg

159
Borgholms kommun

Datum

Sida

2019-01-29

73(80)

att uppdra till socialförvaltningen att utöka möjligheten för valfrihet när
det gäller val av mat så att det finns två rätter att välja mellan samt utökat
salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till
KS 2019-04-30
att uppdra till socialförvaltningen (att ge uppdrag till äldregruppen) att se
över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och
träffpunkterna. Rapporteras till KS 2019-09-24
att ge i uppdrag till socialförvaltningen att tillgodose personalen i
hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga mat hemma hos
hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har exempelvis en utbildning som
heter för “Mat på 20 min” som är en utbildning för personal inom hemtjänsten.
Medel tas ur befintlig ram 2019. samt uppdra till budgetberedningen att avsätta
50 000 kr från och med 2020.
att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att ta kontakt med ICA Öland
för att tillsammans informera mer om det hemsändningsbidrag som finns
idag och som bör kunna utföras även på östra Öland.
att ge socialförvaltningen i uppdrag att identifiera ytterligare lämpliga
orter utöver de befintliga för träffpunktsverksamhet för våra äldre, med
möjlighet att umgås och äta mat tillsammans. Möjliga platser är t.ex. Rälla,
östra sidan, Soldalen och Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är
tillgängligheten och kommunikationer till träffpunkten.
Förslag lämnas till KS 2019-09-27
att uppdra till socialförvaltningens verksamhetschef i samarbete med
utbildningsförvaltningens verksamhetschef att utarbeta övergripande
ramar för ett aktivitetsprojekt samt att uppdra till budgetberedningen att
årligen avsätta 360 000 kr (30 000 kr/boendeavdelning) som används som för
aktiviteter och för att främja generationer i samverkan. Avdelningarna
återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de boende som har
genomförts.
att uppdra till kommunchefen att verka för en annan typ av lösning för
kollektivtrafik på landsbygden eftersom den som finns idag inte fungerar bra
för vår kommun som skiljer sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
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att uppdra till äldrekonsulent att skapa informations- och dialogtemadagar
för äldre i samband med äldreveckan.
Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre dar är för
många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget att öka och
sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre dagar. Både för att
förebygga illabefinnande i samband med flytten men också för att förutse och
bemöta den äldre personens särskilda behov när det är dags att byta boende är
den grundläggande principen för en personcentrerad vård och omsorg. Att utgå
från den äldres individuella behov och önskemål är den mest betydelsefulla
faktorn för om den äldre upplever flytten som något positivt eller negativt - med
andra ord, om man upplever att man flyttar till något eller från något.
samt uppdra till budgetberedningen att avsätta medel i budget från 2020.
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PERSONAL
att uppdra till socialförvaltningen att avskaffa alla ofrivilliga delade turer
till den 31 december 2020.
att uppdra till socialförvaltningen att inventera nuvarande och framtida
behov vad gäller kompetensutveckling bland personal. Behov av individuell
kompetensutveckling ska vara en fast del av medarbetarsamtal och kopplad till
lönesamtal/löneutvecklingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska
ligga hos enhetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida
kompetensbehov ska ligga hos förvaltningschefen.
att uppdra till socialförvaltningen att utifrån personalenkäten ”Upplevelse
av kompetens och fortbildning” (av Erik Nyberg daterad 2018-10-07)
upprätta åtgärder/handlingsplaner. Återrapportering till KS 2019-08-27.
att uppdra till äldreomsorgschefen tillsammans med personalavdelningen
att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på
bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar sig
själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. Fullmäktige
får årligen återrapportering om arbetet. Samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta en pott på 500 000 kr/år under 5 år.
att uppdra till kommunchefen tillsammans med personalavdelningen att
öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och
sprida det positiva som personalavdelningen försöker åstadkomma inom
kommunen. Detta för att få delaktighet och samsyn vad det gäller att
uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det egna
individuella ansvaret.
att uppdra till personalavdelningen att utreda möjligheten och kriterier för
ersättning under praktiktiden. Rapporteras till KS 2019-06-25.
att uppdra till socialförvaltningen och personalavdelningen ta fram
riktlinjer för bidrag till arbetsskor. Samt att uppdra till budgetberedningen att
avsätta ca 200 000 kr/år från 2020.
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DIGITALISERING/VÄLFÄRDSTEKNIK
att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att arbete för att göra
Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för välfärdsteknik
tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag.
En första återkoppling till KS 2019-05-28.
att ge i uppdrag till socialförvaltningen att skapa ett visningsrum med
exempel på välfärdsteknik i hemmet. Att återkomma med projektplan och
kostnadsberäkning till KS 2019-09-27
att ge uppdrag till socialförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen (generationer i samverkan) att skapa en årlig mässa
alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för att sprida
kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp teknik och
hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.
att ge i uppdrag till socialförvaltningen och e-hälsosamordnaren att
utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om
välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms kommun
till KS. (Direktivet beräknas redovisas senast i mars 2020.) Utifrån det kan
uppdrag om skarpare mål sättas och det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i
Borgholms äldreomsorg arbetas fram.
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Regeringen, Socialdepartementet, Välfärdsteknik i äldreomsorgen Dir. 2018:82
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.201882/

Examensarbete
Ahlzén Jessica och Vitalis Maria, Måltidsmiljö på ett äldreboende – Små
förändringar gör skillnad (2009) Kostekonomprogrammet med inriktning mot
ledarskap, Examensarbete 15 hp Göteborg Universitet, Institutionen för mat,
hälsa och miljö. Box 320, 405 30
Göteborghttps://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24649/1/gupea_2077_24649_1
.pdf
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TV-program
Framtidens äldreomsorg: Äldres hälsa. (Film från UR 2015)
http://urskola.se/Produkter/189093-UR-Samtiden-Framtidens-aldreomsorgAldres-halsa
På äldre dar. Myter och sanningar kring åldrandet (Film från UR Samtiden
2012) http://urskola.se/Produkter/171465-UR-Samtiden-Tema-Pa-aldre-dar
Smarta telefoner för äldre (Film från UR, 2014)
http://urskola.se/Produkter/185310-UR-Samtiden-The-conference-2014Smarta-telefoner-for-aldre
Äldreboende hemma - vid vägs ände? (Film från UR 2015)
http://urskola.se/Produkter/189133-UR-Samtiden-Framtidens-aldreomsorgAldreboende-hemmavid-vags-ande

Hemsida
Aktivitetsdiamanten - ett synsätt på tekniken och människan (Torbjörn Lundgren
YouTube 2009)
https://www.youtube.com/watch?v=WmmNBe8Mf3c&feature=youtube
Bredbandkartan PTS, siffror 2016 http://bredbandskartan.pts.se/
Fiberprojekt i Borgholms kommun 2017
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ncWbE4zzv3p8ROU5z1ehDLD
QAQ&ll=56.99045198857303%2C16.82313295000006&z=9
Livsstil som förebygger demens - föreläsning professor Miia Kiivipelto
https://www.youtube.com/watch?v=zVokFrjKer0 YouTubekanal Stockholm
Sjukhem
Ringla, visar goda exempel kategoriserade i Senior/Äldreomsorg.
http://www.ringla.nu/kategorier/senior-aldreomsorg
Framtidens trädgårdar i Västerås http://www.vasteras.se/kommun-ochpolitik/vasteras-utvecklas/valfard-och-halsa/framtidens-tradgard.html
Hemsjukhuset i Borgholm https://www.ltkalmar.se/forskning-ochforbattring/kvalitet-ochforbattringar/forbattringsarbete/hemsjukhuset/
Kolada, Rka (Rådet för främjandet av kommunala analyser)
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16623&tab_id=84176
Kalmar länstrafik seniorperiod, https://www.klt.se/Priser/Produkter/Seniorperiod/
Russinet kollektivhus i Lund, http://russinetilund.dinstudio.se
Samverkan för digitalisering, Sveriges kommuner och landsting
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/nationellsamverkanstyrni
ng/samverkanfordigitalisering.13411.html
Vårdhundskolan, http://www.vardhundskolan.se/vad-gor-en-vardhund.html

Intervju/möte
171117 Intervju med Edin Dzananovic e-hälsosamordnare
Borgholms kommun
180110 Möte med allmänläkare och verksamhetschef Borgholms vårdcentral
Åke Åkesson
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180215 Möte med äldregruppen
180321 Möte med representant för Riksbyggen Håkan Liljeblad
180612 Möte med representant från Attendo Alexander Kjellgren
180918 Möte med personalchef Ann Nilsson och socialchef Anna Hasselblom
Trofast
181116 Möte med anhörigkonsulent Annette Gren-Johansson

Tjänsteskrivelse
180612 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Maria Drott, “Återrapportering av
statusen på Borgholms kommuns äldreboende”

9 Bilagor
Bilaga 1 – Sammanställning medborgarträffar
Bilaga 2 – Rapport enkätundersökning kompetens
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§ Klicka här för att ange text.

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

§.

Dnr 2019/91 291 KS

Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna föreslagen process för projektet.

att

utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektets genomförande. Utbildningsnämndens arbetsutskott adjungeras till styrgruppen.

att

uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från
skolledning, personal, fackliga organisationer och ekonomi- och fastighetsavdelningen samt att anlita en extern projektledare för att hålla ihop processen.

att

uppdra till arbetsgruppen att fastställa behov och upprätta en kravspecifikation samt ett upphandlingsunderlag. I uppdraget beaktas ekonomiska ramar,
tidigare underlag, genomförda dialogmöten och erfarenheter från andra likande byggprojekt. Arbetsgruppen ska även upprätta kravspecifikation för renoveringen av bibliotek, gymnastikhallarna och förskolan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 56
- att inriktningsbeslutet vad gäller Åkerboskolan är enligt alternativ 3 vilket innebär
nybyggnation i kommunens regi och att bibliotek, sporthallar och förskolan behålls och rustas upp.
- uppdra till kommunstyrelsen att besluta om budget, finansiering av projektet,
upphandlingsform och genomförande inklusive tillsättning av styr- och arbetsgrupper.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 § 56
Tjänsteskrivelse 2019-04-05.
Bedömning
Då kommunstyrelsen fått i uppdrag att besluta om budget, finansiering av projektet,
upphandlingsform och genomförande med styr- och arbetsgrupper behöver nu
kommunstyrelsen ta ett antal beslut för att komma igång med projektet.
Process
Följande process föreslås:
Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp och uppdrar till kommunchefen att
tillsätta en arbetsgrupp. Styrgruppen bör lämpligen utgöras av kommunstyrelsens
arbetsutskott som i samråd med utbildningsnämndens arbetsutskott står för den
övergripande styrningen av projektet.
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Arbetsgruppen bör bestå av representanter från skolledningen, personal, fackliga
organisationer och ekonomi- och fastighetsavdelningen. Om så erfordras kan en
extern projektledare anlitas.
Arbetsgruppen uppdrag blir att fastställa behov och upprätta en kravspecifikation
samt ett upphandlingsunderlag. I uppdraget beaktas ekonomiska ramar, tidigare
underlag, genomförda dialogmöten och erfarenheter från andra likande byggprojekt. Arbetsgruppen ska även upprätta kravspecifikation för renoveringen av bibliotek, gymnastikhallarna och förskolan.
Härefter tas beslut om upphandlingar av kommunstyrelsen. Arbetsgruppen genomför upphandlingarna samt ger förslag till tilldelningsbeslut.
Sista steget är fatta beslut om finansiering och tilldelning av entreprenörer för projekten; renovering och nybyggnad. Ryms projekten inom budgeterade ekonomiska
ramar kan nybyggnad och renovering påbörjas enligt upprättade tidplaner.
Under projektet sker löpande en information till kommunfullmäktige. Blir projekten
väsentligt dyrare än planerat kan kommunfullmäktige behöva ta kompletterande
beslut.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Efter beslut i kommunstyrelsen skickas beslutet till
- Utbildningsnämnden
- Kommunstyrelsens arbetsutskott
- Kommunchefen
- Ekonomi- och fastighetschefen
- Utbildningschefen
______________
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Dnr 2015/217 291 KS

Inriktningsbeslut Projekt Åkerboskolan; återrapportering av återremiss
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna inriktningsbeslut enligt Alternativ 3 – Bygga nytt, enligt § 97/2018,
nybyggnation i kommunens regi och ny placering av skolbyggnader. Biblioteket, sporthallar och förskolan behålls och rustas upp.

att

uppdra till kommunstyrelsen att besluta om budget, finansiering av projektet,
upphandlingsform och genomförande inklusive tillsättning av styr- och arbetsgrupper.

Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut § 97/2018 och § 137/2018.
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges möte 2019-01-21 § 8, yrkades att ärendet gällande inriktningsbeslut för Åkerboskolan återremitteras till kommunstyrelsen för kompletterande information:
- Hur mycket kostar den nya skolan, inklusive rivningskostnader och eventuell
marksanering?
- Hur ska den finansieras?
- Vilka övriga investeringar under 2019-2021 prioriteras ner eller bort?
- Ska det tas upp nya lån? Hur stora?
- I så fall, ska fullmäktiges beslut ändras om att samtliga investeringar ska självfinansieras?
- Samlad bedömning av miljökonsekvenser?
Till kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-26 redovisades följande kompletterande information utöver tidigare presenterade beslutsunderlag vilka bland annat
framgår av kommunfullmäktiges beslut § 8/2019 då ärendet återremitterades:
Kompletterande information för beslutsunderlag - att bygga ny skola
- Beräknad investering beräknas till ca 50 miljoner kronor inklusive lek- och utemiljö. Detta avser nybyggd grundskola för årskurs F – 9, inklusive tillagningskök
för 350 portioner. Dimensionering av skolan är beräknad utifrån nuvarande och
prognosticerat elevunderlag. Genom varierad storlek på klassrum medges olika
storlek på årskullar.
Kostnader för rivning, marksanering och transporter beräknas till ca 4,5 miljoner
kronor (ej investering).
Årlig driftskostnad inklusive kapitalkostnader beräknas till ca 3,5 mkr lägre per
år. Undersökning av marken är i nuläget inte gjord då placering av ny byggnad
inte är fastställd.
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- En nybyggnation kan finansieras över två år förutsatt att projektering och upp-handling kan göras och planerad byggstart sker innan årsskiftet 2019. Investeringskostnaden belastar då investeringsutrymmet i budgeten såväl som likviditeten över två år. En nybyggnation av skola ryms alltså i sig inom investeringsramarna och kan finansieras med egna medel. Omfattningen av denna investering påverkar givetvis det övriga investeringsutrymmet och beroende på politiska överväganden kan investeringar framöver komma att kräva lånefinansiering om kommunens samlade driftresultat inte bygger på det egna kapitalet i
motsvarande mån.
- Prioriteringar för övriga investeringar görs under årlig budgetprocess inför 2020
– 2022 och framåt.
- Förväntade miljökonsekvenser för nybyggd skola;
- Minskade ytor genom effektivare lokalanvändning ger minskad klimatpåverkan och kostnader för uppvärmning, el och vatten.
- Åtgången på energi minskar vid miljöbyggnad Silver (kan kompletteras med
solpaneler).
- Minskade koldioxidutsläpp då nuvarande uppvärmning kräver ca 10 m3 olja
årligen, vilket motsvarar ca 27 ton koldioxid utsläpp per år.
- Förbättrad arbetsmiljö och inomhusklimat för personal och elever.
- Minskad risk för personal och elever att påverkas av fuktproblematik och ämnen från hälsovådliga byggmaterial (asbest mm) som finns i befintlig byggnad.
Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-31 § 231 att starta programskedet för
projektet Åkerboskolan och då även förstudie i samarbete med lärarna och elever
som ett arkitektprojekt.
- Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 121 beslut om återremiss för vidare utredning.
- Utbildningsnämnden 2017-09-26 § 99 yttrande i ärendet.
- Kommunstyrelsen 2017-10-24 § 189 uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva uppförd modullösning, alternativ bygga i egen regi.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14 § 394 beställa teknisk utredning av
byggnadernas status för maximalt 50 tkr.
- Tengboms rapport
- Statusinventering Ingenjörsfirman M Gustafsson AB
- Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 96 redovisning av statusinventering.
- Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 97 samt 2018-06-26 § 137.
- Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 246 bifall till motion att ärendet ska lyftas i
kommunfullmäktige.
- Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 8 återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med information om bl.a. kostnader.
- tjänsteskrivelse med kompletterande information för beslutsunderlag att bygga
ny skola.
- Kommunstyrelsen 2019-02-26 § 33 med förslag att godkänna inriktningsbeslut
enligt Alternativ 3 – Bygga nytt, enligt KS § 97/2018:
Alternativ 3 – Bygga nytt
Nybyggnation: ny skola byggs på annan plats på tomten. Arkitekt och entreprenad upphandlas.
Upprustning: bibliotek, Åkerbohallen och förskolan.
Justerandes sign
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Etappindelning: beroende av om investering fördelas under flera år eller genom
lån.
Evakuering: begränsat behov; förskola och bibliotek. Verksamheten bedrivs i
befintliga byggnader under projekttiden.
Rivning: ”Eken” och paviljongen resterande; först då verksamheten flyttat in i ny
skola.
Konsekvens: placeringen blir styrande för utformningen. Visst avstånd till bibliotek och förskola. Kostnader osäkra.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar om följande
tillägg
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om budget,
finansering av projektet, upphandlingsform och genomförande inklusive tillsättning av styr- och arbetsgrupper.
Marcel van Luijn (M) yrkar i
1:a hand – att kommunfullmäktige idag inte tar ett inriktningsbeslut.
Om kommunfullmäktige idag tar ett inriktningsbeslut att bygga en ny skola yrkas följande tillägg:
1. att beslutsunderlaget kompletteras med
- en behovsanalys, kravspecifikation och kostadsberäkning gällande samtliga
undervisningslokaler och övriga faciliteter.
- en behovsanalys, kravspecifikation och kostnadsberäkning gällande utemiljöer.
- en realistisk kostnadsberäkning för hela projektet, inkl renovering av biblioteket,
förskolan och idrottsanläggningar samt iordningställandet av parkeringsplatser
och övrig infrastruktur.
2. att ett definitivt beslut om upphandling avgörs i kommunfullmäktige.
Carl Malgerud (M) och Annette Hemlin (FÖL) ställer sig bakom van Luijns yrkanden.
Staffan Larsson (C) ställer sig bakom Corkovics yrkanden.
Erik Arvidsson (SD) yrkar på återremiss innebärande
– att flera alternativ genomlyses med en adekvat specifikation samt kostnadsanalys
för varje alternativ, både vad gäller storlek respektive kompakt eller spridd skola,
vilka enheter som kan repareras respektive byggas nytt.
Annette Hemlin (FÖL) yrkar om följande tillägg, enligt föräldrarnas krav,
1. att det för för-, låg-, mellan-, och högstadierna byggs separata byggnader som är
distanserade från varandra med separerade utemiljöer
2. Fritidsverksamheten och förskolan ska byggas/renoveras/drivas i egen byggnad
och med separat utemiljö.
3. Utemiljöerna/friytorna ska vara generösa, med gräsytor för fotboll och fri lek samt
åldersanpassade.
Per Lublin (ÖP) yrkar
- att kommunfullmäktige beslutar att ärendet remitteras till en rådgivande folkomröstning för de valdistrikt som helt eller delvis sammanfaller med Åkerboskolans
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upptagningsområde och att ärendet därefter slutgiltigt avgörs av kommunfullmäktige.
Ordföranden konstaterar att det utöver bifallsyrkande finns yrkanden om att idag inte
ta ett inriktningsbeslut, ett antal tilläggsyrkanden, yrkande om folkomröstning samt
återremissyrkande. Återremissyrkandet ställs under proposition först följt av yrkandet gällande folkomröstning. Därefter ställs proposition på kommunstyrelsens förslag mot van Luijns förslag och därefter tilläggsyrkanden var och ett för sig.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet idag röstar
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 6 nej-röster, 9 ledamöter avstår från att
rösta (BILAGA 2)
Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde.
Proposition – remiss för rådgivande folkomröstning
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den
som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 1 nej-röst, 1 ledamot avstår från att rösta.
(BILAGA 3)
Därmed avslås yrkandet.
Proposition - kommunstyrelsens förslag/van Luijns förslag
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsen förslag röstar ja. Den som stöder van Luijns förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 4)
Därmed bifalls kommunstyrelsens nybyggnation enligt Alternativ 3.
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Utdragsbestyrkande

173

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-18

56

Proposition – Corkovics tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Därmed ska uppdrag ges till kommunstyrelsen.
Proposition – van Luijns tilläggsyrkande 1
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den
som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 5)
Därmed avslås yrkandet
Proposition – van Luijns tilläggsyrkande 2
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den
som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 6)
Därmed avslås yrkandet
Proposition – Hemlins tilläggsyrkande 1
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den
som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 7)
Därmed avslås yrkandet.
Proposition – Hemlins tilläggsyrkande 2
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den
som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 8)
Därmed avslås yrkandet.
Proposition – Hemlins tilläggsyrkande 3
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den
som bifaller yrkandet röstar nej.
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 9)
Därmed avslås yrkandet.
Reservation mot beslutet
Moderaternas fullmäktigegrupp (BILAGA 10)
Ölandspartiets fullmäktigegrupp (BILAGA 11)
Reservation mot återremissyrkandet:
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp (BILAGA 12)
Reservation mot remissyrkandet
Per Lublin (ÖP) (BILAGA13)
Reservation beslut kommunstyrelsens förslag
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 14)
Reservation Corkovics tillägg
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 11)
Reservation van Luijns tillägg 1
Moderaternas fullmäktigegrupp – till förmån för van Luijns yrkande.
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 15)
Reservation van Luijns tillägg 2
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 16)
Ölandspartiets fullmäktigegrupp (BILAGA 11)
Reservation Hemlins tillägg 1
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 17)
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp (BILAGA 18)
Ölandspartiets fullmäktigegrupp (BILAGA 11)
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Reservation Hemlins tillägg 2
Framtid Ölands fullmäktigegrupp (BILAGA 19)
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp (BILAGA 18)
Ölandspartiets fullmäktigegrupp (BILAGA 11)
Moderaternas fullmäktigegrupp - till förmån för Hemlins yrkande.
Reservation Hemlins tillägg 3
Framtid Ölands fullmäktigegrupp –(BILAGA 20)
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp (BILAGA 18)
Ölandspartiets fullmäktigegrupp (BILAGA 11)
Protokollsanteckning – centern
”Av beslutets andra att-sats framgår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om budget, finansiering av projektet, upphandlingsform och genomförande med styr- och arbetsgrupper. Nedan ett förtydligande av processen
som övergripande beskrivits ovan.
Första steget i processen för en ny modern och hållbar skola på norra Öland är beslutat i fullmäktige.
I steg två tillsätter kommunstyrelsen en politisk styrgrupp och uppdrar till kommunchefen att tillsätta arbetsgrupp. Styrgruppen kan utgöras av kommunstyrelsens (KS)
arbetsutskott som i samråd med utbildningsnämndens (UN) arbetsutskott står för
den övergripande styrningen av projektet.
Arbetsgruppen består av representanter från skolledningen, personal, fackliga organisationer och ekonomi- och fastighetsavdelningen.
Arbetsgruppens uppdrag är att fastställa behov och upprätta en kravspecifikation
och utifrån denna ta fram ett upphandlingsunderlag. I uppdraget beaktas ekonomiska ramar, tidigare underlag, genomförda dialogmöten och erfarenheter från andra likande byggprojekt. Arbetsgruppen ska även upprätta kravspecifikation och upphandlingsunderlag för renoveringen av bibliotek, gymnastikhallarna och förskolan.
Tredje steget omfattar beslut om underlag för upphandlingar i KS och att ekonomi &
fastighetsavdelningen genomför upphandlingarna samt ger förslag till tilldelningsbeslut.
I steg fyra tar KS beslut om finansiering och tilldelning av entreprenörer för projekten; renovering och nybyggnad. Ryms projekten inom budgeterade ekonomiska ramar kan nybyggnad och renovering påbörjas enligt upprättade tidplaner. Överstiger
projektkostnaden budgeterade ramar beslutas eventuell utökning av budget av kommunfullmäktige.
Under projektet sker löpande information till Kommunfullmäktige.
För Centerpartiet: Staffan Larsson, Tomas Zander, Peder Svensson, Daniel Nilsson,
Eva Wahlgren”
Protokollsanteckning – Per Lublin
” Jag kan inte låta bli att vända mig mot den smutsiga hanteringen av detta ärende
och påtala hur det har gått till.
Justerandes sign
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Sedan länge har befolkningen på norra Öland blivit lovade en grundlig renovering av
Åkerboskolan. Pengar har funnits att sätta igång men ingenting har skett. Inför valrörelsen 2018 beslutades från både S- och C-håll att göra valfläska av frågan. En tipp
topp helt ny skola skulle ersätta den gamla och slitna. Naturligtvis ett luftslott - där
verkligheten sedan skulle få komma emellan så att det inte skulle behöva förverkligas.
Föräldrarna var dock nöjda med bara en snabb start av den utlovade renoveringen
och begärde egentligen inte mer. Vilket blev ett streck i räkningen för det doftande
valfläsket från S och C. Kommunalrådet Ilko (S) gjorde sedan vad han kunde för att
bromsa det beslut om igångsättningsarbetet före sommaren som övriga i kommunstyrelsen lyckades driva igenom, varefter företrädare för S och S ljög om att de skulle respektera kommunstyrelsens beslut, vilket de inte gjorde. De påhejade det lilla f
d kommunistpartiet att väcka en motion som de tog som förevändning att lägga renoveringen i långbänk. Efter valet lyckade dessa tre partier skapa en ohelig allians
allt för maktens skull för att därefter kunna styra med en enda rösts övervikt i både
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Därefter blev det kört för den utlovade renoveringen av Åkerboskolan.
På grund av att Ilko olyckligtvis fått kommunstyrelsens förtroende i den styrgrupp för
arbetet som tillsattes före sommaren så blev styrgruppen aldrig sammankallad och
därmed kunde renoveringen läggas på is och blev aldrig påbörjat.
Snacka om fult spel, det är så att man spyr!
Sen är det bara att konstatera att Ilko sammankallade till ett eget "informationsmöte"
i Åkerboskolan på Alla hjärtans dag den 14/2 där han gjorde vad han kunde för att
försöka kuppa gehör för en otillräcklig modulvariant efter att ha haft hemliga kontakter med olika modulhusfabrikanter. Istället för att se till att det allmänna möte kom att
genomföras där politikerna skulle få lyssna - istället för tvärtom - som kommunstyrelsen blev ålagd att anordna i Löttorp i samband med att kommunfullmäktige återremitterade ärendet för komplettering i januari.
Respekt för Ilko och hans centerpartistiska och kommunistiska bundsförvanter - nej
det kan man bara inte ha.
Inte när dom har burit sig åt på det här sättet och så totalt - bara för prestigens skull
- kör över alla andra, inte minst befolkning på norra Öland, vars framtidstro det faktiskt handlar om.
Staffan Sossedräng och Ilko Prestigefixerad har bettet sig grovt skamligt!
Per Lublin Ölandspartiet”
Skickas till
Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
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Dnr Klicka här för att ange text. KS

Våtmarker - lägesrapport
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om fortsättning på vattengruppens arbete genom att tillsätta en vattengrupp som är aktuell för innevarande mandatperiod
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun driver sedan 2010 lokala vattenvårdsprojekt med statlig delfinansiering, sk. LOVA-medel. Grunden är ett beslut i kommunfullmäktige att näringsläckaget från land ska minska med 50 %, dels genom vattenvårdsåtgärder
och dels genom rådgivning och åtgärder i lantbruket, KF 2009/155-432;
KSAU 2009/16-106; KS 2010/283-269.
Genomförda, pågående och ansökta projekt, samt kommunens tillsatta Vattegrupp
presenteras kortfattat nedan.
LOVA våtmarker 2010-2015/LOVA Pelnabro 2010-2011
Identifiering, projektering, markägarkontakt för att restaurera och återskapa våtmarker i kommunen och i Pelnabrobäckens avrinningsområde gemensamt med Mörbylånga kommun.

o
o

i 25 av kommunens delavrinningsområden har
29 åtgärder (43 ha) projekterats och/eller genomförts
dialog om åtgärd förts i 200 hektar

LOVA God status i tre vattendrag 2015-2019
Fortsatt våtmarks- och vattenvårdsarbete i tre vattendrag, Petgärde, Långlöt och
Runstenskanalen. Uppföljningsarbete och åtgärder i LOVA våtmark. Dialogarbete
med Länsstyrelsen, Kalmarsundskommissionen, m.fl. Fortsatt dialog och informationsarbete i kommunen.
Övriga projekt






Justerandes sign

LOVA-Leader Båtlatrinstationer (2010-2012)
LOVA VA-plan (2011-2013), LOVA Avloppsrådgivning (2014-2016), LOVA
surrogatparametrar (2017-2018)
LOVA Släk, kompostering och provtagning av alger och tång (2014-2016)
LOVA Samhällsnära våtmarker (2012) och LOVA Tätortsnära våtmarker,
våtmarker i samhällsplaneringen (2019-2020)
LOVA musslor teknikutveckling (2014-2016) och LOVA fodertillverkning
(2017-2019)
Baltic Blue Growth 2015-2019, musselodling och foderutveckling
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Våtmarks-LONA
Under 2018 tillsatte regeringen 200 milj. kr för att arbeta med grundvattenbildande
åtgärder och mer vatten i landskapet. Dessa kanaliserades via LOVA (med näringsfokus) och LONA. Krav på medfinansiering minskade till 10-50 % av totalbudgeten. Borgholms kommun ansökte om tre (egna) projekt inom den befintliga medfinansieringen:





LONA mer grundvatten genom ytvatten. Kommunsamverkan kring radarflygningarna, kommunala vattentäkter och åtgärder som kan gynna grundvattenbildningen i dem. Budget 1 875 000 kr, 1 595 000 LONA, 95 000 kr
medfinans, 185 000 kr BEAB och Mörbylånga.
LONA Kartläggning och åtgärd Amunds mosse, budget 1 655 000 kr, ansökan ännu ej beviljad.
LONA Åtgärd Vedby-Vedborm, ansökan ännu ej beviljad.

Kommunens vattengrupp
Beslut togs i KS 2016 att inrätta vattengruppen till följd av grundvattenbrist 20152016. Gruppens arbete rapporterades till KS 2018-04-24 och KF 2018-05-21.
Beslutsunderlag
Rapport från kommunens vattengrupp 2018-03-28
Dagens sammanträde
Kristin Bertilius berättade om bakgrunden till kommunens våtmarks/vattenvårdsprojektarbete och vilka projekt som genomförts, pågår respektive ska startas upp i närtid. Vattengruppens arbete är formellt inte är avslutat men eftersom det bygger på
medlemmar enligt uppdrag under förra mandatperioden är den i praktiken avsomnad. Beredningen ansåg att vattengruppens arbete behöver fortsätta, bl.a. för att ge
vägledning till pågående och kommande projektfinansierat arbete. Någon form av
politisk styrning behövs för vattenarbetet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2016/160-348 KS

Uppdrag – vattenförsörjningsfrågan.
Kommunfullmäktige uppdrog 2016-09-12 § 153 på förslag av miljö- och
hållbarhetsberedningen, med anledning av den låga grundvattennivån på
Öland,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten eller formalisera
redan pågående arbete för att skyndsamt säkerställa en stadigvarande
höjning av grundvattnet och därigenom säkerställa tillgången på råvatten
i vattentäkterna i Borgholms kommun. Till arbetet föreslår beredningen
att ett nära samarbete utvecklas med LRF och Ölands Vattenråd.
att det görs omgående för att kunna hålla kommunfullmäktige informerad
om projektets utveckling.

I tjänsteskrivelse 2016-10-18 föreslår t f kommunchef Lars-Gunnar
Fagerberg att kommunstyrelsen med anledning av uppdraget avsätter medel
i budget 2017 till utredningstjänst på kommunledningskontoret alternativt anvisar ytterligare 250 tkr till konsultkostnader.
Av skrivelsen framgår att de tjänstemän som i dag finns anställda på kommunledningskontoret inte har möjlighet att utöver sina ordinarie arbetsuppgifter och dagliga tillkommande uppdrag, arbeta med vattenförsörjningsfrågan.
Denna fråga är så komplex att personen bör vara utbildad inom området och
ha kunskap både vad gäller miljö och teknik. Personen bör kunna lägga erforderlig tid på uppdraget då det ska göras omgående för information till kommunfullmäktige.
Konsekvensanalys
Inrättande av en utredningstjänst på kommunledningskontoret skulle förutom
den nu aktuella vattenförsörjningsfrågan även kunna vara behjälplig i andra
utredningar och därmed avlasta de tjänstemän som redan har för många arbetsuppgifter.
Kostnaden för utredningstjänst – heltid ca 500 tkr inkl personalomkostander.
(beräknat på månadlön 30 000 kronor).
Kostnaden för en konsult är en engångskostnad. Arbetet som utförs är endast riktat mot vattenförsörjningsfrågan. Efter utredningsuppdragets avslut
betingar varje uppföljning ytterligare kostnader då kunskapen inte finns kvar i
organisationen.

Vid sammanträdet diskuteras förslagna alternativ, varvid framgår att flera
ledamöter anser att konsult ska anlitas för uppdraget. Konsult måste i så fall
upphandlas.

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslår att en projektgrupp tillsätts för att arbeta
med frågan. Gruppen kan bestå av representanter från kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB, med möjlighet att
bjuda in adjungerande ledamöter med kunskap i frågan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

tillsätta en projektgrupp med syfte att i enlighet med fullmäktigeberedningens intentioner arbeta för att trygga vattenförsörjning.

att

projektgruppen ska bestå av representanter från kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB samt adjungerade representanter utifrån behov.

att

uppmana samhällsbyggnadsförvaltningen och Borgholm Energi AB
att utse lämpliga representanter i projektgruppen.

att

anvisa 100 tkr ur kommunstyrelsens budget 2016.

att

utse Ilko Corkovic (S) till kommunstyrelsens representant och sammankallande i projektgruppen.

_____________________________
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Dnr 2019/85 409 KS

Minskad användning av engångsplast i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

förvaltningarna med koppling till kommunens miljömål ska begränsa inköp av
engångsartiklar av plast så långt det är möjligt och enbart köpa in sådana artiklar om inget av nedanstående alternativ är möjliga:
- när det är lämpligt, byta ut engångsariklar av plast mot artiklar i andra
material som kan användas flera gånger till exempel metall.
- när det är lämpligt byta ut engångsartiklar av plast mot artiklar av förnyelsebara material, till exempel trä, papper eller liknande.
- byta ut de engångsartiklar av plast som inte går att byta ut mot andra
material mot plastartiklar som är återvinningsbara eller biologiskt ned
brytbara.

Ärendebeskrivning
Inför dagens sammanträde har fråga om att minska användningen av engångsplast i kommunen lyfts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-01.
Bedömning
Plastanvändningens många baksidor är alla goda skäl för kommunen att försöka
minska sin plastanvändning.
Användningen av plast ökar ständigt trots att det finns flera skäl att istället minska
användningen av plast. En stor andel av all engångsplast som används hamnar i
naturen. Plaster är svårnedbrytbara material och en vanlig plastkasse eller petflaska finns kvar i naturen i 100-1000 år innan den bryts ner och försvinner. Innan det
händer kan plasten orsaka många olika problem. Plasten kan släppa ifrån sig kemikalier som mjukgörare (ftalater) som är giftiga och påverkar djurs och människors
förmåga att föröka sig. Dessutom kan plasten orsaka mekaniska problem när djur
av misstag äter plastföremål eller när mikroplaster ansamlas. Mikroplaster kan orsaka olika sjukdomstillstånd hos framförallt vattenlevande organismer och dessutom kan andra giftiga ämnen binda till mikroplasterna vilket skapar en synnerligen
ohälsosam kombination.
Plast som samlas in kan antingen återvinnas för att bli nya produkter eller förbrännas. Vid nerbrytning i naturen eller förbränning bildas koldioxid. Eftersom plasten
från början härstammar från fossila bränslen innebär detta att nedbrytning och förbränning av plast spär på växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
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Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde föreslås att ärendet lyfts till kommunstyrelsen för beslut
då det ska gälla alla nämnder och förvaltningar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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§ 50

Dnr 2018/59 BEAB

Tillägg till avfallstaxan i Borgholms kommun
Beslut
Styrelsen beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att införa avfallstaxa i Borgholms kommun för
hämtning av tre stycken lastväxlarflak åt gången, se bilaga 1.

Ärendebeskrivning
När Borgholms kommuns avfallstaxa saknar tillämpning gäller följande:
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, exempelvis vid
hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena
väsentligt avviker från vad som är normalt, saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet.
Kommunfullmäktige, eller den nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter
baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.
Borgholm Energi har tagit fram förslag på tillägg till Borgholms kommuns avfallstaxa
som möjliggör matavfallsutsortering på anläggningar med stora mängder avfall,
såsom till exempel campingar, se bilaga 1. Tillägget innebär att Suez på uppdrag av
Borgholm Energi hämtar hushållsavfallet i lastväxlarflak istället för med sopbil.
Lastväxlarflaken hämtas om tre stycken åt gången av en lastbil enligt förbokat
hämtningsschema.
Matavfallsutsortering med optisk sortering kräver en bra kvalité på hushållsavfallet,
vilket innebär att det inte får förekomma stora mängder löst avfall eller grovavfall i
avfallet. Större anläggningar kan ha olika kvalité på hushållsavfallet. En bra kvalité
som kommer från gästernas boende, dvs. matavfall och restavfall slängs emballerat
och utan stora mängder löst avfall. En dålig kvalité som kommer från papperskorgar
på anläggningen, där gästerna till största del slänger avfallet löst, exempelvis
glasspapper. Därför innehåller tillägget till taxan två olika abonnemang för
lastväxlarflak; ett sorterat och ett osorterat. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak
med sorterat abonnemang behandlas med optiskt sortering, där de gröna
matavfallspåsarna sorteras ut. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med
osorterat abonnemang behandlas med förbränning.

Justerandes sign
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Konsekvensanalys
Om föreslaget tillägg till avfallstaxan inte används innebär det ingen förändring mot
idag.
Om taxetillägget används ger det flera miljö-, service- och ekonomivinster för alla
Borgholm Energis avfallskunder:
 Ökad mängd matavfall som blir biobränsle.
 Minskade transporter och transportutsläpp.
 Större andel av bränslet som används vid insamling av hushållsavfallet är fossilfritt.
 Ökad tillgänglig kapacitet på sopbilarna, eftersom transport i lastväxlarflak ersätter
insamling med sopbil. Det gör att fler extratömningar kan genomföras med sopbilen.
Främst företag med containerhämtning får ökad servicegrad.
 Hämtning med lastväxlarflak innebär minskade hämtningskostnader för kunden.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse och bilaga 1, Förslag till avfallstaxa – Hämtning av
mat- och restavfall i lastväxlarflak.

Skickas till
Borgholms kommun
Catherine Hevelius, Chef Återvinning och avfall

___________________________

Justerandes sign
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Bilaga 1
Förslag till avfallstaxa
Hämtning av mat-och restavfall i lastväxlarflak.
Alla priser inkluderar mervärdesskatt, moms.
Hämtning av avfall kan ske i lastväxlarflak. Lastväxlarflak hämtas om tre stycken åt gången och körs
direkt till behandlingsanläggning. Hämtning sker efter förbokat hämtningsschema. Avfallet ska
transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.
Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av
hushållsavfallet från fastigheten.
I tabellen anges grundavgift och hämtningsavgift för förbokad hämtning. Utöver dessa avgifter
debiteras viktavgift för avfall i lastväxlarflak. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som
lämnas.
I lastväxlarflak med abonnemang för sorterat avfall ska matavfall läggas i grön påse som
tillhandahålls av Borgholm Energi AB. Påsen ska knytas ordentligt med dubbelknut.

Tabell 1. Grundavgift per lastväxlarflak för sorterat och osorterat abonnemang. Hämtningsavgift för
förbokad hämtning av tre stycken lastväxlarflak. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Abonnemang

Grundavgift/Lastväxlarflak Hämtningsavgift
Hämtningsperiod vecka 24- kr/3 st lastväxlarflak
33
kr/år

Viktavgift
kr/kg

Sorterat

4000

7999

2,21

Osorterat

5000

7999

2,21

Justerandes sign
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79

Dnr 2015/9 550 KS

Underhållsplan för kommunens hamnar; återrapportering med prioriteringar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna underhållsplanen och dess föreslagna åtgärder.

att

överlämna planen till förvaltningen för inarbetning i kommande budgetar och
verksamhetsplaner.

att

avsluta ärendet Underhållsplan för kommunens hamnar.

Ärendebeskrivning
Underhållsplan är framtagen av servicechefen och har på bolagets önskemål lyfts i
bolagsstyrelsen för att ta fram förslag på prioriteringsordning, driftsformer och tidshorisont.
Nu är prioriteringsordningen återrapporterad. Driftsformer och tidshorisont hanteras i
annat ärende av en arbetsgrupp bestående bland andra av kommunchefen och vd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-02-10 § 46 uppdrag till kommunledningskontoret och servicechefen att upprätta en underhållsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-13 § 5 återrapportering av underhållsplan
och beslut att bolaget ska lyfta underhållsplanen för att ta fram förslag på prioriteringsordning, driftsformer och tidshorisont för åtgärder på 5-10 års sikt.
Borgholm Energi AB 2018-09-12 § 148 Hamnprojekt 2017.
Bedömning
Av Borgholm Energis beslut framgår att underhållsplanen för deras del ingick i del 1
hamnprojekt 2017. Underhållsplanen är nu prioriterad och kategoriserad.
Dagens sammanträde
Kommunsekreteraren informerar att ärendet Underhållsplan för kommunens hamnar
bör avslutas efter godkännande av åtgärder och prioriteringsordning i kommande
budgetar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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Prioriteringar hamn för hamn totalt
BORGHOLM
Vad skall åtgärdas

Risk

Skriv ned i punktform de typer av
1. Liten
förändringar som ska genomföras

Hur skall det ske

Konsekvensbeskrivning

Ange nedan konkreta åtgärder som
om det inte utförs
ska leda till förändringen

Konsekvensbeskrivning

Kostnad

PRIO

om det utförs

Kostnad
uppskattad
2015. Nyare
siffra saknas.

Prio nr /

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor

Påbörjat förfall av kajkant och
stenkista. (Likt vedkajen)
Kajsidan färjeläget., Krön sten,
hammarband och stenkistor från
gamla färjeläget ut till kaj hörn vid
hamnkontoret.

2

Renovera hammarband och säkra
stenkistor.

Vi säkrar kajsidan mot förfall
Risk för skador på båtar,
Rasrisk på sikt. Återkommande innan det rasar. Minskade
underhållskostnader.
underhållskostnader.

Hammarband
30 000 kr

AKUT

Minskade intäkter

Renovera träbryggan, pålverket i
dåligt skick.

Förstärk stenskoning, fyll igen
innanför tankanläggningen med
överskott från Vedkajen och

3

Riv och montera nytt pålverk och
Bryggan förfaller. Pålverket
trä däck, alternativt sponta och gjut
tappar sin bärighet. Rasrisk.
ny betong balk och utöka
Ökade underhållskostnader.
betongytan.

2

Fylla igen utrymmet mellan pir och
tankanläggning. Lämpligt i
samband med renovering av
betongplatta.

Tillgängligheten från land till pir,
tankanläggning och yttre
båtplatserna är idag mycket
begränsad, för såväl service
och underhåll som
almmänheten.

Ta in anbud och renovera piren.

Snabbt förfall och risk för ras.
Stor risk för fallolyckor då
Piren rasar ej ut. Ingen risk för
betongen har vittrat sönder och fallolyckor på grund av dåligt
spolats bort, Armering blottad
skick.
och rostar,

Societetsbryggan.

Renovera norra pirhuvudet.

3

Säkrar hamnanläggningen mot
förfall.

Tillgängligheten ökar betydligt.
Underlättar service och
underhåll. Allmänheten för större
möjlighet att ta sig ut på piren.

AKUT

50 000 kr

1/5år

300 000 kr

2/5år
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Ny betongplatta på yttre piren.

Nya enslinjetavlor

3

Bila upp befintlig betong och ersatt
med ny. Gamla betongen
återanvänds som utfyllnad utanför
tankanläggningen.

2

Tillverka och montera nya skyltar.
Rekommendation från
transportstyrelsen

Stor fallrisk då håligheter
uppstår under betongen p.g.a.
urspolning. Betongen
krackelerar och förfallet
accelererar

Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.
Otydlig navigations hjälpmedel.

3/5år

Eliminerar fallrisk. Hamnplanen
hålls intakt med god avrinning.
Ökad trivsel.

Säkrare navigering vid insegling.
Enhetlig skyltning i hamnarna.

50 000 kr

4/5år
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BYXELKROK
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Skriv ned i punktform de typer av
1. Liten
förändringar som ska genomföras

Konsekvensbeskrivning

Ange nedan konkreta åtgärder som
om det inte utförs
ska leda till förändringen

Konsekvensbeskrivning

Kostnad

om det utförs

Kostnad
uppskattad
2015. Nyare
siffra saknas.

2. Måttlig

PRIO
Prio nr /

Tidsspann år

3. Stor
Lilla betongbryggan risk för att
rasa

3

Stor säkerhetsrisk att använda
piren. Piren är på väg att rasa ut Säker brygga. Fler båtplaster
Riva piren och ersätta med brygga.
i vattnet. Stenkistan har gett
och ökade inkomster.
vika.

Byte av träbrygga samt
förlängning för att ersätta liten
betongbrygga.

2

Byta trä däck på brygga. Förlänga
brygga med ca 6 m.

Samma som punkten ovan

Färjeramp rostig

3

Renovera rampen.

Säkerhetsrisk när bilar ska köra Säkrare på och avkörning för
på och av färjan.
bilar.

Skyddsrör runt elkabel på pir
behöver bytas ut

3

Inköp och montering

Elsäkerhetsrisk.

Samma som punkten ovan

AKUT
200 000 kr

AKUT
AKUT
avstängn.

1/5år

Säkrare leverering av el till piren.

Stor risk att elkabel blir skadad.
Renovera och anpassa ramp för
ändamålet

2

Enstavlor

1

Riva rälsen till gamla slipen.
Anpassa rampen för ändamålet.
Tillverka och montera nya
enstavlor. Rekommendation från
Transportstyrelsen

Svårt att sjösätta och ta upp
båtar. Fallrisk.
Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.
Otydlig navigations hjälpmedel.

Lättare att sjösätta och ta upp
båtar. Minskad fallrisk.

100 000 kr

2/5år

Säkrare navigering vid insegling.
Enhetlig skyltning i hamnarna.

50 000 kr

3/5år

Minskade underhållskostnader
på sikt.

4/5år
5/5år

Färjekajens spont behöver bytas

2

Montera nytt plank

Ökade underhållskostnader på
sikt. Underspolning från
propellrar ökar slitaget på
kajkanten.

Ta bort gammal pollare

2

Ta bort och lappa igen asfalt.

Risk för påkörning och fallrisk.

Säkrare hamnområde.

Ökade underhållskostander på
sikt. Fallrisk
Elskåpen förstörs pga. att vågor
slår över pir kanten.
Stenmassor spolar över kanten
in i hamnbasängen. Ökade
underhållskostnader.

Minskade underhållskostnader
på sikt. Minskad fallrisk.

Asfalt framför servicehus

Stenskoning norra piren

1

2

Asfaltera

Fylla ut med sten

Betydligt ökad livslängd på
elskåpen. Ingen sten i
hamnbasängen. Mindre
underhållskostnader.

På G

400 000 kr

I utbyggn.
projektet
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Pollare forsätter att spricka
sönder. Ökade
underhållskostnader på sikt.
Risk för att skada sig på
söndriga pollare

Minskade kostnader på sikt.
Ingen säkerhetsfara vid pollare

Bra om
ingår i
utbyggn.
Projektet

Kring gjutning av pollare

2

Göra nya former och gjuta runt
befintliga pollare

Skylt och lampa på pirhuvud

2

Inköp och montering av LED
armaturer och skyltar.

Säkerhetsrisk vid insegling då
sikten är nedsatt.

Säkrare insegling vid nedsatt
sikt.

Beställt

2

Inköp och montering

Äldre utrustning går sönder.
Dålig service till besökande.
Ökade underhållskostnader.

Bättre service till besökande.
Minskade underhållskostnader.

Beställt

Fler eluttag på pir
Bättre belysning

Löpande

Tvättning av pir

Dörr på pir trasig

3

Moteringa v ny dörr

Stor elsäkerhetsrisk eftersom
elskåp och proppskåp är
Säkerhetsrisken försvinner.
oskyddade från vind och regn. Mindre underhållskostnader på
Ökade underhålls kostnader på sikt.
sikt.

Bättre belysning på gator och
husfasader

1

Inköp och montera

Punktvis dåligt upplysta
områden. Fallrisk.

Säkrare hamnområde. Minskad
fallrisk.

BK?

Flytta återvinningstation

2

Förflytta återvinningsstation bort
från hamnplanen. Beaktas i SBF:s
pågående planarbete.

Nedskräpning av hamnen ökar.

Nedskräpning av hamnen
minskar. Mer plats för hamnens
utveckling. Ökade intäkter på
sikt.

MEX?

7 000 kr

Klart
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BÖDA
Vad skall åtgärdas

Risk

Konsekvensbeskrivning

Kostnad

Ange nedan konkreta åtgärder som
om det inte utförs
ska leda till förändringen

om det utförs

Kostnad
uppskattad
2015. Nyare
siffra saknas.

2

Anmälan om vattenverksamhet.
Utfyllnad av sten. Förstärkning av
befintlig stenskoning.

Erosion av hamnpiren. Risk för
ras av piren. Ökade
underhållskostnader

Erosion av pir stoppas. Piren
rasar inte. Minskade
underhållskostnader

2

Flytta upp befintlig sten och
komplettera med ny sten.

Erosion av piren. Vågor bryts
inte sönder utan spolas upp
över piren. Ökade underhålls
kostnader.

Erosion av pir stoppas. Vågor
bryts sönder och piren blir bättre
skyddad. Minskade
underhållskostnader

160 000 kr

2/5år

Pirhuvudet hålls intakt och blir
säkrare att vistas på. Minskade
underhållskostnader på sikt.

250 000 kr

3/5år

Skriv ned i punktform de typer av
1. Liten
förändringar som ska genomföras

Hur skall det ske

Konsekvensbeskrivning

PRIO

2. Måttlig
3. Stor
Förstärka stenskoning norra piren

Förstärka stenskoning östra piren.

Östra pirhuvudet måste justeras
tillbaka och fixeras.

3

Sektorfyr stämmer inte vid
insegling.

3

Körförbud för obehöriga vid
mittkajen

2

Ny gästbåtsbrygga i öster

3

Fler eluttag och vattenuttag till
husbilar

1

Organisera husbilsparkeringen

1

Nya enstavlor

Införskaffa bojstenar, kätting och
schacklar

1

2

Pirhuvudet har vid hårt väder
flyttas ut från piren. Pirhuvudet
Justeras tillbaka på plats och fixera
riskerar att välta ut i
hamninloppet på sikt.
Då piren flyttar sig ändras även
När man justerar pirhuvud kommer
riktningen på sektorfyr. Risk för
denna justeras också.
felnavigering.
Risk för obehöriga att köra in på
Inköp och montera skyltar
hamnområdet. Farlig
trafiksituation
Ostabil och farlig att vistas på.
Bygga om bryggkonstruktion,
Går inte att ta sig säkert upp på
muddra för bättre båt djup.
piren.
Stagnerad utveckling.
Ny vatten- och eldragning till
Elsäkerhet äventyras med
husbilsparkeringen.
kablar på mark.
Lägga ut stenar för att
markeraplatser
Tillverka och montera nya
enstavlor. Rekommendation från
Transportstyrelsen

Byts ut i samband med muddring.

Oorganiserad parkering

1/5år

4/5år

Säkrare insegling .
Minskad risk för obehöriga att
köra in på hamnområdet.
Säkrare trafiksituation
Säkrare brygga. Bättre anpassad
för sitt ändamål och skapar
tillgänglighet för alla.
Fortsatt utveckling av hamnen.
Ökad service till gästerna.
Förbättrad elsäkerhet.
Bättre organiserad parkering.
Säkrare ut brandsynpunkt.

30 000 kr

6/5år
7/5år
7 000 kr

Ökade intäkter.
Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.
Otydlig navigations hjälpmedel.

Säkrare navigering vid insegling.
Enhetlig skyltning i hamnarna.

Båtar kan lossna från förtöjning.
Säkrare angöring för båtar. Ökad
Säkerhetsrisk för personal,
säkerhet i hamnen
besökande och båtar.

5/5år

50 000 kr

20 000 kr

8/5år
samtidigt
med övriga
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Räddningsutrusning saknas

3

Komplettera

Bexells sjöbod

2

Avflyttning av sjöbod som saknar
bygglov.

Bristfällig eller avsaknad av
utrustning. Uppfyller inte kraven
för räddningsutrustning.
Sjöboden fortsätter att vara en
trafikfara. Sjöboden står ovanpå
VA ledningen. Bygglov saknas.
Boden är byggd i hamnen utan
lov eller arrendeavtal och har
sedan flyttats runt. Tillfälligt
bygglov beviljat en gång på
nuvarande plats men utan
kommunikation med
hamnverksamheten.

Utrustning finns tillgänglig vid
olycka. Uppfyller kraven för
räddningsutrustning.

nu

Säkrare trafiksituation. Om VAläcka uppstår blir det fri tillgång
till VA-ledning..

MEX?

Ordning på bygglov mm.
Kronofogde ärende

Uppstädning av hamnområdet.

2

Skicka handräckning till
kronofogden.

Renovera slipen

3

Ta in entreprenad och renovera

3

Forma och gjuta ny platta ovanpå
befintlig skadad betong.

Ny betongbeläggning norra piren
(högvattenskada)

Maskiner och utrustning har
lämnats kvar i hamnområdet
och är en fara för allmänheten
och miljön
Stor säkerhetsrisk att använda
slipen. Slipen är avstängd för
användning på grund av
säkerhetsrisk.
Stor fallrisk. Risken for erosion
ökar. Ökade
underhällskostnader

Tydlig signal till allmänheten att
det inte är ok att godtyckligt
bygga sjöbodar i våra hamnar.
Hamnområdet blir uppstädat,
tydlig signal till allmänheten att
det inta är ok godtyckligt ställa
upp uttjänta maskiner och
Säkrare att använda slipen.
Slipen blir brukbar. En viktig
servicefunktion bibehålles.
Säkrare pir. Mer anpassad för
besökande. Erosion av pir
stoppas. Minskade
underhållskostnader.

MEX?

200 000 kr

Klar

Klar
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KÅREHAMN
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Skriv ned i punktform de typer av
1. Liten
förändringar som ska genomföras

Konsekvensbeskrivning

Ange nedan konkreta åtgärder som
om det inte utförs
ska leda till förändringen

Konsekvensbeskrivning

Kostnad

om det utförs

Kostnad
uppskattad
2015. Nyare
siffra saknas.

PRIO

2. Måttlig
3. Stor

Toppning av asfaltsytor

2

Sättningar i yttre piren

2

Huvudskåp till el, rostigt och farligt
elskåp, säkerhetsrisk

2

Nytt elskåp till husbilar vid
yttrehamnen

1

Större slukhål kommer bildas,
Skära upp asfalt, täta
ytan förvärras av regn och
underbyggnation som skadades vid fordonstrafik.
högvatten
Vattenansamlingar bildas i de
hålor som uppstår
Större slukhål kommer bildas,
Skära upp asfalt, täta
ytan förvärras av regn och
underbyggnation som skadades vid fordonstrafik.
högvatten
Vattenansamlingar bildas i de
hålor som uppstår
Säkerhetsrisk för den som
måste åtgärda något i skåp.
Byte av elskåp
Arbetsmiljöproblem. Material i
skåp löper risk att gå sönder
Säkerhetsrisk, elkablar dras från
Införskaffa nytt skåp
befintligt skåp till husbilar och
ligger på marken.
Dyra underhållskostnader pga.
gammal armatur bristfällig
Inköp och montering av nya
belysning.
belysningsarmaturer.

Slukhål bildas inte,
vattenansamlingarna minskar.
Ytan tål fordonstrafik.

1

Bad/räddningsstege med ramp vid
yttre piren

1

Enstavlor

2

Tillverka och montera nya skyltar.
Rekommendation från
transportstyrelsen.

Anoder på sponten

2

Montera anoder

AKUT

Slukhål bildas inte,
vattenansamlingarna minskar.
Ytan tål fordonstrafik.

tills. med nr
1

Ingen risk för skada vid arbete i
skåp. Material i skåp har ingen
risk att gå sönder.

AKUT
tills. med
huvudskåp

Ökad elsäkerhet, förbättrad
service.

Bättre belysning av hamnplan,
ökad säkerhet. Mindre
underhållskostnader och lägre
elkostnad.
Säkerhetsrisk.
Tryggad säkerhet vid
Ditsättning av ny stege och befintlig Bristande livräddningsutrustning yttrehamnen. Samt ökad
ramp från tallen
vid yttre hamnen.
badmöjlighet för
hus/båtgästerna.

Bättre belysning på kajen

60 000 kr

Säkrare navigering vid insegling.
Otydlig navigations hjälpmedel. Enhetlig skyltning i hamnarna.
Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.
Avsevärt ökad livslängd på
Förkortad livlängd av sponten
sponten

tills. med
huvudskåp

15 000 kr

nu

50 000 kr

samtidigt
med övriga

200 000 kr

nu

194

Latrintömning för båtar

2

Tryckledning och pumpstation bort
till tömningsstation

Ingen service till båtkunder.
Uppfyller inte kravet från
länsstyrelsen

Kravet uppfylls och bättre service
erbjuds till båtkunder

Stenskoning Söder

2

Utfyllnad med sten

Återkommande skador på pir
och hamnområde. Stora
underhållskostnader

Minskade skador på pir och
hamnområde. Minskade
underhållskostnader

Bygga långsoffa

1

Konsoler inköpt tidigare. Inköp av
plank och montering kvarstår

Stagnerad utveckling.

Ökad trivsel.

Soffor finns i övriga hamnar

Utveckling av hamnen.

Slipen blir obrukbar och måste
stängas pga. säkerhetsrisk.

Renovering av slipvagn och
sliphus

Renovering av stöttor. Blästring och
målning av slip
2

1/5år
10 000,00

2/5år
8 000 kr

3/5år

Slipen blir funktionell och kan
fortfarande fylla sitt syfte.

200 000

4/5år

Säkrare fendring för båtar,
hamnen blir mer
ändamålsanpassad för dagens
trafik. Tidigare fiske, nu
fritidsbåtar.

35 000 kr

5/5år

Målning av sliphus

Hammarbandet i hela hamnen

Bättre belysning på kajen

2

Byta ut däck och bygga avvisarverk Däcken rasar i vattnen och
i trä. Samma metod som kortsidan bristfälligt avvisarverk. Risk för
på vedkajen.
skador på båtarna.

1

Inköp och montering av nya
belysningsarmaturer.

Dyra underhållskostnader pga.
gammal armatur bristfällig
belysning.
Säkerhetsrisk.

Bättre belysning av hamnplan,
ökad säkerhet. Mindre
underhållskostnader och lägre
elkostnad.

6/5år

Spolplatta för båttvätt i samband
med VA utbyggnad till Kårehamn.

2

Anlägga spolplatta vad
pumpstation. Gjuta platta med
avrinning.

Spolvatten från båttvätt leds
Spolvatten från båttvätt går rakt
genom reningsverket. Miljön mår
ut i havet. Ökad miljöförstörning
bättre.

1/10år

Toalett vid ”ny” husbilsparkering i
samband med VA utbyggnad till
Kårehamn.

1

Va framdragen, montera nytt WChus

Ingen service till husbilsgäster
samt badgäster

Ökad service till husbilsgäster
och badgäster

2/10år

2

Beab anlitar entreprenad

Fukt tränger in i huset, huset
skadas. Estetiskt fult.

Skyddar huset mot väder och
vind. Ökad livslängd på huset.
Estetiskt mer tilltagande.

Uppstädning av hamnområde

2

Skicka skrivelse till ansvariga,
utföra åtgärder

Ostädad hamnplan. Otillåten
nyttjande av allmän plats.

Ytan blir avstädad och kan
användas till andra ändamål som
ger intäkter till hamnen.

Högvattenskada vid stenskoning
vid restaurang och sjöbodar

2

Utfyllnad av sten

Erosion av mark mot restaurang
Skydd mot erosion av marken
och sjöbodar.

Plåtbeklädnad till Isverket
BEAB äger huset.

15 000 kr

fast.
MEX?
klart
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NABBELUND
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Skriv ned i punktform de typer av
1. Liten
förändringar som ska genomföras

Konsekvensbeskrivning

Ange nedan konkreta åtgärder som
om det inte utförs
ska leda till förändringen

Konsekvensbeskrivning

Kostnad

om det utförs

Kostnad
uppskattad
2015. Nyare
siffra saknas.

PRIO

2. Måttlig
3. Stor

Förstärka stenskoning mot norr

Återkommande höga
Transportera dit sten och förstark
underhållskostnader då piren
1 befintlig stenskoning. Går att utföra
utsätts för urspolning, erosion,
etappvis vid tillgång av sten.
vid kraftiga nordliga vindar

Renovera träbrygga

2 Renovering av befintlig brygga.

Lyfta frågan om kommunalt vatten

ISPS kodning

Installera tömning station för
husbilar

Dra fram kommunalt vatten i
1 samband med VA utbyggnad till
närområdet.
Ansöka om ISPS kodning av
hamnen.

Eliminerar risken för urspolning,
erosion, sänker
underhållskostnaderna.

75 000 kr

1/5 år

Förhöjda löpande
underhållskostnader p.g.a.
bryggans skick.

Minskade löpande
underhållskostnader.

50 000 kr

2/5år

Vikande tillgång till vatten i
gemensamhetsanläggning.

Säkrad tillgång till vatten till
hamnen och närområdet.

Ingen framförhållning om det blir
Snabb uppstart vid snabbt
Se över befintliga stängsel och
aktuellt med kommersiell trafik
1 grindar. Om så önskas för att kunna
behov av godkänd hamn för
med kort varsel.
kommersiell trafik.
erbjuda godkänd hamn för
Handläggningstid 6-10 veckor.
kommersiell trafik då hamnen
betraktas som en beredskapshamn.
1

Installera tömningsstation till
befintlig tank.

Isättningsramp

1 Förlänga befintlig ramp.

Bygga soffa

1

Nya enslinjetavlor

Tillverka och montera nya skyltar.
2 Rekommendation från
transportstyrelsen

Laga spontlock

2 Laga spontlock

Bygga soffa i nordvästra delen av
hamnen vid parkeringen.

Svårigheter att sjösätta mindre
båtar. Stagnerad utveckling.
Stagnerad utvekling

Enkelt att sjösätta mindre båtar.
Utveckling av hamnen, Ökad
service. Ökade intäkter.
Utveckling av hamnen. Ökad
service. Långsoffa likt övriga
hamnar.

Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.
Säkrare navigering vid insegling.
Otydlig navigations hjälpmedel.
Enhetlig skyltning i hamnarna.
Fallolyckor, rostar sönder ännu Olycksrisken minskar. Mindre
mer. Störra underhållskostnader underhållskostnader

3/10år

30 000 kr

2/10år

15 000 kr

3/5år

20 000 kr

4/5år
5/5år
samtidigt
med övriga

6/5år
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SANDVIK
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Skriv ned i punktform de typer av
1. Liten
förändringar som ska genomföras

Konsekvensbeskrivning

Ange nedan konkreta åtgärder som
om det inte utförs
ska leda till förändringen

Konsekvensbeskrivning

Kostnda

om det utförs

Kostnad
uppskattad
2015. Nyare
siffra saknas.

PRIO

2. Måttlig
3. Stor
Bryggans skick försämras ännu
Utbyte av bärlinor och trä däck. mer. Risk för ras och
Montera ny belysning med eluttag personskador. Dålig sikt vid
mörker. Nedsatt elsäkerhet.

Bryggans underhållskostnader
minskar. Bättre sikt vid mörker.
Förbättrad elsäkerhet och bättre
service till båtgäster.

Renovering norra träbrygga +
belysningspollare med eluttag 8st

2

Sätta in belysningspollare och
eluttag på södra bryggan 6st

1

Införskaffa och montera nya
belysningspollare

Dålig sikt vid mörker. Nedsatt
elsäkerhet

Bättre sikt vid mörker. Förbättrad
och säkrare service till båtgäster

Utöka antal räddningsstationer. 2
st.

3

Införskaffa nya räddningsstationer

Försämrad säkerhet i hamnen.

Ökas säkerhet i hamnen

Belysning hamninlopp pirhuvuden.
Krav från transportstyrelsen.

2

Införskaffa och montern nya
belysningspollare.

Kraven från transportstyrelsen
uppfylls inte. Osäker insegling
till hamnen vid mörker och
nedsatt sikt.

Bygga in sopstation.

1

Sätta upp plank runt sopstation,
grind med kodlås.

Renovering av södra pirhuvudet.

Asfaltering och omsättning av
storgatsten på kaj och hamnplan.
(högvattenskada)

3

Gjuta betongvägg i kombination
med badtrappa

2

Ta upp gammal gatsten och lägg
om. Lägga om asfaltsytorna.

Allmänheten fortsätter att
slänga sopor i och omkring
hamnens container. Området
blir nedskräpat.
Stor säkerhetsrisk . Risk att
barn skadas vid lek i och på
piren. Stora
underhållskostnader då piren
snabbt kommer att förfalla.
Fler sättningar i asfalten. Stor
fallrisk för de som vistas på
hamnområdet. Ökade
underhållskostnader.

Kraven från transportstyrelsen
uppfylls. Säkrare insegling till
hamnen.

Minskade sopkostnader för
hamnen. Renare hamnområde,
ökad trivsel.

100 000 kr

2/10år
3/10år

10 000 kr

klar

20 000 kr

1/5år

10 000 kr

nu

Skaderisken elimineras. Nya
badmöjligheter för hamnen,
önskemål enl. skrivelse till
kommunen. Framtida
underhållskostnader undviks.

200 000 kr

avstängt
idag

Asfalten och gatstenen blir
återställda. Inga säkerhetsrisker.
Minskade underhållskostnader.

120 000 kr

klart

AKUT
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Utvecklingen av hamnen
stagnerar. Den inre bryggan
fortsätter att vara obrukbar vid
västlig vind.
Höga underhållskostnader inne i
hamnen

Minskade underhållskostnader
inne i hamnen. Ökade intäkter
vid möjlighet till fler båtplatser.
Hamnen utvecklas.

3 milj. Kr

1/10år

Säkrare navigering vid insegling.
En enhetlig skyltning för
Otydlig navigations hjälpmedel. hamnarna i kommunen

50 000 kr

samtidigt
med övriga

1

Anmäla vattendom. Utfyllnad och
ny konstruktion av vågbrytare.

1

Tillverkning och montering av nya
skyltar.

Ny trafikordning i hamnen

2

Strukturera parkeringsplatser,
skylta om hamnen. Anlita
bevakningstjänst.

Oordning och farlig
trafiksituation i hamnen. Stress
och oro för personalen i
hamnen. Förlorade intäkter

Nya hammarband ca25m

2

Fortsätta påbörjad förstärkning

Risker för att båtar blir skadade Säkrare angöring för båtar.
med fendring kvarstår. Större
Miinskade underhållskostnader
underhållskostnader på sikt
på sikt

30 000 kr

pågående

Förstärk stödmur mot scenen ca
12m (högvattenskada)

2

Fylla ut med sten

Erosion av marken ner mot
vattnet. Rasrisk. Ökade
underhållskostnader.

20 000 kr

5/5år

Anpassa träbryggor
rörelsehindrade, brygga längs
med landsidan.

3

Bygga ny brygga längsmed
strandskoning mellan bryggorna
och fram till bryggan vid scenen

Bryggorna blir anpassade för
Bryggorna förblir otillgängliga för
rörelsehindrade. Minder risk för
rörelsehindrade. Risk för
fallolyckor. Ökad säkerhet i
fallolyckor.
hamnen.

4/5år

Fogning/underhåll av samtliga
granitpirar.

2

Ifyll av betong i utrymme mellan
stenblock

Risk för ras då stenarna inte
Minskade underhållskostnader.
håller samman. Betydligt ökade
Piren förbli intakt
underhållskostnader på sikt

löpande
underhåll

Utslagsvask till kemtoaletter

2

Koppla på befintligt avlopp vid
befintliga tömningsstationer.

Ohygienisk hantering av
kemtoaletter. Bristfällig service
till betalande gäster.

Avfallet kommer till rätt ställe.
Ökad service till husbilsägare

3/5år

Nya stenblock läggs på plats.

Erosion av piren. Stora
underhållskostnader då det
inom ett par år finns risk att
piren rasar ut i sjön.

Piren förblir intakt. Betydligt
minskad risk för stora underhålls
kostnader.

2/5år

Ny vågbrytare.i Förlängning av
norra piren söderyt.

Enstavlor

Förstärkning av pir mot badplats
(högvattenskada)

3

Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.

Trafiken struktureras upp och blir
säkrare. Personalen får bättre
arbetsro. Ökade intäkter.

Marken förblir intakt. Minskade
underhållskostnader.

MEX?
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STORA RÖR
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Skriv ned i punktform de typer av
1. Liten
förändringar som ska genomföras

Konsekvensbeskrivning

Ange nedan konkreta åtgärder som
om det inte utförs
ska leda till förändringen

Konsekvensbeskrivning

Kostnad

om det utförs

Kostnad
uppskattad
2015. Nyare
siffra saknas.

PRIO

2. Måttlig
3. Stor
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

2

Utfyllnad med sten

På sikt kommer piren spolas ut
och rasa. Ökade
underhållskostnader

3

Kommunen säger upp avtal med
båtklubben

Fortsatta konflikter i hamnen
ang. ansvarsfrågan i
hamnområdet och badplatsen.
Hamnunderhållet blir eftersatt.
Obetydliga intäkter.

Sommaruppställning båtvagnar
alt. parkering

2

Bygglov för parkering. Utfyllnad av
befintlig parkering.

Tydligare för besökande vart
Fortsatt oreda i hamnen vad det
man ska parkera. Mindre oreda i
gäller parkering. Onödiga
hamnen. Minskade konflikter.
konflikter uppstår.
Ökad service och ökade intäkter.

Toppning av asfalt samt
linjemarkering

2

Beställning av asfalt och
linjemarkering

Muddring och avgränsande
brygga mot badet

1

Spolplatta för båttvätt

2

Kulvertering för
vattengenomströmning

2

Belysning och skyltning av
pirhuvud

2

Laga norra piren (högvattenskada)

3

Stenskoning södra piren

Säga upp avtal med båtklubb

Piren hålls intakt och underhålls
kostnader minskar.

Bättre styrning av hamnen,
avsevärt ökade intäkter, lättare
att ta beslut om hamnområdet.
Fungerande löpande underhåll.

Ytan blir svårare att underhålla,
Minskade underhållskostnader,
underhållskostnader ökar. Svårt
tydligare markering för
för besökande att se hur
besökande.
parkeringen är uppdelad.
Hamnen utvecklas. Ökade
Ta in offert på muddring, ansökan Utveckling av hamnen
intäkter då fler båtplatser
till länsstyrelsen.
stagnerar. Minskade intäkter
skapas.
Spolvatten från båttvätt belastar Spolvatten från båttvätt renas
Anlägga spolplatta.
miljön.
och miljöpåverkan minskar.
Anlägga kulvert för
Vattnet i hamnområdet står
Förbättrad vattenkvalité i
vattengenomströmning i samband stilla, botten och vatten kvalitén
hamnbasängen.
med stenskoning.
försämras.
Påseglingsrisk i mörker, svårt
Uttag finns. Inköp och montering av
Ökad säkerhet. Lättare att se
att se inlopp till hamnen. Påbud
belysningsarmatur
hamninloppet i mörker.
från Transportstyrelsen.
På sikt kommer piren spolas ut
Piren hålls intakt och
och rasa. Ökade
Utfyllnad med sten
underhållskostnader minskar.
underhållskostnader. Risk för
Minskad risk för personskador.
personskador.

Kostnad
350 000 kr

40 000 kr

200 000 kr

2,2 milj. Kr
80 000 kr
40 000 kr

PRIO

199

Ordna samtlig skyltning i hamnen

2

Inköp och montering av nya skyltar, Bristfällig skyltning leder till
stolpar och fundament.
missförstånd och konflikter.

Montera trappa vid norra piren

3

Gjuta trappa i befintlig betong

Fallrisk då trappa saknas.
Fel lutning på rampen, risk för
personskada och materiella
skador vid sjösättning av båtar.
Stor risk för fallskador p.g.a.
skicket på bryggor och
dykdalber.

Bättre ordning och tydligare
vägvisning för besökande
Säkerheten ökar vid piren
Det blir rätt lutning på rampen,
underlättar för sjösättning av båt
och gör arbetet säkrare.
Säkrare att vistas på bryggan.
Anpassas för sitt syfte. Ökad
tillgänglighet.

Sjösättningsramp (västra)

2

Asfalteras och bygg om

Båtbrygga till fasta bårplatser

3

Byta ut 3 bryggor och ersätt med 1
sammanhängande brygga

Försatt förstärkning av södra piren

2

Renovera gamla bryggan samt
Säkrare för badgäster och
Ej tillgängligt för alla att ta sig ut
bygga ny brygga längsmed piren på
båtgäster att vistas på piren.
på piren. Fallrisk.
befintliga pålar.
Ökade intäkter vid fler båtplatser

200

201

202

203

204

205

206

Akuta åtgärder totalt
Vad skall åtgärdas

Risk

Hur skall det ske

Skriv ned i punktform de typer av
förändringar som ska genomföras

1. Liten

Ange nedan konkreta åtgärder
som ska leda till förändringen

Konsekvensbes Konsekvensbe
Bild
krivning
skrivning
om det inte
Nummer på
om det utförs
utförs
bifogad bild

2. Måttlig

PRIO
Prio nr /
Tidsspann år

3. Stor

Vad skall åtgärdas

Kajsidan färjeläget., Krön sten,
hammarband och stenkistor från
gamla färjeläget ut till kaj hörn vid
hamnkontoret.

Renovera träbryggan, pålverket i
dåligt skick.

Lilla betongbryggan risk för att rasa

Risk

Hur skall det ske

2

3

3

Byte av träbrygga samt förlängning
för att ersätta liten betongbrygga.

2

Färjeramp rostig

3

Konsekvensbes Konsekvensbe Bildkrivning
skrivning
nummer

Påbörjat förfall
av kajkant och
stenkista. (Likt
vedkajen)
Risk för skador
Renovera hammarband och säkra på båtar, Rasrisk
stenkistor.
på sikt.
Återkommande
underhållskostna
der.
Minskade
intäkter
Bryggan
Riv och montera nytt pålverk och
förfaller.
trä däck, alternativt sponta och
Pålverket tappar
gjut ny betong balk och utöka
sin bärighet.
betongytan.
Rasrisk. Ökade
Stor
säkerhetsrisk att
använda piren.
Riva piren och ersätta med
Piren är på väg
brygga.
att rasa ut i
vattnet.
Stenkistan har
gett vika.
Byta trä däck på brygga. Förlänga Samma som
brygga med ca 6 m.
punkten ovan
Säkerhetsrisk
när bilar ska
Renovera rampen.
köra på och av
färjan.

Vi säkrar
kajsidan mot
förfall innan det
rasar. Minskade
underhållskostn
ader.

25

HAMN

AKUT
BORGHOLM

Säkrar
009,012,014,
hamnanläggnin
016,
gen mot förfall.
22,037

Säker brygga.
Fler båtplaster
och ökade
inkomster.

PRIO

015,016,017,
019

18

AKUT

26

AKUT
AKUT
avstängn.

1
6

AKUT

BYXELKROK
Samma som
punkten ovan
Säkrare på och
avkörning för
bilar.

PRIO
inom
kategori

5
2
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Toppning av asfaltsytor

Sättningar i yttre piren

Huvudskåp till el, rostigt och farligt
elskåp, säkerhetsrisk

Nytt elskåp till husbilar vid
yttrehamnen

Bättre belysning på kajen

Renovering av södra pirhuvudet.

2

2

2

1

Skära upp asfalt, täta
underbyggnation som skadades
vid högvatten

Skära upp asfalt, täta
underbyggnation som skadades
vid högvatten

Byte av elskåp

Införskaffa nytt skåp

1

Inköp och montering av nya
belysningsarmaturer.

3

Gjuta betongvägg i kombination
med badtrappa

Större slukhål
kommer bildas,
ytan förvärras av
regn och
fordonstrafik.
Vattenansamling
ar bildas i de
hålor som
uppstår
Större slukhål
kommer bildas,
ytan förvärras av
regn och
fordonstrafik.
Vattenansamling
ar bildas i de
hålor som
uppstår
Säkerhetsrisk för
den som måste
åtgärda något i
skåp.
Arbetsmiljöprobl
em. Material i
skåp löper risk
att gå sönder
Säkerhetsrisk,
elkablar dras
från befintligt
skåp till husbilar
och ligger på
marken.
Dyra
underhållskostna
der pga. gammal
armatur
bristfällig
belysning.

Slukhål bildas
inte,
vattenansamling
100,101,104
arna minskar.
Ytan tål
fordonstrafik.

AKUT

KÅREHAMN

3
Slukhål bildas
inte,
vattenansamling
arna minskar.
Ytan tål
fordonstrafik.

98,099

Ingen risk för
skada vid arbete
i skåp. Material i
125 126 127
skåp har ingen
risk att gå
sönder.

Ökad
elsäkerhet,
förbättrad
service.

Bättre belysning
av hamnplan,
ökad säkerhet.
Mindre
underhållskostn
ader och lägre
elkostnad.
Säkerhetsrisk.
Stor
Skaderisken
säkerhetsrisk . elimineras. Nya
Risk att barn
badmöjligheter
skadas vid lek i för hamnen,
och på piren.
önskemål enl.
Stora
skrivelse till
underhållskostna kommunen.

tills. med nr
1

AKUT

4

tills. med
huvudskåp

tills. med
huvudskåp

AKUT
9

avstängt
idag

SANDVIK

7

208

Åtgärder år för år i 5 års perspektivet
Vad skall åtgärdas

Risk

Skriv ned i punktform de
typer av förändringar som 1. Liten
ska genomföras

Hur skall det ske

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bild

PRIO

Ange nedan konkreta
åtgärder som ska leda till
förändringen

om det inte utförs

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

Prio nr /

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas

Förstärk stenskoning, fyll
igen innanför
tankanläggningen med
överskott från Vedkajen

Risk

2

och Societetsbryggan.
Skyddsrör runt elkabel på
pir behöver bytas ut

3

Hur skall det ske

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Fylla igen utrymmet mellan
pir och tankanläggning.
Lämpligt i samband med
renovering av betongplatta.

Tillgängligheten från land till
pir, tankanläggning och yttre
båtplatserna är idag mycket
begränsad, för såväl service
och underhåll som
almmänheten.

Tillgängligheten ökar betydligt.
Underlättar service och
underhåll. Allmänheten för
större möjlighet att ta sig ut på
piren.

Inköp och montering

Elsäkerhetsrisk.

Säkrare leverering av el till
piren.

Bildnummer

PRIO

5,006

1/5år

034,035,039

1/5år

Prio inom
kategori

BORGHOLM

1

BYXELKROK

2

Stor risk att elkabel blir skadad.

Förstärka stenskoning
norra piren

2

Latrintömning för båtar

2

Förstärka stenskoning
mot norr

1

Belysning hamninlopp
pirhuvuden. Krav från
transportstyrelsen.

2

Anmälan om
Erosion av hamnpiren. Risk för Erosion av pir stoppas. Piren
vattenverksamhet. Utfyllnad
ras av piren. Ökade
rasar inte. Minskade
av sten. Förstärkning av
underhållskostnader
underhållskostnader
befintlig stenskoning.
Tryckledning och
pumpstation bort till
tömningsstation
Transportera dit sten och
förstark befintlig
stenskoning. Går att utföra

Ingen service till båtkunder.
Uppfyller inte kravet från
länsstyrelsen
Återkommande höga
underhållskostnader då piren
utsätts för urspolning, erosion,

074,075,078,
085

Kravet uppfylls och bättre
service erbjuds till båtkunder
Eliminerar risken för urspolning,
erosion, sänker
underhållskostnaderna.

Kraven från transportstyrelsen
Kraven från transportstyrelsen
Införskaffa och montern nya uppfylls inte. Osäker insegling
uppfylls. Säkrare insegling till
belysningspollare.
till hamnen vid mörker och
hamnen.
nedsatt sikt.

6

61

1/5år

BÖDA

1/5år

KÅREHAMN

1/5 år

NABBELUND

1/5år

SANDVIK

4
6
5
3

209

Riskbedö
Hur skall det ske
mning
Skriv ned i punktform de
Ange nedan konkreta
typer av förändringar som 1. Liten
åtgärder som ska leda till
ska genomföras
förändringen
Vad skall åtgärdas

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bild

PRIO

om det inte utförs

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

Prio nr /

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Snabbt förfall och risk för ras.
Stor risk för fallolyckor då
Piren rasar ej ut. Ingen risk för
betongen har vittrat sönder och fallolyckor på grund av dåligt
spolats bort, Armering blottad skick.
och rostar,

Renovera norra
pirhuvudet.

3

Ta in anbud och renovera
piren.

Renovera och anpassa
ramp för ändamålet

2

Riva rälsen till gamla slipen.
Svårt att sjösätta och ta upp
Anpassa rampen för
båtar. Fallrisk.
ändamålet.

Lättare att sjösätta och ta upp
båtar. Minskad fallrisk.

Förstärka stenskoning
östra piren.

2

Erosion av piren. Vågor bryts
Flytta upp befintlig sten och inte sönder utan spolas upp
komplettera med ny sten.
över piren. Ökade underhålls
kostnader.

Erosion av pir stoppas. Vågor
bryts sönder och piren blir
bättre skyddad. Minskade
underhållskostnader

Stenskoning Söder

2

Utfyllnad med sten

Renovera träbrygga

Förstärkning av pir mot
badplats
(högvattenskada)

2

3

Återkommande skador på pir
och hamnområde. Stora
underhållskostnader

Minskade skador på pir och
hamnområde. Minskade
underhållskostnader

Renovering av befintlig
brygga.

Förhöjda löpande
underhållskostnader p.g.a.
bryggans skick.

Minskade löpande
underhållskostnader.

Nya stenblock läggs på
plats.

Erosion av piren. Stora
underhållskostnader då det
inom ett par år finns risk att
piren rasar ut i sjön.

Piren förblir intakt. Betydligt
minskad risk för stora
underhålls kostnader.

Bildnummer

Prio inom
kategori

PRIO

26,027

2/5år

BORGHOLM

21,022

2/5år

BYXELKROK

2/5år

BÖDA

2/5år

KÅREHAMN

2/5år

NABBELUND

2/5år

SANDVIK

113,118,119
120
2

57,065

1
6
5
4
3
2

210

Riskbedö
Hur skall det ske
mning
Skriv ned i punktform de
Ange nedan konkreta
typer av förändringar som 1. Liten
åtgärder som ska leda till
ska genomföras
förändringen
Vad skall åtgärdas

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bild

PRIO

om det inte utförs

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

Prio nr /

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Konsekvensbeskrivning

Ny betongplatta på yttre
piren.

3

Bila upp befintlig betong
och ersatt med ny. Gamla
betongen återanvänds som
utfyllnad utanför
tankanläggningen.

Enstavlor

1

Tillverka och montera nya
Säkrare navigering vid
enstavlor. Rekommendation
insegling. Enhetlig skyltning i
från Transportstyrelsen
Otydlig navigations hjälpmedel. hamnarna.

Östra pirhuvudet måste
justeras tillbaka och
fixeras.

3

Justeras tillbaka på plats
och fixera

Pirhuvudet har vid hårt väder
Pirhuvudet hålls intakt och blir
flyttas ut från piren. Pirhuvudet
säkrare att vistas på. Minskade
riskerar att välta ut i
underhållskostnader på sikt.
hamninloppet på sikt.

Bygga långsoffa

1

Konsoler inköpt tidigare.
Inköp av plank och
montering kvarstår

Stagnerad utveckling.

Ökad trivsel.

Soffor finns i övriga hamnar

Utveckling av hamnen.

Installera tömning station
för husbilar

Utslagsvask till
kemtoaletter

1

2

Stor fallrisk då håligheter
uppstår under betongen p.g.a.
urspolning. Betongen
krackelerar och förfallet
accelererar
Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.

Konsekvensbeskrivning

Eliminerar fallrisk. Hamnplanen
hålls intakt med god avrinning.
Ökad trivsel.

Installera tömningsstation
till befintlig tank.

Koppla på befintligt avlopp
vid befintliga
tömningsstationer.

Ohygienisk hantering av
Avfallet kommer till rätt ställe.
kemtoaletter. Bristfällig service
Ökad service till husbilsägare
till betalande gäster.

Bildnummer

PRIO

026,039,040

3/5år

57,084

105

Prio inom
kategori
BORGHOLM

2

3/5år

BYXELKROK

6

3/5år

BÖDA

1

KÅREHAMN

5

3/5år

NABBELUND

4

3/5år

SANDVIK

3

3/5år
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Riskbedö
Hur skall det ske
mning
Skriv ned i punktform de
Ange nedan konkreta
typer av förändringar som 1. Liten
åtgärder som ska leda till
ska genomföras
förändringen
Vad skall åtgärdas

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bild

PRIO

om det inte utförs

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

Prio nr /

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas

Nya enslinjetavlor

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

2

Tillverka och montera nya
skyltar. Rekommendation
från transportstyrelsen

Färjekajens spont
behöver bytas

2

Montera nytt plank

Sektorfyr stämmer inte
vid insegling.

3

När man justerar pirhuvud
kommer denna justeras
också.

Renovering av slipvagn
och sliphus

2

Målning av sliphus

Isättningsramp
Anpassa träbryggor
rörelsehindrade, brygga
längs med landsidan.

Renovering av stöttor.
Blästring och målning av
slip

1 Förlänga befintlig ramp.

3

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bildnummer

Prio inom
kategori

PRIO

Föråldrad utformning av
enstavlor, tavlor slitna.

Säkrare navigering vid
Otydlig navigations hjälpmedel. insegling. Enhetlig skyltning i
hamnarna.
Ökade underhållskostnader på
sikt. Underspolning från
Minskade underhållskostnader
propellrar ökar slitaget på
på sikt.
kajkanten.
Då piren flyttar sig ändras även
riktningen på sektorfyr. Risk för Säkrare insegling .
felnavigering.

Slipen blir obrukbar och måste Slipen blir funktionell och kan
stängas pga. säkerhetsrisk.
fortfarande fylla sitt syfte.

Enkelt att sjösätta mindre båtar.
Svårigheter att sjösätta mindre
Utveckling av hamnen, Ökad
båtar. Stagnerad utveckling.
service. Ökade intäkter.

Bygga ny brygga längsmed Bryggorna förblir otillgängliga
strandskoning mellan
för rörelsehindrade. Risk för
bryggorna och fram till
fallolyckor.

Bryggorna blir anpassade för
rörelsehindrade. Minder risk för
fallolyckor. Ökad säkerhet i

4/5år

BORGHOLM

4/5år

BYXELKROK

84

4/5år

BÖDA

109 110 111

4/5år

KÅREHAMN

5

4/5år

NABBELUND

39,038

4/5år

SANDVIK

37

4
3
1
5
6
2
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Riskbedö
Hur skall det ske
mning
Skriv ned i punktform de
Ange nedan konkreta
typer av förändringar som 1. Liten
åtgärder som ska leda till
ska genomföras
förändringen
Vad skall åtgärdas

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bild

PRIO

om det inte utförs

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

Prio nr /

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Ta bort gammal pollare

2

Ta bort och lappa igen
asfalt.

Risk för påkörning och fallrisk. Säkrare hamnområde.

Körförbud för obehöriga
vid mittkajen

2

Inköp och montera skyltar

Risk för obehöriga att köra in
på hamnområdet. Farlig
trafiksituation

2

Byta ut däck och bygga
avvisarverk i trä. Samma
metod som kortsidan på
vedkajen.

Säkrare fendring för båtar,
Däcken rasar i vattnen och
hamnen blir mer
bristfälligt avvisarverk. Risk för ändamålsanpassad för dagens
skador på båtarna.
trafik. Tidigare fiske, nu
fritidsbåtar.

Hammarbandet i hela
hamnen

Bygga soffa i nordvästra
1 delen av hamnen vid
parkeringen.

Bygga soffa
Förstärk stödmur mot
scenen ca 12m
(högvattenskada)

2

Fylla ut med sten

Bildnummer

5/5år

BYXELKROK

65

5/5år

BÖDA

090,116,117

5/5år

KÅREHAMN

5/5år

NABBELUND

5/5år

SANDVIK

49

Minskad risk för obehöriga att
köra in på hamnområdet.
Säkrare trafiksituation

Stagnerad utvekling

Utveckling av hamnen. Ökad
service. Långsoffa likt övriga
hamnar.

Erosion av marken ner mot
vattnet. Rasrisk. Ökade
underhållskostnader.

Marken förblir intakt. Minskade
underhållskostnader.

Prio inom
kategori

PRIO

34,035

3
1
4
5
2
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Riskbedö
Hur skall det ske
mning
Skriv ned i punktform de
Ange nedan konkreta
typer av förändringar som 1. Liten
åtgärder som ska leda till
ska genomföras
förändringen
Vad skall åtgärdas

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bild

PRIO

om det inte utförs

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

Prio nr /

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas

Bättre belysning på kajen

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

1

Laga spontlock

Konsekvensbeskrivning

Dyra underhållskostnader pga.
Inköp och montering av nya gammal armatur bristfällig
belysning.
belysningsarmaturer.
Säkerhetsrisk.
2 Laga spontlock

Riskbedö
Hur skall det ske
mning
Skriv ned i punktform de
Ange nedan konkreta
typer av förändringar som 1. Liten
åtgärder som ska leda till
ska genomföras
förändringen
Vad skall åtgärdas

Konsekvensbeskrivning

Bildnummer

Bättre belysning av hamnplan,
ökad säkerhet. Mindre
underhållskostnader och lägre
elkostnad.

Prio inom
kategori

PRIO

6/5år
KÅREHAMN

Fallolyckor, rostar sönder ännu
Olycksrisken minskar. Mindre
mer. Störra
underhållskostnader
underhållskostnader

3 004

6/5år

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Bild

PRIO

om det inte utförs

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

Prio nr /

2. Måttlig

NABBELUND

2
1

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas

Riskbedö
Hur skall det ske
mning

Konsekvensbeskrivning

Konsekvensbeskrivning

Fler eluttag och
vattenuttag till husbilar

1

Ny vatten- och eldragning
till husbilsparkeringen.

Stagnerad utveckling.
Elsäkerhet äventyras med
kablar på mark.

Fortsatt utveckling av hamnen.
Ökad service till gästerna.
Förbättrad elsäkerhet.

Organisera
husbilsparkeringen

1

Lägga ut stenar för att
markeraplatser

Oorganiserad parkering

Bättre organiserad parkering.
Säkrare ut brandsynpunkt.
Ökade intäkter.

Bildnummer

Prio inom
kategori

PRIO

7/5år

BÖDA

8/5år

BÖDA

1
2
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Åtgärder år för år i 10 års perspektivet
Vad skall åtgärdas
Skriv ned i punktform de
typer av förändringar som
ska genomföras

Risk

Hur skall det ske

Konsekvensbe Konsekvensbe
Uppföljning
skrivning
skrivning

1. Liten

Ange nedan
konkreta åtgärder
som ska leda till
förändringen

om det inte
utförs

om det utförs

Ange
färdigdatum.
Planen

PRIO

kan behöva
justeras

2. Måttlig
3. Stor
Vad skall åtgärdas

Spolplatta för båttvätt i
samband med VA
utbyggnad till Kårehamn.

Risk

2

Hur skall det ske

Konsekvensbe Konsekvensbe
Uppföljning
skrivning
skrivning

Anlägga spolplatta
vad pumpstation.
Gjuta platta med
avrinning.

Spolvatten från
båttvätt går rakt
ut i havet. Ökad
miljöförstörning

1

Anmäla vattendom.
Utfyllnad och ny
konstruktion av
vågbrytare.

2

Utbyte av bärlinor
och trä däck.
Montera ny
belysning med
eluttag

Ny vågbrytare.i Förlängning
av norra piren söderyt.

Renovering norra träbrygga
+ belysningspollare med
eluttag 8st

Spolvatten från
båttvätt leds
genom
reningsverket.
Miljön mår
bättre.

Utvecklingen av
hamnen
Minskade
stagnerar. Den
underhållskostn
inre bryggan
ader inne i
fortsätter att
hamnen.
Ökade
vara obrukbar
intäkter vid
vid västlig vind.
möjlighet till fler
Höga
båtplatser.
underhållskostn
Hamnen
ader inne i
utvecklas.
hamnen
Bryggans skick
försämras ännu
mer. Risk för
ras och
personskador.

Bryggans
underhållskostn
ader minskar.
Bättre sikt vid
mörker.

Prio inom
kategori

PRIO

2

1/10år

KÅREHAMN

10

1/10år

SANDVIK

1

041,045,048

2/10år

SANDVIK

2
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Ansöka om ISPS
kodning av hamnen.

Ingen
framförhållning
Se över befintliga
om det blir
stängsel och grindar. aktuellt med
1 Om så önskas för att kommersiell
kunna erbjuda
trafik med kort
godkänd hamn för
varsel.
kommersiell trafik då Handläggningsti
hamnen betraktas
d 6-10 veckor.
som en
beredskapshamn.

ISPS kodning

Sätta in belysningspollare
och eluttag på södra
bryggan 6st

1

Införskaffa och
montera nya
belysningspollare

Snabb uppstart
vid snabbt
behov av
godkänd hamn
för kommersiell
trafik.

2/10år

NABBELUND

1

Bättre sikt vid
Dålig sikt vid
mörker.
mörker. Nedsatt
Förbättrad och
elsäkerhet
säkrare service

3/10år

SANDVIK

1

216

Övriga åtgärder
Vad skall åtgärdas Risk

Hur skall det ske

Konsekvensbe Konsekvensbe
Bild
skrivning
skrivning

PRIO

Skriv ned i
punktform de typer
1. Liten
av förändringar som
ska genomföras

Ange nedan
konkreta åtgärder
som ska leda till
förändringen

om det inte
utförs

Prio nr /

om det utförs

Nummer på
bifogad bild

2. Måttlig

Tidsspann år

3. Stor
Vad skall åtgärdas Risk

Asfalt framför
servicehus

Nya hammarband
ca25m

Stenskoning norra
piren

1

2

2

Hur skall det ske

Konsekvensbe Konsekvensbe Bildskrivning
skrivning
nummer

Asfaltera

Ökade
underhållskosta
nder på sikt.
Fallrisk

Fortsätta påbörjad
förstärkning

Fylla ut med sten

Risker för att
båtar blir
skadade med
fendring
kvarstår. Större
underhållskostn
ader på sikt
Elskåpen
förstörs pga. att
vågor slår över
pir kanten.
Stenmassor
spolar över
kanten in i
hamnbasängen.
Ökade
underhållskostn
ader.

Minskade
underhållskostn
ader på sikt.
Minskad fallrisk.
Säkrare
angöring för
båtar. Miinskade
underhållskostn
ader på sikt

33

Betydligt ökad
livslängd på
elskåpen. Ingen
023,024,025,
sten i
026, 029,
hamnbasängen.
041
Mindre
underhållskostn
ader.

PRIO

På G

BYXELKROK

pågående

SANDVIK

I utbyggn.
projektet

BYXELKROK
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Kring gjutning av
pollare

2

Göra nya former
och gjuta runt
befintliga pollare

Skylt och lampa på
pirhuvud

2

Inköp och
montering av LED
armaturer och

2

Inköp och
montering

Fler eluttag på pir
Bättre belysning

Pollare forsätter
att spricka
sönder. Ökade
underhållskostn
ader på sikt.
Risk för att
skada sig på
söndriga pollare
Säkerhetsrisk
vid insegling då
sikten är
Äldre utrustning
går sönder.
Dålig service till

Minskade
kostnader på
sikt. Ingen
säkerhetsfara
vid pollare

28

Bra om
ingår i
utbyggn.
Projektet

31

beställt

25

beställt

BYXELKROK

löpande

BYXELKROK

Minskade
underhållskostn
ader. Piren förbli
intakt

löpande

SANDVIK

Säkrare
hamnområde.
Minskad fallrisk.

BK?

BYXELKROK

MEX?

BYXELKROK

MEX?

BÖDA

Säkrare
insegling vid
nedsatt sikt.
Bättre service till
besökande.
Minskade

Tvättning av pir

Fogning/underhåll
av samtliga
granitpirar.

2

Bättre belysning på
gator och
husfasader

1

Flytta
återvinningstation

Uppstädning av
hamnområdet.

2

2

Risk för ras då
stenarna inte
Ifyll av betong i
håller samman.
utrymme mellan
Betydligt ökade
stenblock
underhållskostn
ader på sikt
Punktvis dåligt
upplysta
Inköp och montera
områden.
Fallrisk.
Förflytta
återvinningsstation
bort från
Nedskräpning
hamnplanen.
av hamnen
Beaktas i SBF:s
ökar.
pågående
planarbete.

Skicka
handräckning till
kronofogden.

Nedskräpning
av hamnen
minskar. Mer
plats för
hamnens
utveckling.
Ökade intäkter
på sikt.

Hamnområdet
blir uppstädat,
tydlig signal till
Maskiner och
allmänheten att
utrustning har
det inta är ok
lämnats kvar i
godtyckligt ställa
hamnområdet
upp uttjänta
och är en fara
maskiner och
för allmänheten
utrustning i
och miljön
hamnen.
Säkerhetsrisken
försvinner.

BYXELKROK

BYXELKROK
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Bexells sjöbod

2

Sjöboden
fortsätter att
vara en
trafikfara.
Sjöboden står
ovanpå VA
ledningen.
Bygglov saknas.
Boden är byggd
i hamnen utan
Avflyttning av
lov eller
sjöbod som saknar
arrendeavtal
bygglov.
och har sedan
flyttats runt.
Tillfälligt bygglov
beviljat en gång
på nuvarande
plats men utan
kommunikation
med
hamnverksamh
eten.

Kronofogde ärende

Uppstädning av
hamnområde

2

Ostädad
Skicka skrivelse till hamnplan.
ansvariga, utföra
Otillåten
åtgärder
nyttjande av
allmän plats.

Säkrare
trafiksituation.
Om VA-läcka
uppstår blir det
fri tillgång till VAledning..

Ordning på
bygglov mm.
Tydlig signal till
allmänheten att
det inte är ok att
godtyckligt
bygga sjöbodar
i våra hamnar.
Ytan blir
avstädad och
kan användas
till andra
ändamål som
ger intäkter till
hamnen.

92,093

MEX?

BÖDA

MEX?

KÅREHAMN
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Ny trafikordning i
hamnen

Nya enstavlor

Enstavlor

2

1

2

Oordning och
farlig
Strukturera
trafiksituation i
parkeringsplatser, hamnen. Stress
skylta om hamnen. och oro för
Anlita
personalen i
bevakningstjänst. hamnen.
Förlorade
intäkter
Föråldrad
Tillverka och
utformning av
montera nya
enstavlor, tavlor
enstavlor.
slitna.
Rekommendation
Otydlig
från
navigations
Transportstyrelsen
hjälpmedel.
Tillverka och
montera nya
skyltar.
Rekommendation
från
transportstyrelsen.

Tillverka och
montera nya
skyltar.
2
Rekommendation
från
transportstyrelsen

Nya enslinjetavlor

Enstavlor

1

Tillverkning och
montering av nya
skyltar.

Plåtbeklädnad till
Isverket

2

Beab anlitar
entreprenad

BEAB äger huset.

Otydlig
navigations
hjälpmedel.
Föråldrad
utformning av
enstavlor, tavlor
slitna.
Föråldrad
utformning av
enstavlor, tavlor
slitna.

Trafiken
struktureras upp
och blir säkrare.
Personalen får
bättre arbetsro.
Ökade intäkter.

MEX?

SANDVIK

Säkrare
navigering vid
insegling.
Enhetlig
skyltning i
hamnarna.

samtidigt
med
övriga

BÖDA

Säkrare
navigering vid
insegling.
Enhetlig
skyltning i
hamnarna.

samtidigt
med
övriga

KÅREHAMN

samtidigt
med
övriga

NABBELUND

samtidigt
med
övriga

SANDVIK

fast.

KÅREHAMN

Säkrare
navigering vid
Otydlig
insegling.
navigations
Enhetlig
hjälpmedel.
skyltning i
hamnarna.
Säkrare
Föråldrad
navigering vid
utformning av
enstavlor, tavlor insegling. En
enhetlig
slitna.
skyltning för
Otydlig
hamnarna i
navigations
kommunen
hjälpmedel.
Fukt tränger in i Skyddar huset
huset, huset
mot väder och
skadas.
vind. Ökad
Estetiskt fult.
livslängd på
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Bad/räddningsstege
med ramp vid yttre
piren

Bristande
livräddningsutru
stning vid yttre
hamnen.
Allmänheten
fortsätter att
slänga sopor i
och omkring
hamnens
container.

1

Ditsättning av ny
stege och befintlig
ramp från tallen

Bygga in
sopstation.

1

Sätta upp plank
runt sopstation,
grind med kodlås.

Högvattenskada vid
stenskoning vid
restaurang och
sjöbodar

2

Utfyllnad av sten

Utöka antal
räddningsstationer.
2 st.

3

Försämrad
Införskaffa nya
säkerhet i
räddningsstationer
hamnen.

Asfaltering och
omsättning av
storgatsten på kaj
och hamnplan.
(högvattenskada)

2

Ta upp gammal
gatsten och lägg
om. Lägga om
asfaltsytorna.

Tryggad
säkerhet vid
yttrehamnen.
Samt ökad
badmöjlighet
Minskade för
sopkostnader
för hamnen.
Renare
hamnområde,
ökad trivsel.

Erosion av mark Skydd mot
mot restaurang erosion av
och sjöbodar.
marken

Fler sättningar i
asfalten. Stor
fallrisk för de
som vistas på
hamnområdet.
Ökade
underhållskostn
ader.

Ökas säkerhet i
hamnen

nu

KÅREHAMN

27

nu

SANDVIK

87,088

klart

KÅREHAMN

49

klar

SANDVIK

klart

SANDVIK

Asfalten och
gatstenen blir
återställda. Inga
003,006,007,
säkerhetsrisker.
021,067
Minskade
underhållskostn
ader.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 89

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

89

Dnr 2019/86 033 KS

Förslag på arbetsmarknadsåtgärder
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

låta varje förvaltning och bolag återrapportera antalet platser för arbetsmarknadsåtgärder de kan tillhandahålla till kommunstyrelsen senast 2019-09-01.

att

kommunen tar ett ställningstagande att skapa fler arbetstillfällen/praktikplatser för de som står långt från arbetsmarknaden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2019-03-27 § 37 kommunstyrelsen hur kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bidra till att skapa flera arbetstillfällen/praktikplatser
för dem som står långt från arbetsmarknaden.
Av beslutet framgår att 96 vuxna (plus 67 barn) sökte ekonomiskt bistånd under januari månad 2019 i Borgholms kommun. Det är individer som oftast har svårare att
komma ut på den offentliga arbetsmarknaden.
Anledningarna varierar. En del har varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid och
psykisk ohälsa har då uppstått. Vissa har av andra anledningar psykisk ohälsa och
behöver få chansen att komma närmare arbetsmarkanden på ett annat sätt innan
de är redo att söka ett regelrätt arbete. Andra har ingen erfarenhet av arbete vilket
gör det svårare att få ett arbete. De behöver skapa sig erfarenheter och referenser.
Vissa har kortare eller nästintill ingen utbildning. Det finns även de som behöver
öva mer på det svenska språket innan de är redo för ett arbete.
Att vara arbetslös och behöva ansöka om ekonomiskt bistånd bidrar också till ett
utanförskap i samhället och en isolering av att inte känna sig behövd. För barnen i
dessa familjer blir det också ohälsa då de växer upp i en fattig miljö vilket ger ett utanförskap och upplevelsen av att vara udda då de växer upp i familjesituation där
föräldrarna inte går till ett arbete på morgonen. Oron för ekonomi och arbete blir i
många fall påtaglig även för barnen. Kostnaden för ekonomiskt bistånd för januari
månad var 557 tkr.
Borgholms kommun har även 68 vuxna inskriva i etableringen på Arbetsförmedlingen och kommunens integration. Inklusive barn är det cirka 200 individer. Även
dessa nyanlända behöver komma ut på praktik, instegsjobb och nystartsjobb etcetera för att få en större chans att etablera sig på arbetsmarkanden. Hinner inte de
nyanlända att bli självförsörjande under de två åren de är inskrivna i etableringen
kommer de att behöva kompletterande försörjningsstöd eller fullt försörjningsstöd.
För att motverka långvarigt försörjningsstöd där psykisk ohälsa till slut blir oundvikligt behöver Borgholms kommun arbeta aktivt med att kommunen som arbetsgivare
kan tillhandahålla praktikplatser/språkpraktik och andra former av arbetsmarknadsåtgärder. Matchning utifrån tidigare erfarenheter och utbildningar får sedan ske för
varje individ till passande arbetsplats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

89

Beslutsunderlag
Statistik från försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten.
Statistik från Arbetsförmedlingen.
Socialnämnden 2019-03-27 § 35.
Socialnämndens bedömning
Genom att få fler praktikplatser/språkpraktik/arbetsmarknadsåtgärdsplatser i kommunens förvaltningar och bolag kommer bidra till att fler som står långt från arbetsmarknaden får en chans att komma ut i aktivitet och på sikt arbete för att bli självförsörjande.
Konsekvensanalys
Om inte hela kommunen tar ett större ansvar med att inkludera de som står långt
från arbetsmarknaden kommer individer på försörjningsstöd och de som idag ingår
i etableringen inte komma ut i självförsörjning i samma takt. För individen och för
barnen innebär det psykiska ohälsa och utanförskap. Snittkostnaden för ett hushåll
på försörjningsstöd är cirka 12 000 kronor vilket på ett år blir 144 000 kronor per
hushåll.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

91

Dnr 2018/277 002 KS

Komplettering av delegationsordning; beslut om eldningsförbud i Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

delegera till kommunchefen med kommunsekreteraren som ersättare att –
var för sig – efter rekommendation och samråd med Räddningstjänsten besluta i frågor rörande tillfälligt eldningsförbud inom kommunen.

att

beslutet förs in i kommunstyrelsens delegeringordning.

Ärendebeskrivning
Om förhållandena är sådana att en brand i skog och mark riskerar att få stora konsekvenser kan det bli aktuellt att föreskriva om eldningsförbud. Enligt Lag om
skydd mot olyckor får en länsstyrelse eller en kommun besluta om förbud helt eller
delvis mot eldning utomhus under en avgränsad period. Beslut om eldningsförbud
får inte delegeras från en kommun till ett räddningstjänstförbund. Eftersom sakkunskapen på kommunal nivå finns hos räddningstjänsten har naturligtvis räddningstjänsten, en avgörande roll då förbundets medlemskommuner ska besluta om eldningsförbud. Beredningen och bedömningen görs på förbundet.
Utöver kommunens eget agerande ska räddningstjänsten värdera rådande situation och ta fram beslutsunderlag till medlemskommuner så att de kan besluta om
eller upphäva ett förbud mot eldning utomhus
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-10

§ 17

§ 17

Reglemente
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att ett reviderat förslag till reglemente överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.
Förslaget ska vara markerat så att ändringar från det gamla reglementet syns.
Ärendebeskrivning
När beredningen lämnade information till kommunfullmäktige konstaterades att beredningens reglemente var för luddigt för att tydligt beskriva beredningens uppdrag.
Beredningen fick i uppdrag att föreslå ett tydligare reglemente.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-04-10
Kommunfullmäktige

Reglemente för Miljöoch
hållbarhetsberedningen
Antaget kommunfullmäktige 2019 §
Reviderad version
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Miljö- och hållbarhetsberedningens uppdrag
§1

Beredningens uppdrag omfattar utveckling och systematisk uppföljning
av mål rörande miljö och hållbar utveckling, med fokus på de
ekologiska målen i Agenda 2030. Beredningen ansvarar också för
beredning av ärenden enligt uppdrag från kommunfullmäktige. T.ex.
utredningsuppdrag eller genomförande av dialoger. Genom dialog
mellan kommunfullmäktige och beredningen avgörs vilka frågor som ska
prioriteras över tid. Arbetssättet ska vara processinriktat med en
öppenhet för nya arbetsformer.

Uppdragsbeskrivning:







Bereda Ansvara för framtagande av övergripande mål- och
styrdokument som omfattar miljö och hållbar utveckling
Initiera och medverka vid framtagande och revidering av
befintliga styrdokument som omfattar miljö och hållbar
utveckling
Bevaka och följa upp måluppfyllelse inom beredningens uppdrag
Föreslå nya lösningar som främjar hållbar utveckling
Föra en dialog med medborgare, förtroendevalda och
förvaltningar nämnder och styrelser inom beredningens uppdrag

Val av ledamöter
§2

Beredningen utgörs av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från den
styrande majoriteten och 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare från
oppositionen. Dessa väljs av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser även ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e
vice ordförande.

Rapportering
§3

Beredningen ska vid minst ett tillfälle om året, Förutom i samband med
bokslut ska beredningen fortlöpande lämna information till
kommunfullmäktige om sitt arbete. Informationen ska ske vid ordinarie
fullmäktigesammanträde.

Ärendehantering
§4

Beredningen har rätt att initiera ett ärende som hör till beredningens
ansvarsområde hos kommunfullmäktige. Beredningens förslag ska av
beredningen, om inte annat föreskrivs, remitteras till berörda nämnder
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och organisationer. Beredningen överlämnar ärende till
kommunfullmäktige för beslut via kommunstyrelsen.

Ekonomi
§5

Beredningen har en budget med medel som årligen beslutas av
kommunfullmäktige. Arvode utgår i enlighet med kommunens
arvodesbestämmelser.
För beredningen gäller i tillämpliga delar vad som sägs om nämnder i
kommunens internkontroll och attestreglementen.

Sammanträden
§6

Beredningen sammanträder på tid och plats som ordföranden
bestämmer. Vid beredningens sammanträden ska föras protokoll som
löpande ska delges fullmäktige och kommunrevisorerna. Skriftlig kallelse
ska ske till sammanträdena enligt de bestämmelser som gäller för
kommunens nämnder.

Administrativt stöd och utredningsstöd
§7

Beredningen har rätt till sekreterarstöd och övrig grundläggande
administrativ service. Kommunens olika organ ska lämna information
och bistå med utredningsresurser när fullgörandet av beredningens
uppdrag så kräver. Företrädare för nämnder, andra kommunala
organ och anställda hos kommunen kan kallas till möte för dialog
och information.

Reglemente för Miljö- och hållbarhetsberedningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-23

Beteckning

.-

1 (1)

Handläggare

Annika Karpfors
VD-assistent/Ledningsadministratör

Till Kommunfullmäktige

Revidering av Bolagsordningar för Borgholm Energi Elnät
AB och Borgholm Energi AB
Förslag till beslut
Att

godkänna ändring av Bolagsordningar för Borgholm Energi Elnät AB och
Borgholm Energi AB under § 12 Lekmannarevisorer gällande antal
lekmannarevisorer från fem till sex med ny lydelse enligt nedan.

Ärendebeskrivning

I enlighet med beslut från Kommunfullmäktige 2018-10-15 § 196 och från bolagens
styrelse 2019-03-14 § 40 (BEAB) och § 12 (BELNAB) om att utöka antalet
lekmannarevisorer från fem till sex fattade årsstämmorna för bolagen den 2019-0327 beslut att revidera Bolagsordningarna, § 11 II.
Bolagsordning för Borgholm Energi Elnät AB revideras under § 12 Lekmannarevisorer
med ny lydelse: Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie
lekmannarevisorer, ingen suppleant.
Bolagsordning för Borgholm Energi AB revideras under § 12 Lekmannarevisorer med
ny lydelse: Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie
lekmannarevisorer, ingen suppleant.

Beslutsunderlag

Protokoll från årsstämma i Borgholm Energi Elnät AB 2019-03-27
Protokoll från årsstämma i Borgholm Energi AB 2019-03-27

Skickas till

Borgholm Energi

Postadress
Box 55, 387 21
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmenergi.se

Hemsida
borgholmenergi.se

PROTOKOLL
Borgholm Energi Elnät AB
2019-03-27
Paragrafer 1 - 14

Protokoll från årsstämma i Borgholm Energi Elnät AB 2019-03-27
Plats och tid
Osten/Gata Park, Energivägen 5 i Borgholm klockan 10:30
Närvarande aktieägare
Ilko Corkovic (S), ombud för Borgholms kommuns A-aktier
Tomas Zander (C), ombud för Borgholms kommuns B-aktier
Göran Karlsson
Övriga deltagande
Avgående styrelse
Carl Malgerud (M), ordförande
Joel Schäfer (S), 1:e vice ordförande
Birger Palm (S), ledamot
Ingvar Svensson (V), ledamot
Anders Nyholm (M), ledamot
Martin Johansson, arbetstagarrepresentant
Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant
Lekmannarevisorer
Jan Hellroth (FÖL), ordförande
Herman Halvarsson (S)
Anders Marell (C), vice ordförande
Sune Axelsson (S)
Stig Bertilsson (C)
Tillträdande styrelse
Staffan Larsson (C), ordförande
Bert Carlsson (SD), ledamot
Gia Thörnqvist (S), ersättare
För kommunen
Lars-Gunnar Fagerberg (del av tid)
För bolaget
Anders Lindholm, VD
Jonas Svensson, ekonomichef
Filip Christoffersson, controller
Birgitta Milsten Nilsson, ekonomi
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Markus Pile, strateg
Jesper Slöjdare, affärsutvecklare
Tobias Selldén, fastighetschef
Annika Karpfors, ledningsadministratör
Övriga deltagande
Lars Lindqvist

Underskrifter

Annika Karpfors
Sekreterare

Ilko Corkovic (S)
Justerare

Carl Malgerud (M)
Ordförande

Tomas Zander (C)
Justerare
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Ärenden
§1
Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Carl Malgerud öppnar stämman.
§2
Val av ordförande vid stämman
Carl Malgerud väljs att som ordförande leda stämman.
§3
Upprättande och godkännande av röstlängd
Namn
Borgholms kommuns A-aktier:
Ombud: Ilko Corkovic (S)
Borgholms kommuns B-aktier:
Ombud: Tomas Zander (C)
Övriga enskilda B- aktier:
därav Göran Karlsson 62 aktier

Antal aktier

Antal röster

6 200

62 000

25 234
558

25 234
558

31 992

Kronor/aktie

125 kronor

§4
Val av två protokolljusterare
Ilko Corkovic och Tomas Zander utses att tillsammans med stämmans ordförande justera
protokollet.
§5
Godkännande av dagordning
Stämman godkänner föreslagen dagordning med följande tillägg under Punkt 11 Anmälan
och beslut av lekmannarevisor i Bixia AB.
§6
Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
Kallelse till ombud för aktieägare har skett via e-post den 21 februari 2019 samt med
ordinarie postgång. Annons i Ölandsbladet den 5 och 9 mars samt på BEAB:s hemsida
sedan den 25 mars 2019. Inbjudan via e-post den 21 februari till ersättare, ledamöterna i
den tillträdande styrelsen, Revisionen, Kommun- och Ekonomichef samt Kommunstyrelsens ledamöter.
Stämman förklaras därmed som behörigt sammankallad.
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§7
Framläggande av årsredovisning, revisonsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Ekonomichef Jonas Svensson redogör för årsredovisningen samt resultaträkning och
balansräkning.
Lekmannarevisor Anders Marell föredrar lekmannarevisorernas granskningsrapport.
§8a.
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.
§8b.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att utdela 4 Mkr till aktieägarna. Bolagets vinst uppgår till 2,473 Mkr. Fritt
eget kapital uppgår med årets vinst till 4,328 Mkr. Balanseras i ny räkning 328 tkr.
Stämman beslutar att utdelning samt vinstdisposition ska ske i enlighet med fastställd
balansräkning 2018 och styrelsens förslag.
§8c.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutar att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
2018.
§9
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor med suppleant samt
lekmannarevisorer
Stämman beslutar att följa beslutet från Kommunfullmäktige i Borgholms kommun 201503-16, § 36, gällande arvoden samt att den auktoriserade revisorn ersätts på löpande
räkning enligt genomförd upphandling.
§10
Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske
Stämman konstaterar att inga val är aktuella vid denna stämma.
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§11
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare samt av lekmannarevisorer och
ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har för tidsperioden från och med 2019 års bolagsstämma till slutet
av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige valt följande
personer att ingå i styrelsen för Borgholm Energi AB.
I.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 251 Dnr 2018/218 116 KS:
Ordinarie ledamöter
Cecilia Ahlström (S)
Andreas Persson (S)
Staffan Larsson (C)
Daniel Nilsson (C)
Anders Nyholm (M)
Tomas Lind (FÖL)
Bert Carlsson (SD)

(nyval)
(nyval)
(nyval)
(sittande)
(sittande)
(sittande)
(nyval)

att till ordförande utse Staffan Larsson (C)
att till 1:e vice ordförande utse Cecilia Ahlström (S)
att till 2:a vice ordförande utse Tomas Lind (FÖL)
Personliga ersättare
Birger Palm (S)
Gia Thörnqvist (S)
Emma Jensen (C)
Ingvar Svensson (V)
Carl Malgerud (M)
Malin Johansson (FÖL)
Kjell Ivar Karlsson (SD)

(nyval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)
(sittande)
(nyval)

Stämman tillstyrker Kommunfullmäktiges beslut.
II.

Beslut att revidera Bolagsordning
Kommunfullmäktige 2018-10-15 § 196 har beslutat att utöka antalet revisorer från
dagens fem revisorer till sex revisorer i samband med den nya mandatperioden.
Stämman beslutar att Bolagsordningen för Borgholm Energi AB revideras i enlighet
med styrelsens beslut 2019-03-14, att utöka antalet lekmannarevisorer från fem till
sex i samband med den nya mandatperioden.

233

PROTOKOLL
Borgholm Energi Elnät AB
2019-03-27
Paragrafer 1 - 14

III.

Kommunfullmäktige 2018-10-15 § 198 har beslutat att välja följande revisorer för
tiden 2019 – 2022:
Lekmannarevisorer
Herman Halvarsson (S)
Sune Axelsson (S)
Anders Marell (C), till vice ordförande
Stig Bertilsson (C)
Christer Jonsson (M)
Jan Hellroth (FÖL), till ordförande
Stämman tillstyrker Kommunfullmäktiges beslut.

IV.

Beslut av lekmannarevisor i Bixia AB
Revisionen föreslår att till lekmannarevisor för Bixia AB utse Stig Bertilsson (C).
Stämman beslutar att för mandatperioden utse Stig Bertilsson (C) till
lekmannarevisor för Bixia AB.

§12
Anmälan av ägarrepresentant i dotterbolag
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 § 267 om följande ombud för Borgholm Energi
Elnät AB:s aktieinnehav i Borgholm Energi AB:
Ordinarie: Nina Andersson-Junkka (S)
Ersättare: Ilko Corkovic (S)
Stämman tillstyrker Kommunfullmäktiges beslut.
§13
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Inget ärende är anmält.
§14
Stämman avslutas
Carl Malgerud ger en sammanfattning av styrelsens arbete under 2018 och tackar den
avgående styrelsen för ett gott samarbete under fyra år samt önskar den tillträdande
styrelsen lycka till.
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic avtackar styrelsen.
VD Anders Lindholm avtackar styrelsen.
Staffan Carlsson tackar stämman för förtroendet att leda den nya styrelsen.
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Stämman avslutas.
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Org nr 556020-7622

Bolagsordning
Borgholm Energi Elnät AB
Beslutad av årsstämma 2014-06-18, § 11. Rev 2019-03-27, § 11
Godkänd av Kommunfullmäktige 2014-09-29, § 174
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§ Firma

Bolagets firma är Borgholm Energi Elnät AB.

2

§ Säte

Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

3

§ Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att


bedriva nätverksamhet med syfte att distribuera elenergi



bedriva entreprenadverksamhet inom gatubelysning samt



idka därmed förenlig verksamhet

Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att äga, förvärva, avyttra och
förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Borgholms kommun.

4

§ Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga
kommunalrättsliga principer i 2 kap. och 8 kap. 3 c § Kommunallagen, erbjuda
kommuninvånarna och de kommunala förvaltningarna en heltäckande service
inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god
teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning
inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.

5

§ Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Borgholms kommun möjlighet att
yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt fattas.

6

§ Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 599 600 kronor och högst 6 398 400 kronor.

7

§ Antal aktier

Aktieantalet skall vara lägst 15 996 aktier och högst 63 984 aktier.
Aktierna ska fördelas i två serier, A- och B-aktier. Utav dessa ska ett antal av
sextusentvåhundra (6 200) utgöra A-aktier och övriga aktier utgöra B-aktier. Aaktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst.
Bolagsordning
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§ Styrelsen

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med högst sju suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borgholms kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande
och vice ordförande i bolagets styrelse.
Verkställande direktör ska tillsättas av styrelsen i bolaget och icke vara
styrelseledamot.

9

§ Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före
stämman, även övriga meddelanden till aktieägarna, genom kungörelse i en i
Borgholm utkommande tidning eller genom skriftliga meddelanden med e-post
eller brev till en var i aktieboken registrerad aktieägare.

10 § Utomstående närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

11 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst
en suppleant. Mandattiden är fyra år.

12 § Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie
lekmannarevisorer, ingen suppleant.

13 § Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
Bolagsordning
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7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt
lekmannarevisorer.
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och suppleanter,
ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer, vilka samtliga utsetts
av kommunfullmäktige.
12. Val av ägarrepresentant i dotterbolag.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

14 § Bolagsstämmans kompentens
Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:


Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre
närmaste räkenskapsåren.



Ram för upptagande av krediter.



Ställande av säkerhet.



Bildande av bolag.



Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 10 000 000
SEK per affärstillfälle.



Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett
värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.



Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

15 § Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
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16 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

17 § Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien
genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas
bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av
belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145)
om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som
gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

18 § Emission
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission, kvittningsemission eller
utgivande av täckningsoptioner och konvertibler har aktieägarna företrädesrätt
att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier de tidigare
äger. Därvid skall ägare av A-aktier ha rätt till nya A-aktier och ägare av B-aktier
ha rätt till nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som
sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma
slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.
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19 § Allmänna handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
och i Offentlighets- och sekretesslagen.
Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören
eller den verkställande direktören därtill delegerat beslutsrätten.

20 § Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Borgholms kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

21 § Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.

Bolagsordning

PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2019-03-27
Paragrafer 1 - 13

Protokoll från årsstämma i Borgholm Energi AB 2019-03-27
Plats och tid
Osten/Gata Park, Energivägen 5 i Borgholm
Närvarande aktieägare
Ilko Corkovic (S), ombud för Borgholms kommuns aktier
Övriga deltagande
Avgående styrelse
Carl Malgerud (M), ordförande
Joel Schäfer (S), 1:e vice ordförande
Birger Palm (S), ledamot
Ingvar Svensson (V), ledamot
Anders Nyholm (M), ledamot
Martin Johansson, arbetstagarrepresentant
Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant
Lekmannarevisorer
Jan Hellroth (FÖL), ordförande
Herman Halvarsson (S)
Anders Marell (C), vice ordförande
Sune Axelsson (S)
Stig Bertilsson (C)
Tillträdande styrelse
Staffan Larsson (C), ordförande
Bert Carlsson (SD), ledamot
Gia Thörnqvist (S), ersättare
Från kommunen
Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomichef (del av tid)
Från bolaget
Anders Lindholm, VD
Jonas Svensson, ekonomichef
Filip Christoffersson, controller
Birgitta Milsten Nilsson, ekonomi
Markus Pile, strateg
Jesper Slöjdare, affärsutvecklare
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Tobias Selldén, fastighetschef
Annika Karpfors, ledningsadministratör
Övriga deltagande
Göran Karlsson
Lars Lindqvist

Underskrifter

Annika Karpfors
Sekreterare

Ilko Corkovic (S)
Justerare

Carl Malgerud
Ordförande

Tomas Zander (C)
Justerare

243

PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2019-03-27
Paragrafer 1 - 13

Ärenden
§1
Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Carl Malgerud öppnar stämman.
§2
Val av ordförande vid stämman
Carl Malgerud väljs att som ordförande leda stämman.
§3
Upprättande och godkännande av röstlängd
Namn
Borgholms kommuns A-aktier:
Ombud: Ilko Corkovic (S)

Antal aktier

Antal röster

30 000

30 000

§4
Val av två protokolljusterare
Ilko Corkovic och Tomas Zander utses att tillsammans med stämmans ordförande justera
protokollet.
§5
Godkännande av dagordning
Stämman godkänner föreslagen dagordning med följande tillägg under Punkt 11 Anmälan
och beslut av lekmannarevisor i Bixia AB.
§6
Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
Kallelse till aktieägare och ersättare har skett via e-post den 21 februari 2019 samt med
ordinarie postgång. Annons i Ölandsbladet den 5 och 9 mars samt på BEAB:s hemsida
sedan den 25 mars 2019. Inbjudan via e-post den 21 februari till ersättare, ledamöterna i
den tillträdande styrelsen, Revisionen, Kommun- och Ekonomichef samt Kommunstyrelsens ledamöter.
Stämman förklaras därmed som behörigt sammankallad.
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§7
Framläggande av årsredovisning, revisonsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Ekonomichef Jonas Svensson redogör för årsredovisningen samt resultaträkning och
balansräkning.
Lekmannarevisor Anders Marell föredrar lekmannarevisorernas granskningsrapport.
§8a.
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.
§8b.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stämman beslutar att vinstdisposition ska ske i enlighet med fastställd balansräkning 2018
och styrelsens förslag. Bolagets vinst uppgår till 15,116 Mkr och balanserar i ny räkning.
§8c.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutar att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
2018.
§9
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor med suppleant samt
lekmannarevisorer
Stämman beslutar att följa beslutet från Kommunfullmäktige i Borgholms kommun 201503-16, § 36, gällande arvoden samt att den auktoriserade revisorn ersätts på löpande
räkning enligt genomförd upphandling.
§10
Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske
Stämman konstaterar att inga val är aktuella vid denna stämma.
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§11
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare samt av lekmannarevisorer och
ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige samt lekmannarevisor i
Bixia AB
I.

Kommunfullmäktige har för tidsperioden från och med 2019 års bolagsstämma till
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige valt
följande personer att ingå i styrelsen för Borgholm Energi AB.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 251 Dnr 2018/218 116 KS:
Ordinarie ledamöter
Cecilia Ahlström (S)
Andreas Persson (S)
Staffan Larsson (C)
Daniel Nilsson (C)
Anders Nyholm (M)
Tomas Lind (FÖL)
Bert Carlsson (SD)

(nyval)
(nyval)
(nyval)
(sittande)
(sittande)
(sittande)
(nyval)

att till ordförande utse Staffan Larsson (C)
att till 1:e vice ordförande utse Cecilia Ahlström (S)
att till 2:a vice ordförande utse Tomas Lind (FÖL)
Personliga ersättare
Birger Palm (S)
Gia Thörnqvist (S)
Emma Jensen (C)
Ingvar Svensson (V)
Carl Malgerud (M)
Malin Johansson (FÖL)
Kjell Ivar Karlsson (SD)

(nyval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)
(nyval)
(sittande)
(nyval)

Stämman tillstyrker Kommunfullmäktiges beslut.
II.

Beslut att revidera Bolagsordning
Kommunfullmäktige 2018-10-15 § 196 har beslutat att utöka antalet revisorer från
dagens fem revisorer till sex revisorer i samband med den nya mandatperioden.
Stämman beslutar att Bolagsordningen för Borgholm Energi AB revideras i enlighet
med styrelsebeslut 2019-03-14, att utöka antalet lekmannarevisorer från fem till sex
i samband med den nya mandatperioden.
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III.

Kommunfullmäktige 2018-10-15 § 198 har beslutat att välja följande revisorer för
tiden 2019 – 2022:

IV.
Lekmannarevisorer
Herman Halvarsson (S)
Sune Axelsson (S)
Anders Marell (C), till vice ordförande
Stig Bertilsson (C)
Christer Jonsson (M)
Jan Hellroth (FÖL), till ordförande
Stämman tillstyrker Kommunfullmäktiges beslut.
V.

Beslut av lekmannarevisor i Bixia AB
Revisionen föreslår att till lekmannarevisor för Bixia AB utse Stig Bertilsson (C).
Stämman beslutar att för mandatperioden utse Stig Bertilsson (C) till
lekmannarevisor för Bixia AB.

§12
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Inget ärende anmält.
§13
Stämman avslutas
Ordförande Carl Malgerud förklarar stämman avslutad.
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§ Firma

Bolagets firma är Borgholm Energi AB.

2

§ Säte

Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

3

§ Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att


bedriva produktion av elektrisk kraft och värme,



bedriva distribution av värme,



bedriva konsult- och entreprenadverksamhet,



förvalta och äga fast egendom,



äga, förvalta och hyra ut bostäder,



bedriva transporter,



fastighetsförvaltning och skogsförvaltning,



hamnförvaltning,



insamling, transport, behandling och återvinning av avfall,



vatten- och avloppsförsörjning,



lokalvård,



måltidsservice,



skötsel av parker, grönområden och lekplatser,



väghållning, inklusive gång- och cykelvägar samt



idka därmed förenlig verksamhet

Bolaget får äga aktier och andelar i andra företag.

4

§ Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av tillämpliga kommunalrättsliga
principer i 2 kap. och 8 kap. 3 c § Kommunallagen, stärka kommunens
attraktionskraft för såväl kommuninvånare som näringsliv. Ändamålet med
bolagets verksamhet är att erbjuda en heltäckande service inom respektive
verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och
med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda
områden till konkurrenskraftiga villkor.

Bolagsordning

250
Borgholm Energi AB

5

Datum

Sida

2019-03-27

3(5)

§ Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Borgholms kommun möjlighet att
yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt fattas.

6

§ Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

7

§ Antal aktier

Aktieantalet skall vara lägst 1 500 aktier och högst 60 000 aktier.

8

§ Styrelsen

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med högst sju suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borgholms kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande
och vice ordförande i bolagets styrelse.
Verkställande direktör ska tillsättas av styrelsen i bolaget och icke vara
styrelseledamot.

9

§ Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före
stämman, även övriga meddelanden till aktieägarna, genom kungörelse i en i
Borgholm utkommande tidning eller genom skriftliga meddelanden med e-post
eller brev till en var i aktieboken registrerad aktieägare.

10 § Utomstående närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

11 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst
en suppleant. Mandattiden är fyra år.
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12 § Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie lekmannarevisorer, ingen suppleant.

13 § Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt
lekmannarevisorer.
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.
11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och suppleanter,
ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer, vilka samtliga utsetts
av kommunfullmäktige.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

14 § Bolagsstämmans kompentens
Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:


Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre
närmaste räkenskapsåren.
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Ställande av säkerhet.



Bildande av bolag.



Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 10 000 000
SEK per affärstillfälle.



Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett
värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.



Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

15 § Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

16 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

17 § Allmänna handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen
och i Offentlighets – och sekretesslagen.

18 § Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Borgholms kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

19 § Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.
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KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND

I KALMAR LÄN

§ 14

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2019-03-27

Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden.
Handling
Tjänsteutlåtande 2019-03-18 – ”Revidering avtal och reglemente för
hjälpmedelsnämnden”
Förslag till avtal
Förslag till verksamhetsbeskrivning, bilaga 1
Förslag till reglemente, bilaga 3
Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4
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 region- förbundet ändras och primärkommunala nämnden inte
kommer att finnas kvar och dels revisorernas rapport kring
hjälpmedelsnämndens verksamhet.
Hjälpmedelsnämnden föreslår förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamhet” med att:
- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet.
- ny bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning.
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning.
- förändring i 4§ Administration.
- förändring §5 Insyn och inflytande i förvaltningen.
- förändring §6 Uppföljning.
- förändring §7 Kostnadsfördelning
- förändring 10 § Avtalstid.
I ” Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan
kommunerna i Kalmar län” föreslås förändring av:
- § 5 tas bort.
- § 9 Kvalitet – uppföljning.
- § 10.1 Revidering av fördelningsprinciper.
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan
kommunerna i Kalmar Län” föreslås förändring av:
- 4 § Nämndens sammansättning
- 13 § arbetsutskott
- 14 § beredning av ärenden
- 17 § ersättning till förtroendevalda
Tillägg till avtalet:
- Ny bilaga 4 ” Budget och verksamhetsuppföljning”.
1
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Samtliga förändringar redovisas i bilagor förslag till avtal och förslag till
reglemente.
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”.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av
”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”
Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”,
revidering av ”Reglemente för gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4
”Budget och verksamhetsuppföljning” samt att överlämna förslagen för
beslut och undertecknande till respektive kommuns fullmäktige. Nämnden
beslutar även att följande tillägg/förändringar ska göras i handlingarna:
- Benämningen ”verksamhetschef” är den arbetstitel som ska
användas i alla KHS:s handlingar och benämningen
”hjälpmedelschef” ska tas bort i alla handlingar.
- Under § 10 i förslaget ”Avtal om gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet” så ska årtalet 2022 ändras om till 2021.
- Under § 4 i bilaga 3 ”Reglemente för gemensam nämnd” så bör
det stå att nämndens presidium består av ordförande, vice
ordförande och andre vice ordförande istället för det angivna
”ledamot från Oskarshamn”.
- Formuleringen ”Ekonomirapport till hjälpmedelsnämnden efter
februari, juni och oktober” stryks i avsnittet som berör
förvaltningschefens/förvaltningens uppföljning i bilaga 4
”Budget och verksamhetsuppföljning”.
__________

Sekreterare

Peter Notini

Justeras

Michael Ländin
Ordförande

Gunilla Karlsson

Anslaget på Kalmar kommuns anslagstavla den 9 april 2019
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Handläggare
Kari Lindén

Tjänsteutlåtande
Datum 20190318

Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden.

Förslag till beslut
Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av ”Avtal
om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ” Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”Reglemente för gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljning” 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 föreslår förändringar i ”Avtal om gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet” med att:
- ta bort ej aktuella bilagor i avtalet.
- ny bilaga 4 Budget och verksamhetsuppföljning.
- förändring i 2§ Nämndens sammansättning.
- förändring i 4§ Administration.
- förändring §5 Insyn och inflytande i förvaltningen.
- förändring §6 Uppföljning.
- förändring §7 Kostnadsfördelning
- förändring 10 § Avtalstid.

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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I ” Verksamhetsbeskrivning för gemensam Hjälpmedelsverksamhet mellan
kommunerna i Kalmar län” föreslås förändring av:
- § 5 tas bort.
- § 9 Kvalitet – uppföljning.
- § 10.1 Revidering av fördelningsprinciper.
I ”Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan
kommunerna i Kalmar Län” föreslås förändring av:
- 4 § Nämndens sammansättning
- 13 § arbetsutskott
- 14 § beredning av ärenden
- 17 § ersättning till förtroendevalda
Tillägg till avtalet:
- Ny bilaga 4 ” Budget och verksamhetsuppföljning”.
Samtliga förändringar redovisas i bilagor förslag till avtal och förslag till reglemente.
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 verksamhetsbeskrivning, bilaga 1
Förslag till reglemente, bilaga 3.
Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4.
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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, Torsås Kommun och Västerviks kommun.
Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län är till för samverkan angående rehabilitering och
försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. För nämndens arbete gäller reglemente enligt
bilaga 3.
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 4 – Budget och verksamhetsuppföljning
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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 KHS). 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 skall bedrivas med ett likställt och
demokratiskt arbetssätt.
2 § Nämndens sammansättning
Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommuns ledamot är ordförande och Västerviks
kommuns ledamot är vice ordförande och Oskarshamns kommuns ledamot är 2:e vice
ordförande i hjälpmedelsnämnden.
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande
3 § Mandatperiod
Den gemensamma nämndens mandatperiod skall 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 (se nedan om uppsägning
under 10 §) av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
4 § Administration
Värdkommunen har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt för
planering och administration av nämndens verksamhet.
Verksamhetschef för KHS verksamhet har ansvaret för beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens verksamhet.
Den för uppgiften inrättade hjälpmedelsenheten (KHS) har ansvaret för den praktiska
hjälpmedelsverksamheten. Verksamhetschef för KHS är föredragande i nämnden.
5 § Insyn och inflytande i förvaltningen
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller
nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive kommun kvartalsvis rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är, detta görs av
hjälpmedelnämndens ekonom enligt KHS plan verksamhet och budgetuppföljning (Bilaga 4).
Hjälpmedelsenheten har en ledningsgrupp bestående av tjänstepersoner. Varje kommun ska utse
en ordinarie ledamot och en ersättare i ledningsgruppen. Ordförande, tillika sammankallande, för
ledningsgruppen är Verksamhetschefen för KHS. Ledningsgruppen ska föreslå inriktning av
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verksamheten, följa utvecklingen av verksamheten samt i övrigt bevaka kommunernas intressen.
Budget och bokslut ska underställas ledningsgruppen för synpunkter. Ledningsgruppen har vid
behov möjlighet att låta andra än ledamöterna närvara. Ledningsgruppens ledamöter ansvarar för
information och rapportering till alla delar i sina respektive organisationer.
Ledningsgruppen ska sammanträda minst åtta gånger per år.
§ 6 Uppföljning
Uppföljning av verksamheten skall ske enligt bilaga 4. Ledningsgruppen kan även föreslå för
nämnden vad som skall följas upp.
§ 7 Kostnadsfördelning
Efter beredning i hjälpmedelsnämnden skall kommunfullmäktige i värdkommunen fastställa
budget och verksamhetsplan för nämnden. Förslag till budget och verksamhetsplan skall tillställas
kommunerna senast den 31 januari varje år.
De samverkande kommunerna svarar för nämndens och hjälpmedelsenhetens kostnader.
Respektive kommun skall 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 skall invånarantalet den 1 november föregående år ligga
till grund för beräkningen.
Den årliga avgiften skall erläggas halvårsvis i förskott, under mars och september varje år, efter
faktura från hjälpmedelsenheten.
Ekonomisk avstämning skall ske enligt 6§. Verksamhetschefen för KHS skall omgående meddela
de samverkande kommunerna resultatet av avstämningen.
Vid avveckling av verksamheten svarar de samverkande kommunerna för kostnaderna enligt
samma fördelningsgrund som i andra stycket ovan.
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 2019 t.o.m. den 31 december 2021. Därefter löper avtalet
tills vidare med två kalenderårs uppsägningstid.
Uppsägning kan tidigast ske efter 36 månader, det vill säga tidigast den 31 december 2021 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.
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12 § Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall 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

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 1

Verksamhetsbeskrivning för gemensam
hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län
1 Bakgrund och mål för gemensam hjälpmedelsverksamhet
Ett tjänsteutvecklingsprojekt om kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning har initierats av
Kalmar läns kommuner. En kunskapsöversikt om olika möjligheter att bedriva framtida
hjälpmedelsförsörjning har genomförts i Fokus regi med Regionförbundets primärkommunala
nämnd, PKN, som uppdragsgivare. Tjänsteutvecklingsprojektet och kunskapsöversikten
utmynnade i att elva av länets tolv kommuner har kommit överens om att från och med 2012-0101 inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan
kommunerna i Kalmar län” för samverkan angående hjälpmedelsförsörjning för avancerade
tekniska hjälpmedel och etablera en ny kommunal länsgemensam hjälpmedelsverksamhet,
Kommunal Hjälpmedelssamverkan Kalmar län, KHS. Kalmar kommun är värdkommun för den
gemensamma nämnden och arbetsgivare för KHS som levererar de varor och tjänster länets
kommuner beslutat att samverka om. Kalmar kommun planerar en arbetsplats i Västervik och en
arbetsplats i Kalmar. Varje kommun i länet planeras därutöver bedriva lokalt anpassad
hjälpmedelsverksamhet. KHS och de lokala hjälpmedelsverksamheterna ersätter tidigare
hjälpmedelsverksamheter där landstinget, vid sidan av egen hjälpmedelsverksamhet, även bedrev
verksamhet för privata vårdgivare och för kommunernas räkning enligt löpande avtal.
2 Kommunerna har skyldighet att inom sitt ansvarsområde vid behov
tillhandahålla tekniska hjälpmedel
Kommunerna har skyldighet att inom sitt ansvarsområde vid behov tillhandahålla tekniska
hjälpmedel till sina invånare. Varje kommun äger sina respektive hjälpmedel och har det primära
ansvaret för dem. Kommunerna har en lokal organisation för att förskriva, distribuera och
hantera hjälpmedel till enskilda brukare/patienter. Kommunerna har således all direktkontakt
med enskilda medborgare, brukarna/patienterna.
KHS finns för att bistå respektive kommun i hjälpmedelsfrågor, främst avseende avancerade
hjälpmedel, specialistkompetens och praktisk hantering kring hjälpmedlen. KHS levererar enbart
till kommunerna.
3 Samarbetet bedrivs på affärsmässiga grunder
Samarbetet bedrivs på affärsmässiga grunder och med stor öppenhet kring kostnader och
prissättningsmodeller. Samarbetet förutsätter också en stor delaktighet från respektive deltagande
kommun kring sortimentsarbete, såväl inför upphandlingar som löpande under avtalsperioder.
4 Målet med KHS
Målet med KHS är att verksamheten sammantaget skall bedrivas med hög kompetens och mer
kostnadseffektivt än om varje kommun organiserat sin egen hjälpmedelsverksamhet.
5 Omfattning av samarbetet
Samarbetet är indelat i tre delar
 en obligatorisk del, KHS:s basutbud (punkt 11)

262

2 (4)



en del där deltagande kommun väljer bland produkter från ett upphandlat ramavtal och
bland standardiserade tjänster, KHS:s standardutbud (punkt 12)
en del där individuella speciallösningar hanteras, KHS:s specialöverenskommelser (punkt
13).

5.1 Revidering av deltagandet i samarbetet
Omfattningen kan revideras årligen av deltagande kommun och/eller KHS. Sådan revidering
skall anmälas till motparten senast i januari månad året innan verksamhetsåret. Observera att
revidering av omfattning kan komma att påverka KHS:s priser och således påverkas även indirekt
berörda deltagande kommuner.
6 Produkter inom KHS
KHS skall tillhandahålla gemensamt upphandlade produktramavtal avseende hjälpmedel.
Produkterna köps av respektive kommun, varvid köparen primärt har det fulla ansvaret för
produktens användning, underhåll, återanvändning och kassation.
6.1 Produkter – leveranstider
Leveranstider för nya produkter framgår av ramavtalen och respektive leverantör ansvarar för
dessa leveranstider.
För leveranstider av begagnade produkter ansvarar KHS.
7 Tjänster och kompetenser inom KHS
 Hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker
 Inköpare/upphandlare
 Administration/ekonomi och IT-stöd
 Logistik/förrådshantering och transporter av hjälpmedel
 Reparation/rekonditionering och tvätt av hjälpmedel
7.1 Tjänster – servicenivåer – tillgänglighet
KHS garanterar servicenivåer och tillgänglighet gentemot deltagande kommun avseende tjänster i
KHS:s basutbud och KHS:s standardutbud. Servicenivåer/tillgänglighet och priser kan justeras
årligen.
7.2 Tillfällig begränsning av servicenivå/tillgänglighet
Tillfälliga begränsningar av servicenivå/tillgänglighet skall meddelas med minst två (2) veckors
framförhållning.
8 Kvalitet – uppföljning
Kvalitetsuppföljning sker löpande och ska redovisas i samband med ledningsgruppens möten.
8.1 Övergripande uppföljning av KHS
Frågor av mer övergripande och/eller generell karaktär, samt justeringar av gällande avtal kring
KHS hanteras av den gemensamma nämnden. Detsamma gäller hantering av över- respektive
underskott i samband med avslutat verksamhetsår.
9 Priser – fördelningsprinciper
Priserna för de olika delarna i KHS baseras på olika typer av fördelningsprinciper, vilka skall vara
tillgängliga och möjliga att kontrollera för samtliga deltagande kommuner.
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9.1 Revidering av fördelningsprinciper
Fördelningsprinciperna kan revideras i samband med budgetarbete för kommande år.
Initiativ till revidering kan komma från KHS eller någon kommun, men en revidering kräver att
minst sju av de tolv deltagande kommunerna röstar för den föreslagna förändringen. Uppnås inte
sådan majoritet, kvarstår den befintliga fördelningsprincipen.
10 Fördelningsnyckel – KHS basutbud
Denna grundläggande och därför obligatoriska del av KHS, finansieras enligt en
fördelningsnyckel som speglar varje deltagande kommuns proportionella andel av den
sammanlagda befolkningen i Kalmar län.
För att vara fullt transparent och medge utvidgning av medlemsantalet i KHS:s samarbete, skall
denna fördelningsnyckel revideras årligen. Befolkningsstatistik 1 november året innan budgeten
tas fram används som fördelningsnyckel.
De kostnader som skall fördelas enligt denna nyckel är de övergripande och fasta kostnaderna för
KHS:s verksamhet:
 lokalkostnader
 kostnader för stödsystem
 kostnader för kontorsutrustning
 verkstads- och förrådsutrustning
 personalkostnader – ledning av KHS samt andra kostnader i enlighet med
överenskommelse.
11 Fördelningsnyckel – KHS:s standardutbud (konsumtion)
Denna rörliga del av KHS finansieras genom att respektive nyttjare betalar för sin förbrukning
enligt en självkostnadsbaserad á-prissättning (per timma, per styck eller motsvarande). Priset sätts
av KHS efter att ha inhämtat uppskattade och/eller garanterade volymer från deltagande
kommun. Priserna kan variera beroende på bland annat garanterade volymer.
De kostnader som skall fördelas enligt denna nyckel är de volymberoende, rörliga kostnaderna
för KHS:s verksamhet, det vill säga:
 Personalkostnader; andel av personalkostnaden, inkl. omkostnader, motsvarande
tidsåtgången för utprovning, anpassning, specialanpassning, reparation, samt i viss mån
även besiktning och rekonditionering.
 Kostnader för köpta tjänster av underleverantörer – exempelvis transporter,
rekonditionering, sänghantering och lyfthantering (dessa kan preciseras som styckpriser,
timpriser eller kostnad per tur/motsvarande).
12 Fördelningsnyckel – KHS specialöverenskommelser
Denna individuellt varierande del av KHS samarbetet finansieras av respektive deltagande
kommun och baseras på KHS:s självkostnadskalkyl, inkl. riskpåslag, för att utföra den/de aktuella
tjänsterna.
Samtliga kostnader som uppstår med anledning av en beställning om en specialöverenskommelse
skall belasta den aktuella deltagande kommunen.
13 Betalningsvillkor
KHS:s basutbud debiteras halvårsvis i förskott under mars och september varje år.
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KHS:s standardutbud och specialöverenskommelser debiteras utifrån faktisk förbrukning
månadsvis i efterskott.
Faktureringsvillkor är 30 dagar netto.
14 Ansvar
KHS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och bestämmelser.
KHS ansvarar vidare för att de tjänster som utförs åt kommunerna utförs på ett professionellt
sätt och i överensstämmelse med normal standard för respektive bransch/typ av åtagande.
15 Ansvarsbegränsning
KHS ansvarar för det fel eller den försummelse som ligger KHS till last vid utförande av uppdrag
enligt detta avtal och skall ersätta den skada som åsamkats deltagande kommun eller tredje man
gentemot vilken deltagande kommun svarar. Sådan ersättningsskyldighet skall dock vara
begränsad till tio basbelopp, baserat på gällande basbelopp i oktober året före skadan uppstod.
Vidare gäller att sådant fel eller försummelse skall påtalas till KHS senast inom en månad från det
att det påstådda felet eller försummelsen upptäcktes av deltagande kommun, eller inom sex
månader från det att felet eller försummelsen borde ha upptäckts av deltagande kommun. Om
inte felet eller försummelsen påtalats inom dessa frister, kan inte längre KHS ställas till ansvar för
saken.
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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, Torsås och 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. 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 kommuns fullmäktige 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
Den gemensamma nämnden ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Respektive kommun
utser en ledamot och en ersättare. Kalmar kommun utser ordförande, Västerviks kommun
utser vice ordförande och Oskarshamn utser andre vice ordförande i nämnden.
Nämndens presidium består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.
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.

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │
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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.
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.
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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 § 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 värdkommunen
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 § Personuppgiftsansvarig
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens
verksamhetsområde.
15 § Arkiv
Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde.
16 § Ersättning till förtroendevalda
Ledamöter och ersättare erhåller arvode enligt Kalmar kommuns arvodesregler för förtroendevalda. Ordförande erhåller ett fast årsarvode om 10%, vice ordförande erhåller ett fast årsarvode om 6 % och andre vice ordförande erhåller ett fast årsarvode om 3%. Arvodeskostnaderna ska belasta den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet.
17 § 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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Bilaga 4

Verksamhets- och budgetuppföljning för år 2019
Allmänt
En fungerande ekonomistyrning förutsätter att det finns en utvecklad ekonomi- och
verksamhetsuppföljning. Ekonomistyrningens främsta uppgift är att signalera
avvikelser så att organisationen så snabbt som möjligt ska kunna göra förändringar i
verksamheten.
Hjälpmedelsnämnden ansvarar för uppföljning av ekonomi och verksamhet inom
sitt verksamhetsområde. Uppföljning ska ske på nivåer enligt nedan:
 Verksamhetsnivå
 Enhetsnivå (Kalmar och Västervik)
Åtgärder vid konstaterad/befarad budgetavvikelse
Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats, är varje nivå i organisationen med
ekonomiskt ansvar skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så
att budget kan hållas.

Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag, dvs.
ekonomin utgör gräns för verksamhetens omfattning.
Hjälpmedelchefens /verksamhetens uppföljning
Uppföljning ska ske i form av:





Månadsrapport till hjälpmedelsnämnden (1:a efter februari månad, smtr mars)
Verksamhets- och budgetuppföljning efter april(1:a tertialuppföljning)smtr maj
Delårsrapport till hjälpmedelsnämnden efter augusti, smtr september
Årsredovisning till hjälpmedelsnämnden

Utfallskommentarer vid budgetuppföljning
hjälpmedelsnämndens ekonomiska utfall kommenteras utifrån:
-Hjälpmedelscentralen enhet Kalmar
-Hjälpmedelscentralen enhet Västervik
-Omsättning hjälpmedel
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Uppföljning på enhetsnivå
VUF(verksamhetsuppföljning) på enhetsnivå görs en gång på våren och en gång på
hösten. Budgetuppföljning sker per enhet efter april månad och efter augusti (datum
enligt nedan).
Budgetuppföljning göres i varje enhet löpande månatligen av resp. chef.
I Hypergene* ska enheternas uppdrag, mål och aktiviteter följas upp tertialvis.
10 maj

Verksamhets- o månadsuppföljning för april

13 sept

Delårsbokslut per 190831 inkl verksamhetsuppföljning

17 april

Uppföljning av enhetens mål i Hypergene

22 augusti

Uppföljning av enhetens mål i Hypergene

13 december

Uppföljning av enhetens mål i Hypergene

24 jan -2020

Bokslutsrapport avs 2019

Återkoppling till enheter
Verksamhetschefen ansvarar för att verksamhetens samtliga enhetschefer får en
återkoppling på respektive enhets ekonomi- och verksamhetsuppföljning löpande.
Intern kontrollplan 2019
I samband med uppföljningarna efter april och efter oktober skall uppföljning
av den interna kontrollplanen redovisas.

*Uppföljningarna i Hypergene är ej uppsatta vid årets ingång. Ambitionen är att dessa ska komma
igång under året.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 73

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-02

73

Dnr 2018/19 109 KS

Motion (Per Lubin nÖP) - omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att frågan behandlas i slutrapporten från beredningen Sveriges Bästa Äldreomsorg varifrån eventuell utredning måste
utgå.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med menyer, på vilka det alltid ska finnas minst två rätter att välja mellan
vid varje huvudmål, samt ett salladsbord värt namnet.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 10 motionen till socialnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Socialnämnden 2018-10-24 § 134 med förslag att avslå.
Remissvar Borgholm Energi AB att de ser positivt på idén men att den måste utredas.
Socialnämndens bedömning
Socialnämnden anser att förslaget i motionen är bra. Däremot ligger inte ansvaret
för kosten under socialnämnden. Socialnämnden anser därför att motionen måste
avslås av socialnämnden men däremot beredas av Borgholm Energi AB.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde föreslås att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att frågan behandlas i slutrapporten från beredningen Sveriges Bästa Äldreomsorg.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 93

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

93

Dnr 2018/24 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - återskapa tillagningskök vid kommunala
äldreboenden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att frågan om återskapande av tillagningskök
hanteras i fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta återskapa tillagningsköken vid de kommunala äldreboenden där
sådana saknas.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 15 motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen anses besvarad.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunfullmäktige inrättade 2017-09-18 § 152 fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa Äldreomsorg med uppdrag att arbeta fram förslag inom Boende/miljö, Omsorg, Personal och Digitalisering.
Beredningen har lämnat in slutrapporten och kommunstyrelsen återremitterade
2019-01-29 § 3 rapporten till kommunchefen för att komplettera med kostnader/
förslag, bedömt kvalitetsförbättring/förslag och en prioritering av förslagen med tidplan. Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april inför beslut i
kommunfullmäktige.
Efter beslut i kommunfullmäktige kommer förslagen att behandlas i budgetprocessen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 94

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

94

Dnr 2018/31 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - utveckling av kommunala trygghetsboenden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att frågan om utveckling av kommunala trygghetsboenden hanteras i fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta satsa på att utveckla kommunala trygghetsboenden för äldre som ej på
grund av sjukdom är i behov av särskilt boende.
- att vid placeringen av dessa ska särskilt fästas vid närhet till daglig service
som matvarubutik, närhet till social samvaro, attraktiv boendemiljö i övrigt
samt att dessa trygghetsboenden sprids ut till olika delar av kommunen.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 22 motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen anses besvarad.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunfullmäktige inrättade 2017-09-18 § 152 fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa Äldreomsorg med uppdrag att arbeta fram förslag inom Boende/miljö, Omsorg, Personal och Digitalisering.
Beredningen har lämnat in slutrapporten och kommunstyrelsen återremitterade
2019-01-29 § 3 rapporten till kommunchefen för att komplettera med kostnader/
förslag, bedömt kvalitetsförbättring/förslag och en prioritering av förslagen med tidplan. Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april inför beslut i
kommunfullmäktige.
Efter beslut i kommunfullmäktige kommer förslagen att behandlas i budgetprocessen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 72

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-02

72

Dnr 2019/31 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - Mötesplatser för äldre
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad då det redan idag finns mötesplatser för äldre och
att frågan om mötesplatser behandlas av fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa äldreomsorg

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-01-15
- att inrätta mötesplatser för äldre varav en minst i Borgholm och en i Löttorp.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-02-11 § 30 till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse 2019-03-13 med förslag på avslag.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns behov av att inrätta mötesplatser för äldre, varav en i Borgholm och en i Löttorp. Detta grundar sig på följande:
● Kommunen sponsrar i dagsläget lokalhyran för PRO och SPF i Borgholm och
Köpingsvik som i sin tur möjliggör för pensionärsföreningarna att ordna verksamheter för våra äldre i kommunen.
● Träffpunkten på Åkerbohemmet har öppet tisdagar och torsdagar mellan 10:0015:00. Där finns aktiviteter såsom gympa, bingo, spela spel, önskemusik etc.
● Träffpunkten i Borgholm erbjuder samvaro med aktiviteter för olika intressen:
Bingo, hantverksdagar, gruppgymnastik, spel, frågestunder, musikunderhållning,
temadagar etc.
Till detta kan läggas att det pågår ett arbete för att förbättra äldreomsorgen ytterligare inom ramen för den äldreberedning som tillsatts.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 95

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

95

Dnr 2018/32 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - avsätta medel i 2019 års budget för skapande
av Sveriges bästa äldreomsorg.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad med att budgetering utifrån fullmäktigeberedningens slutrapport om Sveriges Bästa äldreomsorg beslutas i annat ärende.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att uppdra åt budgetberedningen att planera för att redan i nästa års budget ha
medel avsatta för att med konkreta åtgärder kunna inleda skapande av Sveriges
bästa äldreomsorg.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-01-15 § 23 till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion 2018-01-06.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 med beslut om återremiss för kostnadsberäkning med mera.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen anses besvarad.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunfullmäktige inrättade 2017-09-18 § 152 fullmäktigeberedningen Sveriges
bästa Äldreomsorg med uppdrag att arbeta fram förslag inom Boende/miljö, Omsorg, Personal och Digitalisering.
Beredningen har lämnat in slutrapporten och kommunstyrelsen återremitterade
2019-01-29 § 3 rapporten till kommunchefen för att komplettera med kostnader/
förslag, bedömt kvalitetsförbättring/förslag och en prioritering av förslagen med tidplan. Kompletteringarna ska redovisas till kommunstyrelsen i april inför beslut i
kommunfullmäktige.
Efter beslut i kommunfullmäktige kommer förslagen att inarbetas i budget.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 96

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

96

Dnr 2018/38 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - efterhöra medborgarnas inställning om hur
gågatuperioden i centrala Borgholm ska fastställas
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då gågatuperioden beslutas av trafiknämnden efter dialog
med Borgholms Cityförening och näringsidkarna i Borgholm.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-10 att kommunfullmäktige beslutar
- att som grund för beslut om gågatan i Borgholm låta efterhöra medborgarnas in
ställning med någon av tre i motionen föreslagna metoder.
I motionen föreslår Lublin att kommunmedborgarna ska få lämna sina åsikter om
gågatan antingen genom:
- att kommunen skapar en digital medborgarpanel bestående av personer som är
skrivna i kommunen.
- att man anlitar ett opinionsinstitut för att göra en opinionsundersökning, eller
- att man låter hålla en rådgivande kommunal folkomröstning i samband med
kommande val.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-01-15 § 26 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion 2018-01-11.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag att motionen avslås.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att Lublins olika förslag skulle medföra en ökad
kostnad som kan anses onödig för ett beslut som ligger inom trafiknämndens ansvarsområde.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 97

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

97

Dnr 2018/66 109 KS

Motion (Per Lublin nÖP) - inrättande av medborgarombud
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommunens myndigheter redan idag har serviceskyldighet
vilket regleras i förvaltningslagen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-31
- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att se till att kommunmedborgarna i vår kommun får kostnadsfri tillgång till ett medborgarombud att kunna
vända sig till för råd och stöd vid problem med bemötandet/behandlingen från
kommunal verksamhets sida samt att medborgarombudet ges tillsyn över de
kommunala verksamheterna ur ett rent medborgarperspektiv.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 43 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion.
Förvaltningslagen.
Tjänsteskrivelse 2019-04-03 med förslag att motionen avslås.
Kommunledningskontorets bedömning
Efterfrågade insatser av medborgarombud regleras av förvaltningslagen
(2017:900) bland annat 6-9 §§ samt 13 §. Innebörden av dessa lagrum är att varje
enskild myndighet har att hjälpa den enskilde i dennes ärende, den så kallade serviceskyldigheten.
Serviceskyldigheten i förvaltningslagen är vittgående och det framgår att alla myndigheter så långt som möjligt ska hjälpa enskilda i dess kontakter med myndigheterna.
Även handläggningsformerna regleras i förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen där det framgår att gentemot den enskilde ska det föreligga service och hjälp
från handläggande myndighet.
Vidare har myndigheterna ett krav på att hjälpa/kommunicera med varandra i handläggningen i de enskilda ärendena för att underlätta för den enskilde. Den enskilde
ska med myndighetens hjälp lätt förstå hur handläggningen går till och hur handläggningsprocessen kommer att ske om det inte på förhand är enkelt att förstå för
den enskilde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

97

Konsekvensanalys
Ett inrättande av medborgarombud medför personalkostnader om cirka 550 tkr
(heltidanställning) om år. Eventuella kostnadsbesparingar är svåra att prognostisera då kommunens alla tjänstemän idag hjälper de enskilda utan att vara utsedda
som särskilda medborgarombud.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 33

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

33

Dnr 2019/32 604 UN

Motion Per Lublin nÖP Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Beslut
Utbildningsnämnd föreslår kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade motionen Återför årskurs 6 till mellanstadiet från Per
Lublin (ÖP) 2018-06-26 §140. Då beslutade kommunstyrelsen att remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-27 §20 att ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att uppdatera utredning ”Översyn av skolorganisationen” och återkomma till utbildningsnämnden i mars.
Diskussionen kring årskurs 6 har tidigare behandlats både av utbildningsnämnden
och kommunfullmäktige under 2017 i samband med besvarandet av ett medborgarförslag från 2015. Då togs dokumentet ”Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun” fram av utbildningsförvaltningen. Denna utredning ligger till grund
för utbildningsnämndens ställningstagande även denna gång, men kompletteras i
denna tjänsteskrivelse med uppdaterad information. 2017 togs även en kompletterande utredning av ekonomiska och fastighetsrelaterade konsekvenser fram. Denna utredning ligger med som underlag för ställningstagandet även denna gång.
Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun daterad 2017-08-16
Komplettering av utredning – återför årskurs 6 daterad 2018-01-16
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 13
Bedömning
I utredningen ”Översyn av skolorganisationen” beskrivs både pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för placeringen av årskurs 6. Läroplanen Lgr11 anger
kunskapsmål för de olika stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även lärarutbildningen är anpassad efter dessa stadier sedan 2011. Det som förändrats sedan införandet av
Lgr11 är att språkval blivit obligatoriskt från årskurs 6 inklusive betygssättning.
Sedan utredningen skrevs 2017 har några saker förändrats, vilka beskrivs nedan:
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Antalet elever som väljer friskola efter årskurs 6
De första åren som årskurs 6 flyttades över till Slottsskolan hade vi relativt många
elever som valde att byta till friskola till årskurs 7. Det var i princip en klass som
gick över till friskolor efter sexan. Dessa stora kullar, födda 2003 och tidigare håller
nu på att fasas ut. Elever födda 2003 går idag i årskurs 9. Bland de yngre årskullarna har inte samma trend fortsatt, utan endast ett fåtal elever har valt friskola efter
årskurs 6.
Lektionssalar på Slottsskolan
I stycket om lektionssalar i utredningen ”Översyn av skolorganisationen”, på sidan
9 beskrivs att årskurs 6 inför läsåret 17/18 fick en egen del av skolan, för att det
skulle skapa trygghet. Detta kommer man att från och med läsåret 2019/20 gå ifrån
igen på grund av att effekterna inte blev som väntat. Istället för att hålla årskurs 6
för sig själva anser skolan nu att det blir en bättre miljö och studiero om elever från
olika årskurser blandas. På så sätt får lärarna också bättre arbetslag där de följer
eleverna från årskurs 6-9 organisatoriskt.
Lokaler och organisation
I stycket 5.2 på sid 12 i utredningen ”Översyn av skolorganisationen” och även i
den den kompletterande utredningen från ekonomi- och fastighetsavdelningen diskuteras lokalbrist på Gärdslösa skola. Efter det att utredningarna skrevs har Gärdslösa skolas elever börjat ha slöjd i Köpings skola för att slöjdsalen i Gärdslösa inte
var anpassad för verksamheten. Därmed har ytterligare ett klassrum/grupprum frigjorts i Gärdslösa. Dock kvarstår problematik med toaletter och parkeringsytor.
I samma stycke står det att Viktoriaskolan kan behöva nyttja lokaler på Slottsskolan. Dock ser vi idag att prognosen för Viktoriaskolan är ett minskande elevunderlag och skolan kommer att gå från 200 elever till ca 140 inom de närmaste 5-6
åren.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna finns utförligt beskrivna i utredningarna och kan kort sammanfattas med:
-

Justerandes sign

Lokaler som står tomma på Slottsskolan.
Lärare som blir övertaliga på Slottsskolan på grund av ett minskat behov.
Behov av kompetensutveckling för lärarna på de mindre skolorna gällande betygssättning.
Organisatoriska utmaningar med undervisningen i moderna språk, som kan lösas med bussning av eleverna till Slottsskolan.
Minskade möjligheter till adekvat undervisning i hem- och konsumentkunskap
och NO-ämnen utan välutrustade ämnessalar, som kan lösas med bussning av
eleverna till Slottsskolan.
Ökat behov av lärare på de mindre skolorna, med bred kompetens i alla ämnen
– inte nödvändigtvis samma lärare som blir övertaliga på Slottsskolan.
Ökade möjligheter för barnen i årskurs 6 att fortsätta leka i och med utemiljön
på de mindre skolorna.
Ökade möjligheter till en rättssäker betygssättning i årskurs 6.
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Dagens sammanträde
Ordförande lämnar ordet fritt.
Madeleine Karström (KD) yrkar bifall till motion.
Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motion.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Madeleine Karströms (KD) förslag
och finner att mötet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Omröstning sker enligt följande: Den som stödjer arbetsutskottets förslag röstar ja.
Den som stödjer Madeleine Karströms (KD) förslag röstar nej. (JA = Avslå motion,
NEJ = Bifall till motion)
Vid omröstning avges 7 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster
Jeanette Sandström (S)
Irene Persson (S)
Benny Wennberg (C)
Eva Wahlgren (C)
Lars-Erik Larsson (V)
Björn Andreen (M)
Erik Arvidsson (SD)

Nej-röster
Madeleine Karström (KD)
Maria Steen (FÖL)

Reservation
Madeleine Karström (KD), Maria Steen (FÖL)
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Låt sexorna gå klart mellanstadiet på sin skola!
Snart ska fullmäktige fatta beslut om sexorna ska få gå kvar på sin mellanstadieskola även i
sexan eller om man ska gå sexan på Slottsskolan. Kristdemokraterna och Framtid Öland vill
anföra följande skäl för att låta sexorna gå färdigt hela mellanstadiet innan de flyttar till en
högstadieskola.
Stadier - Vår grundskola är indelad i tre stadier. 1-3, 4-6 och 7-9. Det naturliga är att man får
gå klart hela mellanstadiet innan man byter skola. Det skapar en ökad trygghet för både
barn och föräldrar.
Betyg och Nationella prov – I årskurs sex får eleverna sina första betyg som ska spegla deras
måluppfyllelse för hela mellanstadiet åk.4-6. Det bästa är att den lärare som har haft eleven i
årskurs fyra och fem också får göra nationella proven i årskurs sex med eleven och sedan stå
för den samlade bedömningen när betyg ska sättas.
Rasterna – På låg och mellanstadieskolorna är det mycket lek och rörelse på rasterna. Tyvärr
upphör ofta det när eleverna kommer till högstadiet. Ett samhällsproblem idag är för mycket
stillasittande därför är det mycket positivt att de får ett år till med rörelse, fotboll och andra
aktiviteter på rasterna. Forskning visar också att rörelse främjar inlärningen.
Moderna språk och hemkunskap – Det går att hitta lösningar på dessa två ämnen som är
nya i årskurs sex. Man kan åka in till Slottsskolan ett par gånger i veckan och läsa dessa
ämnen där och använda deras specialsalar för hemkunskap. Då får eleverna träffa på sina
blivande klasskamrater från de andra skolorna och får också känna på miljön vilket skapar
ökad trygghet. En mjuk övergång till högstadiet främjar inlärningen vilket har betydelse för
kommande skolår.
Framtiden – Vid en eventuell kommunsammanslagning underlättar det naturligtvis om vi har
samma skolorganisation när man vill ändra skolans upptagningsområde. T.ex. öka
Slottsskolans upptagningsområde söderut för att få fler elever.

Vi vill därför att Slottsskolan får bli en ren högstadieskola för årskurs 7-9 och att sexorna får
gå klart sexan på sin mellanstadieskola med början fr.o.m. höstterminen 2020.
Borgholm 2019-04-03
Madeleine Karström

Maria Steen

Kristdemokraterna

Framtid Öland
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121-143

Dnr 2018/96-109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) – återför årskurs 6 till mellanstadiet
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma.
Per Lublin (ÖP) framförde önskemål att motionen även ska lämnas till utbildningsnämnden, vilket ordföranden meddelar att kommunstyrelsen får ombesörja.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 redogör kommunchef Jens Odevall för hantering av medborgarförslag i samma ärende som avslogs av kommunfullmäktige 2018-03-19.
Kommunchefens bedömning är att det kan anses ytterst onödigt och ett slöseri med tid att ånyo lägga ned tid på att utreda ärendet, varför motionen
överlämnas för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 162 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar
- i första hand att motionen ska remitteras till utbildningsnämnden och
- i andra hand bifall till motionen.
Leif Gerhardsson (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; avslag på motionen, bifall till motionen samt remiss till utbildningsnämnden, vilka ska ställas
under proposition med start på remissyrkandet.
Proposition – remiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder remissyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i kommunfullmäktige.

_____________________________
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Dnr 2018/213 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - fler hållplatser för kollektivtrafiken i Borgholms
innerstad
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då den, liksom tidigare behandlad motion i samma ärende,
låser fast kommunen i ett antal detaljerade åtgärder.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-09-17
- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att hos landstinget påtala
behovet att kollektivtrafiken på busslinje 101 behöver angöra fler hållplatser i
Borgholms innerstad och att sträckningen Kalmar C och Borgholms Resecent
rum efter infarten till Borgholm leds via Tullgatan-Badhusgatan-Slottsgatan på
det sätt som den gick tidigare med nyttjande av där befintliga busshållplatser.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-11-19 § 210 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion 2018-11-17.
Kommunfullmäktige 2018-09-17 § 191 med avslag på Lublins motion gällande ”att
inleda förhandlingar med KLT i syfte att åtstadkomma ändamålsenligare linjesträckningar och nya hållplatser enligt ovan med bussarna genom Borgholm.”
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag på avslag.
Bedömning
Planarkitekterna i Borgholms kommun föreslår en liknande lösning gällande hållplats vid vårdcentralen/folktandvården, i fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik som antogs av Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 142. Översiktsplanen beskriver följande.
”Idag är det 400 meter från närmsta busshållplats till hälsocentralen. Rekommenderat maximalt avstånd är 100 meter (TRAST 2007). Genom att flytta närmsta hållplats och justera färdvägen kan detta avstånd uppfyllas.”
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Enligt rekommendationerna i TRAST (en handbok för trafikfrågor i stadsmiljö framtagen av Trafikverket, SKL och Boverket) är maximalt 100 meter mellan servicelinjenätets hållplats och vård, samt maximalt 400 meter mellan busshållplats och övrig service, 200 meter till tunga målpunkter.
Planarkitekternas utgångspunkt för fortsatt dialog med Kalmar Länstrafik är att undersöka möjligheten för hållplatser mellan Folktandvården och hälsocentralen. Då
ligger hållplatsen för linjetrafiken ca 100 meter från hälsocentralens entré och samma avstånd till folktandvårdens entré.
Kalmar länstrafik anser också att en hållplats belägen vid Borgholms hälsocentral
markant skulle öka möjligheten för invånare i Borgholms kommun att åka kollektivt
till vårdinrättningen. Kalmar Länstrafik tillstyrker därmed att Borgholms kommun
anlägger en hållplats, i vardera riktning, på väg 136,4, Norra infarten. När det gäller
delen av motionen som behandlar linjesträckningen är detta något som trafikplaneringen vid Kalmar Länstrafik följer upp med jämna intervall. Kalmar länstrafik kan
inte tillstyrka en sådan statisk formulering som framförs i motionen då trafiken planeras för att generera positiva effekter för majoriteten av resenärerna.
Tillgång till apotek är en typ av vård och bör ha samma närhet som till en hälsocentral. Från den befintliga busshållplatsen Societetsparken är det 100 meter till apoteket och från busshållplatsen Viktoriaskolan är det 200 meter till bibliotek. Gällande
apotek och bibliotek uppfylls därför rekommenderade avstånd redan i dag.
Borgholms kommun är väghållare för väg 136,4, Norra infarten. Det innebär att
Borgholms kommun ansvarar för planering, tillstånd, projektering och anläggande.
Hållplatsen utformas i samråd med Kalmar Länstrafik samt de trafikföretag som avses trafikera denna hållplats. Kalmar Länstrafik bidrar med hållplatsstolpar,
busstoppar, materiel för information till kund och vid behov även väderskydd.
Då det i dag saknas en ändamålsenlig kollektivtrafiklösning i anslutning till Borgholms hälsocentral bör Borgholms kommun inleda en dialog med Kalmar Länstrafik
kring en sådan lösning. En sådan dialog bör också kunna väga in hur eventuella
lösningar skulle påverka övriga resenärer. Denna lösning finns redan med i den av
kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna fördjupade översiktsplanen för Borgholm
Köpingsvik.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign
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Dnr 2018/214 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - övergångsställe, gångväg samt busshållplats
vid Hälsocentralen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avslå motionen då åtgärderna avseende övergångsställe och gångväg redan
tidigare är beslutade och ska verkställas samt att anläggning av busshållplats
ingår i fördjupade översiktsplanen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-11-17
- att kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen att se till att de anordnas en
busshållplats på norra infarten vid Hälsocentralen och verka för att den nyttjas av
linjetrafiken mellan Borgholm och Köpingsvik samt att det anordnas ordentliga
övergångsställen med tillhörande gångbanor vid Hälsocentralen och busshållplatsen.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-11-19 § 211 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2018-11-19 § 211.
Kommunstyrelsen 2018-09-25 § 175 anvisning av medel till ny gångväg och nytt
övergångsställe på Norra infarten till Hälsocentralen.
Kommunfullmäktige 2018-09-17 § 191 avslag på tidigare motion gällande förhandling med KLT om ändrade linjesträckningar och nya hållplatser, varav framgår att
hållplats på norra infarten vid Hälsocentralen ingår i Fördjupad översiktsplan.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 med förslag på avslag.
Bedömning
Motionen bör avslås då en del av åtgärderna redan är beslutade och ska verkställas samt att planering av hållplats ingår i antagen fördjupad översiktsplan.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Femårsöversikt
2018

2017

2016

2015

2014

666

219

-713

1 567

272

-37 426
-1 445

-36 621
-1 416

-35 027
-1 355

-30 380
-1 198

-29 644
-1 177

4 704

276

869

4 236

1 668

30 959
1 195

28 950
1 120

17 705
685

25 380
1 001

35 999
1 430

8 923
345

8 257
319

8 038
311

8 751
345

7 183
285

39 290
1 517

41 836
1 618

12 226
473

19 188
757

32 716
1 299

Pensionsåtaganden

1 885

2 156

2 559

2 559

3 901

Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Kassalikviditet
Rörelsekapital, tkr

29%
242%
95%
-937

29%
246%
104%
899

45%
220%
86%
-1 024

34%
290%
88%
-1 715

20%
397%
97%
-791

28
26 802

32
26 602

46
25 166

39
21 889

39
21 217

Periodens resultat
Nettokostnader
Nettokostnader (kr per invånare)
Investeringar
Totala tillgångar
Tillgångar (kr per invånare)
Eget kapital
Eget kapital (kr per invånare)
Totala skulder inkl.
ansvarsförbindelser
Skuld (kr per invånare)

Antal årsarbetare
Personalkostnader

1
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Förvaltningsberättelse
Om kommunalförbundet
Kommuner som vill samverka har flera olika samverkansformer att välja på: interkommunala avtal, interkommunala
företag, gemensam nämnd och kommunalförbund.
Kommunalförbund som samverkansform introducerades i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika former av
interkommunal samverkan på civilrättslig grund.
Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper men saknar beskattningsrätt.
Verksamheten finansieras genom debitering av medlemskommunerna.
Ölands Kommunalförbund bildades under en process mellan åren 1968 – 1970.
Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, daterad 1994,
anses detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar.

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

Resultatet för kommunalförbundet
Perioden uppvisar ett positivt resultat med 666 tkr vilket kan jämföras med 219 tkr per 2017-12-31.
Under året har investeringsvolymen uppgått till 4 704 tkr, vilken består av en ny tankbil, utbyte av personlig skyddsytrustning samt uppgradering av utryckningsfordon.

Organisation
Ordinarie ledamöter – personliga ersättare
Henrik Yngvesson (M) - Sebastian Hallén (L)
Ulrik Brandén (M) - Nina Åkesson Nylander (KD)
Anna-Kajsa Arnesson (C) - Anne Wilks (MP)
Matilda Wärenfalk (S) - Roger Hedh (S) t.o.m augusti, Kurt Arvidsson (S) fr.o. m. september
Margaretha Lööf-Johanson (S) - Bength Anderson (S)
Ilko Corkovic (S) – Eva-Lena Israelsson (S)
Sofie Loirendal (FÖL)- Annette Hemlin (FÖL)
Bertil Lundgren (MP) - Jan-Olof Forslund (S)
Marcel van Luijn (M) - Eddie Forsman (M)
Stig Bertilsson (C) - Peder Svensson (C)
Ordförande: Henrik Yngvesson (M).
Vice ordförande: Ilko Corkovic (S).
Under 2018 har följande förändringar inträffat: Roger Hedh (S) har avsagt sig sin plats som personlig ersättare.
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Förbundsdirektionen väljer inom sig ett arbetsutskott . Arbetsutskottet bestod 2018 av ordförande Henrik Yngvesson
(M), vice ordförande Ilko Corkovic (S) och Sofie Loirendal (FÖL).
Förbundschef: Ann Willsund . Biträdande förbundschef: Jens Odevall.
Förbundsdirektionen har under 2018 haft fyra sammanträden och arbetsutskottet har under 2018 haft fem sammanträden.
Ekonomiadministrationen har under 2018 hanterats av Mörbylånga kommun. Personaladministrationen har hanterats
av Borgholms kommun.

Balanskrav
Redovisning av ackumulerade negativa resultat
2018

2017

Periodens resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

666
666

219
219

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

666

219

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat
Varav från år 2017
Varav från år 2016
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen
+ Synnerliga skäl att inte återställa
+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år

-494
-494

-713

172
-

-713
-494
-494
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Verksamhetsberättelser
Allmän verksamhet
I den allmänna verksamheten inryms följande verksamheter: Direktionen, projektmedel/oförutsedda kostnader samt
EU-samordnare.
Direktionen: Här hanteras sammanträdesersättning för presidiet, förbundsdirektionen och möten relaterade till övrig
verksamhet inom kommunalförbundet t.ex. frågor gällande turism. Under 2018 har arbetsutskottet haft fem sammanträden och förbundsdirektionen fyra sammanträden. Inom ramen för direktionen hanteras även all annan administrativ verksamhet.
Projektmedel/oförutsedda kostnader: Här finns möjlighet till medfinansiering, i ringa omfattning, gällande Ölandsgemensamma projekt.
EU-samordnare: EU-samordnaren ansvarar för information och rådgivning till Ölandskommunerna, företag, organisationer och kommuninvånare om EU:s fonder och program. EU-samordnaren är även kommunalförbundets sekreterare.

Periodens väsentliga händelser
Räddningstjänst Öland presenterade under 2018 tre åtgärder inför perioden 2019 – 2022 för att säkerställa räddningstjänstens framtida behov:
1.

Se över, tillsammans med kommunerna, vilka kommunala tjänster som skulle vara lämpliga att kombinera
med deltidstjänst som brandman och lägga över dessa tjänster på räddningstjänsten.

2.

Utöka räddningstjänstens resurser dagtid genom att anställa nio personer. Dessa personer ska ha som huvudarbetsuppgift räddningstjänstens administrativa uppgifter men även ha beredskap som del av sin tjänst under
dagtid. Av dessa tjänster har två placerats i Löttorp, två i Borgholm, tre i Färjestaden och två i Mörbylånga.

3.

Införa FIP (Första InsatsPerson) på stationerna. FIP innebär att en brandman har en mindre bil, typ pickup,
med sig hela tiden under sin beredskap och åker på larm direkt, utan att först åka via stationen.

Under 2018 rekryterades en ny turistchef. Johan Göransson tillträdde sin tjänst i november månad.
Kommunalförbundets administration har under 2018 strukturerats och byggts upp från grunden. Styrning och ledning, såväl i form av tjänstemannaorganisation som i form av rutiner, styrdokument och policys är nu jämförbara med
de administrativa förutsättningar som gäller inom medlemskommunerna.
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Turistorganisationen
Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla Öland som
en attraktiv destination mot turister i nationellt och internationellt. Turistorganisationen ansvarar och deltar i
regionens marknadsråd rörande den internationella marknadsföringen av Kalmar Län.
Turistbyråer bedrivs på två fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. I
övrigt bedrivs elva Infopointer, på ICA butikerna från norr till söder, året runt.
Turistorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för turismnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även hålla sig
informerade om den privata näringens utveckling och planer.

Periodens väsentliga händelser
Marknad
Sociala medier rullar med kontinuerliga inlägg med större händelser så som uppskattade tävlingar, microinfluenser, livesändningar, stories etc.
Kampanjer i sociala medier har rullat, filmer så som "boka på oland.se" och ”Felicia testar”, ”Mat i Världsarvet”.
Marknadsföring via lystavlor längs E22 norr och söder om Kalmar.
Marknadsföring med olika typer av budskap på banners på sidorna Aftonbladet, klart.se, Svd, Omni och tv.nu.
Marknadsföringen har riktats till personer som befinner sig på Öland med omnejd.
Annonsering i Kalmars sommarmagasin som distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet samt till privatpersoner i sydöstra Sverige, inklusive Gotland och Öland.
Våra trycksaker har distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet, samt till privatpersoner som efterfrågat
en broschyr. De har även distribuerats på Öland, så som på diverse boenden och attraktioner samt på de 11
Infopointsen. Den nya broschyren, 101 Öländska Pärlor, har fått ett mycket positivt välkomnande och ca 45
000 broschyrer är utdelade på Öland och i Kalmar.
80% av marknadsföringen har använts för att locka potentiella gäster till Öland och 20% har använts till att
marknadsföra händelser och aktiviteter till människor på Öland.

Destinationsutveckling
På grund av olika parametrar lanseras den nya matsidan ”Smaker på Öland”, som är en del av www.oland.se,
våren 2019. Implementeringsarbetet börjar i september, bl.a. med ett flertal möten med Mat/Måltidsbranschen.
Fortsatt informering kring ”cykelvänliga företagande” med näringen med ett positivt bemötande som resulterat
i att fler vill vara en del av cykelturismen.

Turistbyråverksamheten
Säsongspersonal började i maj och juni. i Början av juni genomgick personalen utbildning inom bokningssystemet, rutiner och Ölandskunskap.
Säsongspersonalen har, trots det varma klimatet i lokalerna, utfört ett mycket bra jobb.
Inköp souvenirer till turistbyråernas ”butiker”.
Mobil turistbyrå på fält har utförts vid sex tillfällen, alla kopplade till ett evenemang eller en händelse som lockar folkströmmar.
Två nya InfoPoints har startats upp; Ica Almers och Ica Köpingsvik.
”Infoväggarna” utanför turistbyråerna, med turistinformation och kartor, har uppskattats av våra gäster, särskilt
under kvällar eller tidiga morgnar då turistbyråerna varit stängda.

Övrigt
Ny turistchef anställdes i november 2018 och arbetet med de 8 målen har inletts.
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1. Lägg inte tid och pengar på nya visioner och strategier – de är bra de som finns!
2. Fokus ska ligga på att göra handling av våra strategier.
3. En revidering och synkronisering ska genomföras av de redan framtagna dokumenten.
4. En operativ arbetsgrupp ska finnas för nystarten av organisationen.
5. Strategin ska brytas ner i taktiska/operativa ett årsplaner och skapa system för och genomföra årliga utvärderingar
6. Prioritera turismnätverket.
7. Skapa ett långsiktigt och strategiskt samarbete med Kalmar i en gemensam framtidsgrupp.
8. Rekrytera en turistchef med fullt ansvar under den operativa arbetsgruppen. Fokusera på gott ledarskap och
lyhördhet.
Partnerskap Öland ämnar starta upp under våren 2019 och de företagen som vi träffat under de sista månaderna har varit mycket positiva till en omstart.

Statistik
Statistiken är ett arbete som inletts ihop med nationella nätverket SNDMO (Swedish Network of Destination
Management Organisations) och Kalmar för att tillgodose Öland med bra statistik framöver. Under våren 2019
är förhoppningen att vi kan ha bra material som är tillförlitligt och mätbart över tid.

De kommersiella gästnätterna för 2018 är en liten minskning från året 2017 med ca 2 % (ca 30 000 gästnätter)
till 1,4 miljoner kommersiella gästnätter på helårsbasis.
Ölandsbron (i båda riktningarna - juni, juli och augusti) minskat med 17 000 fordon under 2018.
Vår analys av minskningen är delvis att det under år 2017 var ett väder som inbjöd människor att förflytta sig
mer än under 2018.
Turistbyrå Borgholm minskade med 4.500 besökare (-22%) (maj, juni, juli och augusti)
Turistbyrå Färjestaden minskade med 5.500 besökare (-15%) (maj, juni, juli och augusti) Siffrorna gällande
besöksantalet i Färjestaden i maj är dock en ökning med 28%.
Vår analys gällande minskningen av besöksantalet i respektive turistbyrå beror på det onormalt varma klimatet
och det faktum att våra besökare inte haft energi till att söka information eller tips till en aktiv semester. Sol och
bad har i år varit en prioritet.
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Oland.se har under juni-augusti ökat med 0,15 % vad det gäller unika besökare. Totalt antalet unika besökare är
300 000 på helår.
Cyklapaoland.se har under juni-augusti minskat med 12,29 % vad det gäller unika besökare. Ca 31 000 unika
besökare på helårsbasis
Betyg på Google gällande turistbyråerna 4,6 (av totalt 5 poäng).

Samarbeten
Ljus på Kultur: Tillsammans med kulturförvaltningarna i de tre kommunerna och destination Kalmar jobbas
det nu för fullt med att fylla upp den nya hemsidan med aktiviteter inför evenemanget i v. 44.
Mat i världsarvet arrangerades för andra året i rad i Mörbylånga hamn 19-20 juli. Arrangemanget var mycket
lyckat och planeringen för 2019 är redan igång. Nytt för i år var en politisk valdebatt kring matfrågorna, ledd av
LRF. Ölands Turismorganisation sitter med i MIVs ledningsgrupp.
Regionförbundet i Kalmar Län angående den internationella marknadsföringen.
Totalt ingår Ölands turismorgansiation i 15-talet nätverk.

Aktuella kampanjer och marknadsaktiviteter
Aktuella kampanjer/marknadsaktiviteter i samarbete med Marknadsrådet och Regionförbundet i Kalmar Län

Digitalt

På outdooractive.de, som är en av Tysklands största webbsida för vandring, cykling och andra outdooraktiviteter lyfter vi Ölandsleden (cykling) i en kampanj tillsammans med VisitSweden. Under juni låg vi med information om hela regionen (småland/Öland) på deras första sida och Cykla på Öland var det som var mest klickat
utav våra olika kampanjer
https://www.outdooractive.com/de/radtour/smaland/durch-natur-und-kultur-auf-oeland/26934607/

Pressutskick

Visit Sweden i Norge gjorde ett pressmeddelande om Pride och då fick vi med vår ”PrideCamping” på Öland
http://www.mynewsdesk.com/no/visitsweden/pressreleases/stolt-feiring-i-hele-sverige-i-sommer-pride-hossoeta-bror-og-soester-2538616
Vi har haft en editorial i norska Dagbladet tillsammans med Småland och Halland. Den är utformad som en
rundresa och Öland har med flera saker samt även huvudbilden för hela artikeln som är från Böda.
https://www.dagbladet.no/annonse/denne-rundturen-vil-barna-elske/69853933

Journalistbesök

Under perioden har vi fått besök av åtta journalister via Regionförbundet i Kalmar län som besökt Öland av
olika anledningar och under olika teman. Responsen från journalisterna har varit mycket god, och de har varit
mycket nöjda med sina besök och sättet de har blivit omhändertagna på. Nu väntar vi bara på reportagen som
publiceras under 2019

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser
Införandet av GDPR har gjort att hemsida, facebooksida, databas gåtts igenom och olämpliga bilder har rensats
bort. GDPR är inget jätteproblem för Öland, då de flesta och bästa bilderna är på landskapet och inte på människor.
Kalmar och Glasriket har inviterat oss att diskutera en ny destinationswebb. Detta då den befintliga numera är
tekniskt gammal och uppfyller inte längre besökarnas krav. Ingen tvekan om att behovet för en ny web för
Öland är stort.
Trenden för bokningen av boende på destinationers webbsidor minskar i hela landet, vilket medförts att bokningen även minskat hos oss. I år med en minskning på ca 30-40%. Vi har inga definitiva siffror för än bokningssäsongen är slut. Behovet av att boka över disk är fortfarande stort på Öland, dessutom är bokningen en
viktig service hos en turistbyråverksamhet.
Informationen kring de privata boendena har setts över och uppdateras för att uppnå en mer säljande sida.
Hemsidan, oland.se ska under hösten genomgå en inventering på samtliga tre språk, svenska, engelska och
tyska. Innehållet uppdateras efter behov.
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En marknadsplan gällande nationell och internationell marknad för 2019 ska tas fram under kommande perioder och är i stort sett klar och arbetas efter.
En plan gällande utformning och distribution för organisationens turistbroschyrer ska tas fram och arbetet med
dem rent praktiskt ska påbörjas.

Mål 2018
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.

Perspektiv – Kund
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mått

Mål 2018

Antal möten med näring

50

Undersökning min sommar på
Genomförs 1/9 -18
”Öland 2018”

Resultat

2018-12-31

Analys

54

Då november och december varit en omstart
av organisationen har flertalet av näringslivets
träffar skett de två sista månaderna.

Har genomförts 1/9

Planen är att genomföra undersökningen under
september.

Perspektiv – Utveckling
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Resultat
2018-12-31

Analys

Marknadsråd och länsturismråd 12

5

Marknadsrådsgruppen inkl länsturismråd har
inte som mål att genomföra 12 möten per år.
Möten genomförs omkring 6 ggr per år.

Nationella samråd

SNDMO 1 st, KKN SNDMO ses två ggr per år. KKN genomförs
2 st
vid fyra tillfällen.

Mått

Mål 2018

5

Perspektiv – Medarbetare
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mått

Mål 2018

Resultat
2018-12-31

Analys

Medarbetarsamtal

3

1

Medarbetarsamtal har skett en gång med Jens.
Vi har inga fler inplanerade.

Praktikplatser

2

1

Vi
har
haft
en
praktikant
från
Linnéuniversitetet under våren. Fler har inte
planerats in för året.

Talare utbildningar

4

3

3 föreläsning har skett under året.

Perspektiv – Ekonomi
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mått

Mål 2018

Resultat
2018-12-31

Analys

Kvartalsvis uppföljning

4

4

Har genomförts enligt plan.

12

Månadsvis avstämningar sker regelbundet med
ekonomiavdelningen i Mörbylånga kommun
och Sara Malmgren har gjort ett fint jobb ihop
med organisationen för att få ordning och reda

Månatlig uppföljning

12
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Cykelprojektet Fyr till Fyr
Verksamhet
Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Ölands kommunalförbund, Regionförbundet, Trafikverket, Tillväxtverket och EU. Första etappen
avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 under perioden 2015- 2018 med de båda kommunerna och Trafikverket som
samarbetspartners.

Vision
Att skapa en sammanhängande turistcykelled av hög kvalité på hela Öland och därmed generera fler turister och skapa
en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.
Periodens väsentliga händelser
Utförande av ytterligare en delsträcka har upphandlats och påbörjats. En delsträcka har avslutats och ytterligare en
delsträcka är i det närmaste färdig. Tv¨delsträckor har överlämnats till Länsstyrelsen för erforderliga beslut.
Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser
Projektering pågår på ytterligare två delsträckor. Ambitionen är att upphandla och påbörja ytterligare delsträckor under
2018. Förmodligen kommer projektet inte kunna slutföras under avtalsperioden. Förhandling bör ske med Trafikverket om en förlängning av projekttiden att även omfatta 2019.
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Räddningstjänsten
Verksamhet
Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska också ansvara för att åtgärder vidtas så
att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet
som åvilar förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa handlingsprogram efter hörande av
förbundsmedlemmarna. Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering.

Periodens väsentliga händelser
•

Lördagen den 5:e maj hade nätverket för Kvinnor inom Räddningstjänsten (KiRtj) i södra Kalmar län möte
på Kalmar brandstation. Nätverket finns till för att ta upp och belysa kvinnors situation i räddningstjänsten.
Temat för årets möte, där även räddningscheferna medverkade, var vad som händer efter #MeToo. Detta är
något vi kommer arbeta vidare med.

•

Tyfonerna för VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) är nu installerade i Färjestaden och Mörbylånga.
Dessa testades första gången den 3 september.

•

Under sommaren har vädret inneburet en extrem situation med omfattande skogsbränder, framförallt norrut i
landet. Räddningstjänsterna i Kalmar län har tillsammans med räddningstjänsterna i Jönköping och Östergötlands län bildat ett kluster som tillsammans skickat förstärkningar till bränderna. Personalen som varit på
plats har fått mycket beröm.

•

I länet har det också varit en del skogsbränder. Från Öland har förstärkningar skickats till framförallt skogsbränder i Oskarshamn.

•

Vår egen hantering av läget har inneburit att det förstärktes med en person i beredskap för stabsarbete, det
har arbetats gemensamt i länet för att kunna stötta varandra med resurser. Även Jönköping och Östergötlands län har varit med i detta arbete. Exempelvis hanterades en skogsbrand i Hultsfreds kommun helt och
hållet av styrkor från Jönköping då Hultsfred redan var upptagna av en annan brand. Dessa förberedelser har
känts mycket bra, vid en skogsbrand är det ingen som klarar sig själv.

Omvärldsanalys, utmaningar och kommande händelser
Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att bemanna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större risker för räddningspersonal
vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att räddningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta nya risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid.
Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten på sikt inte
klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska styra vilken förmåga
räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara tvungen att anpassa sin förmåga
utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns.
Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund av det inte
behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns några brandmän att tillgå
under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid trafikolyckor med nya bränsleformer, på
grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för dessa nya risker inte finns i organisationen. Eftersom det
blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap och hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre
över tid om inget görs snart. Sänkning av räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt
med att problemen ökar. Detta för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga
mycket tid på att försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna minskar.
På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för att kunna
upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland annat än precis vid
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bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs.
Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare och företag
på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att Ölands Kommunalförbund
inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt skydd mot olyckor. Den utredning som har
gjorts om räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för att möta de problem som finns.
Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen efter de
risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt förmåga att kunna
hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom en ganska snar framtid kommer förmågan
sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella förbättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det
i framtiden kommer finnas en räddningstjänst överhuvudtaget.

Mål 2018
Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp utifrån fyra perspektiv/målområden.

Perspektiv – Förebyggande verksamhet

Verksamhetsmål:
•

Verka för ett likvärdigt skydd mot olyckor på hela Öland.

•

Ha ett gott och effektivt bemötande mot privatpersoner och verksamheter

Aktiviteter för att uppnå mål:
•

Utföra tillsyner enligt LSO och LBE i enlighet med uppgjord tillsynsplan.

•

Genomföra brandskyddsutbildningar till allmänheten samt kommunerna.

•

Tillse att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt gällande bestämmelser.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
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Mått

Mål 2018

Utföra tillsyner enligt
tillsynsplanen

Följa planen

Tjänsteanteckning
från första
tillsynsbesöket ska
skickas ut inom en
Tillsynerna ska genomföras på vecka i 70 % av
ärendena, inom två
ett effektivt sätt
veckor i 90 % av
ärendena och inom
tre veckor i 100 %
av ärendena.
Samtliga elever i
årskurs 2, 5 och 8
Genomföra utbildning för barn
ska genomgå
utbildning
Genomföra 20
Utbilda kommunernas personal utbildningstillfällen
för respektive
i D-HLR samt brand
kommun
Följa upp sotning och
Uppföljning ska ske
brandskyddskontroll med
under 2018
Sotaren Sandher

Resultat
2018-12-31

Analys

På grund av mycket hög
arbetsbelastning har en prioritering
Samtliga tillsyner har
behövt göras. I och med det har
inte kunnat planeras
tillsynsverksamheten prioriterats ned.
in under hösten.
Ca 1/3 av de planerade tillsynerna
strukits.
Tjänsteanteckningen
har skickats ut inom
en vecka vid 95% av
Målet har inte uppfyllts på grund av ett
tillsynerna, inom 2
enstaka fall. Resultatet bedöms därför
veckor i 97% av
vara godtagbart ändå.
tillsynerna och inom
tre veckor i 97% av
tillsynerna.
Utbildningarna har
genomförts enligt
plan.

Utbildningarna har genomförts enligt
plan.

Utbildningarna har
genomförts enligt
plan.

Utbildningarna har genomförts enligt
plan.

Fyra möten är
genomförda

Uppfattningen är att uppföljningen av
verksamheten fungerar bra med dessa
uppföljningsmöten.

Perspektiv – Operativ verksamhet
Verksamhetsmål:
•

Utrustning och fordon för operativa uppdrag ska vara funktionsdugliga och ändamålenliga.

•

Räddningsinsatser ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

Aktiviteter för att uppnå mål:
•

Utrustning och fordon ska besiktigas och servas enligt lagkrav och enligt tillverkares rekommendationer.

•

Uttjänt/ej ändamålsenlig utrustning ska bytas ut.

•

Insatser ska vid behov utredas för att dra lärdomar och utveckla verksamheten inför framtida insatser.

•

Utveckla den operativa samverkan med räddningstjänsterna i södra Kalmar län.
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Mål 2018

Mått

Service och underhåll enligt plan Genomföras enligt
plan
Personlig skyddsutrustning ska
bytas ut

Bytas under 2018

Inleda utökad operativ
samverkan med
räddningstjänsterna i södra
Kalmar län

Någon form av
utökad samverkan
påbörjad

Resultat
2018-12-31

Besiktningar, service
osv. är genomfört
enligt plan.
Personlig
skyddsutrustning är
utbytt.
Samverkan påbörjad
avseende
befälsresurser samt
dykresurser.

Analys

Besiktningar, service osv. är genomfört
enligt plan.
Personlig skyddsutrustning är utbytt.

Med tanke på den situation som rått
under sommaren är en fortsatt
utveckling av samverkan nödvändig.

Perspektiv – Medarbetare
Verksamhetsmål:
•

Medarbetarna ska trivas på räddningstjänsten.

•

Medarbetarnas kompetenser ska tas tillvara och utvecklas.

Aktiviteter för att uppnå mål:
•

Årliga medarbetarsamtal med samtlig fast anställd personal.

•

Aktivt arbeta för att medarbetare med särskild kompetens ska få nyttja denna.

•

Öka medarbetarnas kompetens genom lämpliga utbildningar.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Resultat

Mått

Mål 2018

Medarbetarsamtal

120 medarbetarsamtal Medarbetarsamtal
med samtlig personal
har hållits
Fyra möten har hållits
4 möten med varje
grupp

Hålla möten med de särskilda
arbetsgrupperna inom olika
ämnesområden
Kompetensutveckling

2018-12-31

Analys

Det upplevs som positivt att även
deltidspersonalen har medarbetarsamtal
Detta har visat sig vara ett effektivt sätt
att planera och genomföra övningar på

Lämplig personal ska Flera
Flera personer har kompetensutvecklats
genomgå relevanta
vidareutbildningar har och fått ta större ansvar vilket upplevts
vidareutbildningar
genomförts.
vara positivt

Perspektiv – Ekonomi
Verksamhetsmål:

Verka för en välplanerad ekonomi som håller sig inom givna ramar.
Aktiviteter för att uppnå mål:
•

Intern ekonomiuppföljning varje månad.

•

Intern kvartalsvis jämförelse med motsvarande period tidigare år för att se ekonomiska tendenser.

•

Avvakta med stora inköp som inte måste köpas in omedelbart till slutet på året, för att kunna skjuta fram dem
till nästkommande år om budgeten inte tillåter inköpen innevarande år.
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Resultat

Mått

Mål 2018

Månadsvis intern
ekonomiuppföljning

12

12

Kvartalsvis intern jämförelse
med tidigare år

4

4

2018-12-31

Analys

Detta ger en tydlig bild av hur
ekonomin ligger till. Det behöver dock
kompletteras med prognoser över
kommande utgifter
Ger en bra bild av hur ekonomin ligger
till

Sammanfattning
Sommaren har inneburit stora påfrestningar på hela räddningstjänst-Sverige och tydligt visat på de stora behoven
av samverkan, samarbete och större organisationer. Även den stora räddningstjänstutredningen som Regeringen
genomfört visar på detta. Det är därför nödvändigt att börja fundera på hur dessa behov ska uppfyllas framöver.
I övrigt har räddningstjänstens verksamhet på Öland bedrivits enligt plan och i stort har målen för verksamheten uppfyllts.
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Personalekonomisk redovisning
Tillsvidareanställda och årsarbetare per verksamhet
Den 31 december 2018 hade förbundet 128 (129) anställda av dessa avser 113 (115) deltidsbrandmän. Antalet årsarbetare exkl. deltidsbrandmän uppgick till 27,77 st (32,42). Antal årsarbetande deltidsbrandmännen uppgår till 24,29
(24,29) st.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per verksamhetsområde för perioden.

Sjukfrånvaro

2018-12-31

2017-12-31

Avvikelse

Totalt alla medarbetare

7,41%

4,05%

3,36%

Kvinnor
Män

0,89%
8,99%

1,38%
4,71%

-0,49%
4,28%

Personer upp till 29 år
Personer mellan 30-49 år

2,3%
0,45%

0,00%
0,96%

2,30%
-0,51%

Personer 50 år och äldre

12,48%

5,23%

7,25%

0,00%
0,00%
68,40%

0,00%
0,00%
89,30%

0,00%
0,00%
-20,90%

2018-12-31

2017-12-31

Avvikelse

Totalt alla medarbetare

7,41%

4,05%

3,36%

Kvinnor
Män

0,89%
8,99%

1,38%
4,71%

-0,49%
4,28%

Personer upp till 29 år
Personer mellan 30-49 år

2,3%
0,45%

0,00%
0,96%

2,30%
-0,51%

Personer 50 år och äldre

12,48%

5,23%

7,25%

Varav sjukfrånvaro överstig ande 60 dag ar
Personer upp till 29 år
Personer mellan 30-49 år
Personer 50 år och äldre

Sjuktal
Sjukfrånvaro

Personalkostnader
Personalkostnader
Bruttolön exkl övertid
Personalomkostnader
Summa personalkostnader

2018

2017

19 357
7 582
26 939

18 548
7 265
25 813

Övertid
Kostnaden för enkel- och kvalificerad övertid/mertid för tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön var 323
(146) tkr, beloppet inkluderar personalomkostnader.
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Arvoden förtroendevalda
Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick för 2018 88 tkr, exklusive personalomkostnader jämfört med
120 tkr för 2017. I dagsläget har kommunen 10 st. aktiva förtroendevalda.

Pension
Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet framgår av tabellen nedan.
Verksamheter
Allmän verksamhet
Turistorganisationen
Räddningstjänsten
Samtliga tillsvidare

2019
0

2020
0

2021
1
1

2022
1
1

2023
0

Pensionskostnad
Per 31 dec 2018 har kommunen betalat ut 277 (276) tkr i pensioner (exkl. löneskatt). Utbetalningen avser ålders och
efterlevandepension.
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Finansiell analys
Positivt resultat för kommunalförbundet
Perioden uppvisar ett positivt resultat med 666 tkr vilket kan jämföras med 219 tkr per 2017-12-31.

Budgetuppföljning
Totalt har den allmänna verksamheten klarat sin budgetram och redovisar ett överskott på 52 tkr. Det är dock väldig
stor variation mellan de olika verksamheterna, där vissa verksamheter helt har förbrukat sina budgeterade medel medan andra är orörda. Framförallt är det direktionen som inte klarar sin budget detta till följd av flera icke budgeterade
kostnader som belastar årets resultat. Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse tack vare att budgeten för
oförutsedda kostnader ej nyttjas.
Cykelprojektet ”Fyr till Fyr” som startade under 2012, och vars första etapp avslutades under 2015. Under 2018 har
arbetet med etapp 2 fortgått. Projektet beräknas vara klart under 2019.
Turistverksamheten har haft ett utmanande år, där intäkterna för uthyrningsverksamheten minskade i större omfattning än vad som budgeterats för, vilket har inneburit att verksamheten tvingats genomföra besparingar. Det är personalkostnader samt reklam- och annonseringskostnaderna som hållits nere och tack vare detta klarar verksamheten att
hålla sin budget (-6 tkr).
Räddningstjänsten hamnar 155 tkr sämre än budgeterat. Att utfallet blev sämre än prognostiserat samt budgeterat
beror på justeringar i slutet på året såsom större underhållskostnader av fordon samt en negativ effekt av semesterlöneskulden på 165 tkr. Utöver detta belastas resultatet med kostnader för hälsoundersökningar på över 200 tkr som ej
var budgeterade.
Finansverksamheten uppvisar i år stora överskott gentemot budget. Detta beror på lägre avskrivningskostnader än
budgeterat, men även att avsättningen av PO har kunnat täcka upp pensionsutbetalningarna som ej finns budgeterade.

Nyckeltalsanalys

Soliditet

Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det vill säga hur
stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens utgång uppgår till 29 % (29
%) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker soliditeten till 27 % (27 %).

Förvaltning av pensionsmedel
Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta
innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de
pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
Per 2018-12-31 har 409 tkr (387) bokförts som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare.
Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets skulder,
uppgår vid årsskiftet till 1 885 tkr (2 156) inklusive löneskatt.

Måluppfyllelse
Finansiella mål
Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade
budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en långsiktig god ekonomisk
hushållning. Årets resultat innebär ett överskott för kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella
målet om en budget i balans uppnåtts.
Räddningstjänsten uppvisar ett något sämre resultat jämfört med budget, men övriga verksamheter klarar att hålla sig
inom sina budgetramar.
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Driftredovisning
Driftsbudget
tkr

2018
Budget
Intäkter Kostnader

Netto

2018
Utfall
Intäkter Kostnader

2018
2017
Avvikelse Avvikelse
Netto
Netto
Netto

Allmän verksamhet
Turistverksamhet
Räddningstjänst
Cykelprojektet
Nettokostnader
verksamheter

0
1 240
371
15 926

-1 269
-6 940
-28 368
-15 926

-1 269
-5 700
-27 998
0

78
1 280
3 048
18 526

-1 295
-6 986
-31 200
-18 526

-1 216
-5 706
-28 153
0

52
-6
-155
0

7
-585
1 098
0

17 537

-52 503

-34 966

22 932

-58 007

-35 075

-109

520

Medlemsbidrag
Avskrivningar
Finansiella poster

37 686
-

-2 700
-20

37 686
-2 700
-20

37 687
-

-2 227
281

37 687
-2 227
281

1
473
301

0
321
-622

Summa Finansieringsverksamhet

37 686

-2 720

34 966

37 687

-1 946

35 741

775

-301

Resultat

55 223

-55 223

0

60 619

-59 953

666

666

219

Kommentarer till ekonomiskt utfall
Allmän verksamhet
Utfall för den allmänna verksamheten ligger på -1 216 tkr vilket är 52 tkr bättre än budgeterat. Anledningen till att
utfallet blir bättre än budget beror på att potten för oförutsett som uppgår till 105 tkr ej har nyttjats och därmed täcker
upp för verksamhetens underskott.
Direktionen är den huvudsakliga anledningen till budgetavvikelsen som hamnar drygt 80 tkr sämre än budget. Avvikelsen beror på ej budgeterade kostnader såsom kostnader för dataskyddsombud i och med införandet av GDPR,
lokalkostnader för Cityföreningen, samt annonseringskostnader ny turistchef som ej fanns budgeterade. överskottet
kompenseras till viss även av lägre kostnader för EU samordning.

Turistverksamheten
Turistorganisationen hamnar marginellt sämre än budgeterat. Intäkterna för bokningen blev nästan 500 tkr sämre än
budgeterat. Detta kompenseras av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt att verksamheten varit
återhållsam med annonserings- och reklamkostnader.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten hamnar 155 tkr sämre än budgeterat. Ingen uppräkning av budgeten gjordes från 2017 till 2018.
Detta innebar att ca 800 tkr måste sparas i verksamheten. Olika åtgärder vidtogs för detta, taxor och avgifter för tillsyn, utbildning och falska automatlarm höjdes, förändringar i larmplanerna gjordes för att undvika onödigt stora utryckningar och därmed minska personalkostnaderna. samt tjänsten ”Medlyssning” infördes, vilket innebär att Räddningschef i beredskap, RCB, kan lyssna på larmsamtalet som inkommer till SOS och då göra en sakkunnig bedömning
av vad som inträffat. Möjligheten finns då att avbryta utlarmningar som inte bedöms vara räddningstjänstuppdrag.
Utöver detta tillkom flera oförutsedda kostnader. Kostnaderna för de regelbundna hälsoundersökningar som räddningstjänstens personal genomgår ökade med ca 230 tkr, vilket innebär en tredubbling av kostnaden. Detta berodde på
att Avonova tidigare år har fakturerat alldeles för lite enligt avtalet. Under 2018 skedde faktureringen däremot enligt
avtalet. Eftersom budgeten beräknats utifrån kostnaderna tidigare år innebar detta en ökning gentemot budget. ITkostnaderna som räddningstjänsten betalar till Borgholms kommun blev ca 74 tkr dyrare än budgeterat. Detta beror på
oklarheter kring vad IT egentligen kostar. Vid service av fordon framkom behov av reparationer som inte var kända
sedan tidigare. Detta innebar ökade kostnader på ca 97 tkr.
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Finansieringsverksamhet
Finansieringsverksamheten saknar budgeterade medel för pensionsutbetalningar, som historiskt sett har täckts av POpåslaget. För 2018 blir effekten av PO-påslaget positiv med ca 300 tkr trots icke budgeterade pensionsutbetalningar att
jämföra med en negativ effekt på -740 tkr föregående år. Svängningarna av pensionerna blir kraftiga och varierar med
pensionsavgångar och storleken på utbetalningarna som ej finns budgeterade.
Utfallet av avskrivningarna för Räddningstjänstens investeringar blir ca 470 tkr bättre än budgeterat, vilket beror på en
förskjutning av inköp i tid under året men även en att en del investeringar ej genomförts under 2018 utan genomförs
först 2019. Denna positiva budgetavvikelse kan alltså härledas till Räddningstjänstens verksamhet.

Investeringsredovisning
Investeringsprojekt
Tankbil Borgholm
Utbyte personlig skyddsutrustning
Uppgradering utrustning utryckningsfordon
Friska brandmän
Summa investeringar

Budget
2018
2 700
1 600
900
300
5 500

Utfall
2018
2 629
1 845
230,1
0
4 704

Avvikelse
2018
72
-245
670
300
796

Då det uppstod stora oförutsedda kostnader sköts flera investeringar fram i ett försök att totalt sett hålla budgeten.
Detta gäller investeringen ”Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon”.
Investeringen ”Friska brandmän” har blivit försenad på grund av att produkterna som avses köpas in har blivit försenade hos leverantören.

19

320
Årsredovisning 2018
Resultaträkning

Resultaträkning
Not

Utfall

Utfall

2018

2017

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2
3

22 494
-57 693
-2 227
-37 426

10 939
-45 501
-1 879
-36 441

Medlemsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6

38 125
0
-34

36 671
0
-11

666

219

Periodens resultat
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Balansräkning
Not
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

7

Lager
Fordringar
Kassa och bank

8
9
10

Summa anläg g ning stillg ång ar

Summa omsättning stillg ång ar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
varav periodens resultat

Utfall

Utfall

2018-12-31

2017-12-31

12 149

9 672

12 149

9 672

94
17 333
1 383

100
3 658
15 521

18 810

19 278

30 959

28 950

8 257
666

8 038
219

Summa eg et kapital

11

8 923

8 257

Avsättningar för pensioner

12

409

386

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

13
14

Summa avsättning ar

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Ställda säkerheter
Ställda panter och ansvarsförbindelser

15

409

386

1 880
19 747

1 927
18 379

21 627

20 306

30 959

28 950

Inga
8 331

Inga
13 307
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
Not
LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Poster som inte ingår i kassaflöde
Medel från verksamh. före förändr. rörelsekap.

Utfall

Utfall

2018-12-31

2017-12-31

666
2 250
2 915

219
2 027
2 246

-13 670
1 368
-12 301

646
10 925
11 571

Nettoinvesteringar anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 704
-4 704

-276
-276

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-47
-47

-47
-47

-14 137
15 521
1 383

13 494
2 027
15 521

Ökn. (-) minskn. (+) av kortfr. fordr.
Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

16

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Redovisningsprinciper

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

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

Avskrivningar och kapitalkostnader
Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivningstider som använts är:
Maskiner och inventarier

5-15 år

Lånekostnad
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation nr. 15.1. Lånekostnaderna belastar följaktligen resultatet för den period de hänför sig till.
Redovisning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation nr 20. Långfristiga skulder som
förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig skuld då den
ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunalförbundet har för avsikt att refinansiera
skulden långfristigt.
Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid
Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, redovisas
som kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.
Redovisning av pensionsmedel
RKR:s rekommendationer nr 7.1 samt nr 17 angående upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser tillämpas. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelser redovisas dels som avsättning och dels som kortfristig skuld.
Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Beräkning av kommunalförbundets pensionsskuld bygger på Skandias beräkningar per 2018-12-31 samt de förutsättningar som anges i RIPS regelverk. Pensionsåtagandena inkluderar löneskatt med 24,26 %.
Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på löneandelar över
7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse.
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Noter

Noter
Utfall
2018-12-31

Utfall
2017-12-31

1 690
21 401
1 066
-1 729
65
22 494

1 082
3 819
5 919
113
6
10 939

27 027
16 506
322
31
6 194
3 289
282
4 042
57 693

26 602
186
343
150
6 116
8 093
355
3 656
45 501

2 227
2 227

1 879
1 879

16 492
21 633
38 125

16 047
20 624
36 671

0
0

0
0

19
15
34

11
0
11

Not 1 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter
Vidarefakturerare kostnader
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Bidrag
Övriga intäkter
Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Inköp av anläggning och underhållsmaterial
Bränsle, energi, vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Övriga kostnader
Summa

Not 3 Avskrivningar

Avskrivning på materialla anläggningstillgångar
Summa

Not 4 Medlemsbidrag
Medlemsbidrag Borgholms kommun
Medlemsbidrag Mörbylånga kommun
Summa

Not 5 Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Summa finansiella intäkter

Not 6 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

24

325
Årsredovisning 2018
Noter

Utfall
2018-12-31

Utfall
2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Årets anskaffningar

26 696
-309
4 704

26 420
0
276

Utgående anskaffningsvärde

31 091

26 696

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

-17 024
9
309
-2 236

-15 145
0
0
-1 879

Utgående avskrivningar enligt plan

-18 942

-17 024

12 149

9 672

94
94

100
100

4 369
11 519
971
397
78
17 333

73
2 626
560
397
2
3 658

29
1 353
1 383

15
15 505
15 520

8 257
666
8 923

8 039
219
8 258

Not 7 Maskiner och inventarier

Utgående värde enligt plan

Not 8 Lager
Lager Turistbyrån
Summa

Not 9 Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mervärdeskattefordringar
Statsbidragsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 10 Kassa och bank
Kassa
Bank
Summa

Not 11 Eget kapital
Ingående värde
Periodens resultat
Summa eget kapital
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Noter

Utfall
2018-12-31

Utfall
2017-12-31

386
21

239
117

3

4

4
-5
409
65
0
264

29
-3
386
244
0
67

80

75

99%

99%

12
317
329

15
296
311

80

75

409

386

-

-

Rek 7.1
Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättningar för pensioner inkl. löneskatt
Pensioner som redovisas under ansvarsförbindelser inkl. löneskatt
Totala pensionsförpliktelser

409
1 885
2 294

386
2 156
2 542

Återlånade medel

2 294

2 542

99%

99%

Not 12 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Ingående pensionsavsättning
Nyintjänad pension
Finansiell kostnad
Under året utbetalda pensioner
Förändring p.g.a. ränte- och basbeloppsändringar
Förändrad diskonteringsränta
Förändring av löneskatt
Övrigt
Utgående avsättning för pensioner
Varav arbetstagare
Varav pensionstagare
Varav avgångna
Varav garanti- och visstidspensioner
Varav löneskatt
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget
Rek 2.2
Särskild avtalspension och visstidspension
Särskild avtalspension/visstidspension 19 (17) st
Förmånsbestämd/kompletterande pension 6 (5) st
Summa pensioner
Löneskatt
Summa total pensionsavsättning
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Utredningsgrad
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Noter

Utfall
2018-12-31

Utfall
2017-12-31

Ingående låneskuld
Amorteringar
Utgående låneskuld (långfristig del)

1 927
-47
1 880

1 974
-47
1 927

Amortering 1 år
Amortering 2-5
Amortering senare än 5 år
Summa total låneskuld

47
188
1 645
1 880

47
188
1 739
1 974

3 154
2 411
971
1 026
10 650
609
47
879
19 747

317
1 351
49
1 051
14 075
447
47
1 041
18 378

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Ingående pensionsförpliktelse
Pensionsutbetalning
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning, personalförändringar
Förändring av löneskatten
Övrigt

2 156
-277
-1 042
43
-53
1 058

2 559
-276
12
9
-79
-69

Summa

1 885

2 156

99%

99%

6 446

11 151

36
6 389
21

79
11 072
-

4 716
1 729
-

5 271
5 880
-

8 331

13 307

Not 13 Långfristiga skulder

Not 14 Övriga kortfristiga skulder
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld
Kortfristiga lån
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Not 15 Ansvarsförbindelser

Utredningsgrad
Övriga ansvarsförbindelser
Operationell leasing
Bilar
Hyresavtal
Övriga
Förfaller inom 1 år
Förfaller inom 2-5
Förfaller senare än 5 år

Summa ansvarsförbindelser
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Noter
Utfall
2018-12-31

Utfall
2017-12-31

2 227
23
2 250

1 879
148
2 027

Not 16 Justering ej rörelsepåverkande kostnader
Planenliga avskrivningar
Avsättning pensionsskuld inkl. löneskatt
Summa

28

329

Verksamhetsberättelse 2018

330

Sammanfattning
Räddningstjänsten Öland är en del av samarbetet mellan Borgholms och
Mörbylånga kommuner och är placerat under Ölands Kommunalförbund.
Under året har räddningstjänsten hanterat 396 olyckor, genomfört 60
tillsyner, utbildat 1 000 personer i brand och hjärt- och lungräddning, bytt
verksamhetssystem samt övat ca 6 000 timmar totalt.
Inom Räddningstjänsten Öland arbetade under året 123 personer, varav 114
räddningstjänstpersonal i beredskap och 9 dagtidsanställda. Tillsammans
svarade vi för en beredskap på 27 personer som fanns i operativ tjänst varje
dygn, varje vecka, året om.

Inom Räddningstjänsten Öland finns 6 deltidsstyrkor i Löttorp, Borgholm,
Runsten, Färjestaden, Mörbylånga och Degerhamn. Förutom vid bränder och
trafikolyckor kan dessa göra insatser vid hjärtstopp, drunkning, olyckor med
farliga ämnen, olyckor på hög höjd samt olyckor med tunga fordon.
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Årets väsentligaste händelser
Skogsbränder
Sommaren 2018 innebar den största påfrestningen på
räddningstjänstsverige på många år. Värmen och torkan skapade extrema
brandriskvärden och flera omfattande skogsbränder rasade samtidigt i
Sverige. Öland klarade sig från större terrängbränder och kunde istället lägga
mycket resurser på att assistera vid skogsbränder på andra håll i landet.
Räddningstjänsten Öland skickade personal till skogsbränder i Oskarshamn,
Bräcke och Ljusdal.
Byte av verksamhetssystem
Under 2018 bytte räddningstjänsten sitt verksamhetssystem. Detta har
skapat stora möjligheter för att effektivisera verksamheten, få bättre koll på
övningar och utbildningar, få bättre uppföljning av kompetenser osv.
Nya HT-planer med medlyssning
HT-planerna (larmplanerna) har gjorts om i syfte att använda resurserna på
ett effektivare sätt. Detta har kombinerats med tjänsten ”Medlyssning” vilket
innebär att RCB (Räddningschef i beredskap) lyssnar med på larmsamtalet
till SOS och kan därmed i ett väldigt tidigt skede påverka utalarmeringen
utifrån det behov som bedöms finnas.
Omorganisation av dagtidsorganisationen
I samband med en pensionsavgång gjordes en omorganisation av
dagtidsorganisationen. Räddningstjänsten delades upp i fyra verksamheter
med en verksamhetschef/verksamhetsledare för varje verksamhet. Detta i
syfte att skapa en tydlighet i organisationen med klara ansvarsområden.
Risk- och Säkerhetssamordning
Sedan årsskiftet 2017/2018 har räddningstjänsten tagit över samordningen
av kommunernas risk- och säkerhetsarbete.
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Måluppfyllnad
Mål
Perspektiv - Förebyggande verksamheten

Uppfyllnad

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


Ha ett gott och effektivt bemötande mot
privatpersoner och verksamheter.

Mått för måluppfyllnad
 Utföra tillsyner enligt tillsynsplanen.

Ej uppfyllt



Tillsynerna ska genomföras på ett effektivt sätt:
tjänsteanteckning från första tillsynsbesöket ska
skickas ut inom en vecka i 70 % av ärendena,
inom två veckor i 90 % av ärendena och inom
tre veckor i 100 % av ärendena.

Ej uppfyllt



Genomföra utbildning för barn: samtliga elever i
årskurs 2, 5 och 8 ska genomgå utbildning.

Uppfyllt



Utbilda kommunernas personal i D-HLR samt
brand: genomföra 20 utbildningstillfällen för
respektive kommun.

Uppfyllt



Följa upp sotning och brandskyddskontroll med
Sotaren Sandher.
Perspektiv - Operativ verksamhet

Uppfyllt

Verksamhetsmål
 Utrustning och fordon för operativa uppdrag ska
vara funktionsdugliga och ändamålsenliga.


Räddningsinsatser ska genomföras på ett säkert
och effektivt sätt.

Mått för måluppfyllnad
 Service och underhåll ska genomföras enligt
plan.

Uppfyllt



Personlig skyddsutrustning ska bytas ut.

Uppfyllt



Inleda utökad operativ samverkan med
räddningstjänsterna i södra Kalmar län.

Uppfyllt
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Perspektiv - Medarbetare
Verksamhetsmål
 Medarbetarna ska trivas på räddningstjänsten.


Medarbetarnas kompetenser ska tas tillvara och
utvecklas.

Mått för måluppfyllnad
 Genomföra medarbetarsamtal med samtliga
medarbetare: 120 medarbetarsamtal.


Hålla möten med de särskilda arbetsgrupperna
inom olika ämnesområden: 4 möten med varje
grupp.



Kompetensutveckling: lämplig personal ska
genomgå relevanta vidareutbildningar.
Perspektiv – Ekonomi

Uppfyllt
Uppfyllt

Uppfyllt

Verksamhetsmål
 Verka för en välplanerad ekonomi som håller sig
inom givna ramar.
Mått för måluppfyllnad
 Månadsvis intern ekonomiuppföljning.


Kvartalsvis intern jämförelse med tidigare år.

Uppfyllt
Uppfyllt

Kommentar
Förebyggande: utföra tillsyner enligt tillsynsplanen. Måttet har inte uppfyllts.
Detta beror på resursbrist för tillsyner då en tillsynsförrättare har varit
tvungen att jobba mycket med andra frågor.
Förebyggande: tjänsteanteckning från första tillsynsbesöket ska skickas ut
inom en viss tid. Det är vid ett ärende som tjänsteanteckningen har dröjt
vilket gör att måttet inte uppfylls.
Sammantaget bedöms trots detta måluppfyllnaden vara tillfredsställande
under 2018.

Sida 5 av 13

334

Operativt - larmstatistik
Under 2018 hanterade räddningstjänsten 396 olyckor fördelat på följande
olyckstyper.
Händelsetyp

Antal
2018

Antal
2017

Brand i byggnad

29

30

Minskning med 3%

Brand i fordon

10

15

Minskning med 33%

Brand ute, övrigt

44

53

Minskning med 17%

Trafikolycka

57

42

Ökning med 36%

Utsläpp farligt ämne

10

15

Minskning med 33%

Drunkning

3

5

Minskning med 40%

Person i svår belägenhet

15

18

Minskning med 17%

Naturolyckor

7

13

Minskning med 46%

Djurräddning

6

4

Ökning med 50%

Automatlarm utan tillbud

98

100

Minskning med 2%

Sjukvårdslarm

55

64

Minskning med 14%

Övriga uppdrag, ej räddningstjänst

62

55

Ökning med 13%

396

414

Minskning med 4%

Totalt

Totalt antal arbetade timmar
vid larm

4 793 5 274
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Förändring mot
föregående år

Minskning med 9%
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Operativt - larmstatistik
Larmen under 2018 fördelades på stationerna enligt följande.
Station
Löttorp
Borgholm
Runsten
Färjestaden
Mörbylånga
Degerhamn

Antal
2018*
62
137
16
97
52
26

Antal
2017*
82
123
17
100
68
19

Förändring mot
föregående år
Minskning med 24%
Ökning med 11%
Minskning med 6%
Minskning med 3%
Minskning med 24%
Ökning med 37%

* - Antal larm avser det antal larm som inträffat inom stationens insatsområde. Ett
larm där flera stationer deltagit redovisas alltså enbart som ett larm på den
station som primärt larmas i det område händelsen inträffade. Respektive station
kan därmed haft fler larm under året i form av förstärkningslarm som inte tas med
i statistiken ovan. Ovan redovisas inte det totala antalet larm utan endast de som
inträffat i ett specifikt insatsområde. En del larm har endast inkommit till RCB och
inte knutits till ett specifikt område, dessa larm redovisas inte.

I och med tjänsten ”Medlyssning” har RCB möjlighet att stoppa ett larm från
att gå ut till stationerna då det inte bedöms finnas behov av
räddningstjänsten. Under den tid tjänsten har funnits (från 4 april 2018) har
följande antal larm stoppats.
Händelsetyp*
Brand i byggnad
Brand i fordon
Brand ute
Drunkning
Nödställd person
Trafikolycka
Underökning
Utsläpp farligt ämne
Totalt

Antal larm som stoppats
4
1
6
8
3
1
5
3
31

*- Avser vilken händelsetyp RCB bedömer att händelsen klassats som ifall SOS
hade larmat räddningstjänsten.
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Operativt - larmstatistik
I kartan visas vart insatserna har ägt rum.
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Operativt – analys larmstatistik
Under 2018 har räddningstjänsten arbetat efter nya HT-planer samt haft
tjänsten ”Medlyssning”. Detta har gjort att utalarmeringar har blivit mindre
omfattande vid de tillfällen detta varit möjligt samt att onödiga larm har
kunnat undvikas. Detta visas även i statistiken där antalet larm minskat med
4% och antalet arbetade timmar vid larm minskat med 9%.
Då det naturligt förekommer variationer i antalet larm samt hur mycket
arbetstid som går åt till att hantera larmen är det svårt att säkert säga att
minskningen enbart beror på ovanstående förändringar. Exempelvis var
minskningen i totalt antal larm samt antal arbetade timmar mellan 2016 och
2017 5% respektive 6%.
Det finns dock två siffror som kan utläsas av statistiken som med säkerhet
följer av förändringarna. Det första är att antalet arbetade timmar mellan
2017 och 2018 minskade mer än dubbelt så mycket (i procentenheter) som
antalet larm, vilket tyder på denna förändring hör ihop med de förändringar
som gjorts i HT-planerna. Det naturliga är annars att antalet arbetade timmar
följer antalet larm. Det andra är att ifall de 31 larm som stoppats av RCB hade
gått igenom hade det totala antalet larm ökat med 3% istället för att minska
med 4%.
Gällande enskilda händelsetyper är förändringen i de flesta fall för liten (sett
till antalet händelser) för att det ska gå att dra några slutsatser. Det som är
värt att kommentera är följande:


Brand ute minskade med 17%. Detta beror förmodligen på den
situation som rådde under sommaren med eldnings- och grillförbud,
vilket gav upphov till färre händelser.



Trafikolyckorna ökade med 36%. Mellan 2016 och 2017 minskade
antalet trafikolyckor med 33%. Ökningen mellan 2017 och 2018
innebär att antalet trafikolyckor är tillbaka på normala nivåer. Det är
snarare så att det var ovanligt få trafikolyckor 2017 än att något hänt
som gör att det var ovanligt många 2018.



Naturolyckorna minskade med 46%. Sett till antalet är det dock inte
så många färre händelser men vissa slutsatser går att dra ändå. Många
av naturolyckorna består av översvämningar till följd av kraftiga regn.
Bristen på regn 2017 har därför förmodligen haft en inverkan.
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Förebyggande –
myndighetsutövning och
remisshantering
Under 2018 handlade räddningstjänsten följande antal ärenden.
Ärendetyp

Antal
2018

Antal
2017

Tillsyn LSO

48

53

Minskning med 9%

Tillsyn LBE

12

22

Minskning med 45%

Tillstånd LBE

21

27

Minskning med 22%

Yttrande i bygglovsärende

36

18

Ökning med 100%

Yttrande i alkoholärende

41

48

Minskning med 15%

Yttrande i polisärende

88

105

Minskning med 16%

Yttrande i planärende

16

24

Minskning med 33%

Tillståndsärende sotning

17

7

Ökning med 143%

279

304

Minskning med 8%

Totalt

Förändring mot
föregående år

De ärendetyper räddningstjänsten själv kan påverka är tillsynerna. Där har
antalet minskat, detta på grund av resursbrist.

Förebyggande - utbildning
Under 2018 fick ca 1 000 personer utbildning i brand och D-HLR.
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Förebyggande - projekt
I verksamhetsplanen förebyggande för 2018 skulle räddningstjänsten arbeta
med följande projekt.
Projekt

Hur har det gått?

Kommentar

Framtagande av
insatsplaner för
samtliga
automatlarmsobjekt på
öland

Slutfört

Personal togs in extra för
att genomföra projektet.

Fortsätta arbetet med
projektet
Individanpassat
Brandskydd

Slutfört

Individanpassat
brandskydd är nu en
permanent del i
räddningstjänstens arbete.

Slutföra
förbättringsarbetet
med BEABs ställplatser
i Borgholms kommun

Slutfört

Detta projekt skulle varit
klart under 2017 men
hanns inte med då. Det
sköts därför upp till 2018.
Genomgång av
ställplatserna har nu gjorts
tillsammans med BEAB och
åtgärdsplaner har tagits
fram.

Planera och påbörja
räddningstjänstens
arbete med MSBs
kampanj ”Aktiv mot
brand”

Slutfört

Plan för
utbildning/information till
fastighetsägare av
flerbostadshus är
framtagen och sotarna har
börjat göra kontroller av
brandskyddet i bostaden i
samband med
brandskyddskontroll av
eldstaden.

Utreda möjligheterna
att starta projektet
”Säker by”

Slutfört

En plan har tagits fram för
införandet av konceptet.
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Personal
Under 2018 har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, gjort
om utbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap. Den största
förändring detta innebär för räddningstjänsten är att flexibiliteten ökar.
Tidigare gick utbildningarna på våren eller hösten. Anmälan till höstens
utbildning gjordes i början på året och anmälan till vårens utbildning gjordes
efter sommaren. Detta innebar att det kunde ta flera månader från att en
brandman anställdes till att personen ens kunde anmälas till utbildningen.
Därefter var det inte säkert att personen fick en plats på utbildningen och
ofta fick en ny anmälan göras ett halvår senare.
Med den nya utbildningen går utbildningar löpande under året och anmälan
kan göras närsomhelst. Utbildningen är även mer geografiskt utspridd över
landet med Kalmar som närmaste utbildningsort för Ölands del. Detta
underlättar väldigt mycket då personal som ska iväg på utbildning kan åka
över dagen istället för att behöva vara borta flera dygn i sträck.
Under 2018 anställdes 6 nya brandmän och 5 slutade. Det innebär ett
nettotillskott på 1 person. Två nya styrkeledare utbildades under året.
Av dagtidspersonalen gick en person i pension. I samband med detta
omorganiserades dagtidsorganisationen och två personer anställdes. Detta
var möjligt genom en utökning av den taxefinansierade verksamheten.
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Ekonomi och investeringar
Driftsbudget
Ingen uppräkning av budgeten gjordes från 2017 till 2018. Detta innebar att
ca 800 tkr måste sparas i verksamheten. Olika åtgärder vidtogs för detta:


Taxor och avgifter för tillsyn, utbildning och falska automatlarm
höjdes.



Förändringar i larmplanerna gjordes för att undvika onödigt stora
utryckningar och därmed minska personalkostnaderna.



Tjänsten ”Medlyssning” infördes, vilket innebär att Räddningschef i
beredskap, RCB, kan lyssna på larmsamtalet som inkommer till SOS
och då göra en sakkunnig bedömning av vad som inträffat.
Möjligheten finns då att avbryta utlarmningar som inte bedöms vara
räddningstjänstuppdrag.

Utöver detta tillkom följande oförutsedda kostnader:


Kostnaderna för de regelbundna hälsoundersökningar som
räddningstjänstens personal genomgår ökade med ca 230 tkr, vilket
innebär en tredubbling av kostnaden. Detta berodde på att Avonova
tidigare år har fakturerat alldeles för lite enligt avtalet. Under 2018
skedde faktureringen däremot enligt avtalet. Eftersom budgeten
beräknats utifrån kostnaderna tidigare år innebar detta en ökning
gentemot budget.



IT-kostnaderna som räddningstjänsten betalar till Borgholms
kommun blev ca 74 tkr dyrare än budgeterat. Detta beror på
oklarheter kring vad IT egentligen kostar.



Vid service av fordon framkom behov av reparationer som inte var
kända sedan tidigare. Detta innebar ökade kostnader på ca 97 tkr.

Investeringar
Då det uppstod stora oförutsedda kostnader sköts flera investeringar fram i
ett försök att totalt sett hålla budgeten. Detta gäller investeringen
”Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon”.
Investeringen ”Friska brandmän” har blivit försenad på grund av att
produkterna som avses köpas in har blivit försenade hos leverantören.
En ny tankbil inköptes till Borgholm och ny personlig skyddsutrustning till
samtlig personal köptes in.
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Datum: 2019-04-10

Till Samordningsförbundets medlemmar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 för Samordningsförbundet i
Kalmar län
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(FinsamL) översändes till förbundsmedlemmarna:




Årsredovisning för 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Revisionsberättelsen för 2018

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan
godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar
samordningsförbundet få besked om detta.
För Samordningsförbundet i Kalmar län
Joakim Ivarsson
Förbundschef

Samordningsförbundet i Kalmar Län
Trädgårdsgatan 12
39235 Kalmar

info@samkalmarlan.se
www.samkalmarlan.se
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Årsredovisning
2018

Fastställd av styrelsen 2019-03-22
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Ordförande har ordet
Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar
län och länets tolv kommuner. Målet är att genom samverkan mellan medlemmarna hjälpa
personer i behov av samordnat stöd till arbete eller studier.
Samordningsförbundet har under 2018 finansierat individinriktade arbetsrehabiliterande
insatser i länets alla kommuner. Sammanlagt har 46 av 137 utskrivna individer kommit i arbete
eller studier. Det är 34% av deltagarna. 37% av deltagarna är vid utskrivning inskrivna på
Arbetsförmedlingen och därmed står de till arbetsmarknadens förfogande. Drygt 70% av
deltagarna är därmed rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden. Det får anses vara ett
mycket positivt resultat med tanke på att individerna inom Samordningsförbundets insatser
generellt står mycket långt från arbetsmarknaden vid inskrivning, med långt utanförskap i
bagaget.
I princip alla individer i insatserna vittnar, enligt enkätsvar, också om att de vuxit mentalt, fått
ökad självkännedom och högre livskvalitet genom insatsen. En positionsförflyttning har skett
och individerna känner sig mer redo för att ta klivet ut i arbets- eller studielivet.
Förutom de individinriktade insatserna i länet arbetar förbundet med att generellt främja
samverkan mellan medlemmarna. Det finns t.ex. lokala samverkansgrupper där representanter
för de fyra myndigheterna ingår. I dessa grupper kan man bl.a. konsultera varandra angående
olika ärenden som man har på sina bord. Kommunikationen blir enkel och smidig och främjar
god samverkan.
Samordningsförbundet har under 2018 anordnat 12 frukostmöten och 4 inspirationsdagar
riktade till medlemmarnas personal som jobbar nära individer som gynnas av samverkan. Dessa
möten har varit oerhört uppskattade och välbesökta! Sammanlagt har nästan 1300 människor
mötts vid dessa tillfällen. Det är en hiskelig massa kontakter som knyts och som gynnar
samverkan och individen i slutänden.
Avslutningsvis vill jag tacka styrelsen för väldigt fint arbete tillsammans under den här
mandatperioden och önska tillträdande styrelse framgång i sitt arbete. Jag vill också särskilt
tacka förbundets personal och all insatspersonal som alltid sätter samverkan och sköra individer
i första rummet! Tack för ert outtröttliga arbete för god samverkan i vårt län, med en positiv
inställning, kreativitet och ett stort ansvarstagande så hjälper ni människor från utanförskap till
ett meningsfullt liv!

Maria Ixcot Nilsson
Ordförande
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Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret
2018.

Till redovisningen hör bilagor som närmare beskriver de olika projekt som finansierats.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet i Kalmar län bedriver sedan 1 oktober 2005 finansiell samordning
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län och länets tolv
kommuner. Målet med verksamheten är att förbättra samverkan mellan dessa myndigheter och
att den enskilde som är i behov av samordnade insatser därigenom ska förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete och få en förbättrad livskvalitet. Därigenom ska samhällets resurser användas
optimalt för målgruppen.
Förbundet har en styrelse med 17 ledamöter. Ordförande är Maria Ixcot Nilsson, 1:a v ordf.
Anders Andersson och 2:e v ordf. Andreas Erlandsson. Närvaron vid styrelsesammanträden
och engagemanget från ledamöterna i styrelsen har varit mycket gott under det gångna året.
Styrelsen anser de flesta av målen som uppställdes i verksamhetsplanen för 2018 har uppnåtts.
Finansiering har skett av åtta individinriktade insatser, två kartläggningsinsatser samt fyra
utbildningar. Utöver detta har förbundet medfinansierat insatser i form av ”fler jobb i ASF i
Kalmar län” samt ett ESF-projekten vid namn IKO (Integration, kompetens och organisation)
och SLA (Samverkan leder till arbete).
Under året har 327 personer deltagit i de olika arbetsrehabiliterande projekt som bedrivits. 46
av 137 utskrivna deltagare var i arbete och/eller studier vid utskrivning vilket är lika med 33,6
procent. Det ligger i linje med de senaste åren som har nått egenförsörjning. Dessutom
beskriver många deltagare i enkätsvaren från Indikatorerna att de vuxit mentalt genom att de
lärt sig mycket, fått en ökad självkännedom och en högre livskvalitet. En framgångsfaktor som
beskrivs av i stort sett alla projekt är den samverkan som sker kring individerna mellan de olika
myndigheterna och det engagemang som många handläggare visar.
Förbundet driver även samverkan genom att hålla i samtliga sex lokala samverkansgrupper i
länet. Där svarar förbundet för att dagordning mejlas ut, ledning av mötena samt skriva
minnesanteckningar.
Under 2018 har Samordningsförbundets haft visionen att skapa relationsinriktade samlingar,
där personer från de fyra myndigheterna samt politiker ska kunna träffas och lära känna
varandra bättre. Förbundet har under 2018 arrangerat 12 frukostmöten och fyra
inspirationsdagar där sammanlagt 1298 deltagre har deltagit. Detta har varit mycket
uppskattade samlingar som förstärkt samverkan ytterligare. Därutöver har tre utbildningar i
Supported Employment, 7-tjugo och NP-diagnoser och en länskonferens finansierats.
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Förbundet har fortsatt att marknadsföra sig via facebook, nyhetsbrev och hemsida. Nytt för
2018 har varit att förbundet börjat arbeta med kortfilmer som beskriver det arbete förbundet gör
och har gjort.
Förbundets personalstyrka har under året bestått av en förbundschef, en biträdande
förbundschef och en adminstratör som arbetat 80 % under året.
Under 2018 hade Samordningsförbundet i Kalmar län intäkter i form av medlemsavgifter och
övrigt på 16 301 465 kr. Årets resultat är 876 603 kr vilket gör att det egna kapitalet ökat från
2 212 513 kronor till 3 089 135 kronor.

1.2 Om förbundet
1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Kalmar läns landsting (från 2019 Region Kalmar län) och länets tolv
kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av
medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av en förbundschef och en
biträdande förbundschef samt en deltidsanställd administratör.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 oktober 2005.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan
inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i
behov av samordnad rehabilitering och därigenom åstadkomma en effektiv
resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om
kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

2018 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 16 000 000 kronor där
staten bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna
tillsammans med resterande fjärdedel, fördelat efter befolkningens storlek. Därutöver
fanns vid årets början 2 212 530 kronor i eget kapital.

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

348

6(45)

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att:
• besluta om mål och riktlinjer
• stödja samverkan mellan parterna
• finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
• besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
• ansvara för upprättande av budget och årsredovisning
Det övergripande syftet med finansiell samordning är att den enskilde skall uppnå eller
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet i Kalmar har formulerat följande syfte för verksamheten:
• Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från
flera myndigheter.

1.2.7 Vision och arbetssätt för 2019

Temat för 2019 kommer vara att arbeta med begreppet hälsa utifrån WHO:s definition. Fysisk,
psykisk och social hälsa, där alla delarna hänger ihop. Detta tema kommer prägla alla delar av
förbundets verksamhet under 2019.
Under 2018 har förbundet finansierat åtta insatser av längre karaktär i länet. Detta är det
primära uppdraget med att förflytta individer med komplex problematik mot arbete och studier
eller till rätt ersättning. Ca 60 % av förbundets budget går till detta individinriktade arbete.
Detta kommer även vara grunden för 2019 års verksamhet.
Utöver insatsernas viktiga funktion kommer förbundet fortsätta att arbeta med de mötesarenor
som man byggt upp under 2018. De tolv så kallade frukostmötena kommer fortsätta på samma
sätt som 2018 och liksom de fyra inspirationsdagarna i länet. Dessa mötesarenor är tänkt att
främja samverkan mellan förbundets fyra medlemmars tjänstemän samt politiken.
Nytt för 2019 blir att förbundet adderar tolv brunchmöten för deltagare som går i insatsen på
lokal plats, för deltagare som tidigare gått i insatsen, för deltagare som är intresserade och
eventuellt kommer börja i insatsen på sikt eller för individer som respektive myndighet anser
skulle gynnas av att delta på brunchmötet.
Utbildningsarrangemang kommer förbundet också fortsätta arbeta med under 2019.
Lösningsfokuserat förhållningssätt, 7tjugohandledningsutbildning och Supported Employment
är utbildningar som redan ligger planerade under våren 2019.
Att kunna vara behjälpliga för arbetslag som behöver lite påfyllnad inom de fyra
myndigheterna kommer också finnas med som utvecklingsdel under 2019.
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1.3 Beskrivning av verksamheten

Först presenteras de målgrupper som deltagit i de individinriktade insatser som förbundet
finansierat under 2018 och därefter utfallet av dessa insatser samt en beskrivning av de insatser
som finansierats för att stödja samverkan på ett strukturellt plan.

1.3.1 Målgrupper i individinriktade insatser

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser.
Åldersfördelning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, typ av försörjning vid inskrivning
samt huvudinremittent för de personer som skrivits in under året beskrivs med hjälp av
uppgifter ur SUS 1.
Ålder
40
35
30
25
20

Kvinna

15

Man

10
5
18-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

Diagram 1, nyinskrivna deltagares ålder under 2018.

Nyinskrivna deltagares medelålder under 2018 var 35,8 år vilket är något lägre genomsnittlig
ålder än 2017. Det har skrivits in 114 kvinnor och 85 män, vilket möjligen återspeglar att
kvinnorna har en högre sjukskrivningsgrad än männen. De kvinnliga deltagarna är även något
äldre i genomsnitt, 38,1 år jämfört med 32,7 år bland männen.

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet dit alla insatser rapporterar sina deltagare vid in- och
utskrivning.

1

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

350

8(45)

Utbildningsnivå

Kvinna
Grundskola
Gymnasium
Högskola/universitet upp till 1 år
Högskola/Universitet upp till 3 år
Högskola/Universitet mer än 3 år
Saknas/okänd
Annan eftergymnasial utbildning

Man
Grundskola
Gymnasium
Högskola/universitet upp till 1 år
Högskola/Universitet upp till 3 år
Högskola/Universitet mer än 3 år
Saknas/okänd
Annan eftergymnasial utbildning

Diagram 2, nyinskrivna deltagares utbildningsnivå fördelat på kön under 2018.

Utbildningsnivån bland deltagarna är relativt låg. Av de deltagare som man känner till
utbildningsnivån på så har 36,6 procent enbart grundskola och 37,2 procent har även fullföljt
gymnasieutbildning. Marginella skillnader mellan männens utbildningsnivå i förhållande till
kvinnorna, avseende grundskoleutbildning och gymnasieutbildning.
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Tid i offentlig försörjning
30
25
20
15

Kvinna

10

Man

5

Diagram 3, nyinskrivna deltagares tid offentlig 2018 uppdelat på män och kvinnor.

Under 2018 hade 20 procent av nyinskrivna deltagare fått offentlig försörjning i mer än fem år,
vilket är en liten minskning mot föregående två år då det såg ut; 2016 var det 22 procent och
2017 var det 24 procent.
Försörjning vid inskrivning

Andel kvinnliga deltagare
före insats

Sjukpenning/Rehabpe
nning
Aktivitetsersättning

Andel manliga deltagare
före insats

Sjukpenning/Rehabpen
ning
Aktivitetsersättning

Sjukersättning

Sjukersättning

A-kassa

A-kassa

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Studiestöd/Studiemed
el
Annan offentlig
försörjning
Ingen offentlig
försörjning

Studiestöd/Studiemedel
Annan offentlig
försörjning
Ingen offentlig
försörjning

Diagram 4 Under 2018 avslutade deltagares försörjning vid inskrivning fördelat på kön.

När man studerar orsaker till inskrivning för de 139 deltagare som skrevs ut under 2018, 77
kvinnor och 62 män, så framgår att kvinnorna har tre ungefär lika stora försörjningskällor vid
inskrivning: sjuk-/rehabiliteringspenning, försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Bland männen
den största delen försörjningsstöd och sjukpenning innan insatsens början.
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Huvudinremittent

Huvudinremittent
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Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

2018

2017

2016

Kommunen

2015

Landstinget primär/psyk

2014

Diagram 5, nyinskrivna deltagares huvudinremittent 2014–2018, antal av inrapporterade remittenter.

En bild av vilka myndigheter som remitterat in deltagare till insatserna i länet. Tidigare år har
man kunnat plocka denna statistik från SUS. Då ny lagstiftning trätt i kraft under 2018
benämnd GDPR, är inte denna statistik tillämpbar längre.
Statistiken för 2018 är baserad på lämnade uppgifter över årsredovisningar från respektive
insats (finns bifogade som bilagor). Därav bättre frekvens på svarande, samt att insatserna
slagit rekord med ”nyintag” under 2018. Väldigt bra är att den mörkblå stapeln är relativt jämn,
vilket innebär att samtliga fyra myndigheter är delaktiga i att remittera in deltagare till
insatserna i länet.

1.3.2 Insatser

1.3.2.1 Individinriktade insatser
Här görs en sammanfattande beskrivning av individinriktade insatser som bedrivits under året.
För en närmare beskrivning av varje projekt hänvisas till bilaga.
Arbetslivsinriktade insatser
Av nedanstående tabell framgår hur många deltagare de olika arbetslivsinriktade insatserna har
haft under det gångna året.

Innergården, Mörbylånga
KRUS, Kalmar
Plattformen, Hultsfred/Vimmerby
Pontibus, Borgholm
SAMBA, rehabilitering

Budget
antal Antal
delt
delt
15
22
35
37
30
50
30
33
40
51

Antal Antal Pågåen
Antal
nya avslut
de
nya
delt
delt
delt anonyma
16
8
14
25
20
17
1
25
24
24
18
14
22
2
25
25
26
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SAMBA, integration
Knutpunkten, Västervik
RESA, Torsås
Vägknuten 2.0, Oskarshamn/
Mönsterås/Högsby
SUMMA

25
25
0

45
37
0

45
18
0

25
10
0

20
27
0

30
230

52
327

27
199

23
139

29
179

Tabell 1 Antal deltagare i arbetslivsinriktade insatser i Kalmar län under 2018
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0
3

Som framgår så har det funnits arbetslivsinriktade insatser i samtliga kommuner under 2018.
Dock har insatsen ”RESA” i Torsås påbörjats så sent under 2018, så inga siffror finns inmatade
i SUS.
Uppbyggnaden av insatserna är till stor del densamma då vi i verksamhetsplanen enats om att
målgruppen för våra insatser är ”Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde
eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Behoven ska identifieras
och prioriteras lokalt. Målgrupperna kan variera lite. Några insatser prioriterar yngre personer
(KRUS) och det finns insatser som fokuserar på personer som är utrikesfödda (SAMBA
integration).
Insatsernas mål kan vara att stödja personer mot en egen försörjning, att undvika rundgång
mellan myndigheterna, att deltagarna mår bättre och behöver mindre vård samt att säkerställa
att de kommer rätt i systemen och får rätt ersättning.
I samtliga insatser finns ett samverkansteam med personal från de samverkande myndigheterna
som träffas regelbundet för att gemensamt diskutera personer i behov av samordnat stöd. Ibland
löser gruppen vid sittande bord hur inblandade parter gemensamt ska gå vidare för att ge
individen bästa möjliga stöd. Om samverkansteamet kommer fram till att personen ifråga
behöver extra stöd så tillsätts en person ur insatsen som extra stöd. Dessa personer har lite olika
titlar som koordinator, vägledare eller handledare. Det är lönerna till den personalen och övriga
kringkostnader som Samordningsförbundet står för. Insatserna är då projekttiden löpt ut
LIS:ade, vilket innebär att insatserna inte har ett slutdatum utan löper på över tid, så länge det
fyller sitt syfte. I samtliga nu pågående insatser är det kommunerna som anställningsmyndighet
för personalen.
Varje insats har en lokal samverkansgrupp kopplad till sig som huvudsakligen består av chefer i
de olika myndigheterna. De träffas några gånger per år och dit kan arbetsgrupperna lyfta
problem som uppmärksammats vid samverkan för åtgärd.
Nedan finns en jämförelse med tidigare år av antal deltagare i arbetsrehabiliterande insatser.
Budget antal
deltagare
2011
128
2012
208
2013
195

Antal
deltagare
178
264
275

Antal nya Antal avslut
deltagare
deltagare
122
82
176
104
120
195

Pågående
deltagare
50
57
71
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2014
2015
2016
2017
2018

167
167
214
259
230

167
199
220
256
327

90
122
99
164
199

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018.

87
78
133
132
137

82
121
85
124
179
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Den variation som finns över tid i antal inskrivna och utskrivna deltagare beror främst på när
olika insatser har startat respektive avslutats.
1.3.2.2 Stödjande av samverkan
Lokala samverkansgrupper (LSG)
I länet finns det sex lokala samverkansgrupper som fungerar som ett forum för utveckling av
samverkan mellan parterna. De omfattar Kalmar/Torsås, Nybro/Emmaboda, Borgholm/
Mörbylånga, Oskarshamn/Mönsterås/Högsby, Hultsfred/Vimmerby respektive Västerviks
kommun. Samordningsförbundet är sammankallande i samtliga lokala samverkansgrupper.
Vidare deltar representanter, vanligtvis chefer, från de fyra samverkande parterna.
Samverkansmöten
Varje LSG ansvarar för dessa samverkansmöten i sitt område och under våren kom två stycken
LSG igång med sådana möten där mindre grupper av chefer och medarbetare från de ingående
organisationerna samtalade om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras för att få till
stånd en effektiv samverkan. En samverkansdag ordnades i Västervik för att stärka samverkan
där och en lunch-till-lunch-konferens för mittlänet (Oskarshamn, Mönsterås och Högsby)
ordnades på Ekerums resort på Öland.
Kartläggningar och medfinansiering av projekt
Förbundet har under året finansierat en kartläggning gällande behov av insatser för nyanlända
kvinnor i Högsby. Förbundet har även finansierat en kartläggning om hur KRAMI kan
organiseras i södra delen av länet.
Samordningsförbundet har under 2018 medfinansierat tre projekt.
Det ena är ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter IKO
(Integration, kompetens och organisation) – vi blir fler i Kalmar län. Projektet handlar till stor
del om att utbilda personal inom olika myndigheter och idéburna verksamheter i interkulturellt
bemötande av nyanlända. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska
medel.
Det andra är också ett ESF-projekt som drivs av Regionförbundet i Kalmar. Projektet heter
SLA (Samverkan leder till arbete). Projektet handlar om att arbeta med målgruppen nyanlända
och personer i utanförskap med komplex problematik som ska ledas in mot arbete eller studier.
Samordningsförbundet har medfinansierat med tid.
Det tredje projektet heter ”Fler jobb i ASF i Kalmar län”. (ASF = arbetsintegrerade sociala
företag). Projektet inriktas på att skapa hållbara strukturer för långsiktig regional samverkan,
kunskaps o kompetensutveckling samt affärsutveckling för fler jobb i ASF. Projektet tar sin
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utgångspunkt i den handlingsplan för ASF som tagits fram i länet och som är politiskt
förankrad. Samordningsförbundet medfinansierar både med tid och ekonomiska medel.
Utbildningar och konferenser
En uppskattad fyradagars utbildning i 7-tjugo junior genomfördes av Swedish empowerment
center. 7-tjugo är en metod för att stötta personer med funktionsvariationer till en plats på
arbetsmarknaden, har hållits i Kalmar med arton deltagare.
Supported employmentutbildning har ägt rum under året i Kalmar av Malmerho kompetens i
kombination med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Denna fyradagars
utbildning var innehållsrik och uppskattad av de sexton personer som deltog.
Under hösten hölls förbundets årliga länskonferens för styrelseledamöter, deltagare i de olika
lokala samverkansgrupperna och insatspersonal. Den hölls lunch till lunch 18 – 19 oktober på
hotell Corallen i Oskarshamn. Sjuttiofem personer var med på lunch-till-lunch-konferensen där
Nanne Bergstrand föreläste om hur man leder sig själv och andra. Tid ägnades åt att reflektera
över 2018 samt arbeta fram visionstemat för 2019 – Psykisk, fysisk och social
Hälsa.
Samtlig insatspersonal i länet träffades under hösten under en lunch-till-lunch-konferens på
Gränsö Slott i Västervik. Innehållet innehöll dels kompetensutveckling kring GRIT och
mindset och personalen fick även prova på funktionell träning. Tid för att samtala om andra
gemensamma och angelägna frågor rymdes också under dagarna.
Ledamöter i förbundsstyrelsen och personal från kansliet deltog i den stora Finsam-konferensen
som hölls i Göteborg under två dagar, 17 - 18 april.
Ordförande i Samordningsförbundet i Kalmar län var sedan tidigare invald som ledamot i
Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). För ny mandatperiod lämnade ordförande
i samordningsförbundets styrelse över stafettpinnen till 1:e vice ordförande som under året
deltagit, tillsammans med förbundschef på styrelsemöten. Vid ett tillfälle kombinerades NNS
styrelsemöte med en ordförandedag. 1:e vice ordförande samt förbundschef deltog i NNS
ordförandekonferens i januari.
Förbundschef och bitr förbundschef har även deltagit i Nationella rådets
förbundschefskonferens samt vid nätverksmöten för samordningsförbund från kust till kust
benämnt ”Norra Sydsverige”.
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1.4 Måluppfyllelse och resultat
Nedanstående mål är uppsatta i verksamhetsplanen för 2018. Redovisning av bedömd
måluppfyllelse kommenteras efter respektive målområde.
Resultatmål
Mål på
individnivå

Mål
•

90 % av deltagarna
ska uppleva stöd och
inflytande i sin
process.

Aktivitet
• Vi mäter detta mål genom
indikatorerna, 1, 2, 3. 94% i
genomsnitt av mätning med
indikatorerna

•

75 % av deltagarna
ska uppleva sig vara
mer redo för att
arbeta eller studera.

• Vi mäter detta genom
indikatorerna 5, 6, 7.
Indikator 6 mäts endast vid
avslut och är inte relevant i
denna mätning. 85% i
genomsnitt utifrån indikator
5 och 7.

•

30 % av deltagarna
ska ha kommit ut i
arbete eller studier
efter avslutad insats

Mål på
strukturnivå

•

Mål på
organisationsnivå

•

80 % av personer
involverade i
samverkan ska
uppleva att
samverkan genererar
bättre förutsättningar
för individer.
Förbundet ska vara
presenterat hos
berörda intressenter
vad gäller
verksamhet och
arbetssätt.

• Andelen till arbete eller
studier mäts via SUS. 46 av
137 utskrivna deltagare var
i arbete och/eller studier vid
utskrivning vilket är lika
med 33,6 procent.
• Vi mäter detta genom
indikatorerna 7, 8, 9, 10,
12,13.
84% i genomsnitt utifrån
indikatorerna.

Måluppnåelse
Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnåtts

Målet har
uppnåtts

• Fullmäktige ska besökas en
gång per mandatperiod och
Kommun- och
landstingsledning ska
besökas vartannat år.

Målet bedöms
ha uppnåtts,
extra viktigt
inför ny
mandatperiod

• Utöver det kan presentation
av förbundets verksamhet
ske på fler ställen utifrån
behov och förfrågningar.

Målet bedöms
ha uppnåtts

• Förbundet ska kunna
presentera välgrundad
statistik kring insatser.

Målet bedöms
ha uppnåtts
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• Förbundet ska också arbeta
med att vara mer synlig på
webben och att bygga upp
en marknadsföring som ska
bidra till att sprida kunskap
om förbundet

Mål på
ekonomisk nivå

•

Behållningen vid
årets slut ska följa
nationella rådets
riktlinje

•

Insatsernas budgetar
ska vara så väl
beräknade att utfallet
inte avviker mer än 5
procent

• Nyhetsbrev förväntas bidra
till bättre och mer
kontinuerlig information till
våra medlemmar kring
verksamheten och aktuella
insatser
• Utfallet för 2018 års
verksamhet ligger högre än
målet. Totala intäkter 2018
var 16 301 460 + eget
kapital vid årets ingång
2 212 531. Egna
behållningen vid årets slut
var 3 089 135 kr, vilket
överstiger nationella rådets
riktlinjer med ca 140 000 kr
• Utfallet mäts genom att
jämföra rekvirerade medel
med den summa som
budgeterats. Budgeterade
insatskostnader var
12 212 364 kr och utfallet
blev 10 591 908 kr vilket i
procent innebär 13,3 %
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Målet bedöms
ha uppnåtts

Målet bedöms
ha uppnåtts

Målet har inte
uppnåtts

Målet har inte
uppnåtts

Kommentar till mål på ekonomisk nivå.
Eftersom det ekonomiska resultatet inte är uppnått, beslutade styrelsen redan i slutet av 2018 att
ge förbundschef i uppdrag att göra en analys och förstärka de insatser som är väl fungerande
och i behov av ytterligare resurser för att kunna ta emot fler deltagare. När detta arbete är gjort
kommer resultatet 2019 att ligga inom ramen för nationella rådets riktlinje.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Resultat och måluppfyllelse redovisas på aggregerad nivå för samtliga finansierade insatser.
Mer detaljerad redovisning för varje enskild verksamhet finns i bilaga.
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Arbetslivsinriktade insatser
Av nedanstående diagram framgår något om resultaten i de olika arbetslivsinriktade insatserna
under det gångna året.
Sysselsättning efter insats
40
35
Kvinnor Före
insats

30
25

Kvinnor Efter
insats

20
15

Män Före
insats

10

Män Efter
insats

5
0

Ej sub arbete

Sub arbete

Antal deltagare i Arbetssökande
studier
deltagare

Övrigt

Diagram 6, Sysselsättning vid inskrivning och avslut för 137 deltagare i arbetsrehabiliterande insatser som
avslutats under 2018

Diagrammet illustrerar vad de deltagare som avslutades under 2018 hade för sysselsättning vid
inskrivning och avslut. 46 av de 137 utskrivna deltagarna, eller 33,6 procent, hade arbete eller
studier vid utskrivning och 51 (=37,2 procent) var inskrivna som arbetssökande. Totalt
betraktades således 70 procent som rehabiliterade och redo för arbetsmarknaden när de
avslutades.
Det är lika stor andel män som kvinnor som fått ett arbete utan lönesubventioner och fler
kvinnor än män som hade börjat studera. Det är en större andel män som fått subventionerat
arbete än kvinnor.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Antal avslut till Andel avslut till
arbete eller
arbete eller
studier
studier
31
37,8 %
44
42,3 %
47
24,1 %
26,4 %
23
26,9 %
21
37,6 %
50
40,9 %
54
33,6 %
46

Tabell 2, jämförelse av insatsredovisning i SUS för 2011 - 2018.
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I tabellen ovan kan man konstatera att 2018 återigen var ett bra år där en tredjedel av de 137
deltagare som avslutades i en insats gick till arbete eller studie. Med tanke på att deltagarna
oftast stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden så får detta anses som ett mycket gott resultat.
Försörjning efter insats
60
50
40
30
20
10

Antal deltagare
före insats
Antal deltagare
efter insats

Diagram 7, Försörjning vid inskrivning och utskrivning för 137 utskrivna deltagare i arbetsrehabiliterande
insatser under 2018

Av diagrammet framgår att det skett störst minskning av personer som har försörjningsstöd
som försörjningskälla men även en stor minskning av personer som erhållit
sjukpenning/rehabpenning.
De försörjningskällor som har ökat är framförallt deltagare som inte har någon offentlig
försörjning vid avslut. Ökning är det även av personer som har studiestöd och annan offentlig
försörjning samt av personer som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Att värdera effekterna av strukturövergripande insatser är mycket svårare eftersom det här inte
finns någon statistik från SUS eller andra källor att hämta data ur.

Det som kan konstateras är dock att det finns en väl utbyggd struktur för samverkan mellan
myndigheterna genom de olika lokala samverkansgrupperna, de samverkansmöten som börjat
komma igång för att utveckla samverkan och insatsens styr- och arbetsgrupper.
En stor del av det goda samverkansklimatet hör också till de uppskattade tolv frukostmötena samt
de fyra stora inspirationsdagarna som förbundet ordnat under 2018. Vid snabbutvärdering med
hjälp av post-it-lappar, har en otrolig mängd positiv feed-back delgetts åt förbundets arbete. En
succévägg med ca etthundrafemtio post-it-lappar finns numera på förbundets kansli.
Vi vet också att de utbildningar i Supported Employment, 7tjugo junior och NP-diagnoser som
finansierats varit mycket uppskattade och används i olika verksamheter för att stödja individer
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mot arbetsmarknaden. De konferenser som finansierades har varit välbesökta och uppskattade
liksom den länskonferens för förbundets eget nätverk som arrangerades i oktober.

1.5 Styrelsearbetet mm

1.5.1 Styrelsens arbete under året
Styrelsen har bestått av dessa ledamöter:
Medlemsorganisation
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Ordinarie ledamot
Mikael Palmqvist (S)
Stig-Ove Andersson (S)
Conny Daag (M)
Marcus Schön (M)
Dzenita Abaza (S)
Agneta Landberg (C)
Göran Backrot (C)
Jimmy Loord (KD)
Andreas Erlandsson (S)
Christina Lönnqvist (S)
Eva Berglund (S)
Gunnar Jansson (S)
Maria Ixcot Nilsson (S)
Anders Andersson (KD)
Ylva Bengtsson (V)
Lars Häggbring
Petter Grönwall

Ersättare
Bengt Jonsson (FÖL)
Stefan Nyström (M)
Lizette Wästerlund (S)
Diana Bergskans (S)
Roger Holmberg (S)
Håkan Sjöborg (C)
Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Ann-Christine Quist-Karlsson (S)
Lennart Hellström (M)
Linda Eriksson (C)
Marie Nicholson (M)
Conny Tyrberg (C)
Jonny Bengtsson (S)
Bill Björklund (L)
Eva-Karin Holgersson (MP)
Carina Lindgren/Lars Borgemo
Susanne Möller

Styrelsen har under året haft fyra välbesökta sammanträden på olika orter i länet.
Sammanträdena har kombinerats med besök i olika kommuner och presentation av olika
aktuella insatser. Protokoll från sammanträden publiceras på förbundets hemsida och finns
därmed tillgängliga för såväl ledamöter, samverkansaktörer som övriga intresserade.
Arbetsutskottet har bestått av Maria Ixcot Nilsson, ordförande, Anders Andersson, 1:e v. ordf,
Andreas Erlandsson, 2:e v ordf., samt ledamöterna Göran Backrot, Petter Grönwall och Carina
Lindgren. Arbetsutskottet har under året haft fem sammanträden.
I och med att insatserna numer är tillsvidare, så kallade LIS:ade (långsiktig integrerad
samverkan) har visionen om att arbeta med relationsskapande aktiviteter i form av
frukostmöten och inspirationsdagar tagit sig i uttryck på ett succéliknande sätt.
En ny inriktning för 2019 har arbetats fram i diskussionsforum på läskonferensen och
diskuterats ytterligare i LSG-möten och beredningsgruppsmöten samt AU.
Därefter fattade styrelsen beslut om den nya inriktningar i den verksamhetsplan som antogs i
november. Inriktningen för 2019 blir psykisk, fysisk och social hälsa.
Vid varje styrelsesammanträde redovisas de delegationsbeslut som fattats av arbetsutskottet och
förbundschefen. Förbundschefen redogör även muntligt för utvecklingen i förbundet både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I oktober presenterades en skriftlig delårsredovisning av
det första halvåret där bland annat insatserna redovisar sin verksamhet.
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Kansliets personal leder de sex lokala samverkansgrupperna i länet och följer de olika
insatserna bland annat genom att vid tillfälle delta i insatsernas styrgruppssammanträden. En
insats som tidigare avslutades i Torsås kommun, har följts upp med en strukturinsats under
senare delen av 2018.
Minnesanteckningar från beredningsgruppen och AU-protokoll delges styrelsen. Vidare
informerar Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter styrelsen om
utvecklingen i sina respektive verksamheter vid styrelsens sammanträden.
Förbundet har tidigare medfinansierat, och kansliets personal har medverkat, i det så kallade
Indikatorprojektet, som drivits av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), med
syfte att utveckla indikatorer som ska vara ett stöd i utvärdering och utveckling av
samordningsförbundens verksamheter.
Under senare delen av 2017 var verktyget färdigt för användning. Förbundet har köpt in licens
för att kunna mäta indikatorerna även för 2018 och mätningen ägde rum i oktober/november.
De positiva resultaten utifrån mätningen finns delgivna under rubriken måluppfyllelse och
resultat.
Representanter ur styrelsens presidium har under året, tillsammans med förbundschefen, fört en
dialog med representanter för ägarna dels gemensamt vid två tillfällen och dels vid besök i de
högsta politiska ledningarna för såväl kommuner som landsting. Dialogen har handlat både om
resultaten i förbundets verksamhet och om ekonomi och medlemsavgifter.

1.5.2 Revisorer

Landstinget har utsett Bo Jonsson, Västervik, och kommunerna Jan Bengtsson, Kalmar, som
revisorer. Staten har handlat upp revision av Deloitte som i Kalmar län företräds av Berth
Larsson. Bo Jonsson är revisionens ordförande. Räkenskapsgranskning har handlats upp av
PWC i Kalmar. Sakkunnigt biträde har varit Tomas Sandberg som är revisionschef på
Landstinget i Kalmar län och under senare delen av 2018 efterträddes han av Joachim Klase då
Tomas gått i pension.
Revisionen har haft två sammanträden under året och ett av dessa kombinerades med en
överläggning med samordningsförbundets arbetsutskott.

1.5.3 Ny lagstiftning GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU kraft. För
Samordningsförbundets del har dessa nya regler inneburit att man köpt in tjänsten av
dataskyddsombud via Landstinget i Kalmar län. Dataskyddsombudet heter Anders Falck och
arbetar som jurist på Landstinget i Kalmar län. Hans uppgifter är inrapporterat till
datainspektionen. Även riktlinjer för förbundets dataskydd och förteckning över de få listor
med namnuppgifter förbundet handhar håller på att arbetas fram.

1.5.4 Kansli

Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef. Tjänsten innehas av
Joakim Ivarsson. Utöver förbundschef finns en biträdande förbundschef på heltid som heter
Malin Gruvhagen och en administratör på 80% vid namn Athraa Ahmed. Kansliet biträder
styrelsen, ansvarar för förbundets administration och utåtriktade information samt stöttar de
olika insatser som finansieras av förbundet och ger övrigt stöd till utveckling av samverkan
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inom länet. Kanslilokalen finns på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, där samtliga anställda har sina
arbetsplatser att utgå ifrån.
Kalmar kommun ansvarar för tillsyn av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter
enligt arkivlagen.

1.5.5 Beredningsgrupp

En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och landstinget samt sex kommunala tjänstemän har haft fyra sammanträden
under året. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till
styrelsen, är ett stöd till förbundschefen och kan lyfta upp behov av åtgärder i länet.

1.5.6 Medlemssamråd

Det har hållits två stycken dialoger med förbundets ägare under året. Sammankallande är
primärkommunala nämndens ordförande, Tomas Kronståhl, Västervik. Vid dessa tillfällen har
ägarrepresentanter, representanter för samordningsförbundets presidier samt förbundschef
deltagit. Förbundet har presenterat sin verksamhet och haft dialog om resultaten och om
finansieringen av förbundets verksamhet.

1.6 Ekonomiskt utfall
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning
Belopp tkr

Aktuell budget
jan-dec 2018

Utfall jandec 2018

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2017

Nettokostnad

17 539 364

15 424 856

2 114 508

13 540 586

Bidrag/intäkt

18 150 000

16 301 459

1 848 541

14 222 818

610 636

876 603

265 967

682 232

Resultat
Utgående eget
kapital
Likvida medel

3 089 133

2 212 530

5 968 616

5 148 964
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1 Resultaträkning
Resultaträkning

2018-01-01- 2017-01-01Not 2018-12-31 2017-12-31
16 301 459

14 222 818

16 301 459

14 222 818

-2 176 955
-2 412 339
-10 835 562
876 603

-1 636 585
-2 029 421
-9 874 580
682 232

Resultat efter finansiella poster

876 603

682 232

Årets resultat

876 603

682 232

Intäkter
Intäktsjustering

Rörelsens Kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Lämnade bidrag
Rörelseresultat

1

2
3

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Tel. 072-526 88 77
Samordningsförbundet i Kalmar län
Organisationsnr 222000-1859
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

364

22(45)

2 Balansräkning
Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

81 312
67
191 058

128 324

272 437

128 324

Summa omsättningstillgångar

5 968 616
6 241 053

5 148 964
5 277 288

Summa tillgångar

6 241 053

5 277 288

Årets Resultat

2 212 530
876 603

1 530 298
682 232

Summa Eget Kapital

3 089 133

2 212 530

4

2 985 948

2 931 994

5

165 972
3 151 920

132 764
3 064 758

6 241 053

5 277 288

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Avräkna skatter och avgifter
Fordran moms
Övriga interimsfordringar

Kassa och Bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Balanserat resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Int skulder förutbet Bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget Kapital och skulder
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3. Finansieringsanalys
Finansieringsanalys
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets Resultat
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga
fordringar

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga
skulder
Medel från den löpande verksamheten

2018-12-31

2017-12-31

876 603

682 232

-144 113

90 525

87 162
819 652

-696 955
75 802

819 652
5 148 964
5 968 616

75 802
5 073 162
5 148 964

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna Lån
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i
tillämpliga delar och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning
eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att Samordningsförbundet i Kalmar läns
redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De
redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet,
kontinuitet, periodisering och öppenhet.

5. Balanskrav

Resultatet av verksamheten är positivt och således balanserat.
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6. Noter

Not 1 Intäkter
Erhållna statliga bidrag
Erhållna bidrag
Kursavgifter

Not 2 Övriga externa kostnader

Adm-tjänster
Kompetens i samverkan
Kurs o konferensavgift
Rese/ hotellkostnader
Revisionsarvode
Leasingavg Personbilar+Bränsle
Kontorsmaterial
Trycksaker
Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Övriga reklam
Övr avdr gill kostn
Mobiltelefon
Övriga främmande tjänster
Reklam trycksaker
Utvärdering
KUR- kostnader
Övrigt
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2018-12-31
159 609
16 000 000
141 850

2017-12-31
141 818
14 000 000
81 000

16 301 459

14 222 818

2018-12-31
70 730
705 006
547 903
200 238
25 000
51 992
9 596
140 991
85 776
25 956
117 877
28 468
28 484
51 104
1 198
42 500

2017-12-31
407 119
244 811
337 621
121 029
25 000
54 437
13 039

44 136
2 176 955

94 570
62 483
58 246

48 470
40 233
32 835
96 692
1 636 585
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Not 3 Personal kostnader
Lön tjänstemän
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravg (nya pens system
Sammanträdesarvode
Kollektiv pensionsförsäkr
Styrelsearvode
Semesterlön
Skattefri bilersättning
Skattepl bilersättning
Skattefria trakt
Skattepl trakt
Övr gruppförsäkring
Övr personalkostnader
Särsk Löneskatt pens

Not 4 Leverantörsskulder
Projekt Kv4
Kalmar Kommun/ leasing& bränsle
Big Travel
Landstinget/ revisionstjänster, konferens
Lindmark& Partner
NNS/ Utbildning
Siemens
Skylt& Reklam
Delegia AB/Konferens
KPA Pensionsservice AB
Ekerum/ Frukostmöte
Parkster
Swedish Empowerment Center
IOGT.NTO/ Kontorshyran
Påskallavik/ Konferens

2018-12-31
1 327 566
526 902
11 185
193 590
77 106
69 976
132 038
17 026
9 663
5 610
2 925
327
4 641
33 784
2 412 339

2017-12-31
1 090 493
457 826

2018-12-31
2 797 230
11 479
49 065

2017-12-31
2 797 660
5 712
21 661
65 025
23 063
11 250
4 385
3 238

2 625
28 550
761
13 600
133
45 000
25 749
11 756
2 985 948

195 990
62 154
51 682
131 023
16 955
9 623
7 040
2 100
620
3 915
2 029 421

2 931 994
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Not 5 Upplupna Kostnader
Revisionsarvode
Kompetens i samverkan
Övr avdr gill kost.
Utg moms försäljning 25%
Kontorsmaterial
Avräkn särsk lönesk pens
Mobiltelefon
Personalskatt
Avräkna sociala avgifter
Dataprogram licenser
Rese/hotellkostnader

2018-12-31
25 000
3 500
2 452
16 263
3 072
18 706
9
49 323
47 503
144

2017-12-31
25 000
9 465
1 139

165 972

48 918
48 062
144
35
132 763

7 Sammanställning av utfall och budget 2018

Intäkter

Medlemsbidrag
Anställningsstöd
Kursavgifter
Eget kapital
Ränteintäkter
Summa eget kapital och intäkter

Budget
2018
16 000 000

Utfall

16 000 000

150 000
0

159 615
141 850

2 000 000
0
18 150 000

2 212 531
0
18 513 996

Differens

Kommentarer

0
9 615 Ersättn. från Af
141 850 7tjugo
handledar utb.
212 531
0
363 996
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Kostnader

Budget
2018

Differens
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Kommentarer

Styrelsen

280 000

348 058

Personal

2 100 000

2 068 550

Lokal, dator, telefon mm

125 000

181 828

-56 828

Resor, hotell

180 000

252 230

Redovisning och sakkunnigt biträde

75 000

70 729

-72 230 Bilen, resor och
hotell
4 271

Revision

35 000

25 000

Utbildning, Supported employment

200 000

364 000

Konferenser

200 000

183 903

16 097

1 000 000

705 006

294 994

50 000

42 500

7500

32 000

30 400

1 600

50 000

317 290

4 327 000

4 589 494

Individinsatser

12 212 364

10 835 482

1 376 882

SUMMA

16 539 364

15 424 976

1 114 338

Samverkansmöten, frukostmöte mm
Utvärdering
Avgift NNS

2

Övrigt

Delsumma, administration mm

2

Utfall

NNS = Nationella Nätverket för Samordningsförbund

-68 058 Arvode, arb.
giv avgift,
milersättn mm
31 450

10 000
-164 000 Se intäkt 7tjugo

-267 290 Trycksaker,
reklam,
främmande
tjänster och
avdragsgilla
kostn - stor del
-262 494
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Beslutade insatser inför 2018

Budget
2018

Utfall

Vägknuten 2, vägknuten 2.0 i
Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
kommuner
Innergården i Mörbylånga kommun

1 712 000

1 426 297

285 703

683 064

683 064

0

Knutpunkten i Västervik

1 210 000

919 249

290 751

0

73 486

-73 486

1 000 000

1 026 698

-26 698

550 000

550 137

-137

Plattform Hultsfred/Vimmerby

1 235 000

1 065 693

169 307

Pontibus i Borgholms kommun

1 398 000

1 314 400

83 600

KRUS i Kalmar kommun

2 530 000

2 138 921

391 079

Tillsammans är logiskt - ACT

1 330 000

1 072 631

257 369

Medfinansiering ASF, IKO (ESFprojekt)

144 300

44 300

100 000

Högsby Kartläggningsprojekt

270 000

127 032

142 968

KRAMI förstudie

150 000

150 000

0

12 212 364

10 591 908

1 620 456

SAMBA (gemensam) innan
uppdelning i Rehab/Integration
SAMBA Rehabilitering i Nybro och
Emmaboda kommuner
SAMBA Integration i Nybro och
Emmaboda kommuner

SUMMA

Differens
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Kommentarer
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Under året 2018 beslutade insatser

Budget

Utfall

Differens

RESA (samverkan i Torsås)

523 000

165 400

Potten

300 000

78 174

ECOudden – understöd (3 mån) för att
bilda socialt företag.

575 000

0

1 398 000

243 574

SUMMA

kommentarer

357 600 Insatsen
började 1 sept
2018 budgeten
gäller ett år
221 826 Pott - beslutad
för individinriktade insattser för 2018
575 000 Blev inte av.

Kalmar
kommun tog
därför över

1 154 426

ECOudden

8 Styrelsens beslut

Styrelsen intygar genom ett protokollfört beslut den 22 mars 2019 att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska
ställning.
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Bilaga
Insatser och måluppfyllelse
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Årsredovisning
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Syftet är att bibehålla det goda arbete som finns idag och fortsätta bygga en flexibel
och långsiktig samverkansstruktur. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i
samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras
förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för
att få rätt till rätt ersättning.
Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Vilka personer som
koordinatorerna ska arbeta med kommer att identifieras i den lokala
samverkansgruppen en gång per år utifrån de behov som finns.
Målsättning är att hantera 60 konsultations- och insatsremisser samt ha 30 deltagare
på årsbasis.
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatsen Plattformen är en tillsvidare insats och de personalresurser som finns är en
koordinator i varje kommun, anställd på 100%.
Insatsens metod
Insatsen Plattformen har ett Samverkansteam som består av personal från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppenpsykiatriska mottagningen,
socialförvaltningarna och hälsocentralerna i Hultsfred- och Vimmerby kommun.
Teamet träffas tre timmar var tredje vecka och konsulterar ärenden. Samtycke finns
för individen. Efter att alla myndigheter gett den information som finns, ger gruppen en
rekommendation om vad som kan vara nästa steg för individen. Om teamet bedömer
att personen är i behov av en koordinator skrivs personen in i Plattformen. Vidare i
insatsen Plattformen jobbar koordinatorn med att samordna och nätverka med
myndigheterna kring deltagaren. Koordinatorn jobbar motiverande med handlingsplan
innefattande mål och delmål och en förändringsprocess startas för att skapa struktur,
hitta vägar mot arbetsträning, arbete eller studier. Plattformen erbjuder också
gruppverksamhet kring personlig utveckling. I samtalen används Mi metoden, det
förekommer inslag av KBT samt ett synsätt kring empowerment. Supported
Empowerment är en metod som också används.
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Hittills i år:
Remisser som konsulterats i Samverkansteamet under perioden 171201-181231 är 68
st.
31 FK (18 Hfred/13 Vby)
12 AF (5 Hfred/7 Vby)
2 AF/FK (2 Hfred/0 Vby)
13 Soc (8 Hfred/5 Vby)
10 Öps (3 Hfred/7 Vby)
0 HC (0 Hfred/0 Vby)
Inskrivna ärenden före 171201 som fortfarande har koordinator är 7 st.
5 FK (3 Hfred/3 Vby)
1 AF (1 Hfred)
1 Öps (Vby)
Inskrivna ärenden under perioden 171201-181231 är 22 st.
18 FK (9 Hfred/9 Vby)
2 AF (1 Hfred/1 Vby)
2 AF/FK (2 Hfred)
4 Öps (2 Hfred/2 Vby)
2 Soc (1 Hfred/1 Vby)
Utskrivna ärenden under perioden 171201-181231 27 stycken
9 st utskrivning till arbete, studier eller arbetssökande: Deltagaren går vidare till arbete
med/utan subvention/eget företag) eller studier, eller är aktivt sökande efter insatsen.
3 st utskrivning fortsatt rehabilitering: Deltagaren går vidare till annan
rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, till exempel fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan.
12 st utskrivning på grund av sjukdom: Deltagaren avslutar insatsen på grund av
försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i
insatsen. Rehabilitering mot arbete är inte aktuellt i dagsläget för deltagaren.
1 st utskrivning på grund av flytt, 1 st gick i pension, 1 st vill ej ha någon
myndighetskontakt
Framgångsfaktorer inom samverkan,
Plattformen är en väl inarbetad insats, den har funnits länge vilket gör arbetet lättare.
Koordinatorerna har varit anställda länge och är kända på myndigheterna.
Samverkansteamet är välfungerande med bra närvaro och delaktighet från
representanterna. För individerna är framgångsfaktorerna att vi tillåter att det får ta tid,
en nära kontakt med regelbundna träffar. Deltagarna erbjuds gruppverksamhet med 7tjugometodiken, som är en välarbetat och välprövad metod. Att koordinatorerna är
kända på de olika myndigheterna gynnar individer när det gäller att samverka, det är
lätt att få kontakt med myndigheterna och ger snabbhet samt effektivitet i arbetet. Att
det finns ett bra utarbetat samarbete med Erikshjälpen i Vimmerby och Stegen i
Hultsfred blir också en framgångsfaktor för individen och insatsen när det gäller
arbetsträning.
Malin Strömmert och Linda Thörn
Verksamhetsledare Plattformen
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Helårsrapport för SAMBA
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Syftet med rehabspåret är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom
att föra de inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller hjälpa individerna till
rätt ersättning. Målgruppen är kvinnor och män mellan 20 - 60 år som haft lång
arbetslöshet eller sjukskrivning vilket medfört ett utanförskap. Personer som har sin
ersättning och/eller stöd från någon av samverkansmyndigheterna. Även personer
med lång arbetslöshet beroende på språkliga hinder ingår i målgruppen.
Insatsens tidsram samt personalresurser.
Insatsen blev LIS:ad 1 januari 2018. Startade som projekt 1 februari 2014.
Det jobbar två samverkansledare på vardera 100 % i insatsen. 0,5 tjänst finansieras
av individ och familj i Nybro.
Insatsens metod.
Metoden är inriktad mot att individuellt arbeta med deltagare och är uppdelat på
kartläggning, process och verkställighet. Individer som har längst väg att gå genomgår
alla tre stegen medan de som står närmast arbetsmarknaden går direkt in i process
och verkställighet. Med hjälp av utvecklingstrappans fem steg kan sedan individens
behov matchas mot arbetsgivarens behov för att säkerställa en utveckling. Även om
man i vissa fall inte kan tillämpa arbetslinjen behövs utvecklingstrappan som underlag
för aktivitets- eller sjukersättning.
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Budgeterat antal deltagare 30st/år. 70st remisser ska behandlas i samverkansteamet.
Antal nya deltagare: 25st.
Fördelning på remitterande deltagare:
Individ o familj: 13
Arbetsförmedling: 3
Landsting: 7
Försäkringskassan: 2
Totalt antal deltagare under året: 53st (varav 13st är konsultationer)
Antal till arbete eller studier: 7st
Rätt ersättning: 4st
Rätt ersättning och deltidsjobb: 2st
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Sedan uppstart:
Budgeterat antal deltagare: 170st
Antal deltagare totalt: 133st
Fördelning på remitterande myndighet:
Individ o familj: 65st.
Arbetsförmedling: 60st.
Landsting: 17st.
Försäkringskassan: 7st
Antal till arbete eller studier: 56st
Rätt ersättning: 20st

33(45)

Framgångsfaktorer inom samverkan.
Organisation:
Kunskapsutbytet som sker i samverkansteamet ger ett mervärde på alla berörda
myndigheterna och detta ökar samtidigt förståelsen för myndigheternas agerande.
Samverkansteamet finner ofta lösningen på ärenden som under lång tid stått still
genom att behandla ärendet skyndsamt samt använt det handlingsutrymme som finns
på varje myndighet. Samsynen som råder i samverkansteamet placerar individen i
fokus och alla deltagarnas processer diskuteras. Konsultationsforumet ger
handläggarna på myndigheterna möjlighet att ta del av samverkansteamets
kompetenser i komplexa ärenden.
Styrgruppen
Representanterna i styrgruppen innehar bred kompetens och handlingskraft vilket
medför att samverkansledarna får optimala förutsättningar för att göra ett kvalitativt
arbete.
Individnivå
Täta och kontinuerliga kontakter med deltagarna utformar en djup och god relation
mellan deltagarna och samverkansledaren vilket medför att deltagarna känner sig
sedda och trygga. Detta ökar deras motivation, samt klargör deras egna mål och
förutsättningar. Samverkansledarens kompetens medför att deltagarna kan stöttas och
coachas, för att närma sig egen försörjning eller utbildning.
Kartläggningen gör att deltagarna får rimliga krav utifrån sina förutsättningar, de får
uppleva att de klarar saker samt att det ställs adekvata krav utifrån individens
förutsättningar. Samverkansledarens möjlighet att lägga mycket tid på varje deltagare
är en stor framgångsfaktor eftersom det ger deltagarna en trygghet, samt att det finns
någon som kan vara ett stöd när det är jobbigt. Denna tid möjliggör även att
samverkansledaren kan vara en stor motivationscoach, då ofta deltagarna är osäkra
och ängsliga inför förändringar, men även på sin egen förmåga.
Ulf Arvidsson och Carola Axelsson
verksamhetsledare SAMBA
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Helårsrapport för projektet SAMBA Integration 2018

34(45)

Syfte
Syftet med samba integration är att fånga upp individer som behöver extra stöd där
ordinarie etableringsinsatser inte är tillräckliga så att de ska få rätt förutsättningar för
att bli integrerade.
Mål
För att motverka segregation, utanförskap och social utsatthet har vi valt att satsa
extra på de individer som aldrig skulle komma in i det svenska samhället utan ett
särskilt metodstöd.
Målgrupp
Män och kvinnor i åldern 20–60 år med invandrarbakgrund som befinner sig i
etableringen, individer som redan är beroende av försörjningsstöd och de som redan
är inskrivna på arbetsförmedlingen.
De individer med svaga svenskkunskaper eller som riskerar att hamna i utanförskap
och ekonomisk och social utsatthet och som är i behov av extra stöd för att kunna bli
integrerade i det svenska samhället och komma in i arbetslivet.
Insatsens tidsram samt personalresurser.
Projektet startade den 11 februari 2016 och pågår till den 31 december 2019
Det jobbar en projektledare på 100 % i projektet.
Insatsens metod.
Metoden för samba integration är uppdelad i block, där man alltid börjar med en
kartläggning av deltagarnas utbildningsnivå, hälsa, arbetslivserfarenhet, fritidsintresse
och sociala förhållanden. Man genomför regelbundna gruppsamtal, enskilda samtal
samt fysisk aktivitet. Samhällsorienteringsundervisning genomförs där man diskuterar
allt som handlar om det svenska samhället så som regler, normer, kultur, rättigheter
och skyldigheter, demokrati, arbetsliv osv.
Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Budgeterat antal deltagare 30 ST/år. Antal nya deltagare:44 ST
Fördelning på remitterande deltagare:
IFF, IFO: 9 Arbetsförmedling:35
Försäkringskassan: 0 ST
Landsting: 0 ST
Totalt antal deltagare under året: 44 från 2018-01-01–2018-12-30
Antal till arbete eller studier: 22 ST
SFI: 4 ST godkänt i D-nivå (SFI, kvällskurs)
Praktik: 11 ST
Jobbintervju: 5 ST
Sedan uppstart: Budgeterat antal deltagare: 30 ST
Antal deltagare totalt: 100 ST
Antal till arbete eller studier: 60 ST Praktik: 44 ST
Fördelning på remitterande myndighet:
Individ o familj: 19 ST
Arbetsförmedling: 81 ST
Försäkringskassan: 0 ST
Landsting: 0 ST
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Framgångsfaktorer inom samverkan.
Organisation:

Alla relevanta parter strävar mot samma mål i samverkansgruppen, det vill säga
individens bästa och att samtliga deltagare etableras på arbetsmarknaden. Inom
samverkansgruppen bidrar alla berörda parter med sin expertis och följer upp och
diskuterar deltagarnas utvecklingsprocess. På så sätt får deltagarna den bästa möjliga
hjälpen för att en förändring ska kunna ske.
Styrgruppen
Projektet och projektledaren får goda förutsättningar för att göra ett kvalitativt arbete
tack vare att de relevanta myndigheterna har handlingskraftiga personer i styrgruppen.
Styrgruppen delar syn på hur man ska hantera något så komplext som integration och
etablering.
Individnivå
De fyra mest avgörande framgångsfaktorerna för deltagarna har varit:
1. Att röra sig i ett socialt sammanhang samtidigt som man får stöd för etablering på
arbetsmarknaden.
2. Fokus på det svenska språket genom språkträning kopplat till aktiviteter och
diskussioner där alla talar svenska.
3. Bred samhällsorientering som kopplas till olika teman.
4. Koordinerade insatser från samverkansledaren och motivationsstöd till deltagare
som oftast känner sig osäkra och ängsliga inför förändringar och även på sin egen
förmåga att göra faktiska förändringar.
Ronja Ismail, verksamhetsledare SAMBA integration

2019-01-08

KNUTPUNKTEN i Västervik - årsredovisning 2018
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Att korta vägen för den enskilde mot ökad egenförsörjning samt att effektivisera och
öka myndigheternas samverkan. Målet är att erbjuda samverkande insats där 30%
går vidare mot ökad självförsörjning genom arbete, studier eller rätt till rätt insats.
Målgruppen är individer i behov av stöd från två eller fler av
samverkansmyndigheterna i ålder 18 – 65 år som inte har ett pågående missbruk.
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatstiden är individuell. En samverkansansvarig samt en handledare finansieras via
Samordningsförbundet. Ytterligare 4 handledare som arbetar i Knutpunktens
verksamhet finns tillgängliga för insatsen. En SAM-grupp med handläggare från
respektive myndigheter samt Lokala Samverkansgruppen med representation från
respektive myndigheter lägger tid i projektet.
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Insatsens metod
Insatsen är integrerad i Knutpunktens ordinarie verksamhet, i våra egna lokaler där
man arbetar såväl i grupp som individuellt. Vi erbjuder även praktik/arbetsträning.
Insatsens resultat på individnivå
Hittills i år: Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser
• Antal nya deltagare: 23
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 13, Fsd 4, LT 5, AF 1
• Totalt antal deltagare under året: 42
• Antal avslutade deltagare: 14
• Antal till arbete eller studier: 3
Sedan uppstart:
• Budgeterat antal deltagare: 25 helårsplatser
• Antal deltagare totalt: 111
• Fördelning på remitterande myndighet: FK 49, Fsd 37, LT 16, AF 9
• Antal till arbete eller studier: 15
Framgångsfaktorer inom samverkan,
Organisation
Arbetsgrupp: Trygg, erfaren och väl sammansatt arbetsgrupp med samlad hög
kompetens och en vilja att samverka. Upparbetade och fungerande rutiner, information
om varandras uppdrag och ramverk.
Styrgrupp: Väl sammansatt och ett aktivt intresse för en fungerande samverkan.
Individnivå
Insatsens deltagare: Insats under lång tid i de fall det behövs, stor flexibilitet i
innehållet i insatsen. Att vi utgår från individens hela behov. Prioritet på bemötande
och förhållningssätt.
Anja Coe, Verksamhetsledare

Datum: 2018-12-29

Insats Vägknuten 2.0 Oskarshamn, Mönsterås och Högsby
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Bedriva samverkan i syfte att undvika dubbelarbete och för att hitta rätt väg för den
enskilde och minska risken att hamna utanför samhällets skyddsnät och tidigt
identifiera och kartlägga insats- och rehabiliteringsbehov. Projektet vänder sig till
personer i yrkesverksam ålder från 18 år. För att delta i projektet ska den enskilde
bedömas vara i behov av samverkan och stöd från myndigheterna inför etablering eller
återetablering på arbetsmarknaden och egen försörjning.
30 personer deltar årligen i projektet
Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov med målet att
inte överstiga 12 månader.
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30 % av antalet deltagare ska efter 90 dagar efter avslutad insats nått
självförsörjning eller fått rätt ersättning.

37(45)

Insatsens tidsram samt personalresurs
2017-02-01–2020-01-31 2,0 personal.
Insatsens metod
Vi använder oss av följande; Empowerment 7 Tjugo, Lösningsfokuserat, SE och MI
(motiverande samtal) samt Affektivt bemötande. Samt TUBA kartläggning.
Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 2018-01-01–2018-12-31
• Budgeterat antal deltagare 30st
• Antal nya deltagare 27st
• Fördelning på remitterande myndighet
• HÖGSBY; Arbetsförmedlingen = 1st Kommunen= 1st = 2st
• MÖNSTERÅS; Landstinget = 3st Försäkringskassan= 3st = 6st
• OSKARSHAMN; Arbetsförmedlingen 8st, Försäkringskassan 10st,
Kommunen 7st Landstinget 10st = 35st
• Totalt antal deltagare under året: 43st
• Antal avslutade deltagare 23st
• Antal till arbete/studier 5st, AF 2st, Gemensam Kartläggning/Samverkan 8st
Åter remittent 8st = 23st
• Aktiva 181231: 29st
• Konsultation: 41st samt alla nya ärende som inkommit under året. (From
2019 räknar vi alla ärenden som konsultationer).
Framgångsfaktorer inom samverkan
Framgångsfaktorer är samverkansteamets vidd och kontinuerliga träffar var tredje
vecka samt gruppcoachningen. Vägknuten och dess arbete börjar nu bli ett alternativ
till många myndigheter som ser när individen är i behov av samordnat stöd eller att
handläggare är i behov av konsultation av individer som ”trillat mellan stolarna” eller
inte kommit någonstans på väldigt länge. Man ser vinsten av att arbeta över gränserna
och tar gärna emot information av varandras erfarenheter, regler och lagar.
Handläggarna ser fram emot träffarna och vågar även ta personliga kontakter med
varandra både före och efter samverkansteamets träffar. Samverkansteamet är
stommen i Vägknuten numera.
Organisation
Vägknuten 2.0 ligger under arbetsmarknadsenheten i Oskarshamn vilket gör det
lättare med samverkan med alla aktörer såsom myndigheter, näringslivet och
kommunerna. Vi samverkar tillsammans med Arbetsmarknadsenheterna i Högsby
samt Mönsterås kommuner. AME i dessa kommuner vill se mer av oss Vägknuten 2.0
så vi kommer under våren 2019 ha gruppcoachning i dessa två kommuner på plats,
efter de resurser vi har i dagsläget. Eftersom vi också arbetat med att bygga relationer
medför det mer arbete och synlighet av oss hos alla aktörer. Det är väldigt positivt men
också väldigt krävande samt stort tryck in med nya deltagare.
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Det är ett mycket betydelsefullt arbete som görs i Samordningsförbundet i Kalmar län,
detta gör att vi får uppskattning för det arbete vi utför samt känner oss värdefulla för
dessa individer som behöver ett samordnat stöd.
Utöver våra ordinarie arbetsuppgifter som vi har i dessa tre kommuner så har vi ett
ständigt arbete vid sidan om där vi hela tiden ska hitta former på hur vi kan förbättra
oss. Hur ska vi profilera oss. Förbundscheferna är duktiga på att hämta in feedback
och vill ständigt förbättra arbetet vi gör, med hjälp av oss.
Vi insatsledare får mycket input & inspiration från gemensamma träffar med
”kollegorna på distans”, samt övriga utbildnings/ konferensdagar tillsammans med
Samordningsförbundet i Kalmar län, vilket ger energi.
Arbetsgrupp
Samverkansteamet har vuxit under detta år och vi har fått igång en ”arbetande
arbetsgrupp” utifrån konsultationsärende samt att vi alla ”lär känna varandra” och
varandras enheter/ myndigheter. Man får mer förståelse/ kunskap om varandra och
bra diskussioner. Vi träffas var tredje vecka på AME Oskarshamn mellan kl.9-12. Vi
har detta år haft 41st konsultationsärende. Vi har också bjudit in andra aktörer till
samverkansteamet från kommunerna i informationsutbyte, såsom Svenska Kyrkan för
att se deras betydelsefulla arbete de gör, även Kompetensförsörjning unga har varit
hos oss.
Primärvården har från tre av sex hälsocentraler varit aktiva, men saknar resterande.
Primärvården är stora och många, vi försöker få till så god samverkan här som möjligt.
Här önskar vi hjälp från LSG och Samordningsförbundet.
Styrgrupp/ LSG
Bra diskussioner, men saknar primärvården i stora delar. Man behöver också förstå
vidden av projektet och att vi finns i tre kommuner/arbetsmarknadsenheter.
Insatsens deltagare
Framgången är de individer som vi kan rusta för att våga ta sig ut på arbetsmarknaden
genom 7 Tjugo/ Empowerment samt med ett lösningsfokuserat tänk vilket betyder att
vi möter individen där den befinner sig och utgår från deras ambition att vilja göra en
förändring både i individuellt och i gruppcoachning samt att många dörrar öppnas inom
näringslivet och individen tar gärna chansen. Vi har också satsat på löpande
gruppcoachning vilket medfört stort tryck in. Vi vill jobba kvalitativt och inte med
kvantitet. Detta har medfört goda resultat för individen och många har fått höjd
livskvalitet men många har också fått rätt hjälp att nå egenförsörjning. Det är ingen
”quick fix” för individen att göra en förändring av sin situation men är individen
motiverad så löser sig många frågetecken under vägens gång har vi märkt.
Vägledarna
Under hösten har vägledarna blivit varma i kläderna gällande 7 Tjugo/ empowerment
men också satsat på löpande gruppcoachning, vilket medfört stort tryck in. Samt att
alla aktörer i de tre kommunerna önskar gruppcoachning på ”hemmaplan” mer och vi
försöker visa oss i den mån vi hinner. Som vi tidigare skrev kommer vi att satsa
helhjärtat på gruppcoachning i alla tre kommuner. Vi kommer också att ansöka om en
resurs till då vår arbetssituation har förändrats mycket sedan projektets start 1 februari
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2017 utifrån att nya myndigheter har etablerat sig. Vi ser ett stort behov av att kunna
hjälpa fler att få samordnat stöd men idag tvingas vi sätta många på väntelista.
Projektet har skapats till ”ett känt varumärke” bland våra myndigheter och utifrån våra
goda resultat för våra individer. Vi är många kunniga inom området arbetsmarknad
men det kräver också en profession gentemot alla myndigheter samt individer som är i
behov av samordnat stöd. Vissa ärenden kan ta mångas tid och planering för att
komma ett litet steg framåt. Vi är tre kommuner, sex hälsocentraler samt en privat där
många av våra individer är listade idag, vilket medför många kontakter med personal
men också alla uppföljningar/ avstämningar med myndigheterna och individerna. Vi är
i stort behov av ytterligare en resurs för att tillgodose arbetsmarknadsenheterna,
socialtjänsterna, kommunerna, och de övriga myndigheterna. Vi kommer också att
satsa på #hälsa2019. Projektledarrollen har idag ett större ansvarsområde när det
gäller administrationen, planeringen, rekvirering samt stöttning gentemot vägledaren
och samverkansteamet i dagsläget.
Magdalena Ågren & Mateo Saranovic
Verksamhetsledare Vägknuten 2.0

Datum: 2019-01-03

Årsredovisning Insats Innergården i Mörbylånga 2018
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
Syfte: Individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska hitta sin väg tillbaka in i
arbetslivet och/eller till en bättre livskvalitet samt få rätt hjälp från rätt instans.
Mål: Rätt stöd/ersättning. Upplevd högre livskvalitet. 30% av deltagarna är i arbete
eller studier inom tre månader efter avslutat deltagande.
Målgrupp: Individer i arbetsför ålder 18–64 år i behov av samverkande insatser av
minst två av följande: Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen och
Mörbylånga kommun samt i andra hand även Kalmar kommun.
Insatsens tidsram samt personalresurs:
Innergården blev LIS 3:at 2018 och är från och med 20180101 en insats finansierad av
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun. Personalen består av en
verksamhetsledare/handledare på 25+75% samt en handledare på 100%.
Insatsens metod:
Naturbaserad (grön) rehabilitering, Supported employment, arbetsträning i
trädgård/odling/ externt, vägledning, empowerment inspirerad av 7tjugometoden,
friskvård.

3

Långsiktig Integrerad Samverkan
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Insatsens resultat på individnivå, (SUS) 4
• Budgeterat antal deltagare: 15
• Antal nya deltagare: 16
• Fördelning på remitterande myndighet, samtliga deltagare: LT/Psykiatri: 10,
Kommun/Socialtjänst: 7, Kommun/Internt: 5, FK: 2, AF: 2, LT/Primärvården: 2
• Totalt antal deltagare under året: 28
• Antal avslutade deltagare: 8 (2 flyttat, 2 arbetsträning via AF, 1 praktik via AF, 1
annan rehab, 1 arbete timanställning, 1 studier heltid)
• Antal till arbete eller studier: 2, inom tre månader 3
Sedan uppstart:
• Budgeterat antal deltagare: 15 deltagare/år
• Antal deltagare totalt: 58 (38 avslutade)
• Fördelning på remitterande myndighet: Information saknas
• Antal till arbete eller studier: 17 (12 till arbete, 5 till studier)
Framgångsfaktorer inom samverkan:
Arbetsgrupp: Samverkansteammöten på Innergården 22/2, 22/3, 26/4, 31/5, 23/8,
25/9, 25/10, 22/11, 18/12 samt halvdagskickoff den 29/8 säkerställer hjälp från rätt
instans samt att samverkande parter uppdateras om varandras verksamheter och
resurser.
Styrgrupp: Styrgrupp/LSG-möten 13/2, 2/5, 30/8 samt 23/10 resulterar i stöd,
kontinuitet, värdefull feedback, information, kvalitetssäkring samt betydelsefullt
erfarenhetsutbyte.
Individnivå: Uppföljningar deltagare/samverkansparter var 4-6v. Vägledning. Grön
rehab. Friskvård. Trygg och tillåtande miljö. Empowerment. Supported employment.
Lisa Ask
Verksamhetsledare Innergården

Datum: 20190115

Årsredovisning KRUS Kalmar kommun
Insatsens syfte, mål och målgrupp.
KRUS är en arbetsförberedande insats där målet är att en deltagare ska utveckla sina
egna förmågor och förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden - klara av
arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik, arbete eller studier. Den prioriterade
målgruppen är personer i åldrarna 19 till 29 år med psykisk ohälsa, boende i Kalmar
kommun som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.

4

6 deltagare ej inregistrerade i SUS än p.g.a. ej inlämnat samtycke.
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Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatsen har beslut för perioden 2016-09-01 - 2019-08-31.
3 st årsarbetare (3 st koordinatorer varav 1 även är projektledare)
Insatsens metod
7TJUGO, Supported Employment och friskvård (Friskis och Svettis) 3 gånger i
månaden.
Inremitterande myndigheter: (från nov)
Försäkringskassan
Landsting
Arbetsförmedlingen
Kalmar kommun
Totalt

2016
1
6
1
6
14

Insatsens resultat på individnivå, (SUS)
Intresseanmälningar – handlagda
14
Konsultationer
Deltagare, beviljade att delta
10
Gemensamma kartläggningar/möte med AF
(inför arbetslivsinriktad rehabilitering, praktik mm)
Efter avslut samt aktuell planering
AF - Arbetslivsinriktad rehabilitering/praktik/SIUS
Studier (universitet, Komvux mm)
Arbete
Åter till enbart försörjningsstöd, Försäkringskassa
(utan aktivitet, söka sjukersättning eller annat)
Annat / inget (brutit all kontakt med alla)
Fått arbete, kort tid efter KRUS

2017
3
14
6
5
28

2018
4
16
11
7
38

Totalt
8
36
18
18
80

28

38
10
27
4

80
10
60
11

2018
10
1
3
5

2019
4
1

23
7
2017
6
1
1
2

5

1
2

Antal inskrivna deltagare i januari 2019 är 21 st – varav 6 st går i en ”förgrupp”
eftersom ordinarie grupp är full.
Framgångsfaktorer inom samverkan
• Insatsens arbetsgrupp – Samverkansteamets representanter är kunniga och
engagerade
• Att koordinatorerna är från 3 olika myndigheter med kunskap om myndigheternas
olika regelverk/system samt erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering.
• De pedagogiska gruppaktiviteterna är den stora vinsten i KRUS sociala
rehabilitering, där deltagarna till stor del själva hjälper och stöttar varandra med att
själva delta.
Kalmar den 11 januari 2019
Laila Ruchatz Andersson, verksamhetsledare KRUS Kalmar kommun
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Insatsens syfte, mål och målgrupp
Syfte
Att motverka utanförskap genom samordnade insatser och därigenom stärka individer
för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning.
Ytterligare ett syfte är utveckla samverkan mellan parterna.
Mål
90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.
75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.
30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.
Måluppfyllelsen mäts med Indikatorerna framtagna av NNS, Nationella nätverket för
samordningsförbund, samt SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Målgrupp
Individer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen riktar sig till individer i
yrkesverksam ålder, 18–64 år.
En första prioriterad grupp är ungdomar 18–29 år, framförallt arbetslösa utan
förankring på arbetsmarknaden.
En andra prioriterad grupp är ensamstående föräldrar.
Insatsens tidsram samt personalresurs
Insatsen planeras pågå under perioden 2017-01-01 – 2019-12-31.
Personalresurserna är två heltidsanställda; en koordinator som även har
projektledaransvaret samt en koordinator.
Insatsens metod
• Gruppträning med personlig tränare en gång per vecka, en timme per gång.
Varierad träning där man får prova på allt som gymmet har att erbjuda.
Gruppträningen innebär utöver fysisk träning även social träning.
• Gruppträffar en gång per vecka, två och en halv timme per tillfälle. Grunden är
7TJUGO samt det egna konceptet Vägen till arbete. Därutöver erbjuds ibland
föreläsningar, aktiviteter, filmvisning m.m.
• Individuella träffar en gång per vecka, cirka en timme per gång. Kartläggning
över livssituation. Planering för återgång till arbetsliv/studier. Ofta promenader i
skogen under samtalen, vilket anses vara gynnsamt på ett flertal sätt.
• Supported Employment används vid återgång till arbetslivet.
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Insatsens resultat på individnivå (SUS)
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2018:
• Budgeterat antal deltagare:
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt.
• Antal nya deltagare:
19
• Fördelning på remitterande myndighet:
Försäkringskassan: 4
Arbetsförmedlingen: 1
Landstinget: 1
Socialförvaltningen: 13
• Totalt antal deltagare under året:34
• Antal avslutade deltagare:13
• Antal till arbete eller studier:3
Sedan uppstart:
•
•
•

•

Budgeterat antal deltagare:
Max 30 per år, 20 inskrivna samtidigt.
Antal deltagare totalt:39
Fördelning på remitterande myndighet:
Försäkringskassan: 8
Arbetsförmedlingen: 7
Landstinget: 6
Socialförvaltningen: 18
Antal till arbete eller studier: 3

Framgångsfaktorer inom samverkan
Samverkansteam:
Regelbundna möten där samtliga parter deltar och delger varandra nödvändig och
relevant information. Korta vägar till kontakter vid behov där emellan. Parterna tar
snabbt eventuella ytterligare, nödvändiga kontakter inom den egna organisationen.
Uppföljningar av och gemensamma planeringar för pågående deltagare.
Flerpartssamtal där deltagare och samtliga samverkande myndigheter kring den
aktuelle deltagaren träffas för gemensam planering.
Styrgrupp:
Regelbundna möten. Engagerade medlemmar där merparten har mandat att fatta
beslut.
Individnivå:
Deltagarna uppskattar och gynnas av samverkan – gemensamma möten och
planeringar och snabba kontaktvägar vid behov.
Metoden 7TJUGO är uppskattad av deltagarna och bedöms vara gynnsam för deras
personliga utveckling.
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Metoden Supported Employment bedöms också vara befrämjande med individuella
planeringar utifrån egna önskemål och förutsättningar samt täta kontakter och
uppföljningar.
En grundförutsättning för insatsen är koordinatorerna, som bidrar till att skapa en
välkomnande, accepterande miljö för deltagarna.
Carola Granström
Verksamhetsledare Pontibus

Datum: 2019-01-02

Torsås kommun

Årsredovisning 2018 RESA
Syfte
Att ge effektivare service till individer som är i behov av stöd från flera samverkande
långsiktiga insatser och därigenom stärka individen för inträde eller återgång till
arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.
Övergripande mål är att föra de inskrivna i insatsen närmare arbetsmarknaden eller
annan sysselsättning och skapa förutsättningar för personlig utveckling. Insatsen vill
bidra till en långsiktig samverkan för individer som är i behov av en samordnad
handlingsplan.
Målgrupp
Är personer 16–64 år som är i behov av samordnade insatser för inträde eller
återgång till arbetsmarknaden eller annan i varaktig försörjning.
Tidsram och personalresurs
Insatsen startade 20 augusti 2018 och nuvarande beslut om insatsen pågår till och
med 1 september 2019.
Personalresurs: 1 personal på 80%
Insatsens metod
Metoden är riktad mot individanpassat arbete med deltagare. Metoder som används är
Empowerment- metoden 7tjugo och Supported Employment/IPS. Dessa metoder
bygger på ett coachande förhållningssätt med fokus på motivation, stöd, vägledning
och inspiration gentemot arbetslinjen och egen försörjning. Den enskildes egna
resurser ska vara i fokus och vägledande för genomförandeplanen.
7TJUGO genomsyrar bemötande och förhållningssätt. Syftet är att stärka den inre
motivationen till förändring och den egna tron på förändringsförmåga.
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Supported Employment/IPS baseras på evidens och är mätbar. Syftet är att stärka
individens motivation till att hitta, få och behålla ett arbete eller annan sysselsättning
genom noggrann kartläggning av individens vilja, intressen och val.
Insatsens resultat på individnivå hittills i år, uppstart augusti 2018
Budgeterat antal deltagare: 50 remisser ska behandlas av samverkansteamet.
90% av de som teamet behandlat ska uppleva stöd och inflytande i sin
process
30% av individerna som teamet behandlat ska ha kommit i egen försörjning.
Antal nya deltagare: 8
Fördelning av remitterande myndighet:
IFO: 8
Fk: 0
Af: 0
L: 0
Totalt antal deltagare under året: 8
Antal avslutade deltagare: 0
Antal deltagare till arbete eller annan sysselsättning t.ex. studier: 0
Framgångsfaktorer inom samverkan
Organisation: Nära samarbete mellan Samordningsförbundet och
kommunen/insatsen, välfungerande organisation och bra utbildningsgrund av personal
i insatsen. Framåttänk och tydlig vision.
Arbetsgrupp: Kompetent arbetsgrupp med samma mål för individen.
Individnivå: Kan inte riktigt påvisa mätbara framgångsfaktorer ännu på grund av för
tidigt skede i insatsen. Men det jag kan se i dagsläget är att både empowermentmetoden och motiverandesamtal genom individanpassade insatser har gett resultat på
individnivå hos deltagarna bl.a genom att börja ta egna beslut om framtiden, hitta mål i
livet som i sin tur har lett till bättre hälsa.
Minna Sokura
verksamhetsledare RESA

2018-12-11
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-03-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-02
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

Gågatuperiod 2019
Remiss - Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra
brott (Ds 2019:1)
Remiss - Handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland
Asfalteringsarbeten 2019; ansökan om asfaltering av
Skurkvarnsvägen
Asfalteringsarbeten 2019; ansökan om asfaltering av
Furuhällsvägen
Begäran om anvisning av medel; beställning installation av vatten,
Klinta Bodar
Framtagande av Hållbarhetsprogram
Minskad användning av engångsplast i kommunen
Motion (Per Lublin ÖP) - Mötesplatser för äldre
Motion (Per Lubin nÖP) - omvandla matsalarna på kommunens
äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn
Information från verksamheten, verkställighet samt uppstart av
plansam
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
Återrapportering; Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens
ekonomiska situation
Information; arbetsförmedlingen
Besök Nrep

2019-04-08
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

Underhållsplan för kommunens hamnar; återrapportering med
prioriteringar.
Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen
Begäran om anvisning av medel, vägräcke parkeringen Kårehamns
hamn
Ansökan om bidrag till hjärtstartare
Ansökan om bidrag för resa till Borgeby
Begäran om sänkt inträde till Borgholms Slott för medlemmar i
Ölands Hembygdsförbund
Begäran om anvisning av medel; renhållning och naturvårdande
åtgärder Societetsparken
Ansökan uppväxlingsprojekt 2019; kompletteringar
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi
AB
Borgensförbindelse/avtal Kommuninvest
Förslag på arbetsmarknadsåtgärder
Redovisning av delegationsbeslut; tilldelning anbudsgivare 1
totalentreprenad - Kalles brygga Stora Rör
Komplettering av delegationsordning; beslut om eldningsförbud i
Borgholms kommun
Medborgarförslag (Hans Bäck) - Placera ett utegym i Bäckmanska
parken
Motion (Per Lublin nÖP) - återskapa tillagningskök vid kommunala
äldreboenden
Motion (Per Lublin nÖP) - utveckling av kommunala
Trygghetsboenden
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§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106

Motion (Per Lublin nÖP) - avsätta medel i 2019 års budget för
skapande av Sveriges bästa äldreomsorg.
Motion (Per Lublin nÖP) - efterhöra medborgarnas inställning om
hur gågatuperioden i centrala Borgholm ska fastställas
Motion (Per Lublin nÖP) - inrättande av medborgarombud
Motion (Per Lublin ÖP) - fler hållplatser för kollektivtrafiken i
Borgholms innerstad
Motion (Per Lublin ÖP) - övergångsställe, gångväg samt
busshållplats vid Hälsocentralen
Vänortsförfrågan, Cupra Marittima
Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; politiker; Glokala
Sverige 21 maj Kalmar
Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Återrapportering av återremiss; slutrapport Sveriges bästa
äldreomsorg
Information från verksamheten
Avtal med Q-park gällande avgiftsbelagd parkering; Borgholm och
Köpingsvik
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

Borgholm Energi AB
2019-03-14
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

Styrelsemöte inledning 2019
VD informerar 2019
Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
Förrådslokal Osten
Brandlarmsanläggningar lägenheter
Köp av mark Sörby Tall 8:9
Köp av mark Sörby tall 8:10
Vattenmätning förstudie 2017
Förstudie vattentäkt Vedby-Vedborm
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer.
Årsredovisning 2018
Bolagsordning, revidering
Beslut från kommunen 2019 februari
Restlista 2019

2019-03-20
§ 43
§ 44

Styrelsemöte inledning 2019
Årsredovisning 2018

2019-03-27- Årsstämma
§1
§2
§3
§4
§5

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Godkännande av dagordning
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§6
§7
§8a.
§8b.
§8c.
§9
§10
§11
§12
§13

Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisonsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor med suppleant samt
lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare samt av lekmannarevisorer och
ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige samt lekmannarevisor i
Bixia AB
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas

Borgholm Energi El-nät
2019-02-13
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
BELNAB Månadsuppföljning 2019
Utbyte Styrning och mätplatser i samband med
utökad nyinstallation och ombyggnad E-on i
Sättra Borgholms Kommun
Bolagsordning, revidering
Årsredovisning 2018

2019-03-20
§ 14
§ 15

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
Årsredovisning 2018

2019-03-27
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8a.
§8b.
§8c.
§11
§12
§13
§14

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisonsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare samt av lekmannarevisorer och
ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
Anmälan av ägarrepresentant i dotterbolag
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas
------------------------------------
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-04-17

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-03-19 - 2019-04-17

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.545

I

2019-03-29

2019.788

Förslag till skyddsbestämmelser för Källa gamla
kyrka. Inkommen 2019-02-26
Riksantikvarieämbetet

I

2019-03-22

KS meddelande

REMISS

Positiv uppskattning beträffande personalen och
handläggning av ansökan av byggnadslov.

Magdalena Widell

Anders Gahned
KS meddelande

2019.815

I

2019-03-25

Sveriges Kommuner och Landsting

I

2019-03-25

Sveriges Kommuner och Landsting

I

2019-03-27

2019.853
2019-03-27

CIRKULÄR

Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Magdalena Widell
från fullmäktige
KS meddelande

2019.849

SKRIVELSE

Cirkulär 19:13- Sotningsindex 2019
Magdalena Widell
För kommun som i avtal med
Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets
cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska
nedanstående tabell användas för att fastställa
sotningsindex.

KS meddelande
2019.820

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Cirkulär 19:14- Överenskommelse om ändringar i Magdalena Widell
AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. (201903-21)
Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Beslut skyddsjakt storskarv Kalmar län 20192021

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Kalmar län
Sidan 1 av 4
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2019.865

I

2019-03-28

2019.866

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Protokoll överformyndarnämnd-17jan2019

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden

I

2019-03-28

2019.867

KS meddelande

KS meddelande

PROTOKOLL

Protokoll Överformyndarnämnd-14 feb 2019

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden

I

2019-03-28

KS meddelande

PROTOKOLL

Protokoll Överformyndarnämnd-14 mars 2019

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden
KS meddelande

2019.871

I

2019-03-28

Cirkulär 19:16- Ändringar och tillägg i
Magdalena Widell
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T –
med AkademikerAlliansen
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.872

I

2019-03-28

2019.877

PROTOKOLL

CIRKULÄR

Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till Magdalena Widell
utemiljöer i vissa bostadsområden,
allaktivitetsparken i Löttorp. Stöd utbetalas med
195 038 kr.
Boverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Granskningsrapport; Borgholm Energi ABs
verkställande av KFs beslut

Marie-Louise Johansson

2019-03-28

revisorerna

KS 2019/27

KS meddelande

GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2019.880

I

Missiv- Granskningsrapport BEABs verkställande Marie-Louise Johansson
av KFs beslut . För kännedom.

2019-03-28

Revisorerna

KS 2019/27

KS meddelande

GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.935

I

2019-03-29

2019.957

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet av KF
2018-12-20 (finns inte)
Lublin delgavs föreläggandet den 18 mars 2019,
varför den sista dagen
att inkomma med kompletteringar var den 25
mars 2019. Någon komplettering
har inte inkommit och den brist som gör att
överklagandet inte kan
prövas i sak kvarstår. Överklagandet ska därför
avvisas.

Magdalena Widell

Förvaltningsrätten

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Uppföljning Borgholms kommun 20190201 LEH

Magdalena Widell

2019-03-29

Länsstyrelsen i Kalmar

KS 2018/183

KS meddelande

RAPPORT

Krisledningsplan för Borgholms kommun
2019.1010

I

2019-04-02

SKL- Cirkulär 19:17 Arbetsförmedlingens beslut
om semesterersättning
Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande

2019.1017

Magdalena Widell

I

CIRKULÄR

Förvaltningsrätten tar inte upp överklagandena till Magdalena Widell
prövning gällande Kommunfullmäktiges beslut
den 19 november 2018, §§ 207- 213, §§ 221226 i mål 5509-18, 5571-18.
5582-18

2019-04-03

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019
2019.1047

I

2019-04-04

Skrivelse från kommunal om facklig oro ang
separat livsmedelshantering, oro och frustration
över att mycket tid tas från de pedagogiska
verksamheterna med barn och elever.
Kommunal
KS meddelande
Inkom till KLK 2019-04-04/Magda

2019.1071

2019-04-04

Magdalena Widell

I

SKRIVELSE

Mötesanteckningar från möte 2019-03-27 mellan Magdalena Widell
direktionens arbetsutskott i Kalmarsunds
gymnasieförbund och medlemskommunernas
arbetsutskott om gymnasieförbundets
ekonomiska läger samt att presidiet har gett
förbundsledningen i uppdrag att effektivisera
verksamheten.
Kalmarsunds gymansieförbund
KS meddelande

ANTECKNING
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I/U/K Beskrivning

Ansvarig
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Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1120

I

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Magdalena Widell
Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast Förvaltningsrätten i
Växjös dom den 6 december 2018
i mål nr 2767-18 och 2999-18 gällande Per Lublin
och Örjan Petterssons överklagande över FÖP
Borgholm-Köpingsvik

2019-04-09

KAMMARRÄTTEN i Jönköping

KS 2014/149

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fördjupad Översiktsplan Borgholm-Köpingsvik
2019.1146

I

2019-04-12

2019.1221
2019-04-16

SKL, cirkulär 19:18- Vårproposition 2019 och
vårändringsbudgeten för år 2019

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Protokoll från Kommunförbundet Kalmar län
20190329

Magdalena Widell

Kommunförbundet Kalmar län
KS meddelande

PROTOKOLL

Sidan 4 av 4
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-04-17

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-03-19 - 2019-04-17

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.754

U

Yttrande i mål 4763-18, kommunen motsätter
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet

Ilko Corkovic

2019-03-21
KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-21/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.758

U

Yttrande i mål 793-19 kommunen motsätter sig
överklagandet av valnämndens protokoll 201901-15 och anser att det ska lämnas utan bifall.

Ilko Corkovic

2019-03-21
KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-21/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.844

U

yttrande mål nr 4763-18

2019-03-21

Yttrande

KS 2019/9

Inskickat till förvaltningsrätten 2019-0321/Magda

Ilko Corkovic
DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.845

U

Yttrande med begäran att laglighetsprövningen Ilko Corkovic
lämnas utan bifall i mål Mål 793-19

2019-03-21

Yttrande

KS 2019/9

Inskickat till förvaltningsrätten 2019-0321/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.786

U

2019-03-22

Besvarande av förfrågan om köp av mark
Anders Magnusson
Kårehamn 2:4 att det är inom den närmsta tiden
inte aktuellt med att sälja denna mark.
Tillväxtenheten

KS 2019/4

DELEGERINGSBESLUT
Markfrågor 2019

2019.821

2019-03-25

U

Böda idrottsklubb - tillstyrkt ansökan gällande
marknad i Böda Hamn, 2019-07-04--2019-0707,
10.00-17.00

Anders Magnusson

Yttrande
Sidan 1 av 9
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.822

U

Danne Beat - tillstyrkt ansökan för gatupratare
för 2019-04-15-2019-09-30

2019-03-25

Yttrade

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.823

U

Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare för perioden 2019-04-01--2019-1231

2019-03-25

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.824

U

Mittbrotts - Tillstyrkt ansökan för gatupratare för Anders Magnusson
perioden 2019-03-25--2019-12-31,

2019-03-25

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.825

U

Salong SeoCa, Tillstyrkt ansökan för gatupratare Anders Magnusson
för perioden 2019-04-01--2019-12-31

2019-03-25

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-25/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.828

U

Ölands kyrkstafett- Tillstyrkt ansökan för de
delar som berör Borgholms kommun 2019-0504, kl 08.00-16.00.

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.829

U

Victorialoppet - tillstyrkt ansökan för loppet 2019 Anders Magnusson
-07-15 08:00-22:00

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.830

U

Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan,
Anders Magnusson
Start och Mål Torget i Löttorp 2019-08-03 kl 1320

2019-03-26
KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
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Beskrivning
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.837

U

Borgholms cityförening - ingen erinran om
Anders Magnusson
ansökan loppis, Lördagar under perioden 201904-20--2019-09-28, med undantag för 23-25/5
Klockslag 08.00--18.00.

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.838

U

Borgholms cityförening - Ingen erinran mot
ansökan av Borgholmsmässan/ Fritidsmässa
2019-05-23--2019-05-25

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-26/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.843

U

Yttrande i mål 301-19-Kommunen motsätter sig Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.

2019-03-26

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-26/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1040

U

2019-03-27

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Anders Magnusson
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Tommy och Susie Petersson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.851

U

Lavendel - Tillstyrkt ansökan för
gatupratare/varuexponering för perioden 201903-27--2019-12-31

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.854

U

2019-03-27

Tillåtelse- Grävning sker på GC
Marknadsvägen- Badgatan

Anders Magnusson

20180006/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.855
2019-03-27

U

Tillåtelse- Grävning på N Långgatan. Akut
inkoppling fiberkapacitet till IP-ONLY

Anders Magnusson

20180007/Transtema

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

Sidan 3 av 9
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Beskrivning
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Avsändare/Mottagare

Avdelning
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.859

U

Delegationsbeslut att delta i gemensam
Lars Gunnar Fagerberg
upphandling med Mörbylånga kommun gällande
optikertjänst (terminalglasögon)

2019-03-27
KS 2019/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2019.860

U

Verandan- tillstyrkt ansökan för uteservering
2019-04-18--2019-08-31

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda
Uppdatera version skickad till polisen 2019-0403/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.861

U

Sörens restaurang- tillstyrkt ansökan för
uteservering 2019-04-17-2019-10-08

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.862

U

Restaurang Smedjan - tillstyrkt ansökan för
uteservering under perioden 2019-04-01-201909-30

2019-03-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.868

U

Delegationsbeslut att ingå avtal gällande
färjetrafik 2019-2022 mellan Oskarshamn och
Byxelkrok till en kostnad om 235 tkr/år för
Borgholms kommun

Ilko Corkovic

2019-03-28
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.870

U

Yttrande i mål 1191-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.

2019-03-28

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-28/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.876

U

Miniliten - Tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
gatupratarevaruexponering för perioden 2019-03
-27--2019-12-31

2019-03-28

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-28/magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
Sidan 4 av 9
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Beskrivning
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.931

U

Ebbas by the sea- tillstyrkt ansökan för
uteservering 2019-05-01-2019-10-01

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-03-29/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.933

I

2019-03-29

Justering av verksamhetsområde för
dricksvatten; Räpplinge- Strandtorp 1:15 i VAdistrikt Räpplinge

Anders Magnusson

För känndeom KF
DELEGERINGSBESLUT

2019.934

I

2019-03-29

Justering av verksamhetsområde för
dricksvatten; Bläsinge 1:1 (skifte 5) tas in i VAditrikt Högby.

Anders Magnusson

För känndedom KF
DELEGERINGSBESLUT

2019.998

U

Yttrande i mål 857-19. Kommunen motsätter sig Ilko Corkovic
överklagandet och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-29/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.959

U

Yttrande i mål 1255-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 2019-02-12 §§3841 och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-03-29/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.960

U

Yttrande i mål 5408-18. Kommunen motsätter
överklagandet gällande KSAU 2018-11-27
samtliga beslut och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet.

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat 2019-03-29/Magda

Ilko Corkovic

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
2019.961

U

Yttrande i mål 1005-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KS 2019-01-29 §§ 1-19
och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-03-29

Yttrande

KS 2019/9

Skickat 2019-03-29/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019
198065
2019-04-01

K

Delegationsbeslut-parkeringsövervakning

Jens Odevall
KOMMUNSTYRELSEN

Sidan 5 av 9
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2019.999

U

HGHK AB- Ansökan tillstyrks under perioden
2019-04-08--2019-06-15.

2019-04-02

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-02 /Magda
2019-04-02 uppdaterad med datumet 2019-0408 skickad till polisen/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1000

U

Färjestadens motions IF- Borgholms kommun
har för sin del ingen erinran mot motionsloppet
”Skansentrampen/Öland tvärs” på cykel den 27
juli 2019 i Mörbylånga och Borgholms kommun

2019-04-02

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till LST 2019-04-02/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1041

U

2019-04-03

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Anders Magnusson
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Stig och Liselott Berilsson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.1042

U

2019-04-03

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Magdalena Widell
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Magnus Oskarsson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.1043

U

2019-04-03

Intrångsersättning; Ölandsleden, Cykla fyr-till fyr. Anders Magnusson
Ersättning är 12,5 per kvadratmeter och avtalet
gäller i 25 år from 2019-01-01.
Bengt Erlingsson

KS 2018/231

DELEGERINGSBESLUT
Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet
Fyr till Fyr

2019.1032

U

2019 10 Ändrad parkering Storgatan (maa
annan skyltning).

Marie-Louise Johansson

2019-04-04
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter
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Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1033

U

2019 9 LTF Ändrad parkering Västra Kyrkogatan Marie-Louise Johansson
(maa annan skyltning).

2019-04-04
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1034

U

2019 8 LTF ändrad parkering Västra Kyrkogatan Marie-Louise Johansson
(maa annan skyltning).

2019-04-04
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1072

U

Borgholms kommun har för sin del ingen erinran Marie-Louise Johansson
mot ansökan .

2019-04-05
KS 2019/90

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud i Sandvik

2019.1121

U

lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot
Marie-Louise Johansson
trafik med fordon på Storgatan,Denna författning
träder i kraft den 9 april 2019 16.00 och upphör
att gälla den 10 april 2019 16.00.

2019-04-09
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1210

U

Viktoriamässan- Tillstyrkt ansökan Södra delen
av socitetsparken och området vid nya
hamnscenen.
2019-07-12 kl. 16.00 --2019-07-15 kl. 14.00.
Evenemang 2019-07-13--2019-07-14 kl. 11.0021.00.

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-04-11/magda

DELEGERINGSBESLUT

2019-04-11
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1134

U

Nya Conditoriet - tillstyrkt ansökan för
uteservering under fastställd gågatuperiod

2019-04-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1135

U

Bönan på hörnet - tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
uteservering under fastställd gågatuperiod samt
för vinterservering för/och efter gågata för
storgatan 34.

2019-04-11

Yttrande

KS 2018/6

Skickat till polisen 2019-04-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1136

U

Vackra ting- Tillstyrkt ansökan för gatupratare
under perioden 2019-04-15-2019-12-31

2019-04-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-11/magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1150

U

Borgholms kommuns lokalatrafikföreskrift,
Marie-Louise Johansson
mellan Tullgatan i öster till Slottsgatan i väster,
ska vara gågata under tiden 17:e
april 2019 – 21:a augusti 2019.
Denna författning träder i kraft den 17 april 2019
och upphör att gälla den 21 augusti 2019

2019-04-15
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1151

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Marie-Louise Johansson
gågata på Östra Kyrkogatan, Borgholm;
beslutade den 15 april 2019.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Östra Kyrkogatan i Borgholm, mellan Södra
Långgatan i söder till Norra Långgatan i norr,
ska vara gågata
under tiden 17:e april 2019 – 21:a augusti 2019.
Denna författning träder i kraft den 17 april 2019
och upphör att gälla den 21 augusti 2019

2019-04-15
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2019.1213

I

Begäran om yttrande om bred transport
Tabergs Åkeri AB, Målövägen 8, 562 42
TABERG ansöker om undantag från
trafikförordningen (1998:1276) enligt
nedan, sträcka Anneberg (F), (okänd plats) Borgholm (H), Johan Söderströms väg.

Marie-Louise Johansson

Borgholms kommun har ingen erinran mot
ansökan 2019-04-22, skickat per mail enligt ok
med MLJ/Magda 2019-04-16

DELEGERINGSBESLUT

Ebbas- tillstyrkt ansökan för uteservering under
fastställd gågatuperiod

Anders Magnusson

2019-04-16

2019.1214

U

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1215

U

Tack o Bock- tillstyrkt ansökan gällande
uteservering under fastställd gågatauperiod
samt att måtten 6 m *12 m ej får överskridas

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 8 av 9
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Begagnande av allmän plats
2019.1216

U

Sverigedemokraterna- Begagnande av allmän
plats för torgmöte i Löttorp för utdelning av
information 2019-05-12-2019-05-19

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Yttrande skickat till polisen 2019-04-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1223

U

Alexander Stutterheim Kommunikation Tillstyrkt ansökan för
gatupratare/varuexponering för perioden 201904-17--2019-12-31

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1224

U

Victoriadagen - tillstyrkt ansökan för firande av
Kronprinsessan 2019-07-14 Idrottsplatsen
Borgholm

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

2019-04-16
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1225

U

LaCasa - tillstyrkt ansökan för uteservering
under gågatuperioden

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1226

U

Cafe ölänningen/Kroppkaksboden - tillstyrkt
Anders Magnusson
ansökan för uteservering under gågatuperioden

2019-04-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1231

U

Pappa Blå- Tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
gatupratarevaruexponering för perioden 2019-04
-17--2019-12-31

2019-04-17

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-17/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1232

U

BORGHOLMS KÖK OCH BAR - tillstyrkt
Anders Magnusson
ansökan för uteservering under gågatuperioden

2019-04-17

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-17/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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