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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-05-21

2019/8 042

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Mattias Sundman
Controller

Till [KOMMUNSTYRELSEN]

Budgetuppföljning april 2019
Förslag till beslut
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning april 2019
varav framgår att
 Resultatet för kommunen är +8,0 mkr. (Årsprognos +20,0 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -0,2 mkr. (Årsprognos +8,9 mkr)
 Investeringar 37,9 mkr. (Årsprognos 81,1 mkr)
 Likvida medel 39,8 mkr. (Årsprognos 13,5 mkr)
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,8 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 4 procent. Generellt brukar ett resultat
på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen april 2019.

Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi och fastighetschef

Mattias Sundman
Controller

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

mattias.sundman@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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1 Kommunens verksamheter
1.1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter april 2019.





Resultatet för kommunen är +8,0 mkr. (Årsprognos +20,0 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -0,2 mkr. (Årsprognos +8,9 mkr)
Investeringar 37,9 mkr. (Årsprognos 81,1 mkr)
Likvida medel 39,8 mkr. (Årsprognos 13,5 mkr)

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,8 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 4 procent. Generellt brukar ett resultat på
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

1.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -1,1 mkr (årsprognos -3,1 mkr). Det som skapar
den negativa årsavvikelsen är främst gata, park och hamnars avvikelse mot budget -2,6
mkr.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är -0,2 mkr (årsprognos -2,1 mkr). Det som
skapar den negativabudgetavvikelsen i prognosen är beslutade tilläggsbelopp över
budgeterad ram. Tilläggsbeloppen har godkänts till kommunens enheter för att stödja
elever i behov av extra stöd. Detta innebär en ökad kostnad på centrala stödfunktionen
och en intäkt ute på enheterna.
Socialnämndens budgetavvikelse är -2,4 mkr (årsprognos -5,6 mkr). Avvikelsen för
perioden och prognosen 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.
Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däremot
kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna. Höga
kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar den centrala verksamheten vilket
tillsammans med lönekostnad som belastar utanför budget bidrar till den negativa
avvikelsen.
Finansförvaltningens budgetavvikelse är +3,0 mkr (årsprognos +19,4 mkr). Överskottet
på finansen för perioden har reducerats och det är främst överskottet för pensioner som
har reducerats. prognosen inkluderar en utdelning från Borgholm Energi AB 3,9 mkr.
Diagrammet nedan visar budgetavvikelsen för februari månad (gul cirkel), mars 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.
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Driftredovisning 190430 (tkr)
Årsbudget

Periodens budget

Periodens utfall

Avvikelse

Total
1

Kommunstyrelsen

157 849

51 837

51 933

-1 096

2

Övriga nämnder

2 042

339

365

-26

3

Borgholms Slott

0

1 539

989

550

6

Utbildningsnämnd

184 520

60 343

60 493

-150

7

Socialnämnd

305 662

99 070

101 510

-2 440

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

533

173

170

3

9

Finansförvaltning

-650 656

-221 488

-224 495

3 006

-11 050

-8 187

-8 034

-153

Summa

Prognos driftredovisning 191231 (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

157 849

160 956

-3 107

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 042

2 357

-315

3

Borgholms Slott

0

-632

632

6

Utbildningsnämnd

184 520

186 625

-2 104

7

Socialnämnd

305 662

311 257

-5 595

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

533

527

6

9

Finansförvaltning

-661 656

-681 053

19 396

-11 050

-19 963

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

8 913
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 123

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-07

123

Dnr 2018/128 041 KS

Överföring av budget 2018 till 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna redovisade överföringar avseende driftbudget Borgholms Slott och
nedanstående investeringar från 2018 till 2019 om totalt 42 921 tkr.

Ärendebeskrivning
Överföringar av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under 2019 uppgår till 40 744 tkr och Överföring av drift från Borgholms Slott uppgår
till 2 177 tkr, total överföring investeringar och drift uppgår till 42 921 tkr fördelat enligt följande:

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 140 med delegation till kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-07

123

Bedömning
Överföring av investeringsprojekt påverkar inte det budgeterade resultatet utan påverkar endast kommunens likviditet. Den totala investeringsbudgeten för 2019 blir
totalt 83 mkr. I och med hög investeringsnivån de senaste åren kommer det framåt
krävas motsvarande resultat- och avskrivningsnivå för att klara av självfinansiering
av kommunens investeringar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (1)

2018-05-15
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Lars- Gunnar Fagerberg
KSAU
Flytbrygga till Sjöräddningen i Böda hamn.
Sammanfattning av ärendet
I början på året framfördes en önskan från Sjöräddningen i Böda att få en
brygga placerad i hamnen då de fått en ny båt till ett värde av ca. en milj.
kr., donerad till hamnen. Båten är en snabbgående mindre öppen båt som
ska ligga i hög beredskap under sommaren, d.v.s. i vattnet redo för
snabba uppdrag.
Bolaget fick först frågan och har gjort vissa utredningar, därefter
överlämnades ärendet till kommunen. Se mail korrespondens.
Bryggan skall vara stängd för allmänheten men lättillgänglig för räddnings
och ambulanspersonal.
Lämplig plats är direkt söder om sjösättningsrampen intill slipen.
En 7 m. lång begagnad bryggsektion renoveras och transporteras från
förrådet vid Tallen till Böda, en ca 3 m lång betongramp med grind anläggs
på landsidan och en landgång köps in och monteras mellan betongramp
och brygga.
Då högtidlig invigning av båten går av stapeln den 7/6 i år är tiden knapp
men bedöms ändå vara tillräcklig för få projektet i hamn.
Beräknad kostnad ca: 100 000:Förslag till beslut
Avsätta 100 000:- till anläggandet av Sjöräddningsbrygga i Böda hamn.
Lars-Gunnar Fagerberg

Postadress

387 21 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

0485-129 35

Kristian.kijewski@borgholm.se
www.borgholm.se

Tjänsteutlåtande
Datum:2019-03-20

Dnr: [Kategori]

Sida 1

Avdelning: Hamnar
Mottagare: Kommunchefen, Borgholms Kommun
Handläggare: Jesper Slöjdare
E-post: jesper.slojdare@borgholmenergi.se
Telefon: 85057

Flytbrygga till Sjöräddningssällskapet i Böda hamn
Förslag till beslut
Att avsätta 50Tkr för flytbrygga till Sjöräddningssällskapet i Böda hamn.

Ärendet
Sjöräddningssällskapet i Kalmar har genom bidrag kunnat anskaffa en ny snabbgående
räddningsbåt som man vill att den placeras hos och användas av Sjörättningssällskapet i
Böda hamn. För detta behöver man tillgång till en flytbrygga i närheten av
Sjöräddningssällskapets lokaler i hamnen.
I samråd med hamnkaptenen har man kommit fram till att en brygga i anslutning till
sliprampens södra del, i rampens riktning skulle vara bra. Då kan bryggan även användas i
samband med sjösättning vid rampen.
Flytbryggsdelar finns, idag placerade på Tallen, vilka tidigare använders i Stora rörs hamn.
Dessa är i behov av ny skoning runt om samt nytt trädäck. Uppskattad kostnad för
renovering, inklusive arbete av Borgholm Energis Fastighetsavdelnings snickare, är ca
25Tkr.
Pga storleken på flytbryggan krävs specialtransport till Böda hamn vilket uppgår till 1015Tkr.
Tillkommer gör lite ingjutnings- och monteringsarbete uppskattat till ca 10Tkr.
Då Sjöräddningssällskapet utan annan kostnad för kommunen vill förse norra Öland med
en ny snabbgående räddningsbåt föreslår jag att kommunen tillskjuter medel till en brygga
för att vi omgående ska kunna möjliggöra för Sjöräddningssällskapets önskan.
_______________________
Jesper Slöjdare
Tf Chef Hamnar

Skickas till
Text
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 118

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-07

118

Dnr 2019/107 149 KS

Deltagande i Insikt 2019 och 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

delta i undersökningen Insikt för mätåren 2019 och 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 70 000 kronor för undersökningen Insikt mätåret 2019.

att

avsätta 70 000 kronor i budgeten för undersökningen Insikt mätåret 2021.

Ärendebeskrivning
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Enkäten innehåller 40 frågor; 3 NKI-frågor (nöjd-kund-index), 11 bakgrundsfrågor,
3 öppna frågor samt 23 frågor kopplade till 6 serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och resultaten utgör ett konkret
verktyg för förbättringsarbete. Borgholms kommun deltog i denna undersökning
2014 och 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 med förslag att delta 2019, 2020, 2021 och 2022.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunen endast ska delta 2019 och 2021.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas under
proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder Corkovics yrkande.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Näringslivsutvecklaren
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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AVTAL

Dnr:
15/2592

2018-12-06

Användaravtal webbverktyget - Löpande Insikt
Grundförutsättningar
Detta avtal reglerar användande av webbverktyget Löpande Insikt (webbverktyget)
och lagring av data från mätningar av kommunens service vid myndighetsutövning1.
För att kunna använda verktyget krävs det att data insamlingen sker enligt SKL
framtagna instruktioner (bilaga 1) och av SKL godkänd insamlingskonsult. Avsteg
från riktlinjerna får ej ske om det inte särskilt reglerats i avtal med SKL.
De resultat som redovisas i webverktyget kommer att bli synligt för SKL, andra
deltagande kommuner och regioner.

Avtalets omfattning
Efter avtalet undertecknande får kommunen åtta licenser med behörighet att titta i
webbverktyget, en licens med administratörsrättigheter och en licens med
administratörsrättigheter dedikerad till datainsamlingskonsulten.
En digital användarhandbok kan laddas ner från webbverktyget.
SKL äger databasen och webbverktyget och ansvarar för att insamlad data lagras och
att kommunens egen data kan hämtas från webbverktyget.
SKL står för support i användandet av webbverktyget via e-post och telefon.
Kommunerna ansvarar för att datainsamlingen sker enligt instruktioner från SKL och
att datan laddas upp i verktyget.

Avtalets längd
Avtalet är ett löpande avtal som gäller per kalender år med start 2019.

Uppsägning av avtalet
Avtalet kan senast sägas upp senast den sista november året innan uppsägningen ska
träda ikraft. Uppsägningen ska meddelas genom brev eller e-post.
I fall att avtalet sägs upp har kommunen möjlighet att ladda ner en kopia av
kommunens insamlade data fram till den sista december samma år som uppsägningen
meddelats.

1

Insamlad data från SKLs insiktsmätning och Stockholm Business Alliance servicemätning.
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Dnr:
15/2592

AVTAL

2018-12-06

Pris
Kostnaden för nyttjande av webbverktyget är uppdelad i två delar. För mätåret 2019
gäller en uppstartkostnad på 2 500 kr exkl moms som är en engångsavgift och en årlig
avgift som är 7 500 kr exl moms som kommer gälla alla som är med i
undersökningen.
Startkostnaden skall betalas inom 30 dagar mot faktura. Årsavgiften betalas inom 30
dagar mot faktura. Startavgiftsfakturan och första årsavgiften skickas ut när påskrivet
avtal returnerats till SKL, följande år faktureras årsavgiften under februari månad.
Bilagor
Bilaga 1 Instruktioner – Löpande insiktsundersökning

Detta avtal är upprättat och utväxlat i två likalydande exemplar.
Ort och datum:
_________ 20 -

Ort och datum:
-

Stockholm 20 -

-

Underskrift:

Underskrift:

__________________________

__________________________

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

___________________

Katrien Vanhaverbeke

Organisation:

Organisation:
Sektionschef
Tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 130

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-14

130

Dnr 2018/186 026 KS

Återrapportering; uppdrag långsiktig lösning gällande inomhusklimat
etc i kommunala byggnader
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
tal

godkänna inköp av fem portabla AC-anläggningar och tio takfläktar, tokostnad om 100 tkr.

att

uppdraget därmed avslutas då vidare åtgärder ska ingå i underhållsplanen.

Vidare föreslås kommunstyrelsen
att

anvisa 100 tkr från investeringsbudget 2019 projekt fastigheter upprustning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-07 § 229, efter skrivelse från
Kommunal, till fastighetsavdelningen bland annat
- att hitta en långsiktig lösning genom fasta aircondition, markiser, solfilm etcetra
på de kommunala byggnaderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-0-076 § 229.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-07 § 230 gällande inköp av kylaggregat.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde redogör ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg för olika förslag på åtgärder för att hantera värme sommaren 2019.
Det framgår att fastighetsavdelningen redan har
- anpassat drifttider på samtliga ventilationsaggregat där så är möjligt, cirka 50.
- monterat AC på Solvändan, Hasselbacken, fyrtornet, Rälla och Viktoria köken.
- satt upp markiser på Ekbacka med flera fastigheter, ingår i underhållsplanen.
- testar solfilm på Åkerbohemmet och Strömgården.
- planerar inköp av 30 pelarfläktar och bordsfläktar inom verksamheternas budget.
Vidare behövs beslut om
- inköp av ytterligare takfläktar och portabla AC för att kunna hantera värme sommaren 2019.
De olika förslagen diskuteras och arbetsutskottet föreslår inköp av fem portabla ACanläggningar och tio takfläktar att placeras inom omsorg och skola där de bäst behövs.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 122

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-07

122

Dnr 2019/111 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2019; från fastigheter
upprustning till nya projekt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa medel från investeringsbudgeten fastigheter upprustning till nya projekt som är beslutat i fastighetsavdelningens underhållsplanering för 2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har ett stort behov att upprusta kärnverksamheterna. Många
åtgärder har en direkt påverkan i att Borgholms kommun kan uppnå säkrare arbetsplatser, bättre arbetsmiljöer samt göra stora kostnadsbesparingar.
Total anvisning av medel från investeringsbudgeten fastigheter upprustning till nya
projekt enligt underhållsplaneringen för investeringar 2019 uppgår till totalt =
7 680 000 kr fördelat på
Summa
175 000
500 000
300 000
490 000
550 000
100 000
100 000
150 000
100 000
450 000
300 000
1 800 000
50 000
30 000
150 000
480 000
45 000
235 000
800 000
300 000
575 000
7 680 000

Justerandes sign

Objekt
Borgholm Bibliotek
Kommunens Bostadsrätter
Café Sjöstugan
Ekbacka
Gärdslösa Skola
Hyreshus Kungsgården
Höken
Kallbadshuset
Klockaregården
Kungsgården
Köping skola
Offentliga Toaletter
Runsten
Rälla Skolan
Samtliga UN
Soldalen
Stadshuset
Strömgården
Tennishallen Ventilation
Tennishallen golvmatta
Åkerbohemmet
Totalt 2019

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 140 med delegation till kommunstyrelsen.
Konsekvensanalys
Då fastighetsavdelningen ständigt måste hantera akut underhåll är ovannämnda
prioriteringslista något som kan komma att förändras. Underhållsplaneringen är ett
verktyg som fastighetsavdelningen avser att använda för att succesivt kunna arbeta bort det stora akuta behovet till ett mer planerat underhåll. Arbetet är även viktigt
för att uppnå struktur och därmed kunna utnyttja ekonomiska resurser på optimalt
sätt.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Räddningstjänsten
Öland
Handläggare

Datum

Ärende dnr.

Rutger Thuresson
Räddningschef
0485-478 70
rutger.thuresson@oland.se

2019-04-02

2019-000130
Händelse dnr.

2019-000130-004-001
Mottagare

Borgholms kommun
Box 52
387 21 Borgholm

Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fr.o.m. 2019-07-01
Borgholms kommun
Som framgår av bifogat Cirkulär 19:13 från Sveriges Kommuner och Landsting har avtal träffats med
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund om nytt sotningsindex för 2019.
Kommunernas ansvar vad gäller sotning och brandskyddskontroll har överförts till Ölands
kommunalförbund, men taxor för verksamheten skall antas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skall taxa för verksamhet som grundas på bemyndigande till en
kommun i lag eller förordning, beslutas av medlemskommunerna och inte av kommunalförbund.
Sotningstaxornas uppräkning på Öland bygger sedan många år tillbaka på det avtal om sotningsindex
som träffas mellan de centrala parterna Sveriges Kommuner och Landsting och
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.
Nuvarande avtal infördes 2018-07-01.
Undertecknad föreslår att nya taxor för sotning resp. brandskyddskontroll tillämpas fr.o.m. 2019-07-01.
Som framgår av cirkulärets tabell innebär detta en uppräkning med 2,19 % fr.o.m. 2019-07-01.
Bifogar ny taxa för sotning/rengöring samt ny taxa för brandskyddskontroll.

Rutger Thuresson
Räddningschef

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

Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden
Mail förnamn.efternamn@oland.se

Telefon 0485-470 00
Org. nr. 222000-0216
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1. 19:13

Sotningsindex 2019
För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat
20020912, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2019 gäller från och med 2019-04-01
Detta index gäller för kommuner som även år 2018 tillämpade sotningsindex.

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt
avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), och dels Konsumentprisindex för 12månaders-förändring i
februari (1,9 %).
Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn
till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. Beräknade värden där
dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan.
Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes
2018 och när det införs 2019, enligt följande:

Sotningsindex
Införande
av index
1 april
2019
1 maj 2019
1 juni 2019
1 juli 2019

1 april 2018 1 maj 2018 1 juni 2018 1 juli 2018
2,14 %

1,96 %

1,74 %

1,47 %

2,33 %
2,57 %
2,85 %

2,15 %
2,39 %
2,67 %

1,93 %
2,17 %
2,45 %

1,67 %
1,90 %
2,19 %

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Gunilla Glasare
Ann-Sofie Eriksson
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Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2019
Räknas upp enligt sotningsindex från och med 2019-07-01
Ursprungligt timpris =
Uppräknat timpris =
Minutpris =
Objektspris = objekttid x minutpris
1. Objekt småhus
1.1 Inställelseavgift
1.1.1 Helårsbebott hus
1.1.2 Fritidshus

452,937 kr Räknas upp med
462,856 kr
7,714 kr

Objekttid (min.)

Objektspris

2,19%

Objektspris inkl. moms

12,9
22

99,51 kr
169,71 kr

124 kr
212 kr

25,32
30,32
25,32
22,5
20
5,84
7,64
25
35
60

195,33 kr
233,90 kr
195,33 kr
173,57 kr
154,29 kr
45,05 kr
58,94 kr
192,86 kr
270,00 kr
462,86 kr

244 kr
292 kr
244 kr
217 kr
193 kr
56 kr
74 kr
241 kr
337 kr
579 kr

3,84
9,48
2,89
4,54

29,62 kr
73,13 kr
22,29 kr
35,02 kr

37 kr
91 kr
28 kr
44 kr

2. Övriga objekt
2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h
Enligt 1.1 och 1.2
51 - 100 Mcal/h
46,94
101 - 150 Mcal/h
54,43
151 - 200 Mcal/h
62,49
201 - 250 Mcal/h
65,65
251 - 300 Mcal/h
70,36
2.2.1 Sidopanna - 50 Mcal/h
16,18
51 - 100 Mcal/h
29,47
101 - 150 Mcal/h
36,96
151 - 200 Mcal/h
45,02
201 - 250 Mcal/h
48,18
251 - 300 Mcal/h
52,89
2.3.1 Separat rökkanal
4
4.2 Hämtning av stege
6
4.3 Administrationsavgift
9
4.5 Timersättning
60

362,11 kr
419,89 kr
482,06 kr
506,44 kr
542,78 kr
124,82 kr
227,34 kr
285,12 kr
347,30 kr
371,67 kr
408,01 kr
30,86 kr
46,29 kr
69,43 kr
462,86 kr

453 kr
525 kr
603 kr
633 kr
678 kr
156 kr
284 kr
356 kr
434 kr
465 kr
510 kr
39 kr
58 kr
87 kr
579 kr

1.2 Objektsavgift
1.2.1.1 Värmepanna olja
1.2.1.2 Värmepanna fastbränsle
1.2.1.3 Brandskyddskontroll
1.2.2 Braskamin, köksspis, kakelugn
1.2.3 Lokaleldstad
1.2.4.1 Imkanal
1.2.4.2 Köksfläkt
1.2.4.3 Spisfläkt
1.2.4.4 Fläkt, vind/tak
1.2.4.5 Värmeväxlare
1.3 Tilläggsavgift
1.3.1.1 Förbindelsekanal 1 - 2,5 m
1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6 - 5 m
1.3.2 Avstötning
1.3.3 Kryddhylla
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Taxa för brandskyddskontroll 2019
Tillämpningsområde
Borgholms kommun
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande
föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.
Angivna avgifter uppräknade med 2,19 %, med tillämpning fr.o.m. 2019-07-01.
1. Objekt i småhus
1.1 Grundavgift
Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
(timpris enl 4.4/60 x min enl sotningstaxa x 1,5)
1 Helårsbebott hus

Objektpris
269 kr

Inkl 25%
moms
336 kr

2 Fritidshus

459 kr

574 kr

Alternativ A
1.2 Kontrollavgift
1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 625 kr

782 kr

2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till
rökkanal i annan skorsten i samma byggnad. 278 kr

347 kr

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller
läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4.
Alternativ B
1.4 Kontrollavgift
Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.
3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris
som anges i 4.4 samt transportersättning.
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4. Särskilda bestämmelser
1 Då kontrollen inte kunnat utföras enligt
ordinarie avisering och särskilda skäl
för detta inte förelegat, utgår ersättning med

Objektpris
347 kr

Inkl 25%
moms
434 kr

2 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km
av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta körlängd. För
Annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
3 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är
tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i
4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
4 Timersättning utgår per man med 834 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel
halvtimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel
halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas
förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
5 I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och
förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.
5. Indexreglering av taxan
Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med de av centrala
parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstens-fejaremästares Riksförbund
publicerat Sotningsindex.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 131

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-14

131

Dnr 2019/69 041 KS

Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

skattesatsen 2020 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.

att

anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2020.

att

anta Årsplan med budget 2020 samt plan för år 2021-2023.

att

anta föreslagen investeringsram för år 2020 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2021-2023.

att

delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

att

delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av driftoch investeringsmedel från 2019 till år 2020.

att

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

att

godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar.

att

borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2020.

att

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

att

överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år 2020.

Ärendebeskrivning
Budgetchef Linda Kjellin redogör för budgetberedningens förslag till Årsplan med
budget 2020 samt plan 2021-2023.
Av dokumentet framgår budgetramar enligt nedan och att budgeten omfattar ett resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag. Vidare framgår styrmodell, kommunens räkenskaper, investeringsbudget och förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Teknisk
ram 2020

Prioriteringar

Budget
2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Kommunfullmäktige

828

853

0

853

871

888

906

Revision

732

732

0

732

748

762

777

Överförmyndare

960

960

500

1 460

1 481

1 500

1 519

Valnämnd

350

0

0

0

0

0

0

156 472

156 725

7 400

164 125

165 460

169 383

170 723

532

548

50

598

610

621

632

Utbildningsnämnd

184 404

165 066

18 345

183 411

180 614

180 222

180 305

Socialnämnd

305 292

309 000

986

309 986

324 289

339 310

355 803

649 570

633 884

27 281

661 165

674 072

692 686

710 106

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnd

Beslutsunderlag
Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023.
Dagens sammanträde
Det noteras att dokumentet ska kompletteras med prognos 2019 inför kommunstyrelsens behandling.
Protokollsanteckning
”Jag reserverar mig mot nedanstående att-sats:
att godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr.
Om denna inte ändras så kommer jag att reservera mot beslutet mig på KS, då jag
anser att vi med pågående investeringsprogram och möjlighet att avyttra ej verksamhetsnära tillgångar kan finansiera det med befintliga medel.
Carl Malgerud (M)”
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsplan med budget 2020
samt plan 2021-2023
KF: 201X-XX-XX § XXX

Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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1 Inledning
1.1 Förväntningar på året
Kommunalrådet har ordet
I år har vi jobbat med en annan budgetprocess för att tydliggöra de politiska prioriteringarna. På det sättet har vi synliggjort vilken finansiering olika verksamheter
har och fokus har flyttats till hela budgeten istället för att bara hantera nya önskemål.
För 2020 planerar vi överskott på drygt två procent vilket gör att vi uppfyller målet om god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattepengar och ändå
fortsätter vi göra satsningar på vår gemensamma välfärd i hela kommunen. Inom
kommunstyrelsens budgetramar finns medel för att stärka äldreomsorgen utifrån
fullmäktigeberedningens kommande förslag. Till glädje för alla våra vägföreningar utökar vi vägbidraget med 200 tkr.
Vi håller en fortsatt stark investeringstakt och ambitionen är att dessa i första hand
finansieras med egna medel. Bland investeringarna utmärks exempelvis satsningen på att bygga fler hyresrätter i egen regi, vilket har välkomnats av alla. Bostadsbristen är påtaglig i hela Sverige och Borgholms kommun är inget undantag. Svårigheten att få tag i lediga lägenheter är ett bekymmer för enskilda kommuninvånare men verkar också hämmande för tillväxten.
Vi är en attraktiv kommun vilket märks av alla privata investeringar som pågår
och planeras framöver. Därför är det viktigt att vårt planarbete kan möta upp denna efterfrågan nu och i framtiden.
Utbyggnaden av Byxelkroks hamn färdigställs under 2020/2021. Vi fortsätter att
rusta upp övriga hamnar och här kan nämnas den stora satsningen på yttre hamnen
i Borgholm. Om- och nybyggnation av Åkerboskolan ska äntligen realiseras. Vi
fortsätter med upprustningar av våra verksamhetslokaler för att komma ifatt det
eftersatta underhållet. Samtidigt görs energieffektiviseringar på olika sätt som i sin
tur leder till att kommunen bidrar till ökad hållbarhet.
I budgeten finns utrymme att fortsätta vårt arbete för att vi ska bli ett föredöme
som arbetsgivare. Vi strävar efter att alla ska erbjudas ökad sysselsättningsgrad
där slutmålet är heltid som norm samt borttagande av delade turer. Ett gott ledarskap och motiverade medarbetare gör att vi kan fortsätta leverera ändamålsenlig
och effektiv verksamhet till våra medborgare och företagare. Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som
är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska
utmaningar framöver.

Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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1.2 Organisation
Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor.
De viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms kommun styrs av politiker som valts direkt av våra kommunmedborgare.
Deras uppgift är att representera folket i kommunen och ange inriktning för kommunens verksamheter och kommunens utveckling- vad som ska prioriteras och
vad som ska genomföras.
Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De utser också kommunstyrelsen, som har till uppgift att leda och samordna allt arbete inom
alla kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar också vilka nämnder
som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar sedan för ett visst
område. I Borgholms kommun finns miljö- och byggnadsnämnd, socialnämnd och
utbildningsnämnd.

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

Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda: tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken sköKommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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ter genomförandet av kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiska beslut
följs och genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet,
planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag
för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till
uppdragsgivarna - politikerna. För att avlasta nämnderna och kommunstyrelsen i
rutinärenden och detaljbeslut, delegerar politikerna i vissa fall beslutanderätt ner
till enskilda tjänstemän. Formerna för detta redovisas i respektive nämnds, samt
kommunstyrelsens delegationsordning.

Lagar och regler
Flera Lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen
reglerar kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver
finns flera andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel
socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken.

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

Mandatfördelning
I fullmäktige sitter 35 ledamöter och mandaten fördelas på partierna utefter valresultatet. Val sker vart fjärde år i samband med riksdagsval.

Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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2 Förvaltning
2.1 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs.
Syftet är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på
bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som ska uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från
vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av
modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar
och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens kärnvärden, välkomnande, utvecklande och tillsammans, genomsyrar verksamheterna.

Budgetmodell
Inför budgetår 2020 används en ny budgetmodell för framtagande av budgetramar
per nämnd. Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting
(SKL) och ingår i ett projekt som Borgholm deltar i tillsammans med flera andra
kommuner. Malå och Arjeplog är de första som har använt denna modell två tidigare budgetår.
I budgetmodellen sätts investeringsnivå för mandatperioden först. Investeringsnivån bestämmer vilket resultat som kommunen behöver ha för att kunna självfinansiera investeringarna i den grad som det finansiella målet bestämmer. Det andra
finansiella målet som gäller för perioden är att resultatet minst ska vara två procent av skatter och bidrag. Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för
resultatnivåer och investeringsnivåer.
Kommunen får information om hur mycket skatter och bidrag som prognostiseras
per budgetår. Vad som blir det verkliga utfallet baseras på befolkningssiffran den
1:e november. I denna fil kan befolkningsprognos läggas och den prognos som är
lagd för budgetåret 2020 och planperioden är 10 890 invånare. Ersättningsnivåerna beror inte endast på hur många invånare det är utan i vilken ålder dessa invånare är. De ålderskategorier som är i behov av den kommunala servicen ger mer
ersättning än åldrar som inte har lika stort behov. Exempelvis ger antalet personer
över 80 den högsta ersättningsnivån och barn som är 1-5 år ger en annan ersättningsnivå.
Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har "prislapps
verksamheter". Prislappar bygger på en omräkning av standardkostnaden och beskriver vad det borde kosta före eventuella politiska prioriteringar. (verksamheterna som har prislappar är äldreomsorg, förskola, förskoleklass, fritids, grundskola
och gymnasieskola.) Detta motsvarar cirka 70 procent av den totala budgeten. Den
tekniska ramen innefattar inte politiska prioriteringar utan den beräknas utifrån
vad en medelkvalitet inom exempelvis grundskola bör kosta och är den lägsta
nivån som verksamheten kan bedrivas för. Skapar Borgholm bättre förutsättningar
att bedriva en effektiv verksamhet så ska det verkliga behovet av ersättning ses
över.
Kommunfullmäktige
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För budgetår 2020 har alla verksamheter som inte har prislappar fått samma budgetram som 2019 men de har inte fått uppräkning av pris och lön (motsvarande
cirka tre procents ökning). De verksamheter som har fått uppräkning av pris och
lön är individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.
Efter att de tekniska ramarna är klara kunde prioriteringar ske. Prioriteringsutrymmet blir då mellanskillnaden mellan det resultat som kommunen behöver ha och
de tekniska ramarna. Prioriteringarna är endast ett år i taget. Är det en flerårig
satsning måste prioriteringen ske för varje år i planperioden.

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

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För
verksamheten ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin beslutas de finansiella mål som är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning.
Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergripande strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, organisation och hållbarhet. Utifrån de strategiska målen beslutar respektive nämnd om nämndmål. I boksluten kommer utvärdering av måluppfyllelsen för respektive perspektiv att ske.
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Kommunfullmäktigemål
Medborgare
Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika möjligheter.
Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela kommunen
året runt.

Organisation
Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till utveckling
Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Hållbarhet
Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Intern styrning och kontroll
4
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Sannolikhet
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Konsekvens
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8

Reducera

Eliminera/Minimera
Reducera
Bevaka
Acceptera

4

4
3
2
1

Bevaka Totalt: 12

Sannolikhet

Konsekvens

Sannolik
Trolig
Möjlig
Osannolik

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

Område

Process

Risk

Sannolikhet + Konsekvens

Vidare
hantering

Granskning

Ekonomi

Inköp

Risken att
verksamheten
belastas av
dröjsmålsavgifter.

3. Trolig

Granskning

Kontroll av
inköpsorganisation
samt kostnader för
förseningsavgifter

Risken att
Borgholms kommun begår avtalsbrott gentemot
leverantörer

2. Möjlig

Granskning

Kontrollera
avtalstroheten

Risken att
inte kunna bemanna verksamheterna

2. Möjlig

Risken att
olämplig personal
anställs.

2. Möjlig

Risken att
anställningsavtal
inte lämnas in
innan anställning
påbörjas.

2. Möjlig

Hotbild mot
tjänstepersoner

2. Möjlig

Risken att
nätverket inte
fungerar

2. Möjlig

Risken att
Backup för lagring
är ur funktion

2. Möjlig

Risken att
lagring, servrar
och nätverk är ur
funktion

1. Osannolik

Upphandling

HR

Anställning

Arbetsmiljö

IT

Nätverk

Serverrum
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3. Kännbar

4. Allvarlig

Kontrollera
inköpsnivåer på
direktupphandling
Granskning

3. Kännbar

Granska och
analysera sjukfrånvaro per tertial.
Sjukfrånvaroanalys

Granskning

Efterlevnad av
rekryteringsrutin
genom stickprov

Granskning

Granskning att
det finns rutin för
nyanställning.

Granskning

Granska att det
finns gällande rutiner för att minska
risken för hot mot
tjänstepersoner.

Granskning

Granska det
förebyggande arbetet. För att minska
sannolikhet och
konsekekvens.

Granskning

Kontrollera
tillsammans med
systemförvaltare att
testa återläsning av
backuperna

Granskning

Kontrollera
skyddet mot översvämning i serverrummet.

4. Allvarlig

2. Lindrig

4. Allvarlig

4. Allvarlig

4. Allvarlig

4. Allvarlig
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Integrationer

Informationssäkerhet

GDPR

Sekretess

Risken att
systemfiler och
kommunikation
inte kommer fram
till verksamhetssystemen.

2. Möjlig

Risk att personuppgifter inte
hanteras på rätt
sätt

2. Möjlig

Risken att
information sprids
utanför organisationen

2. Möjlig

Granskning

Kontrollera att
de kritiska flödena
fungerar.

Granskning

Kontroll av att
det inte skett personuppgiftsincidenter.

Granskning

Kontrolleras
genom att ta fram
listor på de som
saknas sekretessavtal och meddelar
chefen i de fall det
saknas

3. Kännbar

4. Allvarlig

4. Allvarlig

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

Taxor
Nämndens taxor och avgifter ses över i samband med budgetarbetet. Taxor och
avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förändringar av taxor för 2020 återfinns
i sista kapitlet, kapitel 5. Taxor 2020 kompletteras med taxor för miljö- och byggnadsnämnd samt taxor avseende vatten, avlopp och avfall. Komplett taxedokument beslutas i kommunfullmäktige i november.

2.2 Personal
Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt för framtiden. Särskilt med tanke på att cirka 33 procent av kommunens medarbetare når
pensionsåldern inom de närmaste tio åren. Med en allt starkare konkurrens om
kompetensen är det viktigt för kommunen att både kunna behålla och rekrytera
medarbetare i framtiden.
Det har de senaste åren varit en trend i hela Sverige att sjukfrånvaron ökar. Aktiva
insatser för att motverka sjukskrivning pågår och kommer att intensifieras. En del
i detta handlar om att få närvarande chefer med rimlig arbetsbelastning. En förtätning av antalet chefer har genomförts vilket beräknar att ge framtida effekter som
Kommunfullmäktige
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lägre sjukfrånvaro och ett positivt arbetsklimat.
Ett aktivt arbete med friskvård pågår bland annat genom hälsoprofiler och hälsoinspiratörer.
I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare kommer fortsatta satsningar
att ske på bland annat ledarutveckling, medarbetarskapsutveckling och arbetsmiljöarbete, så att hela organisationen genomsyras av en god personalpolitik. Fortsatt
friskvårdsarbete är ett annat fokusområde.

2.3 Ekonomi
Budgetförutsättningar
Det finns faktorer som på olika sätt påverkar det ekonomiska läget som råder i
världen, Sverige, Sveriges kommuner och därmed även Borgholms kommun.
Konjunkturen i Sverige är stark och BNP i världen beräknas öka under 2019.
Samtidigt finns ett osäkert läge i världen, bland annat på grund av Brexit, USA:s
handelspolitik och konflikter runt om i världen som kan innebära att utvecklingen
tar olika riktningar.
Sverige har under många år haft en stark ekonomisk tillväxt, högkonjunkturen är
påtaglig samtidigt som det finns en stor brist på arbetskraft, främst inom offentlig
sektor. Bristen på arbetskraft begränsar en fortsatt stark tillväxt vilket troligtvis
kommer leda till att skatteintäkterna i kommuner och regioner ökar i en långsammare takt framöver.
Det ekonomiska resultatet i Sveriges kommuner har under några år varit starkt och
nu syns tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. En hög investeringstakt har funnits och lånen har ökat samtidigt som asyl- och flyktingmottagandet hos kommunerna har haft en stor påverkan på ekonomin. Kostnader inom personlig assistans har även ökat till följd av bedömning från Högsta förvaltningsdomstolen och Försäkringskassan, kostnader som tidigare har belastat staten, men
som nu tillfaller kommunerna.
Framåt finns ett fortsatt stort investerings- och rekryteringsbehov, den äldre befolkningen ökar och andelen personer i arbetsför ålder minskar. Finansieringen är
också en utmaning. SKL räknar i vårens Ekonomirapport med att skattesatsen
kommer öka med 13 öre år 2020. För att Sveriges kommuner och regioner ska
klara ett resultat på en procent som andel av skatter och statsbidrag saknas nästan
35 miljarder. Statsbidragen kommer, enligt januariavtalet, att öka med fem miljarder per år. Därtill behöver sektorn själv effektivisera verksamheten motsvarande
en årskostnad på cirka 20 miljarder år 2022.
Borgholms kommun är en relativt liten kommun med en stor andel äldre invånare.
Detta gör att kommunen påverkas positivt utifrån kostnadsutjämningen då det förväntas finnas stora behov. Den problematik som istället råder är rekryteringssvårigheter då behovet ökar. Inför 2019 minskade dock intäkterna från utjämningen
då andelen barn inte ökade i samma takt som genomsnittet i riket.
Sammantaget finns ett antal utmaningar framöver och för att lyckas möta dessa
och göra de omställningar som krävs framöver måste vi:


Bättre utnyttja teknikens möjligheter
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Öka samverkan
Statlig styrning utifrån lokala behov
Skapa rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Skattesats
Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av kommunens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har
till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var
man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom t.ex. barn- och äldreomsorg. Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande




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

Prioriteringar
Nedan redovisas politiska prioriteringar inför budget 2020.
Prioriteringar inom kommunstyrelsen: För att bibehålla kvaliteten i verksamheten
prioriteras medel till gata och park. Äldreomsorgen genomför både projektet rätt
till heltid och Sveriges bästa äldreomsorg vilket innebär satsningar på ökad kvalitet och ökade resurser. Då en ny tobakslag träder i kraft tillsätts en handläggartjänst för att hantera kommunens skyldigheter gentemot lagen. Gymnasieförbundet ökar sin medlemsavgift 2020 men hyresavtalet mellan kommunen och Kalmarsunds gymnasieförbund för Halltorp utgår. Räddningstjänsten har ökade kostnader för personal som går upp till heltidstjänster samt en ny förrådslokal. I det
strategiska markförvärvet avsätts medel för att kunna köpa och förädla mark. Utdelning från Borgholm Energi AB på de andelar som kommunen äger förväntas
generera 3,0 mkr under 2020.
Kommunstyrelsen
Gata, park

1 500

Handläggare, ny tobakslag

500

Gymnasieförbundet

1 100

Vägbidrag

200

Satsningar inom äldreomsorg

4 000

Strategiskt markförvärv

3 000

Räddningstjänst

1 000

Utdelning BEAB

-3 000

Hyresavtal gymnasium, utgår

-900

Totalt

7 400

Prioriteringar för överförmyndare: Kostnaden för arvode har inte kompenserats efter beslut om en gemensam överförmyndarverksamhet som togs 2017. Därav prioriteras detta inför 2020.
Kommunfullmäktige
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Överförmyndare
Kompensation gemensam överförmyndarverksamhet

500

Totalt

500

Prioritering för valnämnd utgår inför 2020: Eftersom inga val genomförs under
2020 utgår finansiering för valnämnd.
Valnämnd
Utgår 2020

-350

Totalt

-350

Prioriteringar för utbildningar inom miljö- och byggnadsnämnd: Finansiering för
utbildning och fortbildning inom myndighetsutövning kopplad till miljö- och
byggnadsnämnden, samt styrande lagar inom området har saknats prioriteras detta
inför 2020.
Miljö- och byggnadsnämnd
Utbildning nämnd

50

Totalt

50

Prioriteringar socialnämnd: För att möta den ökade belastningen av hemtagning
från Region Kalmar som sker snabbare genom Hemsjukhuset samt de ökade
hjälpmedelskostnader detta innebär prioriteras två sjukskötersketjänster samt en
ökad budget för inköp av hjälpmedel. De effektiviseringar som förvaltningen själva genomför innebär ökade intäkter i form av deponeringsavgifter för hjälpmedel
och försäljning av både korttidsplatser och stödboendeplatser vid överkapacitet.
Införandet av schemaplaneringsverktyg inom boendestödet genererar en effektivare användning av personalresurserna, det samma gäller för gruppbostäderna där
verksamheten fördelar sina personalresurser efter brukarnas behov. Flytten av
korttidsverksamheten inom LSS innebär att personalresurser kan nyttjas mer effektivt.
Socialnämnd
Hemsjukhuset (2 tj SSK), hjälpmedel

2137

Deponeringsavgift för hjälpmedel

-50

Sälja korttidsplats vid överkapacitet

-120

Införa system för schemaplanering inom boendestödet

-230

Resursfördelning gruppbostäder

-100

Flytta LSS-korttidsverksamheten till nya lokaler

-140

Sälja stödboendeplatser vid överkapacitet

-511

Totalt

986

Prioriteringar inom utbildningsnämnden: Tidigare prioriteringar har ingått i budgeterad ram för utbildningsnämnden och prioriteras även inför 2020. För att finansiera de antal små förskoleenheter som idag finns inom kommunen, kunna erbjuda
barnomsorg på obekväm arbetstid samt öppen förskola görs prioriteringar inför år
Kommunfullmäktige
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2020. Totalt finns fem skolor F-5 år i kommunen, av dessa täcker den tekniska
budgetramen tre, vilket gör att två skolor blir prioriteringar. Prioriteringen av kulturgarantin möjliggör att barn och elever får delta i olika kulturella sammanhang
under sin skoltid i Borgholms kommun. Resterande del av prioriteringarna innebär kostnadstäckning för poster som inte ryms inom den tekniska budgetramen.
Vidare prioritering görs av pedagogiska måltider. De effektiviseringar som förvaltningen själva genomför är avyttring av moduler som tidigare nyttjats för att
möta det ökade behovet av utbildningsplatser under det stora asylmottagandet.
Ny prioritering för 2020 är riktad till kulturskolan för att fortsatt kunna bedriva
verksamheten med god kvalitet då statsbidrag förväntas utebli.
Utbildningsnämnd
Tidigare prioriteringar:
Två förskolor

3 500

Barnomsorg OB-tid

765

Öppen förskola

400

Två skolor år F-5

7 750

Pedagogiska måltider

380

Kulturgaranti

200

Kompensation för lägre ram

8 500

Effektivisering och uppsägning av moduler

- 3 500

Summa tidigare prioriteringar

17 995

Kulturskola

350

Summa nya prioriteringar

350

Ramförändringar
Resultaträkning
Budget
2019

Teknisk
ram
2020

Prioriteringar

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Kommunfullmäktige

828

853

0

853

871

888

906

Revision

732

732

0

732

748

762

777

Överförmyndare

960

960

500

1 460

1 481

1 500

1 519

Valmämnd

350

0

0

0

0

0

0

156 472

156 725

7 400

164 125

165 460

169 383

170 723

532

548

50

598

610

621

632

Utbildningsnämnd

184 404

165 066

18 345

183 411

180 614

180 222

180 305

Socialnämnd

305 292

309 000

986

309 986

324 289

339 310

355 803

649 570

633 884

27 281

661 165

674 073

692 686

710 665

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnd
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Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet
är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Att en kommun redovisar ett positivt resultat är inte sammankopplat till det likviditetsutrymme som kommunen har. Exempelvis bokas intäkter från Migrationsverket upp i resultatet där intäkten uppstår för att den ska matcha kostnaden, men i
praktiken kan det dröja innan pengarna betalas ut till kommunen. Ett annat exempel är att en hög investeringstakt påverkar likviditeten då kommunen betalar leverantörerna för utfört arbete i den period som arbetet utförs medan kostnaden fördelas på det antal år, vilket är korrekt för typen av investering.
Nedan redovisas likviditetens utveckling baserat på den budget som presenteras i
dokumentet. Under 2019-2021 är budgeterad investeringsnivå högre än kommande år, vilket medför att likviditeten minskar. I plan för 2022 och 2023 stärks likviditeten på grund av lägre investeringsnivå. Svårigheten i prognosen är att bedöma
i vilken omfattning eftersökta medel från Migrationsverket inkommer. En bedömning är dock att de pengar som kommunen fordrar på Migrationsverket blir återbetald under åren 2020 och 2021.

Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till
551,5 mkr.
Av den beviljade ramen använder Borgholm energi AB 483,0 mkr. Skillnad mellan beviljad och nyttjad borgen är 68,5 mkr. Under perioden januari till april har
bolaget inte tagit upp några nya lån och amorterat 1,6 mkr.
Borgensåtagandet omfattar:
• VA-utbyggnad
Kommunfullmäktige
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• Industrifastigheter och bostäder
• Avsaltningsverk Sandvik
• Hälsocentral
• Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft
År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och löpande pensionsutbetalningar.
Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår i budget 2020, exklusive löneskatt, till 171,9 mkr. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen. De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 15,2 mkr, exklusive löneskatt i budget 2020.
Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den så kallade förmånsbestämda ålderspensionen (pensioner som utgår på inkomstbelopp över
7,5 gånger prisbasbelopp). De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en
kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För detta är 15,9 mkr budgeterat.
Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Avsättning för pensioner

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Ansvarsförbindelse

173,9

171,9

168,1

161,3

156,3

Avsatt till pensioner

17,0

15,2

15,0

17,7

17,1

Upplupna kostnader

15,7

15,9

16,4

16,8

17,3

Löneskatt

49,9

49,2

48,4

47,5

46,3

Totala förpliktelser

255,5

252,3

248,0

243,3

237,1

Återlånade medel

255,5

252,3

248,0

243,3

237,1

Finansnetto
Budgeten för finansiella kostnader uppgår till 4,8 mkr. Den aktuella låneskulden
är 255,4 mkr. Amorteringsplanen för budget 2020 och för planperioden 20212023 är 3,9 mkr per år.
Låneförfallostruktur

Intervall
0-1 År

Kapitalbindning /
Genomsnitt (år)
0,19

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

Andel i procent
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Intervall

Kapitalbindning /
Genomsnitt (år)

Kapitalbindning /
Bundet Belopp
(mkr)

Andel i procent

1-2 År

1,03

8%

20,0

2-3 År

2,38

9%

22,0

3-4 År

3,62

16%

41,6

4-5 År

0

0

0

1,00

100%

255,4

Total

Enligt tabellen ovan framgår det att den genomsnittliga räntebindningstiden för
kommunens lån uppgår till 1,00 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år
och därav den höga andelen 67 procent.
Finanspolicyn förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent rörliga lån. I och med det låga ränteläget har kommunens finanspolicy reviderats för
att möjliggöra större andel lån med rörlig ränta, för att senare kunna binda större
andel om det finns indikationer på att räntan väntas stiga.
Kommunen arbetar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga
ökade räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy
och för det andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2025.
Kommuninvest i Sverige AB införde under 2012 en återbäringsmodell där överskott som upparbetats fördelas till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska
förening som återbäring och ränta. Medlemmarna ska enligt modellen använda
medlen till att öka kapitalet, vilket i sin tur förvärvar emitterade aktier i Kommuninvest Sverige AB. Enligt Rådet för kommunal redovisning är den del av återbetalning och räntan, som ska användas för ökat kapital, inte att betrakta som finansiell intäkt i kommunen och får följaktligen ingen effekt på resultaträkningen.
Borgensavgift för upptagna lån i Borgholm Energi AB uppgår till 3,3 mkr och
borgensavgiften är satt till 0,6 procent.

Balanskrav
Avstämning mot balanskravet (mkr)
Budget
2020
Årets resultat enligt resultaträkningen
Resultat av skatter och bidrag (%)

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

22,7

20,9

16,3

14,7

3,3%

3,0%

2,2%

2,0%

Finansiella mål
Finansiella nyckeltal

Totalt

Budget
2020
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Målnivå
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Finansiella nyckeltal
Alla investeringar ska i
grund självfinansieras
dock kan kommunen lånefinansiera stora och
långsiktiga investeringar.

Kostnaderna ska inte
överstiga 98 % av skatter
och bidrag

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Totalt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Budget
2020

Uppfylls ej

Uppfyllt

Uppfyllt

Plan
2021

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Plan
2022

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Plan
2023

Målnivå

Uppfyllt

Resultat och
avskrivningar
ger ett utrymme för invsteringar som är
högre än invsteringsvolymen över en
mandatperiod.

Uppfyllt

Årens resultat i
förhållande till
skatter och
bidrag ska
vara minst 2 %

Uppfyllt

Nettokostnad
för verksamheterna ska följa
budgeterad nivå.

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras
Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses investeringar som överstiger 30 mkr och har en livslängd på minst 30 år.
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus
resultat) samt investeringsnivå. Utrymmet för investeringar över en fyraårsperiod
vid ett mål på 2 % är 159 mkr och den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 151 mkr.
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Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag
Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till den prognos
av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå
linjen är det resultat som är budgeterat inför 2020 samt plan för 2021-2023. Målet
uppnås om resultatet under mandatparioden är minst 2 procent av skatter och bidrag.
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Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Att ekonomin utgör begräsningar för verksamheten följs upp genom att redovisat
resultat följer budgeterad nivå. Målet följs upp under mandatperioden åren 20192022.

Kommunkoncern
Enligt den kommunala redovisningslagen ska delårsbokslut och bokslut innefatta
en sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs
genom annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi
Elnät AB, Ölands Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen för Borgholms kommun
koncern. En sammanställd redovisning kommer att presenteras i delårsbokslutet
per den sista augusti 2020 samt i årsbokslutet 2020.
Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande.

2.4 Att-satser
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
a t t skattesatsen 2020 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.
a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2020.
a t t anta Årsplan med budget 2020 samt plan för år 2021-2023.
a t t anta föreslagen investeringsram för år 2020 och föreslagna projekt samt inveKommunfullmäktige
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steringsplan för 2021-2023.
a t t delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.
a t t delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av driftoch investeringsmedel från 2019 till år 2020.
a t t ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.
a t t godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr.
a t t delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar.
a t t borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2020.
a t t nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp
a t t överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år 2020.

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

Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023
Borgholms Kommun

21

49
Kommunens räkenskaper

3 Kommunens räkenskaper
3.1 Driftbudget

Ansvar
Kommunstyrelsen

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

147 566

157 300

160 956

164 978

166 331

170 271

171 629

517

732

732

732

748

762

777

1 659

960

1 275

1 460

1 481

1 500

1 519

430

350

350

0

0

0

0

-415

0

-632

0

0

0

0

Utbildningsnämnd

174 669

184 404

186 625

183 411

180 614

180 222

180 305

Socialnämnd

310 918

305 292

311 257

309 986

324 289

339 310

355 803

Miljö- och byggnadsnämnd

16 024

532

527

598

610

621

632

Totalt nämnder

651 368

649 570

661 090

661 165

674 073

692 686

710 665

Justering för externredovisning

-22 831

0

0

0

0

0

0

Summa verksamhetens nettokostnader

628 537

649 570

661 090

661 165

674 073

692 686

710 665

-646 145

-663 520

-681 053

-638 508

-653 157

-676 350

-695 937

-17 608

-13 950

-19 963

22 657

20 916

16 336

14 728

Revision
Överförmyndare
Valnämnd
Borgholms slott

Finansförvaltning
Totalt

3.2 Resultatbudget
PROGNOS
2019
Verksamhetens intäkter

BUDGET
2020

PLAN 2021

PLAN 2022

PLAN 2023

120 334

122 693

125 097

127 549

130 049

-755 434

-763 146

-782 658

-806 152

-827 724

-24 890

-24 060

-21 305

-19 649

-18 859

-659 990

-664 513

-678 866

-698 252

-716 534

Skatteintäkter

460 321

475 257

489 990

508 119

527 936

Generella statsbidrag och utjämning

215 273

214 863

213 442

210 819

208 476

15 604

25 607

24 566

20 686

19 878

Finansiella intäkter

8 559

1 850

1 850

1 850

1 850

Finansiella kostnader

-4 200

-4 800

-5 500

-6 200

-7 000

Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Verksamhetens
resultat

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

Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023
Borgholms Kommun

22

50
Kommunens räkenskaper

PROGNOS
2019

BUDGET
2020

PLAN 2021

PLAN 2022

PLAN 2023

Resultat efter
finansiella poster

19 963

22 657

20 916

16 336

14 728

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

19 963

22 657

20 916

16 336

14 728

Periodens/Årets
Resultat

3.3 Balansbudget
Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

504 292

539 182

568 677

568 128

568 369

14 426

15 126

15 826

16 526

17 226

Finansiella anläggningstillgångar

8 399

8 424

8 449

8 474

8 499

Summa anläggningstillgångar

527 117

562 732

592 952

593 128

594 094

0

0

0

0

0

126 365

123 572

118 494

120 817

123 185

13 462

3 658

-1 548

11 410

21 929

Summa omsättningstillgångar

139 827

127 230

116 946

132 227

145 114

SUMMA TILLGÅNGAR

666 944

689 962

709 898

725 355

739 208

-262 752

-282 715

-305 372

-326 288

-342 624

-19 963

-22 657

-20 916

-16 336

-14 728

-282 715

-305 372

-326 288

-342 624

-357 352

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekninska
anläggningar
Maskiner och inventarier

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital
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Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Avsättningar
Avsättning för pensioner

19 059

18 856

18 684

21 996

21 996

0

0

0

0

0

19 059

18 856

18 684

21 996

21 996

Långfristiga skulder

-264 382

-260 482

-256 582

-252 682

-248 782

Kortfristiga skulder

-138 906

-142 964

-145 712

-152 045

-155 070

Summa skulder

-403 288

-403 446

-402 294

-404 727

-403 852

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-666 944

-689 962

-709 898

-725 355

-739 208

Kommunala borgensåtaganden

477 519

470 419

463 319

456 219

449 119

Pensionsförpliktelser före
980101 inkl löneskatt

219 743

213 641

208 938

200 428

200 428

262 735

302 250

336 370

340 446

345 312

921

-15 734

-28 766

-19 818

-9 956

42%

44%

46%

47%

48%

9%

13%

17%

20%

21%

Skuldsättningsgrad %

143%

132%

123%

118%

113%

Kassalikviditet %

101%

89%

80%

87%

94%

13 462

3 658

-1 548

11 410

21 929

Andra avsättningar
Summa avsättningar

Skulder

Ansvarsförbindelser (tkr)

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet %
Soliditet inkl ansvarsförbindelse %

Likvida medel

3.4 Kassaflödesanalys
Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

19 389
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Prognos
2019
Justering för ej likviditetspåverkande poster

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

0

0

0

0

0

8 711

24 060

21 305

19 649

18 859

0

0

0

0

0

1 239

1 263

1 288

1 313

1 339

-131

-134

-136

-139

-142

12

12

13

13

13

Minskning av avsättningar pga.
Utbetalningar

-884

-901

-919

-937

-955

Ökning (-) / minskning (+) av
periodiserade anslutningsavgifter

0

0

0

0

0

Ökning (-) / minskning (+) av bidrag till investeringar

195

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

Ökning (-) / minskning (+) av
fordringar

-1 320

4 980

5 078

-2 322

-2 368

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

-6 541

1 809

2 649

2 745

2 745

Medel från den löpande verksamheten

20 671

53 747

50 193

36 658

34 219

0

0

0

0

0

-81 086

-59 650

-51 500

-19 800

-19 800

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Ökning långfristiga fordringar

0

0

0

0

0

-81 086

-59 650

-51 500

-19 800

-19 800

0

0

0

0

0

-59

0

0

0

0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Försäljning
Avsättning till pensioner
Upplösning av bidrag till infrastruktur
Övriga likviditetspåverkande
poster

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Ökning av skulder för finanisell
leasing
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Prognos
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

Amortering av skuld

-3 900

-3 900

-3 900

-3 900

-3 900

Medel från finansieringsverksamheten

-3 959

-3 900

-3 900

-3 900

-3 900

PERIODENS KASSAFLÖDE

-64 374

-9 803

-5 207

12 958

10 519

Likvida medel vid årets början

77 836

13 462

3 658

-1 548

11 410

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

13 462

3 658

-1 548

11 410

21 929

3.5 Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 59 650 tkr och är utfördelad på sex områden; fastigheter ny, om- och tillbyggnad, fastigheter upprustning, hamnar, övriga investeringar, infrastruktur och nämnder.
Investeringsprojekt markerade med * avser den del av investering som ryms inom
ramen för självfinansiering. Resterande del av finansiering beslutas i samband
med beslut om projektet.
För att uppfylla det finansiella målet att kommunens investeringar ska självfinansieras sänks investeringsnivån under åren 2023-2024.
Inför 2020 är investeringsgränsen ett prisbasbelopp.
Budget
2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

23 000

5 000

5 000

5 000

X

X

X

6 100

6 100

6 100

6 100

X

X

X

X

Fastigheter ny, om- och tillbyggnation

25 000

Fastigheter

X

X

Åkerboskolan*

X

X

Rödhaken

X

Äldreboende
Två förskoleenheter
SKL hus*
Fastigheter upprustning

X
X
9 400

Fastigheter
Akutunderhåll och felavhjälpande

X

X

X

X

X

Arbetsmiljöåtgärder/brandskydd

X

X

X

X

X

Dimanten Målning

X

Köpings skola Tak och avattning

X

Slottskolan målning/putsning

X

Soldalen Tvättstuga/klinker

X

Åkerbohemmet köken invändigt

X
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Budget
2020
A-huset Fasad

X

Björkviken Styrsystem

X

Ekbacka Dränering, Brandlarm,
Ventilation

X

Ekbacka Hus 6 plan 3

X

Gärdslösa Tak och avattning,
fasad

X

Köping brandlarm

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

2 000

2 000

2 000

X

X

X

X

Viktoriaskolan Pärlan, putsning/målning

X

Ria Grund

X

Rälla Skola styrsystem

X

Soldalen, ventilation, Värmepump

X

Viktoria sporthall fasad

X

Viktoria Matsal ljudabsorbenter

X

Viktoria sporthall Matta, skärmtak

X

Viktoriaskolan kyla

X

Åkerbobadet

X

Åkerbohemmet, solfångare,
brandlarm

X

Åkerboskolan kyla

X

Hamnar*

18 450

Hamnar

X

X

Byxelkroks hamn

X

X

Servicehus Byxelkrok

X

X

Sandvik - pirhuvud

13 500

X

Bryggor

X

X

Yttre Hamn Borgholm

X

X

Övriga investeringar

600

2 700

500

500

500

Övriga investeringar
IT Infrastruktur

X

IT Lagring
IT Brandvägg

X

IT UPS

X

X

X

X

5 000

5 000

5 000

5 000

X

X

X

X

IT Server

X

IT VDI

X

Konst
Infrastruktur
Infrastruktur

5 000
X
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Kommunens räkenskaper

Budget
2020

Plan 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Bredbandsstrategi KF §173/13

X

X

X

X

X

Gatubelysning

X

X

X

X

X

Asfaltering

X

X

X

X

X

Utveckling GC-vägar

X

X

X

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

59 650

51 500

19 800

19 800

19 800

Nämnder

Summa investeringar
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Taxor

4 Taxor
Sammanställning av förändringar av taxor
Dokumentet med taxor 2020 kompletteras med taxor för samhällsbyggnadsnämnd
samt taxor avseende vatten, avlopp och avfall. Komplett taxedokument beslutas i
kommunfullmäktige i november.
Socialnämnden
Måltider i samband med korttidsvistelse och Bostad med särskild service ska följa
de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad
från Socialstyrelsen.
Avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som tas
i socialnämnden inför 2019.
Månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som
kostnaden för en hemtjänsttimme.
Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2019.
Kostnaden för mat i särskilt boende höjs från 130 kr till 135 kr per dag.
Kostnaden för mat i dagverksamhet höjs från 55 kr per dag till 57 kr per dag.
Kostnaden för sänglinne i särskilt boende höjs från 258 kr till 260 kr per månad.
Kostnad för intyg för bostadsanpassning höjs från 250 kr till 300 kr.
Kostnad för hjälpmedelsutprovning höjs från 260 kr till 300 kr.
Kostnad för rollator dubbelförskrivning är 500 kr (engångsavgift), ingår ej i maxtaxan.
Kostnaden för tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder får patienten köpa en ny. Korg till rollator,
300 kr (engångsavgift), Bricka till rollator, 300 kr. (engångsavgift). Ingår ej i
maxtaxan.


Kostnaden för eldrivna rullstolar för enbart utomhusbruk är 100 kr per månad, ingår ej i maxtaxan.
kostnaden för tyngdtäcke (avgift för personer över 18 år i eget boende) är 500 kr,
(engångsavgift), ingår ej i maxtaxan.
Kommunstyrelsen




Taxa för lotteritillstånd har lagts till.
Sporthallar, hyra av halva hallen har separerats mellan föreningar och enskilda. Taxan för enskilda har höjts från 70 kr till 100 kr. Taxan för föreningar är oförändrad.
Taxa för entré till Åkerbobadet är höjd med 5 kr för barn och vuxna. Taxa
för 10-kort är oförändrad.
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Taxor

4.1 Kommunstyrelsen
Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

Kopiering / utskrifter
Svartvita A4/sida

2 kr

2 kr

0 kr

0%

Svartvita A3/sida

4 kr

4 kr

0 kr

0%

Färgkopia A4/sida

4 kr

4 kr

0 kr

0%

Färgkopia A3/sida

8 kr

8 kr

0 kr

0%

120 kr

120 kr

0 kr

0%

35 kr

35 kr

0 kr

0%

5 kr

5 kr

0 kr

0%

10 kr

10 kr

0 kr

0%

5 kr

5 kr

0 kr

0%

1 kr

1 kr

0 kr

0%

1 600 kr

1 600 kr

0 kr

0%

Förlängning av grävtillstånd

400 kr

400 kr

0 kr

0%

Avslag av grävtillstånd

400 kr

400 kr

0 kr

0%

Vite vid underlåtelse att följa godkänt
grävtillstånd

5 000 kr

5 000 kr

0 kr

0%

Vite vid avsaknad av godkänd tidsförlängning av grävtillstånd/vecka

5 000 kr

5 000 kr

0 kr

0%

2 000 kr

2 000 kr

0 kr

0%

Ansökan inkommen senast tre dagar
innan

500 kr

500 kr

0 kr

0%

Ansökan inkommen senast en dagar
innan

1 000 kr

1 000 kr

0 kr

0%

Borgholm, Köpingsvik och Rälla
kr/kvm

60 kr

60 kr

0 kr

0%

Övriga områden kr/kvm

40 kr

40 kr

0 kr

0%

Tomträttsavgäld kr/kvm

10 kr

10 kr

0 kr

0%

Om kommunanställd personal utför
arbetet debiteras arbetstid/timme
Fakturering av avgiften
Fax
Inom Sverige/sida
Utomlands/sida
Mottaget fax/sida
Föreningsservice
Ideella föreningar och organisationer
får kopiera till självkostnadspris.
Grävtillstånd
Grävtillstånd

Överlåtelse arrenden
Administrativ avgift
Transporttillstånd

Taxa industrimark / tomträttsavgäld
Marknadsmässiga priser enligt värdering av mäklare i samråd med
kommunen, dock lägst:
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Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

500 kr

0 kr

0%

500 kr

500 kr

100 kr

100 kr

0 kr

0%

Ungdomar 12-17 år

60 kr

60 kr

0 kr

0%

Studerande

75 kr

75 kr

0 kr

0%

Gratis i vuxens sällskap

Gratis i vuxens sällskap

80 kr

80 kr

0 kr

0%

Gratis i pedagogs sällskap

Gratis i pedagogs sällskap

25 kr

25 kr

0 kr

0%

Barnvisning kr/visning + entré

300 kr

300 kr

0 kr

0%

Vuxenvisning + entré

400 kr

400 kr

0 kr

0%

Kvälls/helgvisning + entré

500 kr

500 kr

0 kr

0%

Gästabud

Delegeras
till verksamhetsansvarig

Delegeras
till verksamhetsansvarig

Arrangemang

Delegeras
till verksamhetsansvarig

Delegeras
till verksamhetsansvarig

Samarrangemang

Delegeras
till verksamhetsansvarig

Delegeras
till verksamhetsansvarig

Taxa bostadsmark, kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans
med utsedd mäklare göra en objektrelaterad bedömning av försäljningspriset för respektive tomtobjekt.
Borgerlig vigsel
Administrationskostnad

500 kr

Lotteritillstånd
Lotteriregistrering, 5 år

Borgholms slott
Inträde Borgholms slott
Vuxna

Barn under 12 år
Grupp* vuxna kr/person
Grupp öländska skolbarn
Grupp skolbarn i pedagogs sällskap
kr/person

*Med grupp avses alltid fler än 15 personer
Visningar Borgholms slott

Uthyrning av mobil scen, Borgholms slott*
Föreningar i Borgholms kommun
(per tillfälle/dygn)*

6 000 kr

6 000 kr

0 kr

0%

Föreningar från närliggande kommuner (per tillfälle/dygn)

8 000 kr

8 000 kr

0 kr

0%

13 000 kr

13 000 kr

0 kr

0%

Övriga (per tillfälle/dygn)
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Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

*Samtliga kostnader är inkl. moms. Kostnad för transport och uppsättning tillkommer.

Fritidsverksamheten
Konstgräsplan, hela planen, kr/timme
Förening - barn & ungdom

60 kr

60 kr

0 kr

0%

Förening - senior

300 kr

300 kr

0 kr

0%

Företag utanför kommunen

600 kr

600 kr

0 kr

0%

30 kr

30 kr

0 kr

0%

150 kr

150 kr

0 kr

0%

95 kr

95 kr

0 kr

0%

190 kr

190 kr

0 kr

0%

Halva hallen - förening

70 kr

70 kr

0 kr

0%

Halva hallen - enskild kr/timme

70 kr

100 kr

30 kr

43%

750 kr

750 kr

0 kr

0%

70 kr

70 kr

0 kr

0%

1 000 kr

1 000 kr

0 kr

0%

Hela hallen kr/timme

60 kr

60 kr

0 kr

0%

Endast omklädningsrum kr/gång

50 kr

50 kr

0 kr

0%

Tennisbana - förening i kommunen
kr/timme

80 kr

80 kr

0 kr

0%

Tennisbana - enskild, förening från
annan kommun/timme

120 kr

120 kr

0 kr

0%

50 kr

50 kr

0 kr

0%

300 kr/mån,
1 200
kr/halvår, 2
000 kr/år

300 kr/mån,
1 200
kr/halvår, 2
000 kr/år

0 kr

0%

1 000 kr

1 000 kr

0 kr

0%

Tennisbana - förening i kommunen
kr/timme

80 kr

80 kr

0 kr

0%

Tennisbana - enskild, förening från
annan kommun kr/timme

120 kr

120 kr

0 kr

0%

Årskort

500 kr

500 kr

0 kr

0%

Nyckeldeposition

125 kr

125 kr

0 kr

0%

Dagbiljett vuxen

25 kr

25 kr

0 kr

0%

Konstgräsplan, halva planen. Måste delas med annat lag
Förening - barn & ungdom
Förening - senior
Sporthallar Borgholm, Löttorp, Rälla
Hela hallen - förening i kommunen/timme
Hela hallen - enskild, förening från
annan kommun/timme

Speciella arrangemang
Endast omklädningsrum kr/gång
Daglägerverksamhet i sporthallar
kr/dag
Övriga gymnastikhallar

Borgholms tennishall

Bordtennis kr/timme
Gym
Speciella arrangemang kr/dag

Kallbadhuset
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Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

Dagbiljett barn upp till 15 år

10 kr

10 kr

0 kr

0%

Bastu tre tretimmarspass

30 kr

30 kr

0 kr

0%

Vuxna

30 kr

35 kr

5 kr

17%

Barn, pensionärer

25 kr

30 kr

5 kr

20%

Rabattkort 10 bad vuxen

250 kr

250 kr

0 kr

0%

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer

200 kr

200 kr

0 kr

0%

Vuxna

35 kr

40 kr

5 kr

14%

Barn, pensionärer

25 kr

30 kr

5 kr

20%

Rabattkort 10 bad vuxen

300 kr

300 kr

0 kr

0%

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer

200 kr

200 kr

0 kr

0%

Bassängen/timme*

200 kr

200 kr

0 kr

0%

Stora salen

150 kr

150 kr

0 kr

0%

Lilla salen

100 kr

100 kr

0 kr

0%

75 kr

75 kr

0 kr

0%

275 kr

275 kr

0 kr

0%

Stora salen

600 kr

600 kr

0 kr

0%

Lilla salen

425 kr

425 kr

0 kr

0%

Köket

325 kr

325 kr

0 kr

0%

1 000 kr

1 000 kr

0 kr

0%

*Minst 60 kr
Åkerbobadet
September-maj

Juni - augusti

*Endast för föreningar med ansvarig ledare
Samlingslokaler
Förening inom kommunen, gratis entré

Köket
Hela lokalen
Övriga - entrébelagd tillställning

Hela lokalen
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4.2 Socialnämnden
Taxan / avgiften
avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som Socialstyrelsen föreslår gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.
Inkomstbegrepp- Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som
är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas
som inkomst. Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till hälften på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av makarna bor på särskilt boende. För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för
gifta makar om inte särskilda skäl föreligger. Minimibelopp- Minimibeloppet för 2019 är för ensamstående --- kr och för makar sammanboende --- kr / person. Detta ska täcka normalkostnader för
följande poster: livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.
Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare
medel. Behovet ska vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrande
matkostnader, underhållskostnader för barn, samt kostnader för god man. Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att
kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, hälsooch sjukvårdslagen, HSL, eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar samt TV-avgift. Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel, TV-avgift samt förbrukningsvaror.
Bostadskostnad- Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans schablon per m2. Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:- bostadstillägg för pensionärer (BTP)- särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) Förbehållsbeloppet- Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Förbehållsbeloppet ska räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i kommunens
åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet. Högkostnadsskydd- Högkostnadsskydd för 2019 är --- kr. Syftet med högkostnadsskyddet / maxtaxan är att säkerställa att
den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. I högkostnadsskyddet / maxtaxan ingår följande
poster: hemtjänst, larm, besökskostnad för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt
personlig omsorg under korttidsboende och i särkskilt boende. Hemtjänst- Avgiften för hemtjänst
beslutas i samband med beslut av hemtjänsttimme. Den högsta möjliga avgiften begränsas av
högkostnadsskyddet som beskrivs ovan. Hemtjänst debiteras månatligen. Endast vid varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad.
Larm
Installation

700 kr

700 kr

0 kr

0%

Månadskostnad

260 kr

260 kr

0 kr

0%

500

500 kr

100%

Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel
Rollator dubbelförskrivning

0

Tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder
får patienten köpa en ny.
Korg

0

300

500 kr

100%

Bricka

0

300

300 kr

100%

Eldriven rullstol för
utomhusbruk

0

100 kr / månad

100 kr

100%

Tyngdtäcke (personer över 18 år i
eget boende)

0

500

500 kr

100%
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Taxan / avgiften
avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

Dagverksamhet (Klockargården)
Dagverksamhet*

45 kr / dag

45 kr / dag

0 kr

0%

Matavgift

55 kr / dag

57 kr / dag

2 kr

4%

80 kr / dag

80 kr / dag

0 kr

0%

130 kr / dag

135 kr / dag

5 kr

4%

*Ingår i högkostnadsskyddet
Korttidsboende (enligt socialtjänstlagen)
Personlig omsorg*
Mat

*Ingår i högkostnadsskyddet
Särskilt boende
Hyra
Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella boendet. Bostadsbidrag kan sökas. Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av
hyreslagen är --- kr för år 2019.
Hemtjänst, se taxa
för hemtjänst.
Mat
Sänglinne

130 kr / dag

135 kr / dag

5 kr

4%

258 kr / månad

260 kr / månad

2 kr

1%

Den boende kan välja att ha eget sänglinne och handdukar och själv ombesörja tvätten.

Sjukhusvistelse

Vistelse hos annan
utförare

Avdrag görs som
motsvarar kostnaden från sjukhuset

Avdrag görs som
motsvarar kostnaden från sjukhuset

Vid placering
hos annan utförare än kommunen debiteras en
egenavgift för
mat, hyra och
omsorg, där avgiften för omsorg
ingår i maxtaxan.

Vid placering
hos annan utförare än kommunen debiteras en
egenavgift för
mat, hyra och
omsorg, där avgiften för omsorg
ingår i maxtaxan.

Egenavgift inom socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen - extern placering
Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstra sjukvårdsregionen 2019.
90 kr / dygn, 2
700 kr / månad

90 kr / dygn, 2
700 kr / månad

0 kr

0%

Hembesök av sjuksköterska*

100 kr/besök

100 kr/besök

0 kr

0%

Beviljad hemsjukvård*

Enligt hemtjänst-timme

Enligt hemtjänst-timme

Avgift för hjälpmedel*

200 kr

300 kr

100 kr

50%

Mat
Omsorgsavgift
Kommunal hemsjukvård
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Taxan / avgiften
avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

Hemrehabilitering*

Enligt hemtjänst-timme

Enligt hemtjänst-timme

Hämtning av hjälpmedel

500 kr

500 kr

0 kr

0%

Intyg för bostadsanpassning

250 kr

300 kr

50 kr

20%

*Ingår i maxtaxan
Måltider i samband med korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn och ungdom
De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel följs. Meddelandeblad 2019, Socialstyrelsen.
Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse
0-14 år

200 kr / dygn

200 kr / dygn

0 kr

0%

15- år

240 kr / dygn

240 kr / dygn

0 kr

0%

1,80 kr/km

1,80 kr/km

0 kr

0%

240 kr/dygn

240 kr/dygn

0 kr

0%

För resor inom SoL och LSS
Resa ensam
Resa samåkning

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Middag

40 kr

40 kr

0 kr

0%

Mellanmål

20 kr

20 kr

0 kr

0%

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad
får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som
om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd.
Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna. När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken
gentemot den unge, för dennes omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola.
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Taxor

4.3 Utbildningsnämnden
Taxan / avgiften avser

Taxa 2018

Taxa 2019

Förändring kronor

Förändring procent

Barnomsorg 1-5 Maxbelopp/månad. Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa
Barn 1

3 % av inkomsten

Barn 2

2 % av inkomsten

Barn 3

1 % av inkomsten

Barn 4

Ingen avgift

Skolbarnomsorg 6-12 Maxbelopp/månad. Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa
Barn 1

2 % av inkomsten

Barn 2

1 % av inkomsten

Barn 3

1 % av inkomsten

Barn 4

Ingen avgift

Kulturskolans avgifter
Gruppspel

400 kr/termin

Enskild undervisning
Barn 1

650 kr/termin

Barn 2

400 kr/termin

Barn 3 eller fler

200 kr/termin
och barn

Hyror
Lektionssalar

135 kr dag/kväll

Hemkunskapslokaler

220 kr dag/kväll

Träslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Textilslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Matsalar

165 kr dag/kväll

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice
Påminnelseavgift för
försenade böcker*

30 kr / påminnelse

*Tas inte ut av barn och ungdomar mellan 6 och 18 år
Ersättning för förstörda / förkomna medier
Vuxenböcker

250 kr

Barnböcker

150 kr

Tidskrifter

50 kr

CD-skiva

160 kr
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Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2018

Taxa 2019

Film & musik på
DVD, TV-spel, CDromspel

Förändring kronor

Förändring procent

Inköpspris

Gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat belopp som fastställs
av biblioteket
Borgholms kommuns bildarkiv
Biblioteket levererar endast i digitalt format på ett USB-minne. Endast bilder för enskilt bruk. För bilder för publicering och offentlig visning lämnas offert.
Startavgift för en bild
inklusive USB-minne

80 kr

Avgift för följande
bilder

20 kr

4.4 Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens taxor 2020 baseras på beslut av regeringen samt
enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) vilka presenteras under hösten
2019. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november.

4.5 VA-avgifter
Taxor för VA-avgifter 2020 beslutas av Borgholm energi ABs styrelse under hösten. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november.

4.6 Avfallstaxa
Taxor för avfall 2020 beslutas av Borgholm energi ABs styrelse under hösten.
Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november.

4.7 Övriga taxor inom Borgholm Energi AB
Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

TAXA HAMN+A134
Fartygslängd: Med fartygslängd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade längden och i annat fall fartygets största längd (längd över allt). Påbörjad längdmeter räknas som hel. Hamnavgift fartyg: Hamnavgift för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB. Högsäsong: Påskveckan t.o.m. Skördefest. Hamn A-läge: Borgholm, Byxelkrok,
Böda, Kårehamn och Sandvik hamn. Hamn B-läge: Övriga hamnar i Borgholms kommun. Påföljder:
Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskrivande i giltigt
tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse (ex. 2 000 = 4 000 = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då nedanstående taxa ej är tillämplig. Andra aktuella taxor: För parkeringsavgift för husbilar hänvisas till taxa för husbilar. För nyttjande av
hamnområde i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande hänvisas till Borgholms kommun taxa för
allmän plats.
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Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

Småbåtshamnar. Årsavgift i kr inklusive moms
Båtbredd <1,8 m

1 500

1 535

35,00

2,3%

Båtbredd 1,8-2,3 m

2 350

2 400

50,00

2,1%

Båtbredd >2,3 m

3 200

3 270

70,00

2,2%

Gästhamnar. Avgift avser kr/dygn inklusive moms
Båt som löser hamnavgift i samma gästhamn 6 dygn i följd ligger det 7:e dygnet kostnadsfritt.
Borgholm Byxelkrok & Sandvik
v. 25-31

200

205

5,00

2,5%

v. 18-24, 32-40

140

145

5,00

3,6%

70

75

5,00

7,1%

v. 25-31

150

155

5,00

3,3%

v. 18-24, 32-40

110

115

5,00

4,5%

50

55

5,00

10,0%

100

105

5,00

5,0%

v. 18-24, 32-40

70

75

5,00

7,1%

Övrig tid

30

35

5,00

16,7%

v. 25-31

40

45

5,00

12,5%

v. 18-24, 32-40

40

45

5,00

12,5%

Övrig tid

40

45

5,00

12,5%

Övrig tid
Övriga gästhamnar

Övrig tid
Tillägg båtar >50 fot
v. 25-31

Tillägg el-plats

Landad fisk. Avgift i kr/ton exklusive moms
Laxfisk

160

165

5,00

3,1%

Ål

125

130

5,00

4,0%

Sill

17

20

3,00

17,6%

Övrig fisk, färsk eller
fryst

25

30

5,00

20,0%

Slip och ramp. Avgift i kr/gång (kr/dygn sliphyra) exklusive moms
Sliptagning/rampning
båtlängd <10m

810

830

20,00

2,5%

Sliptagning/rampning
båtlängd 10-15 m

1 125

1 150

25,00

2,2%

Sliptagning/rampning
båtlängd >15 m

1 730

1 770

40,00

2,3%

60

65

5,00

8,3%

Ramptaxa årskort
samtliga hamnar

500

515

15,00

3,0%

Sliphyra

200

205

5,00

2,5%

Ramptaxa samtliga
hamnar

Fiskefartyg. Avgift i kr exklusive moms
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023
Borgholms Kommun

39

67
Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

Årsavgift fartygslängd <5 m*

1 000

1 025

25,00

2,5%

Tillägg/m fartygslängd >5 m*

250

260

10,00

4,0%

Ankomstavgift**

220

225

5,00

2,3%

Dygnsavgift fartygslängd <10m**

130

135

5,00

3,8%

Dygnasavgift fartygslängd 10-15m**

160

165

5,00

3,1%

Dygnsavgift fartygslängd >15m**

200

205

5,00

2,5%

75

80

5,00

6,7%

Anslutning till eluttag***

*För fiskefartyg, som innehåller giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn inom Borgholms kommun**För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn utom Borgholms kommun utgår ankomstavgift. Om fartygets uppehåll i hamn överstiger 24 timmar utgår även dygnsavgift.***Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt kommunens kostnad per KWh inklusive samtliga skatter och avgifter.
Gatuservering i hamn. Avgift avser kr/m2
Hamn A-läge
Högsäsong
Övrig tid

220

225

5,00

2,3%

50

55

5,00

10,0%

150

155

5,00

3,3%

50

55

5,00

10,0%

Hamn B-läge
Högsäsong
Övrig tid

Minsta avgift för 1 m2.Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta.All återställning utförs
och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren
ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande servering.
Allmän platsmark i hamn. Avgift avser kr/m2
Hamn A-läge
Högsäsong

300

310

10,00

3,3%

Övrig tid

50

55

5,00

10,0%

Dagtaxa

50

55

5,00

10,0%

150

155

5,00

3,3%

Övrig tid

50

55

5,00

10,0%

Dagtaxa

50

55

5,00

10,0%

Hamn B-läge
Högsäsong

Minsta avgift för 1 m2. Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För
näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utförs och bekostas
av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi.
Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för
samtliga tillstånd som krävs.
TAXA ALLMÄN PLATS
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Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

Gågatuperioden: Perioden när Storgatan är avstängd för biltrafik. Normalt från mitten av april t.o.m.
slutet av september. A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra
och Södra Långgatan i Borgholm. B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar. Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. Gatuservering
utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse (ex 2 000 kr = 4 000 kr = 8
000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in. Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då nedanstående taxa
ej är tillämplig.
Gatuservering, Avgift avser kr/m2
A-läge
Gågatuperioden
Övrig tid

450

460

10,00

2,2%

50

55

5,00

10,0%

220

225

5,00

2,3%

50

55

5,00

10,0%

B-läge
Gågatuperioden
Övrig tid

Minsta avgift för 1 m2. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gautmark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren
ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
Allmän platsmark Avgift avser kr/m2
A-läge
Gågatuperioden

800

820

20,00

2,5%

Övrig tid

200

205

5,00

2,5%

Dagtaxa

50

55

5,00

10,0%

Gågatuperioden

450

460

10,00

2,2%

Övrig tid

100

105

5,00

5,0%

Dagtaxa

50

55

5,00

10,0%

B-läge

Minsta avgift för 1 m2. Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta
en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden
på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen
sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
Torg- och marknadstaxa. Avgift i kr.
Dagavgift*
Gågatuperioden

400

410

10,00

2,5%

Övrig tid

200

205

5,00

2,5%

Årsavgift inkl ex
glasskiosk, food
truck*

8 800

8 980

180,00

2,0%

Årsavgift tillkommande yta**

2 500

2 555

55,00

2,2%
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Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

Veckoavgift för lottkiosk***

750

770

20,00

2,7%

Veckoavgift för
torgstånd***

375

0

-375

-100,0%

Elanslutning torgplats****

75

80

5,00

6,7%

Elanslutning marknadsplats****

110

115

5,00

4,5%

VA-anslutning torgplats

1 500

1 535

35,00

2,3%

El lottkiosk eller liknande***, *****

550

565

15,00

2,7%

4 200

4 290

90,00

2,1%

Årsavgift el

*Avser torg/ -marknadsplats om 3x3 m**Avgift per tillkommande m2 utöver 9m2***Avser inte ideella
föreningar. Tillkommer kostnad för transport och montering.****Avgift per dag*****Avgift per tillfälle
Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i
gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtligt tillstånd som
krävs.
Allmän platsmark - övrigt
Övrigt: För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående taxa, så som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande debiteras avgift enligt nedan.
Dagavgift

20

25

5,00

25,0%

Veckoavgift

60

65

5,00

8,3%

180

185

5,00

2,8%

Månadsavgift

Max debiterad yta uppgår till 100 m2.Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta (alternativt efter uppmätning av i anspråktagen yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren.
Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm energi. Om ingrepp
gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd
som krävs.
Husbilar i Borgholm, Böda, Nabbelund, Sandvik gästhamnar. Parkeringsavgift i kr / dygn inklusive
moms.
Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens
storlek om nedanstående taxa ej är tillämplig. Andra aktuella taxor: För nyttjande av hamnområde i
annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats.
v. 25-31

190

195

5,00

2,6%

v. 18-24, 32-40

150

155

5,00

3,3%

Övrig tid

100

105

5,00

5,0%

40

45

5,00

12,5%

Tillägg för elplats
TAXA MARK & MASKIN

Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens
storlek om nedanstående taxa ej är tillämplig. Borgholm Energi avger offert på arbeten / beställningar av större omfattning av samma beställare. Andra aktuella taxor: För nyttjande av allmän
plats i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän
plats.
Personal. Avgift avser kr / timme exklusive moms.
Maskinförare

350
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Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Yrkesarbetare

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

350

360

10,00

2,9%

Vardagar 16:0017:00

165

170

5,00

3,0%

Fredag 16:00 - Måndag 07:00, helgdagar

330

340

10,00

3,0%

30

35

5,00

16,7%

Tillkommande övertidsersättning

Personaltransport*
*Tillkommer 3 kr/km

Maskiner Avgift avser kr/timme exklusive moms
Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens
storlek om nedanstående taxa ej är tillämplig. Borgholm Energi avger offert på arbeten.
Traktor

210

215

5,00

2,4%

Traktor + vagn

310

320

10,00

3,2%

Traktor + sopmaskin

500

515

15,00

3,0%

Traktor + slaghack

330

340

10,00

3,0%

Traktor + spoltunna

500

515

15,00

3,0%

Traktor + snöröjningsblad

310

320

10,00

3,2%

Minitraktor

170

175

5,00

2,9%

Minitraktor + vagn

210

215

5,00

2,4%

Minitraktor + lövsug

250

260

10,00

4,0%

Hjullastare

290

300

10,00

3,4%

Hjullastare + slaghack på bom

370

380

10,00

2,7%

Hjullastare + sopvals

350

360

10,00

2,9%

Hjullastare + snöröjningsblad

350

360

10,00

2,9%

Hjullastare + ogräsborste

360

370

10,00

2,8%

Gräsklippare park

200

205

5,00

2,5%

Motorgräsklippare
trädgård

50

55

5,00

10,0%

500

515

15,00

3,0%

Kranbil

Minsta avgift för 1 timme. På ovanstående priser tillkommer avgift för förare .All återställning utföres
och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
Schaktarbeten. Avgift avser kr/m2 exklusive moms
Vid schaktarbeten ska sökanden ersätta Borgholm Energi för beläggning av schakten och för framtida underhåll. Ersättningen erläggs till Borgholm Energi sedan arbetet exklusive ytbeläggning slutförts och godkänts. Kostnader för obelagd yta beräknas efter schaktlängd och schaktbredd
+ 2x0,25m.Avgift avser kr/m2 exklusive moms.
Lagning av asfalt i
körbana*

550
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Taxor

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring kronor

Förändring procent

Lagning av asfalt i
gångbana**, ***

550

565

15,00

2,7%

Hela gångbanebredden belägges

400

410

10,00

2,5%

Lagning av gräsytor

100

105

5,00

5,0%

Löpande räkning

Löpande räkning

*Tillägg för asfaltbeläggning <3 år

140

145

5,00

3,6%

**Tillägg för asfaltbeläggning <3 år

100

105

5,00

5,0%

*******Tillägg för
framtida sättningar
smågatsten, kullersten och plattytor

660

675

15,00

2,3%

********Tillägg för
framtida sättningar
kantsten av granit,
betongkantsten (kr/m
exkl moms)

220

225

5,00

2,3%

Övriga arbeten
Tillägg

*** GC-väg likställs med gångbana.**** Inklusive jord.***** Borgholm Energis prislista tillämpas, eller
om arbete utförs av entreprenör enligt entreprenörens á-prislista.******* Ex. stensättning, kantstensarbeten, plattsättning. Minsta avgift är 500 kr. Ersättning ska erläggas för hela den belagda ytan,
dvs även för yta som ej varit uppgrävd men som skadats så att nybeläggning var nödvändig. Detta
gäller således även ytor som använts för upplag, uppställning, mm Överblivet material tillhör Borgholm Energi och ska transporteras till anvisad plats.

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

Beteckning

2019-05-20

2019/121 346

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Ny taxestruktur för VA-taxan i Borgholms kommun
Förslag till beslut
att

godkänna ny taxestruktur för VA-taxan i Borgholms kommun från 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB överlämnar sitt beslut 2019-05-08 § 64 gällande projekt VAtaxa – införande av ny taxestruktur till kommunstyrelsen som information.
Kommunledningskontoret anser att ärendet måste lyftas för beslut, då taxestrukturen är ett ärende av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt då det påverkar kommunmedborgarna. Beslutet om taxestrukturen för VA-kunder bör beslutas
av kommunfullmäktige, analogt med att kommunfullmäktige 2018-06-18 § 141 godkände den nya debiteringsmodellen för avtalskunder 2020-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 141 att anta nya debiteringsmodeller för avtalskunder.
Nya taxestrukturen.
Borgholm Energi AB 2019-05-08 § 64 att lägga informationen till handlingarna..
Borgholm Energis bedömning
Bakgrund
Ny taxestruktur är framtagen och presenterades för styrelsen november 2017.
Nya debiteringsmodeller för avtalskunder beslutades i KF 2018-06-18 (§ 141 Dnr
2017/201-361 KS).
Styrelsen beslutade 2017-10-04 att införa ny taxestruktur VA och i kommunfullmätige beslutade debiteringsmodeller för avtalskunder VA 2020-01-01.
Nuläge
En ny taxestruktur är framtagen baserad på Svenskt Vattens Basförslag. En juridiskt
prövad struktur med utgångspunkt i Lagen om Allmänna Vattentjänsters krav om
rättvis och skälig kostnadsfördelning och baserad på Svenskt Vattens samlade erfarenhet.
Den nya taxestrukturen kommer att införas från och med 2020-01-01 enligt tidigare
beslut i Borgholm Energi AB.
Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Övergripande justeringar i den nya taxestrukturen är:
- Avgiften för mätarstorlek utgår.
o Avgift för både mätarstorlek och lägenhetsekvivalent i dagens struktur innebär dubbel nyttoavgift.
- Begreppet Lägenhet/Lägenhetsekvivalent (LE) justeras.
o Tydligare och mer lättförståeligt med Bostadsenhet/Bostadsekvivalent (BE) i
nya strukturen.
- Grundavgift inklusive en lägenhetsekvivalent justeras
o Tydligare med Grundavgift + Bostadsekvivalenter i den nya strukturen.
- Debiteringsmodellerna för Campingfastighet justeras i enlighet med KF:s beslut
gällande debiteringsmodeller för avtalskunder.
o Det skapar en enhetlig debitering för campingfastigheter inom och utom
verksamhetsområde.
Taxenivåer beslutas i samband med budget för VA.

Kommunledningsförvaltningen

Jens Odevall
Kommunchef

Skickas till
Kommunfullmäktige

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare
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§ 64

Dnr 2017/127 BEAB

Projekt VA-taxa - Införande av ny taxestruktur
Beslut
Styrelsen beslutar
att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anders Lindholm föredrar ärendet.

Bakgrund

Ny taxestruktur är framtagen och presenterades för styrelsen november 2017.
Nya debiteringsmodeller för avtalskunder beslutades i KF 180618 (§ 141 Dnr
2017/201-361 KS).
Styrelsen beslutade 171004 att införa ny taxestruktur VA och i KF beslutade
debiteringsmodeller för avtalskunder VA 2020-01-01.

Nuläge

En ny taxestruktur är framtagen baserad på Svenskt Vattens Basförslag. En
juridiskt prövad struktur med utgångspunkt i Lagen om Allmänna Vattentjänsters
krav om rättvis och skälig kostnadsfördelning och baserad på Svenskt Vattens
samlade erfarenhet.
Den nya taxestrukturen kommer att införas fr.o.m. 2020-01-01 enligt tidigare
beslut.
Övergripande justeringar i den nya taxestrukturen är:
-

-

Justerandes sign

Avgiften för mätarstorlek utgår.
o Avgift för både mätarstorlek och lägenhetsekvivalent i dagens
struktur innebär dubbel nyttoavgift.
Begreppet Lägenhet/Lägenhetsekvivalent (LE) justeras.

Utdragsbestyrkande

Paragra
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-

-

o Tydligare och mer lättförståeligt med
Bostadsenhet/Bostadsekvivalent (BE) i nya strukturen.
Grundavgift inklusive en lägenhetsekvivalent justeras
o Tydligare med Grundavgift + Bostadsekvivalenter i den nya
strukturen.
Debiteringsmodellerna för Campingfastighet justeras i enlighet med KF:s
beslut gällande debiteringsmodeller för avtalskunder.
o Det skapar en enhetlig debitering för campingfastigheter inom
och utom verksamhetsområde.

Taxenivåer beslutas i samband med budget för VA.

Beslutsunderlag
Utkast Taxa VA 2020_190429

Skickas till
Kommunstyrelsen för information
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra

Utkast Taxa VA 2020
Datum:2019-04-29

Sida 1

TAXA
för Borgholm kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den ...
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borgholm Energi AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borgholm Energi AB.

§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Borgholm kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ända-målet dagvatten gata (Dg)
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Stormarknader
Butiker
Utställningslokaler
Sporthallar
Hotell
Restauranger
Samlingslokaler
Hantverk
Småindustri
Utbildning Sjukvård
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.
Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för
campingändamål.
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet,
där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en
bostadsenhet.
För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet:
 Varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas som en
bostadsenhet.
 För övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett och
kök/pentry) räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en
bostadsenhet.
 Mindre rum (<12m2) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och pentry,
räknas som ½ bostadsenhet.
 För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och
receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.
Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med
campingverksamhet – så som ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med tillgång till
servicehus debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt modell för Campingfastighet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp
Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-mannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet skall
erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V, S och Df

om XX XXX,XX kr

om XX XXX kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om XX XXX,XX kr

om XX XXX kr

om XX,XX kr

om XX kr

d) en avgift per bostadsenhet

om XX XXX,XX kr

om XX XXX kr

e) *en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

om XX XXX,XX kr

om XX XXX,XX kr

2

c) en avgift per m tomtyta

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e)
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt
i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1
a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea
(BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas maximalt ut intill ett belopp som motsvarar tomtytan 1500 m2.
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).
5.9 Tillfälligt bygglov medför ingen rätt till lägre avgifter enligt denna taxa utom såvitt avser
lägenhetsavgiften enligt 5.1 för vilken följande gäller:
Avgiften skall om fastighetsägaren så önskar debiteras med 50 % av full avgift om
bygglovet är 5 år eller kortare, 60-90% om bygglovet är 6-9 år. Om bygglovet förlängs,
debiteras resterande avgift upp till full avgift med belopp enligt då gällande taxa. Om
annan bebyggelse uppförs på fastigheten justeras lägenhetsavgiften med hänsyn till vad
som tidigare erlagts i lägenhetsavgift.

§6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V, S och Df

om XX XXX,XX kr

om XX XXX kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

om XX XXX,XX kr

om XX XXX kr

om XX,XX kr

om XX kr

om XX XXX,XX kr

om XX XXX,XX kr

2

c) en avgift per m tomtyta
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d)
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt
i detta inte lagts respektive upprättats.
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6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1
a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas
för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Servisavgift
Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Bostadsenhetsavgift
Grundavgift för Df, om FP för Df inte
upprättats

5.1 a)
5.1 b)
5.1 c)
5.1 d)

Bostadsfastighet
100 %
100 %
100 %
0%

6.1a)
6.1 b)
6.1 c)
-

5.1 e)

100 %

6.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut i enlighet med 5.3.

Annan fastighet
100 %
100 %
70 %

100 %
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Tomtyteavgift
Bostadsenhetsavgift

5.1 c)
5.1 d)

Bostadsfastighet
*)
0%

6.1 c)
-

Annan fastighet
30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så
medger.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning:
En ledning
Två ledningar
Tre ledningar

70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
100 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Bostadsenhetsavgift
Grundavgift Df utan FP

5.1 b)
5.1 c)
5.1 d)
5.1 e)

V
30 %
30 %
30 %
-

Avgift per uppsättning FP
Tomtyteavgift
Grundavgift Df utan FP

6.1 b)
6.1 c)
6.1 d)

30 %
30 %
-

S
50 %
50 %
50 %
-

Df
20 %
10 %
10 %
100

Dg
10 %
10 %
-

50 %
50 %
-

20 %
10 %
100

10 %
-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b)
respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift
om 45 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens
merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga
servisledningar.
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§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
2

En avgift per m allmän platsmark för anordnande
av dagvattenbortledning

Utan moms

Med moms

Väghållare

XX kr

XX, XX kr

Icke väghållare

XX kr

XX, XX kr

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2017. När
detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte
oftare än en gång årligen.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen
särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter,
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då
den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta
skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt
12.2.
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år

Utan moms

Med moms

om X XXX,XX kr

om X XXX kr

om XX,XX kr

om XX,XX kr

om X XXX,XX kr

om X XXX kr

om XXX,XX kr

om XXX kr

3

b) en avgift per m levererat vatten
c) en avgift per år och bostadsenhet för
bostads¬fastighet och därmed jämställd fastighet
samt campingfastighet
d) en avgift per år och varje påbörjat
2

100-tal m tomtyta för annan fastighet

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

Fast avgift
3
Avgift per m
Avgift per Bostadsenhet
Avgift efter tomtyta

14.1 a)
14.1 b)
14.1 c)
14.1 d)

V
35 %
45 %
35 %
35 %

S
45 %
55 %
45 %
45 %

Df
15 %
15 %
15 %

Dg
10 %
5%
5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/bostadsenhet och år i permanentbostad och med 80 m3/bostadsenhet och år för
fritidsbostad.
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet.
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14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastig¬hetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos
Statens va-nämnd.
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i
enlighet med vad som framgår av § 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:
2

En avgift per m allmän platsmark för bortledande
av dagvatten

Utan moms

Med moms

Väghållare

X,XX kr

X,XX kr

Icke väghållare

X,XX kr

X,XX kr

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
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Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
V
S
Df
Dg
Fast avgift
14.1 a) 35%
45%
15%
5%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Nedtagning av vattenmätare
Uppsättning av vattenmätare
Avstängning av vattentillförsel
Påsläpp av vattentillförsel
Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare
Undersökning av vattenmätare
Länsning av vattenmätarbrunn
Förgäves besök

Utan moms

Med moms

XXX kr
XXX kr
XXX kr
XXX kr

XXX kr
XXX kr
XXX kr
XXX kr

XXX kr
XXX kr
XXX kr
XXX kr

XXX kr
XXX kr
XXX kr
XXX kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras
ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen
särtaxa.
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som
anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta
på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning
och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.

§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 22
Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2017.
När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock
inte oftare än en gång årligen.
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TAXANS INFÖRANDE
§ 23
Denna taxa träder i kraft 20..-..-.. . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna
vattentjänster.
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Paragraf

2019-05-07

121

Dnr 2019/99 206 KS

Taxor 2020; kommunstyrelsens verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna taxor 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Taxorna 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde behandlas tillsammans
med övriga taxor i kommunfullmäktige i samband med beslut om årsplan 2020
samt plan för 2021-2023.
Beslutsunderlag
Förändringar av taxor jämfört med föregående år:
-

Taxa för lotteritillstånd har lagts till.
Sporthallar, hyra av halva hallen har separerats mellan föreningar och enskilda.
Taxan för enskilda har höjts från 70 kr till 100 kr. Taxan för föreningar är oförändrad.
Taxa för entré till Åkerbobadet är höjd med 5 kr för barn och vuxna. Taxa för
10-kort är oförändrad.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Förändring Förändring
kronor
procent

Taxa 2020

Kopiering / utskrifter
Svartvita A4/sida
Svartvita A3/sida
Färgkopia A4/sida
Färgkopia A3/sida
Om kommunanställd personal utför arbetet
debiteras arbetstid/timme
Fakturering av avgiften
Fax
Inom Sverige/sida
Utomlands/sida
Mottaget fax/sida
Föreningsservice
Ideella föreningar och organisationer får
kopiera till självkostnadspris.
Grävtillstånd
Grävtillstånd
Förlängning av grävtillstånd
Avslag av grävtillstånd
Vite vid underlåtelse att följa godkänt
grävtillstånd
Vite vid avsaknad av godkänd
tidsförlängning av grävtillstånd/vecka
Överlåtelse arrenden
Administrativ avgift
Transporttillstånd
Ansökan inkommen senast tre dagar innan
Ansökan inkommen senast en dagar innan

2 kr
4 kr
4 kr
8 kr
120 kr

2 kr
4 kr
4 kr
8 kr
120 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%
0%
0%

35 kr

35 kr

0 kr

0%

5 kr
10 kr
5 kr

5 kr
10 kr
5 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%

1 kr

1 kr

0 kr

0%

1 600 kr
400 kr
400 kr
5 000 kr

1 600 kr
400 kr
400 kr
5 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%
0%

5 000 kr

5 000 kr

0 kr

0%

2 000 kr

2 000 kr

0 kr

0%

500 kr

500 kr

0 kr

0%

1 000 kr

1 000 kr

0 kr

0%

60 kr
40 kr
10 kr

60 kr
40 kr
10 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%

500 kr

500 kr

0 kr

0%

500 kr

500 kr

100 kr
60 kr
75 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%

80 kr

0 kr

0%

25 kr

0 kr

0%

Taxa industrimark / tomträttsavgäld
Marknadsmässiga priser enligt värdering av
mäklare i samråd med kommunen, dock
lägst:
Borgholm, Köpingsvik och Rälla kr/kvm
Övriga områden kr/kvm
Tomträttsavgäld kr/kvm
Taxa bostadsmark, kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillsammans med utsedd
mäklare göra en objektrelaterad bedömning
av försäljningspriset för respektive
tomtobjekt.
Borgerlig vigsel
Administrationskostnad
Lotteritillstånd
Lotteriregistrering, 5 år
Inträde Borgholms slott
Vuxna
Ungdomar 12-17 år
Studerande
Barn under 12 år

100 kr
60 kr
75 kr
Gratis i vuxens
sällskap
80 kr

Grupp* vuxna kr/person
Grupp öländska skolbarn
Grupp skolbarn i pedagogs sällskap
kr/person
*Med grupp avses alltid fler än 15 personer

Gratis i vuxens
sällskap

Gratis i pedagogs
sällskap

Gratis i pedagogs
sällskap
25 kr
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Visningar Borgholms slott
Barnvisning kr/visning + entré
Vuxenvisning + entré
Kvälls/helgvisning + entré

300 kr
400 kr
500 kr

Delegeras till
verksamhetsansvarig
Delegeras till
Arrangemang
verksamhetsansvarig
Delegeras till
Samarrangemang
verksamhetsansvarig
Uthyrning av mobil scen, Borgholms slott*
Gästabud

300 kr
400 kr
500 kr

0%
0%
0%

0 kr

0%

0 kr

0%

0 kr

0%

Delegeras till
verksamhetsansvarig
Delegeras till
verksamhetsansvarig
Delegeras till
verksamhetsansvarig

Föreningar i Borgholms kommun (per
6 000 kr
6 000 kr
tillfälle/dygn)*
8 000 kr
8 000 kr
Föreningar från närliggande kommuner (per
tillfälle/dygn)
13 000 kr
13 000 kr
Övriga (per tillfälle/dygn)
*Samtliga kostnader är inkl. moms. Kostnad för transport och uppsättning tillkommer.
Fritidsverksamheten
Konstgräsplan, hela planen (kr/timme)
Förening - barn & ungdom
Förening - senior
Företag utanför kommunen
Konstgräsplan, halva planen. Måste delas med annat lag

0 kr
0 kr
0 kr

60 kr
300 kr
600 kr

60 kr
300 kr
600 kr

0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%

30 kr

30 kr

0 kr

0%

Förening - senior
Sporthallar Borgholm, Löttorp, Rälla

150 kr

150 kr

0 kr

0%

Hela hallen - förening i kommunen/timme
Hela hallen - enskild, förening från annan
kommun/timme
Halva hallen - förening (kr/timme)
Halva hallen - enskild (kr/timme)
Speciella arrangemang
Endast omklädningsrum (kr/gång)
Daglägerverksamhet i sporthallar (kr/dag)
Övriga gymnastikhallar
Hela hallen (kr/timme)
Endast omklädningsrum kr/gång
Borgholms tennishall
Tennisbana - förening i kommunen
kr/timme
Tennisbana - enskild, förening från annan
kommun/timme
Bordtennis kr/timme

95 kr
190 kr

95 kr
190 kr

0 kr
0 kr

0%
0%

70 kr
70 kr
750 kr
70 kr
1 000 kr

70 kr
100 kr
750 kr
70 kr
1 000 kr

0 kr
30 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0%
43%
0%
0%
0%

60 kr
50 kr

60 kr
50 kr

0 kr
0 kr

0%
0%

80 kr

80 kr

0 kr

0%

120 kr

120 kr

0 kr

0%

50 kr
50 kr
300 kr/mån, 1 200
300 kr/mån, 1 200
kr/halvår, 2 000 kr/år kr/halvår, 2 000 kr/år
1 000 kr
1 000 kr
80 kr
80 kr

0 kr

0%

0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%

Förening - barn & ungdom

Gym
Speciella arrangemang kr/dag
Tennisbana - förening i kommunen
kr/timme
Tennisbana - enskild, förening från annan
kommun kr/timme
Kallbadhuset
Årskort
Nyckeldeposition
Dagbiljett vuxen
Dagbiljett barn upp till 15 år
Bastu tre tretimmarspass
*Minst 60 kr
Åkerbobadet

120 kr

120 kr

0 kr

0%

500 kr
125 kr
25 kr
10 kr
30 kr

500 kr
125 kr
25 kr
10 kr
30 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%
0%
0%
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September-maj
Vuxna
Barn, pensionärer
Rabattkort 10 bad vuxen
Rabattkort 10 bad barn, pensionärer
Juni - augusti
Vuxna
Barn, pensionärer
Rabattkort 10 bad vuxen
Rabattkort 10 bad barn, pensionärer
Bassängen/timme*
*Endast för föreningar med ansvarig ledare
Samlingslokaler
Förening inom kommunen, gratis entré
Stora salen
Lilla salen
Köket
Hela lokalen
Övriga - entrébelagd tillställning
Stora salen
Lilla salen
Köket
Hela lokalen

30 kr
25 kr
250 kr
200 kr

35 kr
30 kr
250 kr
200 kr

5 kr
5 kr
0 kr
0 kr

17%
20%
0%
0%

35 kr
25 kr
300 kr
200 kr
200 kr

40 kr
30 kr
300 kr
200 kr
200 kr

5 kr
5 kr
0 kr
0 kr
0 kr

14%
20%
0%
0%
0%

150 kr
100 kr
75 kr
275 kr

150 kr
100 kr
75 kr
275 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%
0%

600 kr
425 kr
325 kr
1 000 kr

600 kr
425 kr
325 kr
1 000 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0%
0%
0%
0%
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§ 62

Dnr 2019/38 BEAB

Taxa Allmän Plats och Hamn för 2020
Beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att avgiftsnivåerna för Taxa Allmän Plats 2020 höjs enligt KPI och att taxan,
inklusive justeringar enligt förslag, godkänns
att avgiftsnivåerna för Taxa Hamn 2020 höjs enligt KPI och att taxan, inklusive
justeringar enligt förslag, godkänns.
Not: Taxorna 2020 justeras enligt KPI dec 17 – dec 18, 2,04 % avrundat uppåt till
närmaste 5-krona.

Ärendebeskrivning
Anders Lindholm föredrar ärendet.
1.

I taxan har följande justeringar gjorts:
- För Torg & Marknadstaxa har veckoavgiften för torgstånd tagits bort då det i
kommunens nya föreskrift för torghandel krävs att man nyttjar av kommunen
tillhandahållna torgstånd.
- För Allmän platsmark har ett tillägg gjorts i enlighet med beslut § 101 Dnr
2016/74-319 KS av Kommunstyrelsen, i egenskap av Trafiknämnd, om ” att
utan avgift för näringsidkarna tillåta uppsättning av en trottoarpratare
och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed
fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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2.

Taxa Hamn 2020: I samverkan med Tillväxtenheten har vi kommit till en
gemensam inställning, att för att justera avgiftsnivåer för hamnarna bör vi
med gemensamma ansträngningar först klargöra den för kommunen totala
kostnads- och intäktsbilden för dessa. Den processen startar vi omgående
med sikte på att under hösten kunna presentera en övergripande bild av läget
och vilka avgifts-/kostnadsområden som behöver ses över ytterligare.
I taxan har följande justeringar gjorts:
- I enlighet med beslut i KF har Hamn A-läge kompletterats med Böda hamn.
- För Allmän platsmark i hamn har ett tillägg gjorts i enlighet med beslut § 101
Dnr 2016/74-319 KS av Kommunstyrelsen, i egenskap av Trafiknämnd, om ” att
utan avgift för näringsidkarna tillåta uppsättning av en trottoarpratare
och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed
fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs.”

Beslutsunderlag
Taxa Allmän plats 2020
Taxa Hamn 2020

Skickas till
Kommunstyrelsen
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragra
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Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

TAXA HAMN
Fartygslängd: Med fartygslängd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt mätbrev, den i mätbrevet redovisade
längden och i annat fall fartygets största längd (längd över allt). Påbörjad längdmeter räknas som hel.
Hamnavgift fartyg: Hamnavgift för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB.
Högsäsong: Påskveckan t.o.m. Skördefest.
Hamn A-läge: Borgholm, Byxelkrok, Böda, Kårehamn och Sandvik hamn.
Hamn B-läge: Övriga hamnar i Borgholms kommun.
Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. Gatuservering utan giltigt tillstånd
debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskrivande i giltigt tillstånd angiven yta
debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för
varje förseelse (ex. 2 000 = 4 000 = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.
Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då nedanstående
taxa ej är tillämplig.
Andra aktuella taxor: För parkeringsavgift för husbilar hänvisas till taxa för husbilar.
För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive uppställning av
renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande hänvisas till Borgholms kommun taxa för allmän plats.

Småbåtshamnar
Årsavgift i kr inklusive moms
Båtbredd <1,8 m
Båtbredd 1,8-2,3 m
Båtbredd >2,3 m
Gästhamnar
Avgift avser kr/dygn inklusive moms

1 500
2 350
3 200

1 535
2 400
3 270

35,00
50,00
70,00

2,3%
2,1%
2,2%

Båt som löser hamnavgift i samma gästhamn 6 dygn i följd ligger det 7:e dygnet kostnadsfritt.
Borgholm Byxelkrok & Sandvik
v. 25-31
v. 18-24, 32-40
Övrig tid
Övriga gästhamnar

200
140
70

205
145
75

5,00
5,00
5,00

2,5%
3,6%
7,1%

v. 25-31
v. 18-24, 32-40
Övrig tid
Tillägg båtar >50 fot

150
110
50

155
115
55

5,00
5,00
5,00

3,3%
4,5%
10,0%

v. 25-31
v. 18-24, 32-40
Övrig tid
Tillägg el-plats

100
70
30

105
75
35

5,00
5,00
5,00

5,0%
7,1%
16,7%

v. 25-31
v. 18-24, 32-40
Övrig tid
Landad fisk
Avgift i kr/ton exklusive moms

40
40
40

45
45
45

5,00
5,00
5,00

12,5%
12,5%
12,5%

Laxfisk
Ål
Sill
Övrig fisk, färsk eller fryst
Slip och ramp
Avgift i kr/gång (kr/dygn sliphyra) exklusive moms

160
125
17
25

165
130
20
30

5,00
5,00
3,00
5,00

3,1%
4,0%
17,6%
20,0%

810
1 125
1 730
60
500

830
1 150
1 770
65
515

20,00
25,00
40,00
5,00
15,00

2,5%
2,2%
2,3%
8,3%
3,0%

Sliptagning/rampning båtlängd <10m
Sliptagning/rampning båtlängd 10-15 m
Sliptagning/rampning båtlängd >15 m
Ramptaxa samtliga hamnar
Ramptaxa årskort samtliga hamnar
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Taxan / avgiften avser
Sliphyra
Fiskefartyg
Avgift i kr exklusive moms

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

200

205

5,00

2,5%

Årsavgift fartygslängd <5 m*
1 000
1 025
25,00
2,5%
Tillägg/m fartygslängd >5 m*
250
260
10,00
4,0%
Ankomstavgift**
220
225
5,00
2,3%
135
5,00
3,8%
Dygnsavgift fartygslängd <10m**
130
Dygnasavgift fartygslängd 10-15m**
160
165
5,00
3,1%
Dygnsavgift fartygslängd >15m**
200
205
5,00
2,5%
Anslutning till eluttag***
75
80
5,00
6,7%
*För fiskefartyg, som innehåller giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn inom Borgholms kommun
**För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn utom Borgholms kommun utgår ankomstavgift.
Om fartygets uppehåll i hamn överstiger 24 timmar utgår även dygnsavgift.
***Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt kommunens kostnad per KWh
inklusive samtliga skatter och avgifter.
Gatuservering i hamn
Avgift avser kr/m2
Hamn A-läge
Högsäsong
Övrig tid
Hamn B-läge

220
50

225
55

5,00
5,00

2,3%
10,0%

155
5,00
3,3%
Högsäsong
150
Övrig tid
50
55
5,00
10,0%
Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utförs och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtlgia tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande servering.
Allmän platsmark i hamn
Avgift avser kr/m2
Hamn A-läge
Högsäsong
Övrig tid
Dagtaxa
Hamn B-läge

300
50
50

310
55
55

10,00
5,00
5,00

3,3%
10,0%
10,0%

Högsäsong
150
155
5,00
3,3%
Övrig tid
50
55
5,00
10,0%
Dagtaxa
50
55
5,00
10,0%
Minsta avgift för 1 m2. Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkarna är det
dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m
utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utförs och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
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Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

TAXA ALLMÄN PLATS
Gågatuperioden: Perioden när Storgatan är avstängd för biltrafik. Normalt från mitten av april t.o.m. slutet av september.
A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra Långgatan i Borgholm.
B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.
Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. Gatuservering utan giltigt tillstånd
debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta
debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för
varje förseelse (ex 2 000 kr = 4 000 kr = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.
Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då nedanstående
taxa ej är tillämplig.

Gatuservering,
Avgift avser kr/m2
A-läge
Gågatuperioden
Övrig tid
B-läge

450
50

460
55

10,00
5,00

2,2%
10,0%

Gågatuperioden
220
225
5,00
2,3%
5,00
Övrig tid
50
55
10,0%
Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gautmark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
Allmän platsmark
Avgift avser kr/m2
A-läge
Gågatuperioden
Övrig tid
Dagtaxa
B-läge

800
200
50

820
205
55

20,00
5,00
5,00

2,5%
2,5%
10,0%

Gågatuperioden
450
460
10,00
2,2%
Övrig tid
105
5,00
5,0%
100
Dagtaxa
50
55
5,00
10,0%
Minsta avgift för 1 m2.
Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För
näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från
fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gautmark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
Torg- och marknadstaxa
Avgift i kr.
Dagavgift*
Gågatuperioden
Övrig tid
Årsavgift inkl ex glasskiosk, food truck*
Årsavgift tillkommande yta**
Veckoavgift för lottkiosk***
Veckoavgift för torgstånd***
Elanslutning torgplats****

400
200
8 800
2 500
750
375
75

410
205
8 980
2 555
770
0
80

10,00
5,00
180,00
55,00
20,00
-375
5,00

2,5%
2,5%
2,0%
2,2%
2,7%
-100,0%
6,7%
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Elanslutning marknadsplats****
VA-anslutning torgplats
El lottkiosk eller liknande***, *****

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

110
1 500

115
1 535

5,00
35,00

4,5%
2,3%

550

565

15,00

2,7%

4 290
90,00
2,1%
Årsavgift el
4 200
*Avser torg/ -marknadsplats om 3x3 m
**Avgift per tillkommande m2 utöver 9m2
***Avser inte ideella föreningar. Tillkommer kostnad för transport och montering.
****Avgift per dag
*****Avgift per tillfälle
Avgifterna erläggs i förskott.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtligt tillstånd som krävs.

Allmän platsmark - övrigt
Övrigt
För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående taxa, så som uppställning
av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande debiteras avgift enligt nedan.
Dagavgift
Veckoavgift
Månadsavgift

20
60
180

25
65
185

5,00
5,00
5,00

25,0%
8,3%
2,8%

Max debiterad yta uppgår till 100 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta (alternativt efter uppmätning av i anspråktagen yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
borgholm energi. Om ingrepp gjorts i gautmark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
Husbilar i Borgholm, Böda, Nabbelund, Sandvik gästhamnar.
Parkeringsavgift i kr / dygn inklusive moms.
Vid ej tillämplig taxa: Till servicecehefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek om
nedanstående taxa ej är tillämplig.
Andra aktuella taxor: För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa hänvisas till
Borgholms kommuns taxa för allmän plats.
v. 25-31
v. 18-24, 32-40
Övrig tid
Tillägg för elplats
TAXA MARK & MASKIN

190
150
100
40

195
155
105
45

5,00
5,00
5,00
5,00

2,6%
3,3%
5,0%
12,5%

Vid ej tillämplig taxa: Till servicecehefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek om
nedanstående taxa ej är tillämplig.
Borgholm Energi avger offert på arbeten / beställningar av större omfattning av samma beställare.
Andra aktuella taxor: För nyttjande av allmän plats i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive
uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande hänvisas till Borgholms kommuns taxa för
allmän plats.
Personal
Avgift avser kr / timme exklusive moms.
Maskinförare
Yrkesarbetare
Tillkommande övertidsersättning
Vardagar 16:00-17:00
Fredag 16:00 - Måndag 07:00, helgdagar
Personaltransport*
*Tillkommer 3 kr/km
Maskiner
Avgift avser kr/timme exklusive moms

350
350

360
360

10,00
10,00

2,9%
2,9%

165
330
30

170
340
35

5,00
10,00
5,00

3,0%
3,0%
16,7%

100

Taxan / avgiften avser

Taxa 2019

Taxa 2020

Förändring
kronor

Förändring
procent

Vid ej tillämplig taxa: Till servicecehefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek om
nedanstående taxa ej är tillämplig.
Borgholm Energi avger offert på arbeten.
Traktor
Traktor + vagn
Traktor + sopmaskin
Traktor + slaghack
Traktor + spoltunna
Traktor + snöröjningsblad
Minitraktor
Minitraktor + vagn
Minitraktor + lövsug
Hjullastare
Hjullastare + slaghack på bom
Hjullastare + sopvals
Hjullastare + snöröjningsblad
Hjullastare + ogräsborste
Gräsklippare park
Motorgräsklippare trädgård
Kranbil

210
310
500
330
500
310
170
210
250
290
370
350
350
360
200
50
500

215
320
515
340
515
320
175
215
260
300
380
360
360
370
205
55
515

5,00
10,00
15,00
10,00
15,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
15,00

2,4%
3,2%
3,0%
3,0%
3,0%
3,2%
2,9%
2,4%
4,0%
3,4%
2,7%
2,9%
2,9%
2,8%
2,5%
10,0%
3,0%

Minsta avgift för 1 timme.
På ovanstående priser tillkommer avgift för förare.
All återställning utföres och bekostas av nyttkaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till
Borgholm Energi.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs.
Schaktarbeten
Avgift avser kr/m2 exklusive moms
Vid schaktarbeten ska sökanden ersätta Borgholm Energi för beläggning av schakten och för framtida underhåll.
Ersättningen erläggs till Borgholm Energi sedan arbetet exklusive ytbeläggning slutförts och godkänts.
Kostnader för obelagd yta beräknas efter schaktlängd och schaktbredd + 2x0,25m.
Avgift avser kr/m2 exklusive moms.
Lagning av asfalt i körbana*
Lagning av asfalt i gångbana**, ***
Hela gångbanebredden belägges
Lagning av gräsytor
Övriga arbeten

550
550
400
100

565
565
410
105

Löpande räkning

Löpande räkning

15,00
15,00
10,00
5,00

2,7%
2,7%
2,5%
5,0%

Tillägg
*Tillägg för asfaltbeläggning <3 år
140
145
5,00
3,6%
**Tillägg för asfaltbeläggning <3 år
100
105
5,00
5,0%
*******Tillägg för framtida sättningar
660
675
15,00
2,3%
smågatsten, kullersten och plattytor
********Tillägg för framtida sättningar
kantsten av granit, betongkantsten (kr/m exkl
220
225
5,00
2,3%
moms)
*** GC-väg likställs med gångbana.
**** Inklusive jord.
***** Borgholm Energis prislista tillämpas, eller om arbete utförs av entreprenör enligt entreprenörens á-prislista.
******* Ex. stensättning, kantstensarbeten, plattsättning.
Minsta avgift är 500 kr.
Ersättning ska erläggas för hela den belagda ytan, dvs även för yta som ej varit uppgrävd men som skadats så att
nybeläggning var nödvändig. Detta gäller således även ytor som använts för upplag, uppställning, mm
Överblivet material tillhör Borgholm Energi och ska transporteras till anvisad plats.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-05-21

2018/190 105

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Jens Odevall
Kommunchef

Till kommunstyrelsen

Vänortsförfrågan Cupra Marittima
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige
att

ställa sig positiv till att bli vänort med Cupra Marittima och uppdra till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande att teckna vänortsavtal.

Ärendebeskrivning
En vänortsförfrågan har inkommit från Cupra Marittima på Italiens östkust. Representanter för Cupra Marittima var på besök i Borgholm i augusti månad 2018 och
träffade vid det tillfället delar av kommunledningen. Bakgrunden till besöket var att
de ville knyta till sig en svensk kommun för närmare samarbete då en känd svensk
konstnär, konstkritiker och professor Torsten Bergmark levde där och staden ville involvera och medvetandegöra befolkningen om Europasamarbetet. Härefter har Cupra Marittima beslutat göra en officiell förfrågan om att bli vänort med Borgholms
kommun.
Cupra Marittima och Borgholms kommun har många likheter som turistkommuner
med rikt kulturarv och står inför liknande utmaningar. Här kan nämnas miljöarbete
med bland annat havsvattennivåer/vattenförsörjning, besöksnäring och kulturliv.
Vid positiv respons så ämnar företrädare för Cupra Marittima komma till Borgholm
under augusti månad 2019 för att diskutera formerna för vänortsutbyte och teckna
avtal.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-06-18 från Cupra Marittima
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 257.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 100.
Förfrågan om vänortsutbyte 2019-05-19.
Bedömning
Efter andra världskriget etablerades ett nordiskt vänortssamarbete. Syftet var att erbjuda möjligheter för nordiska städer/kommuner att övervinna motsättningar och skapa förståelse mellan länder och invånare. Idag är syftet med vänortssamarbete istället främst kunskaps- och erfarenhetsutbyte och möjligheter att konkret samarbeta
kring gemensamma utmaningar. En officiell relation mellan två kommuner kan även
kallas för ett kommunalt partnerskap. Konkreta samarbetsprojekt med vänorter och
Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Jens.Odevall@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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inom kommunala partnerskap kan ibland beviljas ekonomiskt stöd från EU, Sida och
andra finansiärer.
I dagsläget har kommunen ett aktivt vänortsutbyte med Korsnäs och Rockford, däremot finns det inget utbyte med vänorterna Leba och Zelenogradsk.
Jens Odevall
Kommunchef

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 100

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

100

Dnr 2018/190 KS

Vänortsförfrågan, Cupra Marittima
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till vänortsavtal dock kan ärendet inte kan behandlas vidare politiskt förrän en officiell förfrågan inkommit till kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 257 kommunen ställer sig positiv till
ett samarbete inom EU-frågor med Cupra Marittima på Italiens östkust.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde informerar Ilko Corkovic (S) att han vid samtal med Cupra
Marritima fått fråga om att teckna vänortsavtal, någon officiell förfrågan har ännu inte inkommit.
Det noteras att i dagsläget är vänortsutbytet aktivt med Korsnäs och Rockford, däremot finns det inget utbyte med vänorterna Leba och Zelenogradsk.
______________

Justerandes sign

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

Ilko Corkovic
den 19 maj 2019 20:52
Marie-Louise Johansson; Jens Odevall
Cupri Maritima - vänort

Dear Ilko, we sent your Municipality our resolution of 18 April for the beginning of collaboration for the town
twinning with no economic burden and we would like you to do the same and send it. We would like you to
come in Summer to sign an agreement in Cupra. On the 26 May 2019 Cupra 'll go to the election of the
Municipal Council and whatever the results , the path for the town twinning is traced and I look forward to
meet you in the next month of August! Best regards. Roberta Rossi
Skickat från min iPhone

1
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 257

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-14

238-260

Dnr 2018/190-105 KS

Förfrågan om samarbete inom EU-frågor
Till kommunen har inkommit förfrågan från Cupra Marittima som ligger på Italiens västkust, om att utveckla samarbetet inom kultur-miljö-vatten-frågor.
Samarbetet ligger inom EU-samverkan och är i dagsläget ingen vänortsförfrågan.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till ett samarbete med
Cupra Marittima. Kostnad för eventuellt utbyte får hanteras när och om de
uppstår.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 128

Sammanträdesdatum
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Dnr 2018/50 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M)- utveckla gång- och cykelvägar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad då motionens intentioner ska beaktas i arbetet med
cykelstrategin för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion inkommen 2018-01-18 att kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel till framtida investeringar i gång- och cykelvägar i
samband med Borgholm Energi AB:s utbyggnad av VA-nätet.
I motionen framförs att Borgholms kommun borde undersöka möjligheten att utveckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet för att effektivisera investeringarna i samband med dessa arbeten.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-02-19 § 41 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motion – Marcel van Luijn (M)
Tjänsteskrivelse 2019-04-09.
Tillväxtenhetens bedömning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-11 (2018/187) att uppdra till kommun-styrelsen att genom tillväxtenheten under 2019 ta fram en cykelstrategi för Borgholms
kommun.
I den regionala cykelstrategin för Kalmar län lyfts möjligheterna till en mer kostnadseffektiv utbyggnad av cykelvägar i de fall kommunerna bygger ut VA-nät, fjärrvärme
eller bredband. Tillväxtenheten kommer i arbetet med cykelstrategin att undersöka
möjligheten att utveckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet. Ambitionen är att cykelstrategin ska utgöra ett underlag för prioriteringar av
framtida utbyggnad av cykelinfrastrukturen.
Avsättning av medel till investeringar i gång- och cykelvägar bör således invänta cykelstrategins slutsatser och ställningstaganden för att möjliggöra strategins genomförande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Nya Moderaterna i Borgholms kommun
MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

För att effektivisera investeringarna borde Borgholms kommun öndersöka möjligheten att
utveckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet. Borgholm Energi AB
kommer framöver att utföra stora projekt i norra och östra kommundelen. Det vore synd om vi
inte kunde ta tillvara på dessa arbeten och effektivisera utbyggnad av gång- och cykelvägar
samtidigt.
Kommunerna på Öland har gemensamt beslutat att satsa på Öland som cykeldestination.
Projektet Fyr Till Fyr håller på färdigställa ett antal cykelslingor på norra och södra delen av ön,
men det saknas idag konkreta planer på hur dessa cykelväger ska knytas ihopp. På Ölands
västra sida kan detta möjligtvis förverkligas i samband med Trafikverkets förbättringar på väg
136. På östra sidan har vi idag en relativt smal landsväg som under sommarsäsongen är hård
trafikerad. Här skulle en separerad gc-väg innebära en stor förbättring som ger ökad trygghet
för trafikanterna.
Motionens förslag lades tidigare fram av Moderaterna i samband med beslut om budget 2018.
Vi anser att kommunfullmäktige visade viss stöd för förslaget då voteringen slutade med
siffrorna 16-16 varpå ordförandens utslagsröst resulterade i avslag. Med stöd av ovanstående
argument är vår förhoppning att kommunfullmäktige kan besluta att avsätta medel till framtida
investeringar i gång- och cykelvägar i samband med Borgholm Energi AB:s utbyggnad av VAnätet.

Marcel van Luijn
för Nya Moderaterna i Borgholms kommun
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Dnr 2018/289 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - om införandet av begränsat tiggeriförbud
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-12-19 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg i 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms
kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att
Passiv penninginsamling (tiggeri) är förbjuden utanför banker och butiker längs
Storgatan i Borgholm, vid torget Löttorp samt utanför samtliga ICA-butiker och
systembolagsbutiker i Borgholms kommun.
- samt att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt erforderlig preciserande text och kartmarkeringar.
Beslutsunderlag
Motion 2018-12-19.
Lokala ordningsföreskrifter antagna 2015-05-18.
Tjänsteskrivelse 2019-04-01 utan förslag på beslut.
Bedömning
Av § 10 i antagna lokala ordningsföreskrifterna framgår att
”Polisens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när pengar samlas in till hjälporganisation
med mera. När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs
inte tillstånd.”
Av ordningsföreskrifterna framgår att
- de gäller offentlig/allmän plats.
- det krävs polistillstånd för insamling av pengar.
- brott mot föreskrifterna lyder under Ordningslagen finns bestämmelser om före
läggande och förverkande.
- det är polisen som ser till att de lokala ordningsföreskrifterna följs.
Kommunen har rätt att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter. Innan antagande av revideringen ska länsstyrelsen lämna sina synpunkter på revideringarna.
Det bör noteras att ICA-affärerna i Borgholms kommun ligger på privata fastigheter
och omfattas inte av lokala ordningsföreskrifter.
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Frågan om att begränsa tiggeriförbudet (passiv penninginsamling), måste anses
vara en politisk fråga, så ärendet överlämnas för ställningstagande utan förslag på
beslut.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på motionen.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder avslagsyrkandet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Förslag på folkhälsoråd i Borgholms kommun; folkhälsostrategi 20172027 och Folkhälsoplan 2017-2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna att kommunens folkhälsoråd ska utgöras av deltagare från redan
bildad ungdomsgrupp och seniorgrupp samt andra relevanta aktörer utifrån de
frågor som ska behandlas.
att folkhälsosamordnaren är sammankallande i Folkhälsorådet.
att folkhälsosamordnaren tillsammans med folkhälsopolitikern är ansvarig för
återrapportering till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Enligt 2017-08-21 antagen folkhälsostrategi ska ett folkhälsoråd utses. Rådet ska
vara knutet till kommunstyrelsen och utgöras av folkhälsopolitiker, representanter
från förvaltningarna, folkhälsosamordnare, kommunpolis, representant inom hälsosjukvård från landstinget samt annan relevant aktör inom friskvård. Av strategin
framgår även styrning och ledning samt folkhälsorådets roll.
Enligt 2017-08-29 antagen folkhälsoplan framgår målen för folkhälsoarbetet. Bland
annat framgår att ett folkhälsoråd ska tillsättas, vars uppgift är att ta fram en aktivitetsplan.
Kommunstyrelsens roll är enligt folkhälsostrategin
- att lämna förslag till övergripande mål för folkhälsoarbetet i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 129 att anta folkhälsostrategin.
Kommunstyrelsen 2017-08-29 § 146 att anta folkhälsoplanen.
Tjänsteskrivelse 2019-04-16 med förslag att nuvarande arbetsgrupper kan ersätta
rollen som folkhälsoråd.
Bedömning
Folkhälsosamordnaren arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och ska arbeta
strategiskt med folkhälsofrågor.
Folkhälsosamordnaren får stöd i sitt arbete av olika arbetsgrupper med prioriterade
målgrupper: Ungdomar och seniorer i Borgholms kommun.
Ungdomssamordnaren samordnar den ungdomsgrupp som finns i kommunen där
tvärsektoriella folkhälsoinsatser initieras och följs upp. Ungdomsgruppen är i första
hand en grupp för informationsutbyte men arbetsgrupper bildas vid behov.
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Ungdomsgruppen består av: Rektorer på Slottsskolan, Åkerboskolan, Rälla, förebyggande teamet, polisen, elevhälsan, fritidsledarna, missbruksterapeut, enhetschef IFO. Till och från deltar även folkhälso- och ungdomspolitikerna, i dagsläget
Marcel van Luijn (M) och Sara Kånåhols (V).
Seniorgruppen är under uppbyggnad. I dagsläget ingår representanter från: hälsocentralen, studieförbundet vuxenskolan, SPF både Blåelden och Nordöland, PRO
både Köpingsvik och Borgholm, volontär, ansvarig folkhälspolitiker och folkhälsosamordnaren, eventuellt kommer även representant från Folktandvården och ytterligare frivilligorganisationer (Omtanken, Röda Korset etc) ingå.
Vid behov bjuds förvaltningschefer och externa aktörer (frivilligorganisationer etc)
in till dessa grupper
Konsekvensanalys
Att skapa ytterligare en grupp Folkhälsoråd som ska arbeta med samma frågor som
de redan skapade arbetsgrupperna kan anses onödigt. Det är bättre att låta arbetsgrupperna bilda rådet. Deltagarna kan variera beroende på vilka frågor som ska behandlas. Folkhälsosamordnaren är sammankallande och tillsammans med folkhälsopolitikern ansvarig för återrapporteringen till kommunstyrelsen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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FOLKHÄLSOARBETE I BORGHOLMS KOMMUN
Styrdokumentet för folkhälsoarbetet omfattar alla kommunmedborgare i
Borgholm och utgör riktlinjer för arbetet i folkhälsofrågor. Det övergripande
målet är att skapa förståelse för folkhälsoarbetet i ett större perspektiv samt
att tydliggöra kommunens mål för att nå det nationella målen om en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Dokumentet ska fungera
vägledande för nämnder och förvaltningar samt för aktörers verksamheter.
Den innefattar övergripande mål och inriktningar för ett gemensamt
folkhälsoarbete och är skapad utifrån en lokal behovsbild. Den vilar även på
globala såväl som nationella och regionala målsättningar när det gäller
folkhälsa och en hållbar utveckling.
Fram till år 2020 ska i Borgholms kommun:
• ett folkhälsoråd tillsättas under år 2017, vars uppgift är att ta fram en
aktivitetsplan.
• en aktivitetsplan för folkhälsoarbetet implementeras i kommunens
förvaltningar och påbörjas i verksamheter under år 2018.
• ett folkhälsoforum vara genomfört och utvärderat under år 2018.
• styrning och uppföljning av folkhälsoarbetet vara integrerat i kommunens
ledningssystem och vara anknutet till kommunens olika
policydokument under år 2019.
• ett folkhälsoperspektiv vara integrerat i ordinarie verksamheter till år
2019.
• en välfärdsredovisning vara infogat i den kommunala årsredovisningen år
2020.

Mål för folkhälsoarbetet
Folkhälsoarbetet omfattar alla flickor och pojkar, män och kvinnor samt ickebinära som bor och verkar i Borgholms kommun och utgör grunden för ett
framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälsofrågor. För perioden
2017-2020 har de folkvalda i Borgholms kommun valt att prioritera tre
målområden tagna ur kommunens 10-åriga folkhälsostrategi. Borgholms
kommun har under denna treårsperiod också valt att arbeta med extra fokus
på barn och unga som målgrupp.

De angivna målen under dessa prioriterade områden har sin utgångspunkt i
den tidigare folkhälsoplanen (2012-2015), LUPP-undersökningen (2016) när
det kommer till behov hos unga samt viss kartläggning bland olika
målgrupper i kommunen. Det har även gjorts en omvärldsanalys utifrån
FN:s globala mål, EU:s folkhälsostrategi, Världshälsoorganisationen WHO
samt de nationella och regionala folkhälsomålen. Således är de antagna
målen även anknutna till nationella och internationella mål inom folkhälsa.
På så vis arbetar Borgholms kommun för att nå lokala mål samtidigt så de
på sikt även påverkar god folkhälsa globalt.
Integrerat i samtliga målområden ska det finnas ett jämställdhetsperspektiv
som innefattar de två könsnormerna ”kvinna” och ”man” samt icke-binära.
Det ska även ske ett systematiskt arbete för att motverka våld i nära
Folkhälsoplan för Borgholms kommun 2017-2020
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relationer, hedersrelaterat våld samt radikalisering och våldsbejakande
extremism.

Målområde 1 - Det tidiga livets villkor
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den
psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Hemmet är en viktig arena för
uppväxtvillkor, likaså förskola och skola som fungerar som viktiga
skyddsfaktorer. Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i
befolkningen som helhet. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk
ohälsa bland flickor, pojkar och icke-binära genom tidiga insatser under
uppväxten.

Borgholms kommun strävar efter:
• att vårdnadshavare ska få stöd så att barnen gör medvetna val
• att barn och deras vårdnadshavare ska ha kunskap kring vikten av goda
matvanor, från födseln och framåt
• att det på fritid och under skollov finns aktiviteter och positiva
mötesplatser för flickor, pojkar och icke-binära i olika åldrar.
• att flickor, pojkar och icke-binära har möjlighet till friluftsliv, föreningsliv
och rörelse i vardagen
• att ha en hälsofrämjande samt giftfri förskola och skola
• att få en samsyn och samordning kring arbetet med barn och ungdomar
• att samverkan mellan relevanta aktörer för att tidigt fånga upp barn och
unga som befinner sig i riskzon för ohälsa
• att tidigt upptäcka beteendeproblem bland barn och ungdomar för att öka
förutsättningar att klara skola
• att flickor, pojkar och icke-binära i utsatta livssituationer ska
uppmärksammas tidigt och få nödvändigt stöd
• att barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i nära relationer
ska minska
• att minska antalet unga flickor, pojkar och icke-binära som utsätts eller
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
• att arbeta för att familjehemsplacerade flickor, pojkar och icke-binära i
kommunen ska få möjlighet till stöd i större utsträckning

Målområde 6 - Levnadsvanor
Kommunen har ett övergripande ansvar att verka för kommuninnevånarnas bästa
vilket inkluderar att förebygga missbruk av alkohol, tobak och narkotika. Undersökning
som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gjort i länet visar
tendenser på att kommuner med större andel lågutbildade uppvisar en högre nivå av
skador och sjuklighet relaterade till tobak och alkohol. Särskilt ungas ANDT-vanor
tenderar vara sämre i kommuner med minst utbyggt förebyggande arbete. Ett
preventivt synsätt ska genomsyra kommunala verksamheter såsom skola, fritid,
socialtjänst, kultur, miljö och hälsa. Borgholms kommun ska aktivt arbeta
förebyggande för att få vuxna att minska användandet av samt att få ungdomar att
avstå från alkohol, tobak och narkotika.
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Borgholms kommun strävar efter:
• att minska tillgången till tobak, alkohol, narkotika samt dopningspreparat
• att miljöerna i samband med ungdomsaktiviteter ska vara drogfria
• att ha rökfria utomhusmiljöer
• att alla ska ges förutsättningar att delta i föreningslivet
• att tillgängliggöra möjligheter till fysisk aktivitet för alla, flickor och pojkar, män och
kvinnor samt icke-binära
• att alla flickor och pojkar, män och kvinnor samt icke-binära i kommunen
känner att friluftsliv, föreningsliv och rörelse i vardagen är tillgängligt
• att invånarna ska ha kunskap kring vikten av goda matvanor

Målområde 7 - Kontroll, inflytande och delaktighet
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande
förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjlighet att påverka den egna
livssituationen har ett starkt samband med hälsa och välmående. För att nå det
övergripande nationella folkhälsomålet ska kommunen fokusera på att stärka
möjligheten till social och kulturell delaktighet, speciellt för ekonomiskt och socialt
utsatta personer. Insatserna ska också öka barns, ungdomars och äldres möjligheter
till inflytande och delaktighet i samhället. Kommunen ska också arbeta för ett mer
jämlikt samhälle där flickor och pojkar, kvinnor och män samt icke-binära erbjuds
samma förutsättningar i samhället.

Borgholms kommun strävar efter:
• att kommuninvånarna ska känna till vad som är på gång inom den kommundel de
bor i
• att män och kvinnor, flickor och pojkar samt icke-binära blir tillfrågade om sina
synpunkter i olika frågor och får återkoppling på resultatet
• att göra det lättare för män och kvinnor, flickor och pojkar samt icke-binära i
kommunen att delta i samhällsplanering
• att öka empowerment inom kommunens verksamheter för att öka känslan av
delaktighet och inflytande hos flickor och pojkar, män och kvinnor samt ickebinära
• att skapa nätverk kring ungdomsfrågor för att tillvarata initiativ och idéer samt öka
flickors, pojkars och icke-binäras upplevelse av delaktighet och inflytande
• att erbjuda stöd till vårdnadshavare
• att arbeta med jämställdhetsintegrering i samtliga förvaltningar och verksamheter
• att nå jämställd och jämlik hälsa för alla oavsett könsidentitet
• att öka tillgången till kultur för alla
• att öka kunskapen bland invånare samt kommunanställda gällande våld i nära
relationer och hederskontext, radikalisering samt våldsbejakande extremism.
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BORGHOLMS KOMMUN - EN DEL AV HELHETEN
Borgholms kommun är en del av Sverige och Sverige är en del av världen.
Det som sker lokalt påverkar även miljö och människor globalt och tvärtom.
Därför är det av vikt att i ett folkhälsoarbete utgår från förståelsen för hållbar
utveckling och ett helhetsperspektiv, såväl i politiska beslut som i
verksamheter nära medborgare. Detta för att kunna arbeta för en jämlik
hälsa för alla, oavsett resurser. Folkhälsostrategin och folkhälsoplanen tar
också hänsyn till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. De
involverar samtliga målgrupper i ett samhälle; barn, ungdomar, vuxna och
seniorer. Dessa målgrupper inkluderar nyanlända, etablerade samt
funktionsvariabla.
Strategi och plan gällande folkhälsoarbete i Borgholms kommun utgår från
lokala behov men bygger även på globala och nationella såväl som
regionala folkhälsomål. Nedan följer en kort presentation av dessa, vilken
den lokala planen anknyter till.

Agenda 2030, FNs globala mål för hållbar utveckling
Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17
globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en
handlingsplan för människor, planeten och välståndet. Världens länder har
beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt och anständigt arbete för alla, med hänsyn till olika nivåer av
nationell utveckling och kapacitet. Agenda 2030 visar på omfattningen och
ambitionen för denna nya universella agenda.
Målet med Agenda 2030 är att mobilisera de medel som krävs för att:
• sluta fattigdom och hunger i alla dimensioner
• skydda jorden mot nedbrytning, bl.a. genom hållbar konsumtion och
produktion, hållbar hantering av naturresurser och brådskande åtgärder
mot klimatförändringarna, så att den kan stödja dagens och kommande
generationers behov.
• säkerställa att alla människor kan njuta av välmående och uppfyllande
liv och att ekonomiska, sociala och tekniska framsteg sker i harmoni
med naturen
• främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen som är fria från
rädsla och våld.
• de mänskliga rättigheterna ska skyddas samt jämställdhet ska främjas
Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Agendans
ska genomföras genom ett återuppbyggt globalt partnerskap för hållbar
utveckling baserad på en anda av förstärkt global solidaritet. Inriktningen är
särskilt på de fattigas och sårbaras behov och med deltagande av alla
länder, alla intressenter och alla människor.
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Barnkonventionen
FN:s konvention om barns rättigheter innehåller bestämmelser om
mänskliga rättigheter för flickor och pojkar och är ett rättsligt bindande
internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter,
inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Konventionen definierar vilka
rättigheter som bör gälla alla barn i hela världen, i alla samhällen oavsett
kultur, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller andra särdrag.
Konventionen understryker också föräldrarnas och den utvidgade familjens
roll och ansvar för barnet men tilldelar också staten ett ansvar att skydda
barnet mot vanvård utnyttjande och övergrepp.
Den innehåller 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande
principer:
1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
För att stärka barns rättigheter i Sverige godkände regeringen år 2010 en
strategi som utgår från de mänskliga rättigheterna. Bland annat ska all
lagstiftning stämma överens med Barnkonventionen, det ska finnas
förutsättningar för flickor och pojkar att uttrycka sina åsikter och
vårdnadshavare ska erbjudas stöd i sin föräldraroll.

EU:s folkhälsostrategi
Genom Sveriges medlemsskap i EU finns även unionens folkhälsostrategi
att ta hänsyn till. bidrar till Europa 2020-målen om smart och hållbar tillväxt
för alla, eftersom friska invånare är en förutsättning för att målen ska nås.
Folkhälsostrategin ”Tillsammans för hälsa” 2014–2020 har fyra
övergripande mål för att bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla: (1)
främja hälsa, förebygga sjukdomar och verka för miljöer som underlättar en
hälsosam livsstil. Detta genom principen att hälsofrågor ska beaktas inom
alla politikområden. Det andra (2) målet är att skydda EU-invånarna mot
allvarliga internationellla hot mot hälsan. Det tredje (3) är att bidra till
innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem samt fyra (4)
att förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.

Världshälsoorganisationen, WHO
definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet”. Det är en
grundläggande rättighet för varje människa, oberoende etnicitet, religion,
politisk övertygelse, ekonomiskt eller socialt tillstånd. Hälsan hos alla
människor är grundläggande för att uppnå fred och säkerhet och är
beroende av det fulla samarbetet mellan individer och stater. En stat som
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uppnår ett främjande och ett skydd av hälsan är av värde för alla.
Information och aktivt samarbete från allmänheten är av yttersta vikt för att
förbättra människors hälsa. Regeringarna har ett ansvar för folkens hälsa
som endast kan uppfyllas genom att vidta adekvata hälso- och sociala
åtgärder.

Sveriges nationella folkhälsomål
År 2003 beslutade Sveriges riksdag att anta nationella folkhälsomål för att
skapa ett mer systematiskt folkhälsoarbete på olika nivåer. För tillfället
arbetar Kommissionen för jämlik hälsa fram ett slutbetänkande gällande det
nationella folkhälsopolitiska ramverket.
Det nationella målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Prioriterat
bör vara ett långsiktigt och tvärsektionellt arbete inom området.
Kommissionen säger att:
”grundläggande för en god och jämlik hälsa är att skapa mer jämlika
förutsättningar för alla – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk
bakgrund eller geografisk hemvist. Detta kräver insatser som direkt
kan påverka människors vardagliga liv, deras villkor, möjligheter och
miljöer. Insatserna måste göras över ett brett spektrum av
livsområden. För att nå uppsatta mål i folkhälsopolitiken är det viktigt
med väl fungerande styrning och uppföljning av verksamheter som
påverkar en god och jämlik hälsa, styrning och organisering som ger
bättre förutsättningar att verka för mer jämlika livsvillkor” (SOU
2017:4).
Förslaget som Kommissionen för jämlik hälsa har gällande den nationella
folkhälsoplanen är uppbyggd av åtta målområden. Dessa målområden omfattar de
bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan.
1
2
3
4
5
6
7
8

Det tidiga livets villkor
Kompetens, kunskap och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomst och försörjning
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
Hälso- och sjukvård

Sverige har också sedan 2016 ett samarbete med
Världshälsoorganisationen (WHO) där syftet med strategin är att bidra till
genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken samt att understödja
svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling
(PGU) samt FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
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Samarbetet ska genomsyras av tre tvärgående perspektiv: rättighets-,
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet och sträcker sig till år 2019.

DEFINITIONER
Barnkonventionen - syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att
behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets
bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Antogs av FN:s
generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Att ett land har
ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att
förverkliga den.
Folkhälsa - det samlade hälsotillståndet för människor inom ett avgränsat,
geografiskt område. Begreppet beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos
en befolkning och handlar om levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer.
Folkhälsa innefattar även befolkningens åldersstruktur, ärftliga förhållanden
och resurser i samhället, så som hälso- och sjukvård, samhällsservice (t.ex.
skola, socialtjänst) samt övergripande samhällsplanering. Folkhälsa är ett
samspel mellan grundläggande levnadsförhållanden, individens livsstil samt
förutsättningarna att fatta hälsoriktiga beslut.
Folkhälsoarbete - ett organiserat arbete riktat till individ,
befolkningsgrupper och samhälle. Det syftar till att minska hälsoklyftor
genom att främja hälsa och förebygga sjukdom, vilket görs utifrån
kunskaper om vad som håller människor friska. Arbetet innehåller
målinriktade insatser som bygger på policys och målformuleringar antagna
av politiken. Åtgärder är inriktade på att skapa förutsättningar och miljöer
som främjar individers hälsa. Det handlar även om att förmedla kunskaper
och öka medvetenhet om samband mellan levnadsvanor och hälsa.
Förälder - person som har barn
Hedersrelaterat våld - hot som begränsar en ung persons
handlingsutrymme eller rätt att själv bestämma partner. Utmärker sig genom
kollektiva uttryck. (Heder - en del av en traditionell familjeideologi, vilken
dikterar villkor för [kvinnors] sexualitet och familjeroll.)
Hållbar utveckling - innefattar flera perspektiv inom tre olika områden;
ekonomi - som är kopplat till ekonomiska resurser, tillväxt och utveckling;
ekologi - som handlar om yttre miljöförhållanden som vatten luft,
naturresurser och människans samspel med dessa samt; det sociala människors behov, utveckling samt sociala resurser. Ingen av dessa
områden är överordnad de andra eller kan ses som ett eget system. De är
tillsammans beroende av varandra, d.v.s. om det sker en ohållbar utveckling
inom ett område så påverkas de andra. En hållbar utveckling förutsätter
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långsiktighet, en helhetssyn samt ett globalt perspektiv.
Hälsa - något som skapas i rörelse och i relation mellan individ, omgivning och
samhälle. Det handlar om fysiska, personliga och sociala resurser för individ och
samhälle - det är alltså inte ett mål att eftersträva. Att uppleva god hälsa innebär en
möjlighet att identifiera och realisera önskningar, tillfredsställa behov samt klara fysisk
och social miljö. Världshälsoorganisationen har följande definition av hälsa: Hälsa är
ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott
frånvaro av sjukdom och handikapp.
Hälsans bestämningsfaktorer - sådant som påverkar människors hälsa. Vissa
bestämningsfaktorer går att påverka, t.ex. levnadsvanor i form av bruk av tobak,
alkohol och narkotika, livsstilsfaktorer som individen själv kan påverka. Ålder, kön och
arv är givna faktorer som inte går att ändra. Många bestämningsfaktorer ligger utanför
den enskilda människans kontroll och påverkas framförallt av politiska beslut eller
andra övergripande samhällsfaktorer. Det kan vara t.ex. demokrati, delaktighet,
jämlikhet och ett fungerande välfärdssystem, bostadsplanering, trafikmiljö och
arbetsmiljöer.
Icke-binär - en person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda
könskategorierna kvinna/man. Kan ibland användas som paraplybegrepp för olika
könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.
Jämlik hälsa - att utjämna orättvisa skillnader för att ge förutsättningar för
en god hälsa, oberoende inkomst, kön och etnicitet. Insatser ska jämna ut
orättvisa skillnader i förutsättningar i livets olika skeden för att skapa goda
görutsättningar för en god hälsa. Detta leder på sikt till ett socialt hållbart
samhälle samt visar hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter.
Jämställdhet - innebär att kvinnor och män har samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla
människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet
mellan könen men innefattar även ett intersektionalistiskt perspektiv.
Levnadsvanor - beteenden i vardagliga aktiviteter som har stor betydelse
för hälsoutvecklingen i befolkningen. Vid förebyggande åtgärder är fokus
vanligen på levnadsvanor associerade med mat, fysisk aktivitet, tobak,
alkohol, sömn, sexualitet. Levnadsvanor samspelar med social bakgrund,
livsvillkor, levnadsförhållanden och andra bestämningsfaktorer.
Livsvillkor - förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren,
vilket innefattar t ex utbildning, sysselsättning, ekonomiska villkor, tillgång till
hälso- och sjukvård och möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i
samhället.
Mänskliga rättigheter - en allmän förklaring för gemensam norm för alla
folk och nationer och syftar till det inneboende värdet hos alla som tillhör
människosläktet. Deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för
frihet, rättvisa och fred i världen. Antogs av Förenta Nationernas
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generalförsamling den 10 december 1948.
Psykisk hälsa - handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro
som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara
delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets normala
motgångar.
Radikalisering - ett sociologiskt fenomen där en individ eller en grupp i
tilltagande grad uppfattar olagliga våldsmetoder vara legitima för att uppnå
politiska målsättningar.
Samarbete - sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska arbetet.
Samarbetar gör vi när vi tillsammans med den enskilde arbetar med att föra
processen framåt
Samordning - strukturen som möjliggör samarbete. En överenskommelse
om rutiner som definierar vilka delar som samarbetet gäller samt hur, när
och var samarbetet ska ske.
Samverkan - samlingsbegrepp för samordning och samarbete. Bygger på
kriteriet att någon form av aktivitet överskrider gränser inom eller mellan
organisationer.
Social hållbarhet - alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska
på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap,
utvecklas och ha en god hälsa.
Socioekonomiska förutsättningar - socioekonomisk status används som
samlingsbegrepp för
utbildningsgrad, yrkesstatus och inkomstnivå. Socioekonomiska
förutsättningar har tydliga effekter på människors hälsa genom de olika
förhållanden individer med olika socioekonomisk status lever under.
Individer med hög socioekonomisk status har i genomsnitt bättre hälsa än
individer med låg socioekonomisk status.
Strategi - en diagnos av nuläget, en tydligt upprättad målbild samt en vettig
plan för hur målet ska nås.
Tvärsektionellt arbete - ett arbete som sker över verksamhetsgränser
mellan olika aktörer men mot ett gemensamt mål. Att arbeta med samma
frågor på flera ställen i kommunen för att klara uppgifter och mål. Ger ökad
inblick i andras arbete samt ökad samverkan, vilket kan leda till att fler
förmågor utnyttjas effektivare.
Unga vuxna - med unga vuxna menas personer i åldern 20-24 år
Ungdomar - ungdomar eller tonåringar är äldre barn, 13-19 år
Våldsbejakande extremism - att bejaka och bruka våld som medel för att
förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer
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Vårdnadshavare - är den eller de personer som har den rättsliga
vårdnaden (det vill säga är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan antingen
vara en eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol.
Välfärdsredovisning - välfärdsredovisning är ett verktyg för att styra och
följa upp kommunal verksamhet. Det beskriver medborgarnas välfärd och
hälsa och utgör en återkommande analys av förändringar, trender och
hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen.
Välfärdsredovisningen är ett underlag för politikers val av insatser och kan
stimulera en diskussion kring vägval i den lokala välfärdspolitiken.
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1 INLEDNING
En god hälsa bidrar till en hållbar utveckling. Begreppet definieras som en
tillväxt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att sörja för sina behov. För att nå en god och jämlik
hälsa bör ett långsiktigt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete prioriteras.
Borgholms kommuns vision är att med gemensamma krafter utveckla

hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för
framtiden.
Folkhälsoarbetet i Borgholms kommun går i linje med kommunens
kommunfullmäktigemål som strävar efter hållbarhet och långsiktighet. För
att nå visionen har kommunen beslutat att i ett folkhälsoperspektiv arbeta
med följande

SYFTE:

Alla som bor och verkar i Borgholms kommun ska må bra och ha
en god hälsa. Borgholms kommun ska vara en hälsosam och
hållbar kommun.

MÅL:

Att skapa en attraktiv kommun att växa upp i, att återvända till, att
bo och vara verksam i samt att åldras i.
Att arbeta för en jämlik hälsa handlar om att ha ett perspektiv som innefattar
moral och rättvisa, som bygger på nationell lagstiftning och internationella
konventioner. Det finns även en koppling mellan ett strategiskt folkhälsoarbete, en bättre användning av allmänna resurser och ett helhetsperspektiv
- att arbeta för en hållbar utveckling - vilket är viktigt att förstå. Ett lyckat
folkhälsoarbete kräver samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser. Det är också av vikt att civilsamhälle, professioner och näringsliv är
involverade.
En folkhälsostrategi har till uppgift att tydliggöra mål och syfte när det
kommer till det långsiktiga metodiska folkhälsoarbetet. Genom kommunens
strategi, folkhälsoplan samt aktivitetsplan ska samtliga berörda aktörer på
alla samhällsnivåer känna till och förstå sitt ansvar och uppdrag inom
folkhälsoarbetet.

De nationella folkhälsomålen:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetens, kunskap och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomst och försörjning
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. Hälso- och sjukvård
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2 REGIONALA MÅL FÖR KALMAR LÄN
God hälsa är en resurs för den enskilda individen. Landstinget i Kalmar län
har som vision att vara Hälsolänet. Särskilt prioriterade områden i det
regionala folkhälsoarbetet är tobak, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, jämställdhet och jämlikhet samt asylsökandes hälsa. Dessa har bestämts utifrån
invånarnas hälsoläge och finns förankrade i landstingets verksamhetsövergripande styrdokument1.
Folkhälsoarbetet i Kalmar län har som mål att skapa goda förutsättningar för
att leva ett rikt och hälsosamt liv. Detta genom att till exempel göra det
enkelt för invånarna att välja en bra och hälsosam livsstil. Att samverka med
andra länsaktörer och tillsammans skapa trygga fysiska och sociala miljöer
där människor känner sig delaktiga och har inflytande över sin livssituation,
är en del i det arbetet. För att uppnå god folkhälsa krävs att hälsan är jämnt
fördelad i befolkningen. Det strategiska folkhälsoarbetet är att långsiktigt
arbeta för att minska skillnader i hälsostatus mellan olika grupper och
geografiska områden. För att lyckas krävs helhetssyn, samordning och
samverkan med länets kommuner, myndigheter, föreningsliv, näringsliv,
civilsamhälle och andra aktörer i länet.
Frågor gällande alkohol, narkotika, doping och tobak, så kallat ANDTarbete, är också viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. Kalmar länsstyrelse har
tagit fram en regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 20172021, vilken Borgholms kommun har ställt sig bakom. Denna ska beaktas i
det lokala ANDT-arbetet.

3 LOKALA MÅL FÖR BORGHOLMS KOMMUN
Folkhälsostrategin omfattar alla flickor och pojkar, män och kvinnor samt
icke-binära i Borgholms kommun. Dokumentet utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälsofrågor. Denna strategi har sin
utgångspunkt i den tidigare folkhälsoplanen, LUPP-undersökningen2 när
det kommer till behov hos unga samt kartläggning bland olika målgrupper.
Det har även gjorts en omvärldsanalys utifrån FN:s globala mål, EU:s
folkhälsostrategi, Världshälsoorganisationen WHO samt de nationella och
regionala folkhälsomålen. Borgholms kommun arbetar även efter Barnkonventionen samt deklarationen för mänskliga rättigheter. För att läsa mer, se
Folkhälsoplan.

3.1 Målområden
Utifrån samtliga målområden ska Borgholms kommun under perioden 20172027 arbeta mot nedanstående mål. Integrerat i samtliga målområden ska
det finnas ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det ska även finnas
med ett systematiskt arbete för att motverka våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld samt radikalisering och våldsbejakande extremism.

1

www.kalmarlt.se
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - är en enkät där ungdomar i åk 8 och år 2 på gymnasiet
besvarar frågor om sin levnadssituation.
2
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1. Det tidiga livets villkor
• Barnperspektivet ska alltid finnas med i verksamheter, policys och
handlingsplaner
• Flickor, pojkar samt icke-binära ska ha en god psykosocial hälsa
• Pojkar, flickor och icke-binära ska växa upp i trygga miljöer
2. Kompetens, kunskap och utbildning
• Det ska finnas jämlika förutsättningar för utbildning och arbete för
pojkar och flickor, kvinnor och män samt icke-binära
• Alla förskolor och skolor i kommunen ska vara hälsofrämjande
• Äldre och yngre kvinnors, mäns och icke-binäras olika kompetenser,
erfarenheter och färdigheter, både personliga och yrkesmässiga, ska
tas tillvara
• Varje man, kvinna och icke-binär i kommunen ska besitta en livsstilskompetens
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
• Hälsosamma arbetsplatser ska vara en självklarhet
• Kommunen ansvarar för en hållbar tillväxt, både ekonomiskt, socialt
och miljömässigt
• Kommunen ska erbjuda ett hållbart, jämställt och jämlikt arbetsliv för
kvinnor, män och icke-binära
• Ett systematiskt arbetsmiljöarbete sker på alla nivåer
4. Inkomst och försörjning
• De ekonomiska skillnaderna mellan hushåll ska minska
• Varje kvinna, man och icke-binär ska känna en social och en
ekonomisk trygghet
• Kommunen ska erbjuda trygga anställningar för män, kvinnor och ickebinära
5. Boende och närmiljö
• Det ska finnas bostäder till alla som behöver, oavsett ekonomiskt
utgångsläge
• Borgholms kommun ska kännas tryggt att bo och vistas i
• Närmiljön skall vara hälsosam och främjande och den ska vara
tillgänglig för alla
• Kommunen ska ansvara för att ställa om till en miljömässigt hållbar
kommun
• Kommunen ska ha tobaks-, alkohol- och drogfria miljöer
6. Levnadsvanor
• Män, kvinnor och icke-binära i kommunen har en god psykisk, fysisk
och social hälsa
• Fysisk aktivitet bland invånare ska öka genom att förutsättningar för
rörelse finns
• Kommunen ska arbeta för ett minskat beroende inom ANDTS3 och de
som är beroende ska uppleva att de får stöd
• Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att göra hälsosamma
och medvetna val
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
3

En samlad förkortning av enheterna alkohol, narkotika, doping. tobak och spel
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• Kommuninvånare ska kunna vända sig till kommunen för dialog, råd
och stöd
• Strukturer för samverkan ska utvecklas på alla nivåer. De ska utgå
från individens behov för att förhindra utanförskap
• Kommunen ska tydligt arbeta med jämställdhet och jämlikhet för att nå
en social hållbarhet.
8. Hälso- och sjukvård
• Alla inom kommungränsen ska erbjudas tillgänglig hälso- och sjukvård
• Vid sjukdom eller olycka ska en trygg och snabb vård garanteras
• Det ska vara möjligt att bo kvar i kommunen trots sjukdom eller olycka
och få tillgång till den hjälp som behövs
• Alla kommuninvånare ska ha rätt till adekvat assistans, habilitering och
rehabilitering i kommunen
• Dåliga hälsovanor bland kommuninvånare ska uppmärksammas
• Kommunikation mellan inblandade aktörer ska underlättas

3.2 Målgrupper
Dessa grupper inkluderar alla människor oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Barn
Borgholms kommun vill att pojkar, flickor och icke-binära ska kunna växa till
trygga individer tillsammans med stabila vårdnadshavare. Att vara
förälder/vårdnadshavare är en utmaning som ibland kan vara svår att
bemästra. Det ska finnas förutsättningar för att lyckas i sin vårdnadsroll,
oavsett utgångsläge. Alla barn och unga har rätt till en drogfri och trygg
uppväxtmiljö. Barn ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid oberoende socioekonomiska villkor.
Unga
Borgholms kommun vill ha självsäkra och trygga unga kvinnor, män och
icke-binära. De ska känna sig sedda, hörda och mötas med respekt. Det
ska även finnas vuxna positiva förebilder de kan vända sig till. För att
tillvarata resurser samt främja god psykisk och fysisk hälsa ska det finnas
möjlighet till en meningsfull och drogfri fritid. Det ska finnas varierande
aktiviteter för ungdomar i alla åldrar under kvällar, helger och skollov.

Vuxna
Borgholms kommun vill ha friska kvinnor, män och icke-binära i arbetsför
ålder, som slipper kroniska sjukdomar och skador i arbetslivet till följd av
stress. Det ska finnas förutsättningar till balans mellan fritid, arbete och
familj samt finnas möjligheter att göra sunda val för att främja en hälsosam
livsstil.
Seniorer
Med stigande ålder följer av naturliga skäl nedsatta funktioner. Borgholms
kommun vill säkerställa möjligheterna till fortsatt självständighet och
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trygghet för de äldre kvinnorna, männen och icke-binära. Oberoende ålder
ska det finnas möjlighet att vara delaktig i samhällslivet på samma villkor
som andra samt ha jämna levnadsvillkor.

4 ANSVAR
Individen har stort ansvar för sin egen hälsa men individers hälsa är också
ett samspel mellan individ och samhälle. Folkhälsa är i högre grad ett
ansvar för samhälle, politiska församlingar och myndigheter. Därmed kan
folkhälsans utveckling bero på vilka förutsättningar samhället ger och vilket
ansvar individen tar. Kommunens ansvar är att skapa likvärdiga och grundläggande förutsättningar för medborgarna att ha en god hälsa. Därför måste
arbetet ske utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv med bred ansvarsfördelning
och gemensamma mål. Insatser och engagemang krävs från de flesta
områden i samhället och gäller både offentliga, privata och ideella organisationer samt medborgarna själva.

5 STYRNING OCH LEDNING
En kommun ansvarar för folkhälsoutvecklingen inom sina verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågor i kommunen och kommunförvaltningarna har ansvar att utföra insatserna inom folkhälsoarbetet. Folkhälsa är ett område som sträcker sig över
olika arenor och politikområden, vilket kräver ett brett angreppsätt. Ett lyckat
tvärsektoriellt folkhälsoarbete kräver delaktighet från såväl kommunstyrelse
som samtliga förvaltningar. En förutsättning för ett aktivt och långsiktigt
förändringsarbete är en tydlig politisk prioritering för frågorna.
För att få genomslag för folkhälsopolitiken samt nå måluppfyllelse ska
Borgholms kommun ha relevanta mål och målområden som är kända och
som används av berörda aktörer. Styrning och ledning i Borgholms kommun
ska främja ett ägarskap som innebär att relevanta aktörer involveras i
arbetet. Detta genom tydliga uppdrag och adekvat kunskapsstöd.
Folkhälsostrategin ska ha en anknytning till policydokument i kommunen till
exempel gällande bemötande, alkohol/droger, jämställdhet samt riktlinjer för
våld i nära relationer och radikalisering.

5.1 FOLKHÄLSOSAMORDNAREN
Folkhälsosamordnaren arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och ska
arbeta strategiskt med folkhälsofrågor. Samordnaren har en stödjande
funktion inom kommunen som helhet och ska bevaka och driva folkhälsoarbete utifrån nationell folkhälsopolitik såväl som regional och lokal folkhälsoplan. Vidare ska samordnaren bistå med kunskapsspridning, dvs
förmedla relevant information, presentera metoder som stödjer ett lokalt
förebyggande och hälsofrämjande arbete samt ansvara för samordning av
olika åtgärder.
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5.2 FOLKHÄLSORÅDET
Folkhälsorådet är knutet till kommunstyrelsen och utgörs av folkhälsopolitiker, representanter från förvaltningarna, folkhälsosamordnare,
kommunpolis, representant inom hälso- och sjukvård från landstinget samt
annan relevant aktör inom friskvård. Folkhälsorådets syfte är att skapa
intresse och förutsättningar för lokal hälsoutveckling på lika villkor för alla i
Borgholms kommun.
Folkhälsorådets roll är att
• vara ett rådgivande organ till kommunstyrelsen i folkhälsofrågor
• följa och analysera hälsoutvecklingen i kommunen.
• lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet, grundat på
hälsoläget i kommunen
• initiera tvärsektoriella folkhälsoinsatser
• prioritera samt initiera hälsofrämjande och förebyggande insatser
• följa upp och utvärdera utförda insatser
• föreslå förslag till kommunstyrelsen gällande målområden och inriktning
för folkhälsoarbetet.
Rådet ska även fungera stödjande för verksamheter i kommunen, då många
insatser som påverkar kommunens hälsa ingår i kommunens grundansvar.
Folkhälsorådet ska fungera som en plattform för kommunen och
förvaltningarna där informationsutbyte och kunskapshöjning är möjlig samt
där idéer kan diskuteras. Deltagarna i rådet ska
• bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden de är
verksamma inom.
• informera rådet om de planer och förändringar av samhällsinsatser,
utformning och organisation som berör folkhälsoarbetet.
• inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka handläggning av ärenden i kommunstyrelsen.
Varje år antar rådet en aktivitetsplan samt gör uppföljning av insatser, bland
annat genom en årsredovisning. Rådet har även till uppgift att revidera
folkhälsoplan när det är aktuellt.

5.3 FOLKHÄLSOFORUM
Civilsamhället är av stor betydelse i folkhälsorådets planerings- och
arbetsprocesser. Det är av stor vikt att knyta till sig kompetenser, kunskaper
och åsikter som finns bland medborgare, organisationer och andra aktörer i
kommunen. Folkhälsoforum är en gemensam plattform för folkhälsorådet
och civilsamhället där folkhälsofrågor kan lyftas och där förslag/motioner
kan framföras till rådet. Dessa motioner utgör utgångspunkter i
folkhälsorådets arbete.

6 UPPFÖLJNING
Folkhälsoarbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om
sambanden mellan samhällets utformning och invånarnas hälsa. Det är ett
område där ett långsiktigt och systematiskt arbete kontinuerligt behöver
utvärderas. Det är av vikt för Borgholms kommun att ha en utvecklad
uppföljning som möjliggör jämförelser över tid. En välfärdsredovisning riktar
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uppmärksamhet på insatser som bidrar till en folkhälso- och
välfärdsutveckling som går i linje med kommunens mål och ambitioner.
Syftet är att utgöra underlag för politiska beslut kopplat till den kommunala
budget- och planeringsprocessen. Utvärdering ger kunskap om vilka
områden som framöver behöver prioriteras samt ger möjlighet att följa upp
effekter av folkhälsoinsatserna. På så sätt säkerställer Borgholms kommun
arbetet mot en social hållbarhet.
Uppföljning av arbete görs genom:
• Ett välfärdsbokslut, en modell från SKL
• Nationell folkhälsoenkät
• Öppna Jämförelser Hälsa
• Drogvaneundersökningar
• Lupp-undersökning
Fram till 2020 ska Borgholms kommun arbeta fram en välfärdsredovisning
för att tydligt kunna följa hälsan och folkhälsoarbetet i kommunen och lättare
kunna koppla på budgetprocesser. Genom en välfärdsredovisning får
Borgholms kommun en bred beskrivning av kommunbefolkningens levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv. Fokus ligger på medborgarnas
välfärd och hälsa.
_____

Kontakt:
Tel vxl: 0485-880 00
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Godkännande av Årsredovisning 2018
Beslutsunderlag
Förbundskontorets skrivelse 2019-03-14
Årsredovisning 2018
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-19
Bakgrund
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har försämrats kraftigt under
2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr. Ett negativt
resultat har endast varit aktuellt ett år innan i förbundets historia, år 2013 då resultatet
var minus 0,5 mkr. Vid delårsbokslutet prognostiserades årets resultat till ett underskott
om 24,1 mkr, vilket alltså ändå innebär en viss återhämtning under hösten.
Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott om 14 mkr. Skolenheternas
underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en alltför låg
elevpeng och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.
Det ekonomiska läget för år 2018 påverkas även av extra bidrag som delats ut till
enskilda huvudmän avseende åren 2010-2014. Kommuner/kommunalförbund är, enligt
kammarrättsdomar, ålagda att göra detta när den egna gymnasieverksamheten med
givna medel gått med underskott. Enligt RKR (Rådet för kommunal redovisning) ska
inträffade händelser under räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår som finns
oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar. Detta innebär att även
beräkningarna för åren 2015-2018 har tagits upp i bokslutet.
Gymnasieförbundet har vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i balans.
Förbundet arbetar nu intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler
och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Återhämtningen som
ändå har skett mellan prognosen vid delåret och årets resultat kan härledas till dessa.
Måluppfyllelsen för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade områdena
uppgår till 74 %.
Beslut
Direktionen godkänner Årsredovisningen 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund.
Beslutsexpediering
Förbundets revisorer
Medlemskommunerna

Justerare
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Sammanfattning
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har försämrats kraftigt
under 2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6
mkr. De budgeterade investeringarna för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgår till 5 mkr, av vilka 91 procent nyttjades.
Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott om 14 mkr (2017; +3,8
mkr, 2016; +3,1 mkr). Skolenheternas underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.
Under 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 17 av 23 mål, vilket
ger en måluppfyllelse på 74 procent.
Den 15 september 2018 hade förbundet 1 427 vuxenelever och 3 392 gymnasieelever varav 622 av gymnasieeleverna kom från andra kommuner än förbundets medlemskommuner.
Under året var antalet medarbetare 613 vilket är en minskning med fyra medarbetare sedan föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 529 jämfört
med 521 för år 2017. Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 62 procent
kvinnor. Totalt arbetade 329 kvinnor och 200 män i förbundet vid årsskiftet. 45
medarbetare avslutade sin anställning under 2018. Personalomsättningen (på
egen begäran) för året blev 5,74 procent. 15 medarbetare gick i pension under
2018. Den totala sjukfrånvaron var 4 procent inom gymnasieförbundet. Medelåldern bland förbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,3 år.
I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen. Skolinspektionen bedömer att huvudmannens styrning av gymnasieskolan avseende granskningens frågeställningar i flera avseende fungerar
väl och att förbundet har goda rutiner för regelbunden informationshämtning
och analys i uppföljningen av gymnasieskolan.
I november beslutade styrelsen att starta en ny inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet; mark och anläggning, lärling, från och med läsåret 2019/2020.
Under hösten påbörjades projekteringen för att överta fastigheten Storken 4
under år 2019. Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda och i takt med
att elevkullarna ökar så har förbundet ett ökat lokalbehov.
En ny grafisk profil och logotype beslutades av förbundsstyrelsen under våren
2018 och implementerades hösten 2018.
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Styrelseordförande har ordet
Det har varit ett händelsefullt 2018. Inte minst p.g.a.
att det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund har försämrats kraftigt. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr
och under året har vi arbetat intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler och
programutbud, så långt det är möjligt med bibehållen kvalité.
Gymnasieförbundet är en attraktiv och bra utbildningsanordnare som håller
hög kvalité. Glädjande är att antalet elever som går ut med examensbevis har
ökat varje år sedan 2014 och förbundet ligger högt i jämfört med riket.
Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts under året med syfte att utveckla och förstärka den yttre och inre organisationen. T.ex. har varumärkesarbetet som genomfördes under våren 2017 lett till att en ny grafisk profil och
en ny logotype beslutades av styrelsen under våren 2018. Även arbetet med
olika projekt för mottagning och kartläggning av nyanlända och nyanländas
utbildning har genomförts för att få en snabbare integration och stärka elevernas språkutveckling.
Året avrundades med ett underskott men med en måluppfyllelse på 74 procent.
Ett stort tack till alla medarbetare och nu laddar vi om för nästa års utmaningar.
Kalmar i mars 2019
Dzenita Abaza (S)

MANDATFÖRDELNING STYRELSEN
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ är styrelsen. Styrelsen består av
fem förtroendevalda från Kalmar, samt två från
vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är Sven Stenson (M).

Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(5)

Centerpartiet
(2)

Moderaterna
(3)
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Vision
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina
kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor
– berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin
utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier.
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Organisationsskiss
Presidiet

Styrelse

Arbetsutskott

Förbundsstaben

Förbundschef

Verksamhetsområdeschef

Axel Weüdelskolan

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Mjölnergymnasiet

Stagneliusskolan

AW1

JN1

LK1

ST1

AW2

JN2

LK2

ST2

JN3

LK3

ST3

JN4

LK4

Ölands Gymnasium

FÖRKORTNINGAR
Axel Weüdelskolan

Stagneliusskolan

AW1

Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbildning för vuxna)

ST1

AW2

Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier,
information och kommunikation, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle, AST-enheten
(Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)

ST2

Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet

ST3

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Jenny Nyströmsskolan
JN1

Hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram

JN2

Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

JN3

Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet

JN4

Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Lars Kaggskolan
LK1

Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet

LK2

Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

LK3

Introduktionsprogram

LK4

Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet

Mjölnergymnasiet
MJ

Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (Särskild utbildning för vuxna)

Ölands Gymnasium
ÖG

Introduktionsprogram, Svenska för invandrare (sfi)
Lärvux (Särskild utbildning för vuxna), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning
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Fem år i sammandrag
2018

2017

2016

2015

2014

Antal elever inom förbundet (15 sep)

3 392

3 368

3 349

3 099

3 005

Från förbundets kommuner inkl de som ej fått
PUT* (15 sep)

2 770

2 800

2 762

2 491

2 407

Från andra kommuner (15 sep)

622

568

587

608

598

Elever från förbundet som studerar hos annan
huvudman (15 sep)

617

664

671

643

704

457

443

430

410

418

104,5 %

99,5 %

98,2 %

98,8 %

97,5 %

Nettokostnader tkr/elev

141

131

126

131

136

Nettokostnader (mkr)

478

441

422

405

408

Finansnetto (mkr)

0,0

0,0

0,1

0,1

0,4

-20,7

2,0

8,0

5,1

10,7

Eget kapital (mkr)

36

57

65

68

72

Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr)

124

155

105

70

106

Likvida medel (mkr)

92

94

62

93

84

22 %

27 %

37 %

45 %

40 %

Antal tillsvidareanställda

529

521

511

489

494

Antal anställda inkl visstid o timanställda

625

626

602

565

551

Löner och ersättningar (mkr)

327

311

278

262

261

-738

-493

423

1 281

367

Lars Kaggskolan

-4 265

-627

2 007

-3 463

-1 441

Stagneliusskolan

1 050

4 053

1 510

-4 354

350

-10 621

-4 743

-4 272

-4 307

-2 367

Axel Weüdelskolan

-887

3 800

1 816

936

2 186

Ölands Gymnasium inkl Komvux

494

1 219

3 293

-275

-404

Mjölnergymnasiet inkl komvux

190

126

-1 241

-2 005

-3 160

Kalmarsunds gymnasieförbund
Kommunbidrag och övriga statsbidrag
Nettokostnader i % av kommunbidrag och
statsbidrag

Årets resultat (mkr)

Soliditet

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)
Förbundskontoret

Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan

* Permanent upphållstillstånd
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Övergripande händelser
och resultat
UTVECKLING UNDER ÅRET

Gymnasieförbundet har lyckats väl i sin roll som utbildare.
Antal elever som går ut med examensbevis har ökat varje år
sedan 2014 och förbundet ligger högre jämfört med riket. Förbundet har dock under de senaste åren haft kraftiga kostymanpassningar på grund av demografiska förändringar av antalet
16-19 åringar. Detta har inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt som bidraget från medlemskommunerna, vid
sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts.
Under våren 2018 har därför förbundet kartlagt sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och skillnader mellan gymnasieförbundet och exempelvis riket. Utredningen visar att det
årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. För att skapa bättre
handlings- och planeringsutrymme för kommande utmaningar
har förbundet, under våren, haft dialogmöten med förbundets
medlemskommuner om en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Syftet har varit en avstämning av var förbundet
är idag och på vilket sätt förbundet och medlemskommunerna gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att bibehålla
hög kvalité och att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning
samt för att ha likvärdiga förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet i riket.
Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med syfte att
utveckla och förstärka både den yttre och inre organisationen.
Med start våren 2017 har, genom ett varumärkesarbete, grupper ur personalen, elever och politiker tagit fram varumärkeslöften vilka har legat till grund för förbundets nya grafiska profil som beslutades av styrelsen under våren 2018. Tillsammans
med den nya logotypen är den grafiska profilen en insats vilken
ska tydliggöra kommunikationen mot förbundets målgrupper
och ge en enhetlig kommunikation utåt som visar att gymnasieförbundet ligger i framkant och ger fler möjligheter.
Integrering av språkpraktiken i undervisningen är en aktivitet i
projektform vilken presenterades för styrelsen i februari. Syftet med projektet är att få en snabbare integration, att stärka
Årsredovisning 2018
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elevernas språkutveckling och att få en ökad måluppfyllelse genom en strukturerad språkpraktik kopplad
till undervisningen.
I februari mottog förbundet Skolinspektionens beslut
efter genomförd kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella
målen. Skolinspektionen bedömer att huvudmannens
styrning av gymnasieskolan avseende granskningens
frågeställningar i flera avseende fungerar väl och att
förbundet har goda rutiner för regelbunden informationshämtning och analys i uppföljningen av gymnasieskolan.
Under sommaren har förbundet, med sina 10 samverkanskommuner i sydostregionen, utökat det redan
etablerade samarbetet genom ett tilläggsavtal som
reglerar parternas samverkan kring utbildning för nyanlända. Avtalet avser de nyanlända som söker asyl, är
boende eller huvudsakligen vistas i respektive kommun och har rätt till gymnasieutbildning enligt förändringarna i lagarna (2016:752) och (2017:353).
I september slutredovisades projektet ”Riktade insatser för nyanländas utbildning” för styrelsen. Projektet har pågått under 2016-09-15 till 2018-06-30 och
omfattat ca 4,8 mkr. Resultatet av projektet är bland
annat att förbundet har fått bättre förutsättningar
för mottagning och kartläggning av nyanlända elever.
Förbundet har även fått ökad kompetens och bättre
förutsättningar att i undervisningen möta elever med
annat modersmål än svenska samt en större medvetenhet om språkets betydelse för kunskapsutveckling
för alla elever.
8.
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I november beslutade styrelsen att starta en ny inriktning på bygg- och anläggningsprogrammet; mark och
anläggning, lärling, från och med läsåret 2019/2020.
Branschen har länge uttryckt ett starkt önskemål om
arbetskraft inom mark och anläggningsarbeten och
garanterar i nuläget fyra lärlingsplatser per årskurs.
Under november fattade även styrelsen beslut om
byte av skolnamn för Ölands Gymnasium för att bättre
spegla nuvarande och framtida verksamhet. Nytt namn
för skolan från och med 1 januari 2019 är Ölands utbildningscenter.
Under hösten påbörjades projekteringen för att överta fastigheten Storken 4 under år 2019. Flera av förbundets skolor är i dag trångbodda och i takt med att
elevkullarna ökar så har förbundet ett ökat lokalbehov.
Gymnasieförbundets möjlighet att hyra Storken 4 av
KIFAB innebär att förbundet kan samla ihop verksamhet och koncentrera hyresavtal till färre fastighetsägare vilket i sin tur ger pedagogiska, praktiska och ekonomiska vinster.
Under året har det skett stora förändringar inom det
svenska utbildningsväsendet. Ny gymnasiereform, reviderad läroplan, förändring av gymnasiesärskolan och
vuxenutbildning samt en förändring av kommunallagen. Allt detta sammantaget ställer krav på att revidera
såväl språkbruk som justeringar av innehåll så att nuvarande förbundsordning känns modern och tidstrogen. Under december beslutade därför styrelsen om
en revidering av förbundsordningen.
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VERKSAMHETSUTVECKLINGSFOND
- RAPPORT 2018
För att uppmuntra och stimulera utvecklingen av gymnasieförbundets enheter avsätts skolutvecklingspengar årligen. Sedan 2011 har gymnasieförbundet avsatt
medel till en Verksamhetsutvecklingsfond som ska ge
Kalmarsunds Gymnasieförbund en positiv "växtimpuls"
med syfte att utveckla enheterna och dess verksamhet. Projekten ska ha en framåtsyftande karaktär och
sporra till att nyskapande tankar och idéer sprids.

normkritik i vardagsarbetet med elever. På en av skolorna har lärarna stärkts i sitt arbete med systematiskt
reflektionsarbete kring lärandeprocesser.

Under 2018 beviljades medel för 1 592 755 kr ur verksamhetsutvecklingsfonden. Av de 42 projektansökningar som kom in, var det 17 som beviljades medel
helt eller delvis. Så här fördelade sig antalet beviljade
projekt mellan skolorna:
•
Axel Weüdelskolan 3 projekt
•
Jenny Nyströmsskolan 6 projekt
•
Lars Kaggskolan 5 projekt
•
Stagneliusskolan 2 projekt
•
Förbundsövergripande 1 projekt
Projekt som genomförts via fonden under 2018 är bl.a.
att med stöd av digitala hjälpmedel kunna bedriva flexundervisning på kurserna inom svenska för invandrare
så det går att kombinerar studierna med arbete, praktik, föräldraledighet, m.m. Elever på språkintroduktionsprogrammet har genomfört en studieresa som
bl.a. syftar till att skapa ett forum där det finns möjlighet för eleverna att dela och utveckla gemensamma erfarenheter och etablera nätverk mellan de olika
programmen. Ett annat projekt har gett förbundets
personal verktyg som hjälper dem att tänka genus och
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Årets resultat
VÄSENTLIGA HÄNDELSER SOM HAR
PÅVERKAT DET EKONOMISKA UTFALLET
Det ekonomiska läget i Kalmarsunds gymnasieförbund
har försämrats kraftigt under 2018. Förbundets årsbokslut 2018 visar på ett minusresultat om 20,6 mkr.
Ett negativt resultat har endast varit aktuellt ett år
innan i förbundets historia, år 2013, då resultatet var
minus 0,5 mkr. Vid delårsbokslutet prognostiserades
årets resultat till ett underskott om 24,1 mkr, vilket
alltså ändå innebär en viss återhämtning under hösten.
Skolenheternas samlade resultat visar ett underskott
om 14 mkr (2017; +3,8 mkr, 2016; +3,1 mkr). Skolenheternas underskott beror till stor del på det urholkade medlemsbidraget som ger en alltför låg elevpeng
och därmed svårigheter att få en ekonomi i balans.
Den gemensamma verksamheten (politik, förbundskontor, projekt och satsningar m.m.) bidrar till årets
resultat med 1 mkr. Verksamheten för förbundets
Restaurang och café uppvisar ett överskott om 0,5 mkr
vilket redovisas tillsammans, och är därmed medräknat,
i enheternas utfall.
Utöver detta är det vikande elevunderlaget inom språkintroduktionen en del av det ekonomiska underskottet. De personella och materiella resurserna har inte
kunnat anpassas i samma takt som utbetalningarna
från migrationsverket har minskat. Dessutom påverkas
ekonomin av det faktum att gymnasieförbundet inte
får söka bidrag för de eleverna som går i förbundets
skolor men är bosatta utanför förbundets medlemskommuner. De totala intäkterna från Migrationsverket
är 11,1 mkr för året vilket är en kraftig minskning i jämförelse med när vågen av nyanlända var som störst.
Sedan vågen av nyanlända började, har bidragen från
migrationsverket halverats och reducerat gymnasieförbundet budget med ca 11 mkr.

Resultat mot budget interkommunala
ersättningar 2015-2018, i tkr
Gymnasieelever
inkl. AST och gymnasiesärskoleelever

År

2018

2017

2016

2015

Interkommunala
kostnader

-7 206

-5 276

-3 313

8 954

Interkommunala
intäkter

-2 130

2 648

3 697

6 869

Summa

-9 335

-2 628

384

15 823

FINANSIERING
Finansiering
6%
Finansiering
7%

72%

6%

7%

72%

14%
14%

1%
1%

Statsbidrag
Statsbidrag

Hyresintäkter
Hyresintäkter

Försäljning
Driftsbidrag
från medlemskommunerna
Försäljning
mm mm Driftsbidrag
från medlemskommunerna
Interkommunal
ersättning
Interkommunal
ersättning

Kostnadsfördelning

KOSTNADSFÖRDELNING
12%

8%

Kostnadsfördelning
13%
12%

2%

8%

47%

13%

2%

14%
47%
14%

4%

4%

Administration
Under 2018 beslutades, beräknades och betalades ett Administration
extra bidrag ut till enskilda huvudmän avseende åren
Undervisning
Undervisning
2010-2014. Detta då kommuner/kommunalförbund
är ålagda att göra så när den egna gymnasieverksamheten med givna medel gått med underskott. Frisko-
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Skolmåltid
Skolmåltid
Fastigheter

Fastigheter

Extra
bidragbidrag
friskolor friskolor
Övrigt
Extra
Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning

Övrigt
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lorna erhåller gymnasieförbundets budgeterade elevpeng per program. Går den gymnasiala verksamheten
med underskott har för lite medel delats ut. Bidraget
uppgick till 5,9 mkr och belastar det interkommunala
kontot. Enligt RKR R9 ska inträffade händelser under
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår som finns
oberoende av framtida handlande redovisas som avsättningar. En avsättning får endast redovisas om det
finns ett sannolikt utflöde av resurser för att reglera en
legal förpliktelse, där även en tillförlitligt uppskattning
av beloppet kan göras. Detta innebär att motsvarande
beräkningar för åren 2015-2018 har tagits upp i bokslutet (5,3 mkr) som en avsättning.
Avsättningen för omstruktureringen av Stage4you
(numera Mjölnergymnasiet) är i och med årets bokslut avslutad. Avsättningen gjordes för att täcka den
utfasning av gymnasieverksamhet som beslutades
av förbundets styrelse 2015. Kvarstående avsättning
2018 skulle täcka de hyreskostnader förbundet hade
för lokaler i Torsås som inte längre nyttjas för gymnasieverksamhet. Avtalet avslutades juni 2018.
Kostnaderna för förbundets premier för den förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP) är lägre vid bokslutet i förhållande till den prognos som erhölls vid
delåret 2017 (på vilken budget 2018 baseras). Detta
var känt redan vid delårsbokslutet. Till detta kommer
lägre kostnader för den beräknade löneskatten. Dessa
plusposter nyttjas till viss del för den ökade pensionsskuldens förändring samt något högre skuld för semesterskulden än prognostiserat. Totalt sett resulterar dock finanser, pensioner och semesterlöneskuld i
ett resultat om plus 3 mkr.

Åtgärder som vidtagits under året för att
uppnå budgetföljsamhet
Sammanfattningsvis är årets prognos ett direkt
resultat, och en naturlig följd, av ett mångårigt urholkat medlemsbidrag. Det årliga bidraget från medlemskommunerna, beräknat per invånare 16-19 år, är på
en nivå som är långt ifrån den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats i riket. Gymnasieförbundet
flaggade för detta scenario tidigt på året 2018 och har
med anledning av detsamma haft dialogmöten, om en
nivåhöjning av medlemsbidraget, med medlemskommunerna.

Gymnasieelever

Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2015-2018.

År

2018

2017

2016

2015

Antal elever

542

521

534

530

Antal ASTelever

20

20

20

20

Intäkt per elev
genomsnitt

119 200 kr

111 100 kr 115 500 kr

106 300 kr

Särskoleelever

Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2015-2018.

År

2018

2017

2016

2015

34

35

36

33

370 400 kr

317 900 kr

Antal elever
Intäkt per elev
genomsnitt

411 300 kr 381 000 kr

Andra utbildningsanordnare som eleverna
söker är:
År

2018

2017

2016

2015

Andra kommuner

73

77

91

85

Fristående skolor i
Kalmar

512

522

534

544

Fristående skolor övriga
landet

67

71

38

42

Totalt

652

670

663

671

Gymnasieförbundet har vidtagit ett antal åtgärder för
att få en budget i balans. Förbundet arbetar intensivt
med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med
bibehållen kvalité. Återhämtningen som ändå har skett
mellan prognosen vid delåret och årets resultat kan
härledas till dessa. I åtgärderna ingår bland annat att
se över antal grupper och grupperstorlekar inom förbundets språkintroduktionsprogram. Programmet har
under året sett en avsevärt minskad elevtillströmning.
Nu behöver verksamheten minska, både personellt
och lokalmässigt, och detta ett par år efter en mer än
fördubbling av elevantalet.
Även verksamheten på restaurang- och livsmedelsprogrammet och estetiska programmet ses över. Programmen har stora underskott trots de tidiga åtgärder
som gjordes med start 2015 då förbundet beslutade
att avsluta parallella utbildningar på Ölands Gymnasium och på Stage4you i Torsås. Effekten som gymnasieförbundet hoppades på, att elevantalet på programÅrsredovisning 2018
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men i Kalmars skolor skulle få ett uppsving, uteblev. På
grund av ovanstående, kommer förbundet även under
våren 2019 fortsätta med att jämföra och kartlägga
sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och
skillnader mellan bland annat Kalmarsunds gymnasieförbund och andra kommunalförbund.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär
att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan
blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka
med ca 20 procent fram till år 2027. Elevökningen kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och
analyser för att optimalt möta förändringarna gällande
exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa.
Satsningen på de nya lokalerna, beskrivna ovan, kommer att öka förbundets hyreskostnader med ca 8 mkr.
Till den ökade lokalkostnaden kommer de kostnader som förbundet haft för ensamkommande elever.
Antalet ökade kraftigt med mer än 300 elever under
bara två år. En del av dessa kostnader har finansierats genom migrationsverket men en stor del och en
ökande andel är numera ofinansierad på grund av
åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gällande möjlighet till uppehållstillstånd för
elever på gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som
fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden.
Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför
eventuella lagförändringar (”En attraktiv gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja
och fullfölja en gymnasieutbildning”, ”Det stämmer!
Ökad transparens och mer lika villkor”) som kommer

att påverka ekonomin. Storleken på de ekonomiska
konsekvenserna är svåra att beräkna men förslagen
kommer innebära ökade kostnader både för kärnverksamheten och för den administrativa verksamheten.
En annan ekonomisk utmaning under den kommande
perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesatsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster (förste
lärarreformen). Även om löneökningarna för satsningarna har varit fullt finansierade av staten så finns ingen ersättning för den ökning av pensionskostnaderna
som satsningar faktiskt innebär.

INVESTERINGSREDOVISNING
Ett av förbundets ekonomiska mål är att förbundets
nettoinvesteringar ska självfinansieras. Målet stäms av
under planeringsperioden vilket vid bokslut 2018 innebär en avstämning på åren 2018-2020. Resultat (efter
avdrag för återbetalning till friskolor), avskrivningar
och förändring av pensionsskuld ger ett utrymme för
investeringar om 8,79 mkr för perioden. Årets utfall
för investeringar tillsammans med prognosen för de
två kommande åren uppgår till 21,86 mkr vilket alltså
inte ryms inom givet utrymme.
2018 års negativa resultat reducerar utrymmet för att
självfinansiera förbundets investeringar. Investeringsbudgeten för 2019 är uppräknad med investeringsbehovet i och med flytten till Storken. Dessa två parametrar resulterar i att investeringsutrymmet inte räcker
till de planerade investeringarna under avstämningsperioden. Målet är därmed inte uppfyllt.
De budgeterade investeringarna för 2018 uppgår till
5 mkr. Detta är 2,8 mkr mindre i utrymme än under
2017. Flertalet av de kopiatorer som skulle köpas in
enligt ny policy (till skillnad från förut då de leasades)

Självfinansiering - Investeringar
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Totalt

Prognos 2020

Prognos 2019

Bokslut 2018

Resultat

-3,8

5,3

0,5

-9,5

Avskrivningar

13,2

4,4

4,4

4,3

Förändring av pensionsskuld

-0,6

0,2

0,2

-1,0

Utrymme

8,8

9,9

5,2

-6,2

Investeringar

21,9

5,0

12,3

4,6
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2000
1 700

1500

1 442
1 300
1 190 1 152

1000

1 020

651

500

500
200

0

Gemensam vht Lars Kaggskolan Stagneliusskolan

Bokslut 2018
Bokslut
2018

231
100

69

Budget 2018
Budget
2018

Axel Weüdelskolan Ölands Gymnasium
och komvux

Jenny Nyströmsskolan

är inköpta under 2017 och därmed bidrar de inte med
ett belopp i investeringsbudgeten 2018. Den investeringsplan som Stagneliusskolan har jobbat efter under
tre år avslutades i och med 2017 och skolan har nu fått
en budget för investeringar i anpassad nivå. Totalt sett
har gymnasieförbundet investerat för 4,6 mkr vilket
innebär 91 procent av budget. Motsvarande siffra vid
förra bokslutet uppgick till 97 procent.
Gemensam verksamhet avser investeringsmedel
för den förbundsövergripande verksamheten samt
Restaurang och café. Förbundsövergripande finns en
budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag
från verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd
att främja utveckling av verksamheterna. På denna
post är i stort alla medel nyttjade (0,4 mkr). Restaurang och caféverksamheten har köpt in grytor, frysskåp, nya bänkar och en ugn till förbundets skolkök
och gjort ett visst överdrag på ,från årets början, givna
medel (0,8 mkr) med 0,1 mkr. Tilläggsbudget beslutades under årets slut för uppkomna behov.
Lars Kaggskolans i hög grad tekniska och resurskrävande program är i ständigt behov av modern utrustning för att upprätthålla dagens och framtidens krav.
Detta innebär att inköp av ny utrustning till yrkesprogrammen även i år utgör en stor del av skolans totala investeringsbudget. Vidare har skolan fortsatt det
påbörjade arbetet med att skapa inspirerande och trivsamma lärmiljöer. Vid bokslutet har skolan investerat
1 mkr av den givna budgeten på 1,3 mkr. Utöver inköp
till yrkesprogrammen så har inventarier till gemensamma
klassrum köpts in.

Årets investeringsmedel på Stagneliusskolan har
överskridit sin investeringsbudget med 0,15 mkr
(0,65 mkr). Installation av övervakningskameror i skolan och nya elevskåp på grund av ökat elevantal har
varit de stora kostnaderna utöver mindre inköp för
inventarier till arbets- och klassrum.
Jenny Nyströmskolans investeringar har främst bestått i
förnyade lärmiljöer på skolan. Klassrum behöver skapas
och anpassas till fler flexibla och moderna lösningar i takt
med nya pedagogiska undervisningsmetoder. Utöver detta så har en översyn av skolans belysning gjorts och armaturer är utbytta (0,45 mkr). 1,4 mkr av budget på 1,7 mkr
är nyttjat vid årets slut.
Axel Weüdelskolan har investerat i nyuppsättningar av stolar och bänkar till klassrum och arbetsrum.
Även en investering i skolans entré är gjord under året.
År 2017 gjordes en satsning avseende fysisk hälsa och
motionsredskap köptes in till skolan. Även undervisningsredskap i form av digitala redskap köptes in. Dessa belastar kostnadsmässigt årets investeringsbudget med 0,15
mkr och bidrar till ett mindre överdrag av årets investeringsbudget (0,23 mkr av 0,20 mkr nyttjades).
På Ölands Gymnasium har den digitala utrustningen i skolans klassrum inventerats och setts över. 0,1 mkr har tagits
i anspråk för behovet. Ett mindre överskott motsvarande
Axel Weüdelskolans överdrag återfinns vid årets slut.
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MÅL, BALANSKRAV OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Utöver självfinansiering av investeringar så har förbundet ytterligare tre ekonomiska mål.

Likviditetsmål
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundets genomsnittliga likviditetssaldo uppgå till minst 50 mkr/månad. Målet är uppnått.
Totalt

Prognos
2020

Prognos
2019

Bokslut
2018

Årets likviditetssaldo genomsnitt

65

65

65

65

En månadsutbetalning

56

58

56

54

Soliditetsmål
Under planeringsperioden år 2018-2020 ska gymnasieförbundets genomsnittliga soliditet exklusive pensionsförpliktelserna
minst uppgå till 30% samt bibehålla en positiv soliditet inklusive förpliktelserna.
Totalt

Prognos
2020

Prognos
2019

Bokslut
2018

Soliditetsmål >30%

29 %

32 %

32 %

22 %

Soliditetsmål inkl.
ansvarsförbindelsen >0%

6,7 %

12 %

11 %

-2 %

Målet att bibehålla en positiv soliditet exklusive förpliktelserna är inte uppfyllt. Prognosen för soliditeten exklusive
förpliktelserna, avseende avstämningsperioden år 2019-2021,
anger att målet nås då 2018 års underskott, enligt kalkylerna,
hämtats hem.
Målet att bibehålla en positiv soliditet inklusive
förpliktelserna är uppfyllt.

AVSTÄMNING BALANSKRAV
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att
gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna.
Tabellen ovan visar att gymnasieförbundet inte klarar balanskravet 2018 trots att hänsyn är taget till återbetalning till friskolorna vilken förbundet avräknar vid balanskravsutredningen då
återbetalningen är hänförlig till tidigare år och innevarande år
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Prognos 2021

Prognos 2020

Prognos 2019

Bokslut 2018

0,5

0,5

0,5

-20,7

Återbetalning friskolor

0

0

0

11,2

Balanserat resultat

0,5

0,5

0,5

-9,5

Återställning negativt resultat 2018

4,8

4,8

0,0

0,0

Resultat

5,3

5,3

0,5

-9,5

Årets resultat

enligt RKR R9. De totala utbetalningarna hade dessutom täckts av det sammanlagda resultatutrymme tidigare år genererat. Enligt tabellen visas även förbundets
planering för att återställa det negativa resultatet efter
2018 års bokslut. Ingen återställning sker år 2019. År
2019 fokuserar förbundet på att genomföra de åtgärder som krävs för att komma i ekonomisk balans. Efter
år 2021 är resultatet enligt kalkylen återställt.

Bedömning - god ekonomisk hushållning
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att
räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras
även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att
för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Efter årets ekonomi och resultat så görs bedömningen
att förbundet har en långsiktig god ekonomisk hushållning;
Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med
mål, upprättade planer och program för att följa upp
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.
Förbundet har en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade
förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsättningar för omstrukturering av verksamheter och
dialogmöten med medlemskommuner om nivåhöjning
av medlemsbidraget.

Förbundet har en finansiell beredskap i form av
kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga d.v.s. en
god likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under flera år byggts upp av goda resultat för att kunna
användas till mer ekonomiskt ansträngda år, vilket 2018
har varit.

PENSIONSMEDEL
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden
i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets
pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen.
Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Avsättningar för
pensioner

2,7

1,7

1,8

Ansvarsförbindelse

40,0

36,9

37,3

Särskild avtalspension

0

0

0

Totala pensionsförpliktelser

42,7

38,6

39,1

Återlånade medel

42,7

38,6

39,1

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser
uppställt enligt rek 7.1.

Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser
intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i
balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Se sammanställningstabell ovan.

Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder
för att få en budget i balans. Förbundet arbetar
intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt
med bibehållen kvalité.
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Måluppfyllelse
VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Förbundets tydliga styrkedja tillsammans med skolornas
interna systematiska kvalitetsarbete och en förbättrad
förbundsövergripande uppföljning gör att förbundet har nått
17 av de 23 målen (74 procent). För flertalet av målen har
gymnasieförbundet höjt sina värden. Värt att notera är att
målen för alla verksamhetsmål inom det prioriterade området
Normer, värden och inflytande är uppnådda. Detta ger en bra
grund för skolornas fortsatta arbete mot högre måluppfyllelse
inom Kunskap, utveckling och lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att
fokusera på att utveckla kvaliteten på skolorna inom undervisningsnära målområden.

• Kunskap, utveckling och lärande
• Normer, värden och inflytande
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet
• Digital kompetens
• Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
• Integration

Skolinspektionen har under 2018 genomfört två tematiska
kvalitetsgranskningar på förbundets skolor, en gällande utmanande undervisning för högpresterande elever vid Jenny
Nyströmsskolan skolenhet 3 och en granskning av studie- och
yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram - Stagneliusskolan skolenhet 2. Granskningen "Utmanande undervisning
för högpresterande elever" är avslutad och Skolinspektionen
bedömer att Kalmarsunds gymnasieförbund har vidtagit tillräckliga åtgärder. Gällande granskningen av studie- och yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram ska förbundet före
den 13 september 2019 redovisa vilka åtgärder som vidtagits
så att lärare och studie- och yrkesvägledare har en gemensam
bild av uppdraget med den vida studie- och yrkesvägledningen
samt tydliggöra lärarnas ansvar för att inom den vida studieoch yrkesvägledningen vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i elevernas framtida studie- och yrkesval.
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Måluppfyllelse 2018
MÅL

RESULTAT

MÅL

93 %

90 %

14,7

Över 14,7

Oförändrad

Öka

Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.
Elevernas totala närvaro ska öka.
Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det.
Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet.

7,4

7,5

Nej

Ja

12,9

12

92 %

90 %

8,2 %

7,6

8,2

7,2

7,3

7

6,7

6,2

8,4

7,9

4,4

4,4

Uppnått

Öka

11 %

9%

Uppnått

Ja

Normer, värden och inflytande
Eleverna anser att deras skola som helhet fungerar bra.
Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.
Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt
utvecklingsarbete för att ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.
Andelen aretemeriterade lärare i förbundet ska öka.

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 %.

8,2

6,9

81 %

80 %

20 %

30 %

Uppnått

Ja

Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet ska öka.

7%

11 %

Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt program
ska öka.

45 %

30 %

Uppnått

Ja

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare.
Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka.

Integration

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.

18.
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Uppföljning av prioriterade
målområden
MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över
rikssnittet.
Skolorna framhåller elevhälsateamens tidiga involverande i
snabbare stöd för elever med studiesvårigheter, både i klasserna och individuellt med enskilda elever som en faktor till den
höga måluppfyllelsen. Flera skolor arbetar målmedvetet med
att hjälpa eleverna på “plats” d.v.s. elevhälsateamen (EHT) ute
i ordinarie undervisningsgrupper med eleverna. Skolorna kommer att utveckla kvaliteten i undervisningen genom '' kollegialt
lärande samt en tydligare systematik gällande uppföljning i
arbets- och ämneslag med kvalitetsmått på verksamheten för
högre måluppfyllelse i fokus.
De elever som inte klarat av gymnasieexamen beror i flera
fall på hög frånvaro, många gånger orsakad av psykisk ohälsa.
Skolorna har en handlingsplan med aktiva åtgärder för att öka
elevernas psykiska välbefinnande och minska elevernas upplevelse av stress. För att på ett optimalt sätt hjälpa eleverna
tillbaka till skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer
som t.ex. primärvården och BUP.
Flera rektorer pekar på att av de elever som inte når examen
är det många som inte når målen i de gymnasiegemensamma
ämnena. Skolorna kommer att arbeta för att tidigt upptäcka
dessa elever och identifiera deras behov.

Resultat: 93 procent målet är nått
(mål: över 90 procent)

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med
examen ska vara högre än rikssnittet.
Jämförelsetalet för de elever som tagit gymnasieexamen har
ökat för tredje året i rad och som trenden ser ut kommer
gymnasieförbundet att nå rikets nivå nästa år. Analysen är att
skolorna har lyckats bra med att få eleverna till godkänt i sina
kurser (se ovan) medan andelen elever med riktigt bra betyg är
lägre än i riket. På program där jämförelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste två åren utvecklat undervisningen i
kurserna för att tydliggöra kraven och arbetat medvetet med
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17 av 23
mål är
uppfyllda

det formativa lärandet. Ett arbetssätt som ger eleverna en förståelse för vad som krävs av dem för att nå
ett högre betyg.
Skolorna kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en
ökad måluppfyllelse. Dessutom kommer rektorerna
att utifrån sina skolenheters förutsättningar fortsätta det systematiska arbetet med att diskutera betyg,
betygssättning och hur eleverna ska få fått tillräcklig
information om på vilka grunder betyg sätts.

Resultat: 14,6 målet är inte nått
(mål: över 14,7)

Elevernas totala närvaro ska öka.
Närvaron ligger kvar på samma nivå som förra året.
Flera av gymnasieskolans nationella program har vänt
en negativ trend och har nu ökat närvaron, om än blygsamt. Den stora förändringen i ungdomsskolan ser vi
hos eleverna på introduktionsprogram - språkintroduktion där det skett en betydande minskning av närvaron.
Gymnasieskolorna praktiserar en mer aktiv och tidig
aktivering av stödinsatser för elever med frånvaro.
Rektorerna har varit tydliga mot eleverna när det gäller
att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering till CSN vid hög frånvaro. Detta tillsammans med
en restriktiv hållning till ledighet främjar närvaron.
Under läsåret 2018/19 kommer gymnasieskolorna att
implementera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna
bland personal gällande arbetet med en enskild elevs
höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser
hög frånvaro kan få. Dessutom sätts fokus på hur gym20.
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nasieförbundet ska kartlägga elevers frånvaro och hitta metoder som främjar närvaro.
På språkintroduktion kan nedgången i närvaron till
stor del förklaras av en betydligt oroligare situation utanför skolan. Många elever är i en asylprocess, där de
väntat länge på besked kring uppehållstillstånd. Denna
osäkerhet och väntan, påverkar måendet hos många
elever, vilket i sin tur också påverkar deras närvaro i
skolan på ett negativt sätt. Cirka 20 procent av eleverna
har blivit uppskrivna i ålder och flyttade till andra orter
vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig till och från
skolan. Heltidsmentorerna på Lars Kaggskolan fortsätter utveckla sitt arbetssätt, nu med tydligare fokus mot
att öka närvaron och på andra sätt, tillsammans med
lärarna, skapa bra förutsättningar för lärande.
För vuxeneleverna har närvaron minskat. Många av
eleverna har möten inbokade med andra myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa
möten ibland en hel dag. Den ökade tillgången till
arbete gör att allt fler elever arbetar under sin studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte har närvaroplikt
väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som diskuteras flitigt mellan lärare och elev och vikten av detta.
Skolorna har en organisation som är flexibel och täcker upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven inte
kan närvara.

Resultat: Närvaron oförändrad. Målet är inte
nått. (mål: en ökning)
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Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det
På gymnasieförbundets skolor finns lärare som gör allt
för att eleverna ska känna sig sedda och lyckas med
skolarbetet. Lärarna arbetar medvetet för att eleverna
ska få den hjälp de behöver och önskar. Genom ökad
tydlighet med stöd av digitala hjälpmedel så går det
arbetet framåt. På introduktionsprogrammet framhåller
rektorerna den starkt individualiserade undervisningen som en framgångsfaktor då det skapar starka och
givande relationer mellan eleverna och personalen.
Det finns stora variationer i resultaten mellan
programmen. Det finns självklart inga enskilda enkla
orsaker som förklarar detta utan beror på flera faktorer. Rektorerna konstaterar att relationen mellan elev
och lärare är viktig och anser att lärarkollegiet som
helhet är starka här. Det är ledarskapet i klassrummet
och förmågan att skapa ett gott lärandeklimat som är
avgörande för framgång. Skolorna behöver flytta fram
positionerna ytterligare när det gäller extra anpassningar i klassrummet och rektorerna menar att nya
EHT-rutiner1 kommer att bidra till att eleverna upplever att de får tidigt hjälp och stöd när behov uppstår.

Resultat: 7,4 målet är inte nått (mål: över 7,5)

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Förbundet har under året infört en ny EHT-rutin där gymnasieskolorna har kommit olika långt i implementeringen
av processen. Rutinen möjliggör ökade och mer effektiva
1

Elevhälsateam - kuratorer, skolsköterskor, speciallärare/-pedagoger
och studie- och yrkesvägledare

kontaktytor mellan skolans olika professioner vad gäller
det gemensamma elevhälsoarbetet. En tydligare struktur,
ärendegång, uppföljning och dokumentation är positiva
förändringar i och med den nya rutinen. Vad gäller extra
anpassningar och inkluderande undervisning har skolorna en bit kvar innan lärare automatiskt tänker inkluderande redan när de planerar sin undervisning. Analysen av
enkäten Elevhälsans och lärares samarbete ger en bild av
att flertalet inblandade (nästan 82 procent av lärarna och
EHT) tycker att det finns tydliga rutiner för samarbete
mellan lärare och elevhälsan. 50 procent av lärarna tycker
att elevhälsans personal hjälper dem att bättre förstå och
möta elever i behov av stöd. 39 procent av EHT tycker
att lärare vänder sig tidigt till elevhälsan med frågor kring
elever med behov av stöd.
Arbetet med den nya EHT-rutinen fortsätter, då det i
en modern skola måste arbetas i team runt eleverna
med alla olika professioner. EHTs uppdrag kommer att
förtydligas och skolorna kommer att öka det proaktiva
arbetet gentemot elever med svårigheter i studierna.
Varje arbetslag kommer att ha alla elevhälsans professioner kopplade till sig med möten i olika former. Målet
är ett ökat arbete direkt i klassrummet för EHTs samlade kompetens och färre “en-till-en möten”. Skolorna
kommer att öka tillgänglighet av elevhälsans personal
i klassrummet för att direkt hjälpa läraren att utarbeta
konkreta metoder för stöd och hjälp. Det stöd som ges
behöver komma tidigare än det gör idag.
Skolorna behöver utveckla arbetet kring studieteknik,
stresshantering, fysisk hälsa (sömn, ANDT, kost etc.),
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psykisk ohälsa etc. och i det har EHT en stor del med
insatser direkt ut mot klasser.
Förbundet behöver förtydliga och komplettera den nya
EHT-rutinen och implementera den ytterligare.

Resultat: målet är inte nått

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade
kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.
De vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl
motiverade och drivs på ordentligt av duktiga pedagoger. Skolorna anpassar dessa utbildningar utifrån elevernas behov av kunskaper för att nå målen. Lärarnas
arbete med att aktivt synliggöra målen i kurserna för
eleverna har inneburit en större insikt för eleverna vad
som krävs för de olika betygen, vilket har en positiv
inverkan på resultatet.
Många elever behöver läsa svenska som andraspråk
men för att få fullt studiemedel från CSN måste de
välja ytterligare tre kurser för att de ska nå upp till
heltidsstudier. Eleverna har inte alltid förkunskaper för
dessa ytterligare kurser vilket medför att de inte når
målen för kursen.

Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina
egna insatser i arbetslagen för att öka det kollegiala
lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen.

Resultat: 8,2 målet är nått (mål: minst 7,6)
MÅL FÖR NORMER, VÄRDEN OCH
INFLYTANDE

Eleverna anser att deras skola som helhet
fungerar bra.

Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.

Rektorerna framhåller de mycket goda relationerna
mellan elever och personal på skolorna och att eleverna upplever att det är en bra struktur på undervisningen. Förbundet har hög utbildningsnivå bland personalen och det visar sig i en hög kvalité på undervisningen.
Skolorna har förbättrat sitt arbete i att upptäcka och
utreda kränkningar vilket skapar förutsättningar för
ökad trygghet och trivsel med värdegrundsarbetet i
fokus. Eleverna på gymnasiesärskolan ger särskilt högt
betyg om sin skola.

Eleverna på vuxenutbildningen anser att
undervisningen håller hög kvalitet.

Skolledningen på Axel Weüdelskolan vill framhålla samarbetet i studeranderåden där elever tillsammans med
lärare och rektor kan diskutera verksamheten som en
framgångsfaktor.

Skolorna kommer att fortsätta med ett aktivt arbete
med betygsreflektion i arbetslagen, vilket regelbundet
flikas in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Resultat: 12,9 målet är nått (mål: över 12,0)

Andel avslutade kurser med minst betyget
E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

Resultat: 92 procent målet är nått
(mål: över 90 procent)

Skolorna har mycket kompetenta och engagerade
lärare som ständigt vidareutvecklas i sin profession. För
att ytterligare höja elevernas upplevelse av skolans kvalité kommer delar av lärarkåren att ingå i utbildningsinsatser från Nationellt centrum för svenska (NC).

22.

Alla mål för
Normer, värden
och inflytande
är uppfyllda!

Årsredovisning 2018

Resultat: 8,2 målet är nått (mål: över 7,2)

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Personalen arbetar aktivt för att skapa en bra kultur inom
undervisningsgrupperna och skolan. Lots-/metorstiden inom gymnasieskolan är ett viktigt forum för
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arbete med eleverna kring normer och värden. Skolorna markerar omedelbart mot direkta kränkningar och språkbruk som
inte är förenligt med god värdegrund. EHT kommer in tidigt i
processen med både berörda elever samt övriga elever i klassen om så behövs.
Vuxenutbildningarna har en stor mångfald och det
är naturligt att eleverna accepterar och respekterar
varandra. Personalen arbetar dagligen för att upprätthålla ett
bra arbetsklimat för både elever och arbetskamrater. Vid varje
kursstart tar lärarna upp förbundets riktlinjer för arbetet mot
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Frågor inom detta område måste ständigt prioriteras i en verksamhet där kontinuerligt stora mängder nya personer och personligheter kommer in.

Resultat: 7,3 procent målet är nått
(mål: över 7,0)

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Den stora majoriteten av eleverna tycker att de har studiero
på lektionerna. Lärare jobbar konsekvent med gemensamma
utgångspunkter i förhållningsreglerna kring studiero. I de grupper på gymnasieskolan som det varit oroligt i, har skolan gjort
större insatser med lotsar, lärare och elevhälsan tillsammans.
Studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt
ledarskap i klassrummet. Skolornas övergripande arbete med
normer och värden och det förebyggande arbete som bedrivs av elevhälsan har betydelse för studieron. I detta arbete
har skolorna varit framgångsrika då eleverna upplever att det
råder studiero på lektionerna.
På en av skolorna har ett underlag tagits fram för både elever
och personal med syfte att tydliggöra vilka regler som gäller
under lektionerna, vad de syftar till, vad de praktiskt innebär
samt hur personalen stödjer insatsen och vilka konsekvenser
det blir för elever som bryter mot gemensamt överenskomna
regler.
Inom vuxenutbildning råder hög studiero med tydliga ramar
och regler och där både elever och personal ser skolan som
en gemensam arbetsplats och bägge parter tar sitt ansvar för
studieron.

Resultat: 6,7 målet är nått (mål: över 6,2)
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Fler
möjligheter

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Rektorerna
på
ungdomsskolorna
konstatera att eleverna känner sig trygga i stor utsträckning. Personalen har en god relation till sina elever vilket skapar god trygghet. Inomhuskameror
och skollegitimationer har endast viss effekt vad
gäller ”känslan av trygghet”. Det är snarare i det dagliga arbetet och på det sätt skolans personal arbetar,
som har långtgående effekter. Lärarna vidtar åtgärder
direkt i klassrumet mot alla former av kränkningar. Lärarnas goda relationer med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa frågor ute på programmen påverkar resultatet positivt.
När konflikter mellan elever kommer till ytan markerar skolledningarna kraftfullt genom polisanmälan om
brott misstänkts, samt vidta disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga elever
om att konflikter på skolan tas på allvar.
Vuxenskolorna har en enorm mångfald av elever
och personal och det är naturligt att alla accepterar
varandra. Det är lättare att jobba med vuxna elever ut
detta perspektiv.

Resultat: 4,4 målet är nått (mål: minst 4,4)

Resultat: 8,4 målet är nått (över 7,9)

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att ständigt
förbättra måluppfyllelsen och resultaten
ska öka.

Här är resultatet lågt jämfört med andra ”mjuka” verksamhetsmål. Det finns en inneboende konflikt i frågan
då de nationella examensmålen är starkt styrande
samtidigt som eleverna ska ha ett reellt inflytande över
utbildningen. De statliga ramarna och elevernas rättmätiga krav på inflytande “krockar” med varandra. Det
finns ofta förväntningar från såväl elever som föräldrar
på att ha en större påverkansgrad än vad som lagstiftaren tänkt och inom andra områden än vad som är rimligt. Här finns således ett kunskapsglapp i vad som kan
förväntas inom detta målområde som skolan har stora
svårigheter att hantera. Rektorer uppger att eleverna
har bra inflytande om tidpunkten för prov, redovisningar etc. samt examinationsformer.
Inom vuxenutbildningen ska varje pedagog kontinuerligt informera om målen och syftet med lektionen för
att skapa en dialog mellan lärare och elev kring uppläg24.

get. Samtidigt är det ett komplext uppdrag för läraren
eftersom elever har vitt skilda studietakter och det är
ständigt nya intag av elever i undervisningsgrupperna.
Arbete med den formativa bedömningen är ett led i
arbetet med att skapa en högre delaktighetskänsla hos
eleverna.
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Skolorna har arbetat på mycket olika sätt inom detta
målområde. På Jenny Nyströmsskolan har alla SYLlärare2 samt rektorer fått i uppdrag att göra 3-4 lektionsobservationer för att skapa en överblick hur det
formativa-, inkluderande- och läsutvecklande arbetssättet med digital förstärkning ser ut. Det resultatet är
nu sammanställt och under VT19 bildas TLC3 grupper
som styrs av en SYL och som går under namnet Bättre
tillsammans.
Lars Kaggskolan har arbetat metodiskt med olika KPTspår och ett gemensamt utvecklande av en pedagogisk
2
3

Särskilt yrkesskicklig lärare, gymnasieförbundets benämning på förstelärare
Teacher Learning Community
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Aretemeriterade
lärare 2018

grundsyn kopplat till forskning inom området. Detta
innebär gemensamt lärande genom att ta del av forskning, gemensam diskussion kring det lästa, gemensam
planering för att testa i undervisning och därefter gemensam reflektion, analys och dokumentation.

medarbetarna har fler och fler uttryckt en önskan om
just en aretemeritering.

Stagneliusskolan har genom medel från gymnasieförbundets verksamhetsutvecklingsfond fått en
möjlighet att etablera ett samarbete med Challenging
Learning för att arbeta i enlighet med formuleringen
inom detta målområde. Personalen har drivit ett systematiskt utvecklingsarbete under hela läsåret där ökad
måluppfyllelse varit en central utgångspunkt.

DIGITAL KOMPETENS

Axel Weüdelskolan genomsyras av ett systematiskt
kvalitetsarbete genom månatliga analyser av verksamheten i respektive arbetslag. Organisationen är upplagd
så att det sker kontinuerlig dialog mellan skolledning
och utvecklingssamordnarna samt utvecklingsgrupper. Det är en transparens mellan olika arbetslag och
all dokumentation sker digitalt.

Resultat: målet är nått

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet
ska öka.
Rektorerna lyfter fram att de har många duktiga lärare och det är bra att så många som möjligt av dessa
har möjlighet att genomgå en oberoende meritering.
Många uttrycker att det är den bästa fortbildning de
någonsin har fått, vilket säger någonting om dess höga
kvalité. Det är alltid bra att tvingas titta på sig själv och
sin egen praktik, för att därifrån utvecklas ytterligare.
Genom att kontinuerligt lyfta fram goda exempel bland

Resultat: 11 procent, målet är nått
(mål: över 9 procent)

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Analysen av förbundets arbete med den Digitala agendan visar på en fortsatt god utveckling vilket ger en
god grund för fortsatt arbete med undervisningens digitalisering. Det är viktigt att hålla i satsningen och att
nu göra en ännu tydligare koppling mellan skolutveckling och pedagogisk utveckling i kombination med digitala verktyg. Analysen av enkäten "Digital kompetens"
visar att det finns vissa områden har behov av att fokusera på ytterligare kompetensökning och det finns
behov av att rikta insatser mot nyanställda så att de får
den grundläggande digitala kompetensen tidigt. Tack
vare tillgången till förbundets IKT-pedagoger finns
förmågan att driva kvalitativ kompetensutveckling.
Vidare har fler och fler av förbundets lärare tagit
klivet in i andra ordningens undervisning med digitala hjälpmedel i sin undervisning. Lärare och skolledare
behöver fortsätta den professionella utvecklingen för
att öka elevernas måluppfyllelse och i det sammanhanget blir digitaliseringen en viktig del. Förbundet
befinner sig i ett gynnsamt läge för en fortsatt kraftfull
satsning på digitaliseringen inom skolan.

Resultat: målet är nått
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ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG
UTBILDNINGSORGANISATION
- ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE
Förbundet ska ge alla elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt
gymnasieprogram till elever som ska söka
till gymnasieskolan.
På skolorna är det en mycket bra relation mellan elever och personal samt en hög undervisningskvalité.
Att eleverna trivs på skolan, känner sig trygga samt
upplever i mångt och mycket att deras lärare hjälper dem
i sin undervisning är faktorer som speglas i resultatet.
Lärarna arbetar systematisk med att förbereda eleverna på livet efter gymnasiet. Detta kan bidra till att
eleverna känner sig väl förberedda på fortsättningen när gymnasieutbildningen närmar sig slutet.
Förbundets yrkesutbildningar är väl ansedda i respektive bransch och de flesta yrkeseleverna känner att de
har ett jobb direkt efter utbildningen bara de vill.

Resultat: 8,2, målet är nått (mål: över 6,9)

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 %.
Förbundets gymnasieutbildningar är populära och
de sökande från medlemskommunerna väljer dessa
i hög utsträckning. Det är viktigt att fortsätta visa de
kvalitativa fördelar som det innebär för den enskilde
individen att gå på en skola inom förbundet och som
ger den enskilde Fler möjligheter. Skolorna erbjuder
en god lärmiljö med skickliga och engagerade lärare,
moderna lokaler och en hög grad av digitalisering i
undervisningen vilket bidrar till populariteten.

Resultat: 81 procent målet är nått
(mål: över 80 procent)

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att
bli UF-företagare.
Gymnasieförbundet har minskat sin andel från förra
året. Detta beror till stor del på att teknikprogrammet har tagit bort det som obligatorisk programfördjupning på en inriktning och branscherna på flertalet yrkesprogram rekommenderar antingen högskoleförberedande kurser eller fler yrkeskurser för en
ökad anställningsbarhet direkt efter gymnasieskolan.

Stagneliuskolan har en hög andel UF-företagare då
flera av utbildningarna har det som obligatorium.

Resultat: 20 procent målet är inte nått
(mål: över 30 procent)

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen
ska öka.
I och med utbildningsinsatsen med Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) på Ölands
Gymnasium har det entreprenöriella lärandet ökat
i klassrummet och även helhetstänket med detta
arbetssätt präglar numera arbetet även utanför klassrumssituationen. Axel Weüdelskolan har bedrivit ett
aktivt arbete med detta under flera år då vuxenutbildningen kräver ett entreprenöriellt synsätt på lärandet.
Skolledningen har också detta i åtanke när de t.ex.
rustar upp klassrum eller annan miljö i skolans lokaler.

Resultat: målet är nått
INTEGRATION

Andelen elever som får studiehandledning
på modersmålet ska öka.
På en av förbundets skolor finns personal som har
arbetat som lärare i sina tidigare hemländer som ger
elever, främst på IMS studiehandledning på modersmål. I samarbete med BIU4-online har förbundets
elever haft möjlighet att få studiehandledning på modersmålet. I yrkeskurser har det varit svårt att nyttja
BIU då läraren som handleder dem inte har kunskap
i ämnet vilket medför låg nyttjandegrad i yrkeskurser.
Förbundet har haft en koordinator under två år som
skapat strukturer och rutiner för verksamheten. När
koordinatorn, som var projektfinansierad drogs in
sjönk antalet deltagare. Frågan om utformandet av
studiestöd på modersmål behöver lyftas, både på skoloch förbundsnivå.

Resultat: 7 procent målet är inte nått
(mål: över 11 procent)

Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt
program ska öka.
Skolorna har bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete under flera år som nu ger resultat. Arbetslagen
4
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Blekinge Integrations- och Utbildningscenter
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arbetar lösningsfokuserat för att ge så många elever som möjligt att läsa behörighetsgivande ämnen. En stor insats från lärarna har bidragit till att detta mål har nåtts samt att det stora
antalet elever som kom 2015/16 nu har fått den tid de behövde
för att bli klara.

Resultat: 45 procent målet är nått
(mål: över 30 procent)

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
En stor gemensam satsning inom förbundet tillsammans med
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har genomförts. Förbundet har dessutom flera utbildade SKUA-utvecklare5 vilka har varit navet i en omfattande kompetensutveckling brett över skolorna. Denna styrning har resulterat i att
lärarna fått en ökad kompetens inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. De lärare som gick första året har goda
erfarenheter av denna utbildning och har spridit en positiv bild
av utbildningen och dess effekter på undervisningen. Genom
att fortsätta att erbjuda kompetensutveckling i språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt kommer fler och fler lärare
på skolorna att få möjligheten att utveckla kompetenser inom
området.

Resultat: målet är nått

DET ARBETSPLATSFÖRLAGDA LÄRANDET REDOVISNING GÄLLANDE AVGÅNGSELEVER VÅREN 2018
Samtliga elever inom avgångsklasserna i juli 2018 som gick
på yrkesprogram har blivit erbjudna 15-20 veckor (gymnasieskolan) respektive 22 veckor apl (gymnasiesärskolan). Några
inriktningar av gymnasieförbundets yrkesprogram har svårigheter att fullt ut hitta ändamålsenliga apl-platser (ca 20 av 280
elever juni 2018). Vid de tillfällen som en arbetsgivare inte
har möjlighet att ha eleven kvar (för få uppdrag eller liknande
orsaker) ordnar skolorna en annan apl-plats omgående.
Alla apl-platser kan inte erbjuda alla moment inom yrkeskurserna, men genom att elever byter apl-platser täcker de
olika arbetsplatserna tillsammans utbildningarnas innehåll. Alla
elever har fått möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och
skaffa sig en yrkesidentitet. De har också fått en ökad inblick i
yrkesgemenskapen kopplat till programmet via apl.

5

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
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Vid besöken, som görs regelbundet på apl-platserna tar lärarna upp den generella arbetsmiljön,
där diskuteras även värdegrundsfrågor, då framförallt hur du förhåller dig till andra på en arbetsplats. På så sätt får skolorna god kännedom om
värdegrundsarbetet. Skolornas uppfattning är att arbetsplatser jobbar idag mycket med värdegrund och jämställdhet.
Skolorna lyfter möjligheterna till och nyttan med handledarutbildning kontinuerligt i programråden och erbjuder olika lösningar på olika program utifrån de olika
branschernas förutsättningar. Vissa program genomför egna handledarutbildningar som alla handledare
blivit erbjudna och stort sett alla program presenterar skolverkets webbaserade handledarutbildning. Två
av förbundets program har inte erbjudit handledarutbildning aktivt under det gångna läsåret.
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Patientsäkerhetsberättelse
Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI). Verksamhetsplanen har reviderats under 2018.
Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser är en stående punkt på dagordning i EMI:s yrkesnätverk som träffas 1 ggr/
månad. Under året har en avvikelserapport inkommit till verksamhetschefen kring om rutiner kring första hjälpen i samband
med skada samt tillträde till skolsköterkas rum. En avvikelserapport rörande inloggning i PMO har också inkommit.
Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för
att överensstämma med aktuell lagstiftning och underlätta i
det dagliga arbetet. Metodhandboken har under året uppdaterats bland annat med ny handlingsplan för diabetes, ett nytt
dokument under egenvård; en folder om kost, sömn, motion,
avslappning som kan användas med eleverna. Dessutom har
lathunden för PMO-funktionalitet uppdaterats. Läkemedelslistan har också reviderats genom samordnande skolsköterskas
och skolläkaren försorg
Vaccinationsordination görs av skolläkare. Rutiner för säker
hantering finns och följs. Alla vaccinationer dokumenteras i
PMO och Inera. Samtliga elever inom fordonsprogrammet
och byggprogrammet/måleri har genomgått spirometriundersökning och obligatorisk läkarbedömning. Eleverna inom
vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet är, enligt rekommendation från socialstyrelsen och krav
från Kalmar kommun, screenade för tuberkulos inför praktik
i kommunal verksamhet. Samtliga elever på nationella program erbjuds ett hälsobesök i enlighet med skollagen. Antalet
genomförda hälsobesök ska, enligt verksamhetsplanen uppgå
till 75 %. Målet är uppnått.
All personal inom EMI har adekvat utbildning och arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förbundet
har under året bytt skolläkare. Eleverna har tillgång till skolläkare genom särskilt tecknat avtal som omfattar 24 timmar
i månaden. Med sin medicinska kompetens medverkar skolläkaren i arbetet med verksamhets- och kompetensutveckling
liksom i systematisk utvärdering av elevhälsans verksamhet.
Skolläkaren arbetar även som medicinsk konsult för varje elev
med medicinska/psykosociala svårigheter som hindrar elevens
Årsredovisning 2018 29.

171

inlärning för att nå skolans kunskapsmål. Skolläkaren
har också ansvar för generella läkemedelsdirektiv,
bedömning av skolsköterskans kompetens att självständigt utföra vaccinationer (värdering av formell
kompetens) samt Lex Maria-anmälan.
Samtliga skolsköterskor har utöver grundutbildning
en specialisering för arbete inom skolan inklusive vaccinationsbehörighet. Samtliga skolsköterskor deltar i
den årligen återkommande Skolsköterskekongressen
som anordnas av Riksföreningen för skolsköterskor.
Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund lägger
stor vikt vid att säkerställa att all personal inom EMI får
kontinuerlig och likvärdig fortbildning för att upprätthålla lagstadgat kompetenskrav kopplat till legitimerade yrkesgrupper. Skolsköterskorna har regelbunden
handledning av legitimerad psykolog.
EMI:s nätverksträffar har bland annat innehållit föreläsningar av Obesitasteamet från barnkliniken, Kalmar
Länssjukhus, läkare från hudkliniken i Kalmar, barnläkare och fysiolog kring diabetes, specialistläkare från
kvinnokliniken ENDOMETRIOS, samt representanter
30.
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från ”flyktinghälsan” kring information om ny verksamhet, gruppstöd för ungdomar med psykisk ohälsa
efter krig och flykt, hälsoteam över 18 år samt allmän
flyktingmottagning. EMI har dessutom haft två utvecklingsdagar med om förebyggande och hälsofrämjande
arbete, stress och livsstil.
Samordnande skolsköterskor och skolläkare i länet
träffas 1 gång per termin.
Elever och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet genom samråd vid akuta ärenden där medgivande alltid krävs från vårdnadshavare/myndig elev vid
planering och genomförande av åtgärder. Dialog förs
med vårdnadshavare/myndig elev, rektor och övrig
elevhälsa vid enskilda elevärenden.
Skolsköterskorna har under året varit delaktiga i implementering av ny stödprocess för elevhälsan som syftar
till tidiga insatser i forma av extra anpassningar och
ett nära hälsofrämjande och förebyggande samarbete
mellan den samlade elevhälsan och lärarna.
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Personalförhållanden
Antal anställda

Totalt

Kvinnor

Män

Antal årsarbetare av månadsavlönade

577

350

227

Antal månadsavlönade

613

370

243

100 %

60 %

40 %

529

329

200

100 %

62 %

38 %

84

42

42

100 %

50 %

50 %

Antal timmar omräknat till årsarbetare

11,7

6,3

5,4

Medelålder

47,3

47,8

46,5

96,3 %

96,3 %

96,1 %

Andel kvinnor/män av månadsavlönade
Tillsvidareanställda
Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Andel kvinnor/män av visstidsanställda

Timavlönade 2018

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda
Genomsnittlig syss.grad

TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA
Under 2018 minskar antalet anställda något. I december 2018 har förbundet 613 månadsavlönade medarbetare
vilket är en minskning med fyra medarbetare sedan december föregående år. Tillsvidareanställda medarbetare
uppgår till 529, jämfört med 521 föregående år. Antalet visstidsanställda medarbetare är 84 medarbetare, en
minskning med 9 medarbetare. En stor del av de visstidsanställda består av vikariat för sjukskrivna och föräldralediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas.

KÖNSFÖRDELNING
62 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare
där ca 60 procent är kvinnor. Läraryrket anses fortsätta vara kvinnodominerat vilket gör det svårt vid rekrytering
att få sökande av det underrepresenterade könet. Detta försvårar i sin tur möjligheten att upprätthålla en jämn
könsfördelning.

PERSONALOMSÄTTNING OCH PENSIONSPROGNOS
Personalomsättningen visar andelen anställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda.
Personalomsättning

inkl egen begäran och
pension
egen begäran
Pension/sjukersättning
1

(snittanställda
ack 522 )

2018

(snittanställda
ack 520)

2017

Antal
2018

Antal
2017

Riket
20161

8,61 %

8,85 %

45

46

8,8 %

5,74 %

6,73 %

30

35

2,87 %

2,12 %

15

11

Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016
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613

Antalet månadsavlönade per år

Antal anställda
Förbundet har en minskning med fyra
medarbetare från föregående år.

407

750

700

650

LÄRARE

600

är anställda i gymnasieförbundet.
550

60 %

av de månadsavlönade i
förbundet är kvinnor.

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anställningsform
(antal)

84

40 %

av de månadsavlönade i
förbundet är män.
529

Tillsvidareanställda

Antal kvinnor/män som är tillsvidareanställda

200

329

Män
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Kvinnor

Visstidsanställda

Antal kvinnor/män som är visstidsanställda

42

42

Män

Kvinnor

176

Under 2018 slutade 45 medarbetare sin anställning
inom förbundet vilket är ungefär samma antal som de
senaste åren. 30 medarbetare slutade på egen begäran, en minskning med fem medarbetare sedan föregående år. Avgångsorsak pension/sjukersättning ökade
däremot med fyra medarbetare. Förbundet ser en ökning i pensionsprognosen de kommande åren.
En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara
positiv då det kan bidra till utveckling för verksamheten. Om personalomsättningen är för hög kan den
dock leda till ett stort kompetenstapp och kostnader i samband med rekrytering och upplärning av ny
personal. I jämförelse med riket 2016 ligger gymnasieförbundet på ungefär samma nivå när det gäller den
totala personalomsättningen. Det är svårt att få tag
på statistik över personalomsättning på nationell nivå,
därav siffran från 2016.

Pensionsprognos
Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47 år 2018,
står förbundet inför stora utmaningar vad gäller pensionsavgångar och nyrekryteringar de kommande
åren.
Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en
pensionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 69
(13 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar
varav 50 (9,5 procent av tillsvidareanställda) är lärare.
Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 14 procent
som går i pension inom perioden. Inom en 10-årsperiod blir motsvarande siffror 141 medarbetare (27 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 92
medarbetare (19 procent) är lärare. Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 24 procent. Med tidigare er-

farenhet av rekryteringar och antal sökande per tjänst
bedöms förbundets största utmaning bli att rekrytera
rektorer, elevhälsa och framför allt lärare. För lärare är
rekryteringssituationen svårare med kraven på legitimation och rätt behörighet.
Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografisk enligt
SKL:s rapport ”Sveriges viktigaste jobb inom förskolan
och skolan”. Många flyttar till större städer och orter
men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt
SKL. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb
och arbetsgivare än tidigare.
Konkurrensen om kompetent personal kommer att
öka och måste mötas med strategiska beslut och
handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda attraktiva
arbetsförutsättningar både för nuvarande och potentiella framtida medarbetare. Som ett led i detta har
förbundet tagit fram ett personalpolitiskt program
med utgångspunkt i de kärnvärden som gymnasieförbundet gemensamt har tagit fram i ett varumärkesarbete. För att säkerställa rätt kompetens i tillräcklig
omfattning och utveckla en attraktiv arbetsplats har
förbundet även tagit fram en kompetensförsörjningsplan för att möta de kommande utmaningarna.

Rekryteringar
Under året har rekrytering fortsatt vara en stor arbetsuppgift. Under år 2018 annonserade förbundet 73 st
tjänster externt. Ett par tjänster rekryterades även internt. 56 st av annonserna var kategoriserade under
”pedagogiskt arbete”.
För att nå ut till fler potentiella medarbetare har förbundet påbörjat ett arbete med rekrytering i sociala medier
som en alternativ kanal i rekryteringsprocessen.
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
Frisknärvaro
Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisknärvaro är andelen medarbetare som inte har någon
sjukdag under året. Statistiken visar frisknärvaron från
januari t.o.m. november månad.
Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet har är nästan
oförändrat från föregående år. Den totala frisknärvaron i jannov 2018 är 44,4 procent i jämförelse med 2017 då den var
44,6 procent.
Frisknärvaro
2018

Antal friska
jan-nov

Antal personer
jan-nov

Frisknärvaro
jan-nov

Alla kön

236

532

44,4 %

Man

107

189

54,6 %

Kvinna

129

343

37,6 %

Antal friska
jan-nov

Antal personer
jan-nov

Frisknärvaro
jan-nov

Alla kön

237

531

44,6 %

Man

100

183

54,6 %

Kvinna

137

348

39,4 %

Frisknärvaro
2017

Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig ordinarie arbetstid beräknat i timmar. Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger under 2018 på samma nivå i jämförelse med föregåJan - Dec
2018

Jan-Dec
2017

Riksnivå medelvärde 2017

4%

4%

7%

46,5 %

46,3%

46,8 %

5%

4,8 %

7,7 %

4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår

2,6 %

2,6 %

4,4 %

5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre

2,2 %

3,5 %

5,9 %

6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år

2,3 %

3%

6,6 %

6%

5%

7,7%

Total sjukfrånvaro
1. Total sjukfrånvaro ackumulerad
2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron
(60 dagar eller mer)
3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår

7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.
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ende år. I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för
kommuner i riket år 2017 är sjukfrånvaron i förbundet
fortsatt låg.

varit rehabilitering och arbetsanpassning 30 procent,
fysisk arbetsmiljö 27 procent och 9 procent till hälsa
och livsstil.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Sammanlagt har 23 medarbetare besökt arbetsmiljöenheten varav 65 procent är kvinnor och 57 procent
är män.

Vid förra årsredovisningen var åldersgruppen 29 år
eller yngre den grupp där sjukfrånvaron ökat något. I
årets redovisning har sjukfrånvaron minskat något för
gruppen. Däremot har sjukfrånvaron ökat 1 procent
för åldersgruppen 50 år eller äldre.

Långtidssjukskrivna
Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtidssjukskrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den
totala ackumulerade sjukskrivningen är 46,5 procent,
ungefär samma nivå som föregående år, 46,3 procent.
Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen och det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.

Friskvård
Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete
erbjuds förbundets medarbetare möjlighet att välja
ekonomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsaktivitet eller en friskvårdstimma per vecka beroende på
sysselsättningsgrad. Under 2018 använde 197 medarbetare friskvårdsbidraget vilket motsvarar 32 procent
av månadsavlönade medarbetare. År 2017 nyttjade
32 procent friskvårdsbidraget. Det finns också möjlighet för medarbetarna att, istället för friskvårdsbidrag,
använda sig av friskvårdstimme vilket innebär en möjlighet att träna 1 timme/vecka på arbetstid.

ARBETSMILJÖENHETEN
Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kalmar
kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra
kunder i arbetsmiljöarbetet att behålla det friska friskt
och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla
typer av risker i arbetsmiljön.
Under 2018 har Kalmarsunds gymnasieförbunds samarbete med arbetsmiljöenheten främst präglats av rehabilitering och arbetsanpassning. Totalt har 143 timmar
nyttjats. De största tjänsterna som förbundet nyttjat har

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds
gymnasieförbund och arbetsmiljöenheten tecknat
ett nytt avtal. Det nya avtalet innehåller mer fokus på
hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Arbetsskador och tillbud
Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till
olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i
arbetet för att kunna förebygga och förhindra riskerna
i fortsättningen.
Kalmarsunds gymnasieförbund har kända rutiner
för risk-, tillbuds- och arbetsskadeanmälningar.
Under 2017 tog förbundet fram ett eget digitalt verktyg för anmälan av tillbud och risker. Syftet var att det
skulle bli enklare att göra en tillbuds- eller riskanmälan.
Chefen får en kopia av anmälan och därmed informationen snabbare. En annan fördel av digitaliseringen är
att statistik, både på enhetsnivå, och på central nivå
blir enklare att sammanställa och bidrar därmed till en
bättre översikt över vad som behöver åtgärdas.
Under 2018 har sju arbetsskador eller allvariga tillbud
rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Två olyckor/allvarliga tillbud ligger under kategorin ”elektricitet”, två
under fallskador, två under hot, en under annan orsak.
Antalet anmälda tillbud under 2018 uppgick till 24 st.
Fem risker är också anmälda. Antalet anmälda tillbud
under 2017 uppgick till sju stycken. Det nya digitala
rapporteringssystemet har blivit känt i organisationen.
Chefer och skyddsombud har fått utbildning i systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) där det digitala verktyget
informerats om vilket har bidragit till att fler har anmält tillbud och risker. Största delen av rapporterade
tillbud, 48,3 procent, ligger under kategorin ”skada av
person (fysiskt, även oavsiktligt)”
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IMPLEMENTERING AV DET PERSONALPOLITISKA PROGRAMMET

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SYSTEMATISKA
ARBETSMILJÖARBETET (SAM)
Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs
på varje enhet men också på en central nivå. Syftet
med uppföljningen är att undersöka hur det systematiska arbetet har fungerat under året och om det
bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på enkäten är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare
samt arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift.
Under 2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur
frågorna hänger ihop med föreskriften kring systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar
sammanställs och diskuteras i de lokala samverkansgrupperna och eventuella förbättringar ska sammanställas i en handlingsplan för att sedan genomföras
och följas upp.
Uppföljningen för 2018 visar att det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns
rutiner och policys som är kända i organisationen,
samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med
arbetsmiljöenheten är väl fungerande. I slutet av året gick
medarbetarenkäten ut till medarbetarna i Kalmarsunds
gymnasieförbund. Under våren 2019 ska resultatet
följas upp och utifrån det ska handlingsplaner utformas.
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Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund fattade
beslut om det personalpolitiska programmet hösten
2017. Nu arbetar förbundet vidare med implementering av programmet. Under tre terminer med start
våren 2018 kommer cheferna att utbildas i metoder
för implementering med följande syfte och mål.

Syfte
Skapa förutsättningar för alla medarbetare och ledare
att göra det personalpolitiska programmet till sitt eget.

Mål
Alla medarbetare känner till och har getts möjlighet att
sätta sina egna ord på vad de olika delarna innebär för
mig på min arbetsplats.
Det personalpolitiska programmet levandegörs
och bidrar till att medarbetarna känner en ökad trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang.

Urval
Förbundet kommer att utgå från följande tre hörnstenar:
Medarbetarskap
Ledarskap
Hållbart arbetsliv
Gymnasieförbundets chefer tar därefter det personalpolitiska programmet vidare och levandegör det
på respektive enhet. I förbundets strävan att fortsätta vara en modern, attraktiv och utvecklande arbetsplats utgör det personalpolitiska programmet en viktig
grund för att leva upp till förbundets gemensamma
kärnvärden.
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Elevernas förstahandsval/organisation
exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

Behöriga Antagna efter
1:a handsreservval
antagning

Program läsår 2018/2019

Organisation

Barn- och fritidsprogrammet, JN

68

61

64

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK

54

52

60

Ekonomiprogrammet, ST

160

148

156

El- och energiprogrammet, LK

66

55

63

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

16

21

19

Estetiska programmet, dans, JN

6

14

15

Estetiska programmet, estetik och media, JN

16

20

22

Estetiska programmet, musik, JN

16

17

18

Estetiska programmet, teater, JN

10

8

7

Fordons- och transportprogrammet, LK

26

38

24

Handels- och administrationsprogrammet, ST

34

25

30

Hantverksprogrammet, frisör, LK

18

17

16

Hantverksprogrammet, styling, LK

18

13

16

Hotell- och turismprogrammet, JN

26

15

19

Naturvetenskapsprogrammet, JN

32

29

31

Naturvetenskapsprogrammet, LK

128

96

96

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

46

31

35

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

160

156

157

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och idrott, ST

32

38

31

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och säkerhet, ST

32

27

29

Teknikprogrammet, LK

128

127

126

VVS- och fastighetsprogrammet, LK

14

8

12

Vård- och omsorgsprogrammet, JN

34

35

31

1 140

1 051

1 077

Summa
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Verksamhetsberättelser från
våra skolor/enheter 2018
40.
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Axel Weüdelskolan
& Mjölnergymnasiet
EKONOMI
Axel Weüdelskolan tillsammans med Mjölnergymnasiet
uppvisar efter 2018 ett resultat om minus 0,7 mkr. Underskottet är en direkt följd av de kostnader Axel Weüdelskolan haft
för att möta behovet och utföra de utbildningsinsatser skolan
har varit ålagda i och med “utbildningsplikten” vilken infördes
2018. I samband med att regeringen den 1 januari 2018 införde
en utbildningsplikt, tillfördes kommunerna medel för att bättre kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända. Medlen
fördelas till kommunerna genom att schablonersättningen för
mottagandet av nyanlända har höjts med totalt 4 800 kronor
per mottagen under 65 år. De riktade bidrag huvudmännen
erhåller för ändamålet inkommer endast till kommuner. Ingen
ersättning för verksamheten har kommit skolan och förbundet
tillhanda under året. Axel Weüdelskolan har utökat verksamheten med två grupper inom SFI (1,8 tjänst) samt avsatt en 0,5
tjänst för FIVO (förberedande inför vård och omsorg).
Till denna ekonomiska utmaning kommer de kostnader Axel
Weüdelskolan under 2018 belastats med från de fristående
huvudmän som etablerat sig i kommunen och erbjuder SFIundervisning. Axel Weüdelskolan blir debiterade för de elever som går svenska för invandrare hos den fristående huvudmannen och vilka inte tillhör etableringen (där kostnaden debiteras kommunen). Kostnaden för 2018 uppgår till 0,3 mkr.
Verksamheten i Torsås på Mjölnergymnasiet har en budget i
balans.
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
Elevernas totala närvaro ska öka.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade
kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.

Målet är inte nått för skolan som helhet. Lärvuxeleverna har dock ökat sin närvaro. Den ökade tillgången
till arbete gör att allt fler elever arbetar under sin
studietid. Eftersom vuxenutbildningen inte har närvaroplikt väljer eleven att arbeta. Närvaro är något som
diskuteras flitigt mellan lärare och elev och vikten av
detta. Många av våra elever vill snabbt igenom systemet och vidare ut i vidarestudier eller arbete så därför är det viktigt att de är med vid varje tillfälle. Däremot så är det andra faktorer som oftast spelar in t.ex.
möten med andra myndigheter, arbete etc.

Andel avslutade kurser med minst betyget
E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

Skolan har en organisation som är flexibel och täcker
upp de kunskapsluckor som uppstår om eleven inte
kan närvara. Lärarna arbetar aktivt med detta och skolledningen anser att eleverna får väldigt mycket information om de inte är närvarande.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Skolan har nått målet med bred marginal. Det låga
värdet på enkätsvaren från eleverna på lärvux i Torsås
speglar inte de samtal rektor har haft med eleverna.
De är också mycket nöjda med undervisningen.
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Skolan har nått målet. Jämförelsetalet har ökat vilket
är positivt och ett aktivt arbete med att synliggöra
målen i kurserna för eleverna har inneburit en större
insikt för eleverna vad som krävs för de olika betygen.
Skolan kommer att fortsätta med arbetet med betygsreflektion i arbetslagen, vilket flikas in i det systematiska kvalitetsarbetet en gång per månad.

Skolan har inte nått målet. Gymnasiekurserna är den
skolform som ligger längst ifrån rikets värden, samtidigt som de andra ligger strax under eller betydligt
över riket. En stor andel av de ej godkända betygen är
där kursen görs som prövning. Det har skett en viss
förbättring under höstterminen 2018 tack vare ett
nytt arbetssätt då skolan erbjuder flex-studier (fler
träffar med läraren än vid prövning) i stället för prövningar med högre måluppfyllelse som följd.
Lärarna har kompetensutvecklats och detta kommer
vara prioriterat i skolans KPT-plan under verksamhetsåret 18/19. Varje arbetslag avsätter tid för att analysera
verksamhetsmålen, bl.a. betygsresultaten en gång per
månad
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Eleverna på vuxenutbildningen anser att
undervisningen håller hög kvalitet.
Skolan har nått målet. Axel Weüdelskolan har mycket kompetenta och engagerade lärare som ständigt
vidareutvecklas i sin profession. Studerandeeråden är
en viktig faktor där en diskussion förs med elevrepresentanter kring undervisningens kvalité bland annat
utifrån trivselenkäten.

Eleverna anser att deras skola som helhet
fungerar bra.
Skolan har nått målet och skolledningen lyfter fram
vi-känslan som både elever och personal vittnar om
som en faktor för de höga omdömena från eleverna. I studeranderåden där elever tillsammans med
lärare och rektor kan diskutera förbättringar och belysa framgångsfaktorer.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Målet är nått. Axel Weüdelskolan är en skola som
har en enorm mångfald och det är naturligt att man
accepterar och respekterar varandra. Personalen
arbetar dagligen för att upprätthålla ett bra arbetsklimat för både elever och arbetskamrater. Vid varje
kursstart tar lärarna även upp förbundets riktlinjer för
arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och
trakasserier.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Målet är nått för skolan. Både elever och personal
ser skolan som en gemensam arbetsplats och bägge
parter tar sitt ansvar för studieron.

lektionen så skapar det en dialog mellan lärare och
elev kring upplägget. Samtidigt är det ett komplext
uppdrag för läraren eftersom elever har vitt skilda
studietakter och det är ständigt nya intag av elever
i undervisningsgrupperna. Skolans arbete med den
formativa bedömningen är ett led i arbetet med att
skapa en högre delaktighetskänsla hos eleverna.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att ständigt
förbättra måluppfyllelsen och resultaten
ska öka.
Målet är uppnått då skolan genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete genom månatliga analyser av
verksamheten i respektive arbetslag. Organisationen
är upplagd så att det sker kontinuerlig dialog mellan
skolledning och utvecklingssamordnarna samt utvecklingsgrupper. Det är en transparens mellan olika
arbetslag och all dokumentation sker digitalt.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet
ska öka.
Målet är uppnått men skolledningen är däremot
inte nöjd eftersom skolan inte fick utökning av SYLlärare. Två SYLare räcker inte till för att gynna den
pedagogiska utvecklingen i den utsträckning ledningen
önskar. Att locka med en SYL-tjänst ökar motivationen
för lärare att vilja lägga den tid som en aretemeritering
kräver.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Skolan har nått målet. Skolan har en enorm mångfald av elever och personal och det är naturligt att de
accepterar varandra. Personalen arbetar dagligen för
att upprätthålla ett bra arbetsklimat för både elever
och personal. Alla ser det som en gemensam arbetsplats för både elever och personal.

Skolan har nått målet genom att skolledningen aktivt
arbetar med att skolan ska genomsyras av en delakultur som sker digitalt. Skolan har en gemensam TeamDrive där all personal har tillgång till material som sker
i de olika arbetslagen. All dokumentation gällande systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete m.m. sker via gemensamma reflektionsdokument.
Eleverna har individuella upplägg på sina studier vilket
ställer höga krav på pedagogernas planering och genomförande av lärandet via digitala verktyg.

Eleverna ska känna att de har inflytande över
utbildningen.

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka.

Skolan har nått målet. Eftersom varje pedagog kontinuerligt ska informera om målen och syftet med

Målet är nått. Skolan har bedrivit ett aktivt arbete med
detta under flera år då vuxenutbildningen kräver ett
entreprenöriellt synsätt på lärandet. Skolledningen har

Eleverna känner sig trygga i skolan.
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också detta i åtanke när man t.ex. rustar upp klassrum
eller annan miljö i skolans lokaler. Dessutom har skolan
frivilliga forum där elever kan komma för att få stöttning i sitt skolarbete, det finns pedagoger tillgängliga
men det är en utgångspunkt att eleverna ska träffa varandra och stötta varandra.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan har ökat i användningen
av rubricerat arbetssätt, men hela skolan är ännu inte
med, dock är detta synsätt väl implementerat i verksamheten. Kanske inom en framtid att skolan har detta
som ett mål för kompetensutvecklingen.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Axel Weüdelskolan har fortfarande ett positivt inflöde
av elever inom alla utbildningsformer. Det stora intresset för skolans utbildningar medför dock utmaningar
vad gäller lokalförsörjning. Dessutom så har skolan
utökat verksamheten i snabbare takt än utökningen
inom personalstyrkan. Vuxenutbildningen är en svårbedömd verksamhet utifrån lokal- och bemanningsplanering. Skolledningen ser ett osäkert budgetläge
både nationellt och lokalt som påverkar verksamheten.
Skolledningen har under det gångna året förändrat
verksamheten på Svenska för Invandrare (SFI) så att
44.
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skolan följer de lagkrav som ställs gällande tiden på SFI.
Detta får ekonomiska konsekvenser då Axel Weüdelskolan enbart, enligt gällande avtal 2018, fått ersättning
upp till 525 timmar. Tiden utöver har inte reglerats. Det
är en ändrad målgrupp som ökat i verksamheten vilken behöver mer tid på SFI. Avtalet är inför 2019 omförhandlat (se nedan). Under 2018 etablerades en ny
aktör inom SFI vilken ekonomiskt ersätts av Axel Weüdelskolan och Kalmar kommun. Antalet som väljer att
utbilda sig hos annan aktör är svårt att prognostisera
vilket föranlett ett underskott för SFI under gällande
budgetår.
Skolledningen har haft en tydlig vision och fokus på att
Axel Wüdelskolan är en gemensam skola/arbetsplats.
Arbetet har haft en tydlig linje utifrån personalpolitiska
programmet och intensifierades under andra halvåret.
Vuxenutbildningen har i uppdrag att synliggöra möjligheterna till studier i vuxen ålder (reformen: Rätten till
komvux). Därav har budgetposter såsom marknadsföring och kompetensutveckling utnyttjats till fullo.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Skolan arbetar med att möta elevernas individuella behov. Detta görs genom att erbjuda studier vid olika tider och kontinuerligt under året inom alla utbildningar
samt genom att erbjuda undervisning reguljärt, kväll,
flex och på distans. Skolledningen ser att Kalmarsunds
gymnasieförbund har möjlighet att bedriva distansstudier på grundläggande och gymnasial nivå. Ytterligare
organisatoriska förändringar och utmaningar avser Ut-
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bildningsplikten i samverkan med Arbetsförmedlingen
och Kalmar kommun, Nationella yrkespaket i samverkan med Arbetsförmedlingen och Kalmar kommun
samt kommande YH-utbildningar.
Utöver ovanstående så behöver enheten anpassa sig
till återtagandet av lokalytor som i dagsläget används
av Gymnasiesärskolan och IM-bas.
Det nya avtalet gällande SFI som innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund får betalt per erbjuden timme
under hela etableringstiden (2 år) träder i kraft den 1:a
januari 2019. Avtalet innebär att undervisningen för
den nu ökande grupp elever som behöver mer tid för
att nå de eftersträvade målen kommer att bli finansierad på ett annat sätt än tidigare.
Skolan har en aktiv och driven ledningsgrupp samt nyfiken och kompetent personal med en god samverkan
med externa aktörer/myndigheter. Detta utgör grunden och ger fler möjligheter.
I skolans omvärld finns det vissa osäkerhetsfaktorer som kan ha stor inverkan på skolans verksamhet.
Till exempel osäkerhet kring vilken inriktning Kalmar
kommun kommer ta kring frågor inom integration/utbildning/arbetsmarknad, den nationella utvecklingen
gällande statsbidrag och andra satsningar inom vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingens eventuellt förändrade uppdrag samt Axel Weüdelskolans tillgång till
lokaler.
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Jenny Nyströmsskolan
EKONOMI
Jenny Nyströmsskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 13,7 mkr. Alla program utom restaurang- och
livsmedelsprogrammet har under hämtat in en del av detta och
uppvisar därmed ett förbättrat resultat. Programmen som har
de största underskotten är estetiska programmet (-3,7 mkr),
restaurang- och livsmedelsprogrammet (-2,8 mkr), naturvetenskapsprogrammet (-1,8 mkr) och hotell -och turismprogrammet (-1 mkr)
Generellt för skolan speglas underskotten i för små undervisningsgrupper i förhållande till vad som är ekonomiskt hållbart.
Då skolan har ett betydande underskott har olika besparingsalternativ tagits fram som ger både kortsiktig och långsiktig
ekonomisk effekt. Diskussioner har förts mellan skolledningen
tillsammans med controller, verksamhets- och planeringschef.
Två åtgärder som ger tydlig effekt i årets utfall är omstrukturering i undervisningstid för de som har få elever samt att resurserna till studiehallen nu blir mer koncentrerade vilket anses
även gynna eleverna då det främst påverkar bemanningen i
studiehallen. Sammantaget resulterar detta i en besparing med
ca 1,5 mkr.
Efter årets slutliga antagning kan det konstateras att antalet
antagna till åk 1 ökar med totalt 14 antagna till de nationella
programmen. Ett trendbrott är ökning av elever till det estetiska programmet med 21 fler i år än i jämförelse med föregående höst. På restaurang- och livsmedelsprogrammet blev det
sex färre antagna i år och på hotell- och turismprogrammet
två färre. Antalet elever på gymnasiesärskolan har gått från
75 elever förra året till nuvarande 84, dvs. en ökning med nio
elever. I verksamheten korttidstillsyn har det också tillkommit
elever vilket genererar ökade intäkter för skolan.
Resultatet för enheten slutar på -10,5 mkr.
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
Andelen elever som uppnår examen ska
ligga över rikssnittet.
Målet är inte nått för programmen på skolan. Skolledningens analys visar att många elever inte når målen i de gymnasiegemensamma ämnena och i flera av
dessa kurser ligger eleverna på skolan under jämförelsetalen jämfört med riket. Glädjande är att estetiska
programmet har ökat sin andel med examensbevis
sedan förra året.
Skolan inför nya arbetssätt som i korthet innebär att
arbetslagen ska arbeta med både pedagogiska/didaktiska frågor samt systematiskt kvalitetsarbete på ett
tydligare sätt. Lärarna i gymnasiegemensamma ämnen
(GG) måste fortsätta att integrera och färga in yrkesämnen i sin undervisning, så att eleverna i högre utsträckning förstår sammanhang och helheter utifrån
examensmålen. Det gäller även det omvända förhållandet, d.v.s. att yrkeslärare kopplar GG ämnenas
betydelse för att nå examensmålen. Målet är att utveckla kvaliteten i undervisningen genom ett ökat
kollegialt lärande. Dessutom kommer elevhälsan vara
tydligare kopplad till respektive arbetslag för att stödja
dem utifrån elevhälsans olika professioner. Målet är att
på ett tidigt stadium upptäcka och sätta in åtgärder för
de elever som riskerar att inte nå målen.
48.
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Skolan kommer att bredda ämneskompetensen i
studiehallen för de elever som behöver stöd för att
nå E eller vill nå högre i sina studier. Skolan ska också
arbeta med elevernas studieteknik och studiestruktur
för att hjälpa eleverna att nå goda kunskapsresultat.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med
examen ska vara högre än rikssnittet
Målet är uppnått för tre av sex program på skolan.
Elevernas närvaro har minskat och det finns ett samband mellan bristande närvaro och studieresultat.
Skolledningen märker också av att allt fler elever upplever stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa.
Elevhälsan kommer på ett tydligare sätt arbeta nära
arbetslagen för att systematisk arbeta förebyggande samt fånga upp enskilda elever i behov av stöd.
Tidigare insatser och kartläggning samt tätare uppföljningar av varje enskild elevs resultat är framgångsfaktorer. Skolan ska fördjupa arbetet med extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.
För att öka motivationen samt minska stressen
behöver skolan utveckla dialogen kring syfte och mål
med kurserna, hur eleverna bedöms i förhållande till
kursmålen samt hur eleverna ligger till.
Rektorer kommer att ha tätare avstämningar med
arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket
ska leda till ett gemensamt arbete framåt där målen
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blir tydligare. Skolledningen ser att de verksamhetsobservationerna som är gjorda av SYL och rektorer
visar på flera utvecklingsmöjligheter i undervisningen
och under VT19 skapar skolan TLC6 som leds av SYL
och som går under namnet Bättre tillsammans.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet. Närvaron har
sjunkit med två procentenheter jämfört med förra läsåret.
Skolan har jobbat medvetet med närvaron och har
under året haft fler CSN-varningar vilket har gjort att
en del elever har ökat sin närvaro medan andra elever
har sett sig tvingade att arbeta mer istället då man tappat sitt studiebidrag. Flera elever i åk tre har arbetet
en stor del av tiden och haft svårt att välja bort arbete
för skolan.
På språkintroduktion har skolan sett en nedgång i närvaron som till stor del kan förklaras av en betydligt
oroligare situation utanför skolan. Cirka 20 procent av
eleverna har blivit uppskrivna i ålder och flyttade till
andra orter vilket i sin tur har gjort det svårt att ta sig
till och från skolan. En osäkerhet kring hur framtiden
kommer att bli gör att måendet försämrats och
motivationen minskar.
Skolan inför en ny frånvarorutin som innebär snabbare och direkta åtgärder redan vid mindre frånvaro.
Mentors ansvar kommer att öka för att upptäcka elever med begynnande hög frånvaro och arbeta strukturerat för att förbättra elevernas närvaro genom täta
uppföljningar och kontakter med vårdnadshavare och
elevhälsateamet (EHT). Nya rutiner för EHT kommer
ge skolan möjlighet att använda professionerna på
bästa och snabbaste sätt för eleverna.
Skolledningen märker av att allt fler elever upplever
stress och av olika skäl drabbas av psykisk ohälsa. För
att på ett omtimalt sätt hjälpa eleverna tillbaka till
skolan krävs ökat samarbete med externa aktörer som
t.ex. primärvården och BUP.

6

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Målet är nått för skolan, men det finns stora
variationer i resultaten mellan programmen. Skolan
har lärare som gör allt för att elevernas ska lyckas och
gör att eleverna ska känna sig sedda och arbetar för
att eleverna ska få den hjälp de behöver och önskar.
Arbetslaget på det naturvetenskapliga programmet
har under HT18 skapat en checklista vad som ska vara
med på varje lektion/moment så att varje enskild elev
vet vad som ska ske, när, hur och varför.
Genom ökad tydlighet med stöd av digitala hjälpmedel
så får eleverna i större utsträckning det stöd och hjälp
de behöver. Skolan behöver utveckla arbetet med
extra anpassningar då den enskilde lärarens skicklighet
är avgörande för att eleven ska uppleva att den får den
hjälp den behöver.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skoledningen anser att målet delvis är nått. Analysen
av enkätsvar ger en bild av att flertalet inblandade
(nästan 80 procent av lärarna och över 90 procent av
EHT) tycker att det finns tydliga rutiner för samarbete
mellan lärare och elevhälsan. Många lärare tycker att
elevhälsans personal hjälper dem att bättre förstå och
möta elever i behov av stöd. Det finns möjlighet till förbättringar när det gäller tillgänglighet av elevhälsans
personal i klassrummet och för att direkt hjälpa läraren att utarbeta konkreta metoder för stöd och hjälp.

Eleverna anser att deras skola som helhet
fungerar bra.
Skolan har nått målet. Eleverna på Gymnasiesärskolan ger särskilt högt betyg om sin skola. Skolledningen framhåller de mycket goda relationer mellan
elever och personal på skolan och att det finns en bra
struktur på undervisningen. Dessutom är skolan bra
på att upptäcka och utreda kränkningar vilket skapar
förutsättningar för ökad trygghet och trivsel. Skolan
kommer att intensifiera värdegrundsarbetet under
kommande läsår inom program som visar en viss tillbakagång i omdömet från eleverna.

The teaching and learning cycle
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Eleverna känner sig trygga i skolan.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet. Samtlig personal arbetar aktivt
för att skapa en bra kultur inom klassen, programmet
samt skolan. Två program ligger betydligt under skolan i övrigt i elevernas omdömen. Mentorerna kommer att arbeta aktivt för att utveckla klasstiden och
göra den till ett forum för arbete med eleverna där
värdegrundsfrågor lyfts på ett annat sätt än tidigare.
Mentorerna ska i samtal med klasser och grupper
diskutera vad det är som gör att eleverna upplever att
människors olikheter inte respekteras.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Skolan har uppnått målet. Den stora majoriteten av
eleverna tycker att de har studiero på lektionerna. På
ett program har värdet gått under riket och därmed
är målet inte nått för det programmet. Skolledningen
kommer att fortsätta med att prioriterar frågan och
göra klassrumsbesök och samtala med eleverna kring
ordningen på lektionerna. Tydliggöra skolans ordningsregler och samtala mer om vilka "spelregler" som ska
genomsyra verksamheten på skolan och i klassrummet.
50.
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Målet är nått, men resultatet skiftar stort mellan programmen på skolan. Personalen har en god relation till
sina elever som skapar en god trygghet. På några program arbetar lärarna aktivt med klassrumsplaceringen
så att eleverna lär känna varandra och skapa ett socialt
nätverk.
Inomhuskameror och skollegitimationer har endast
viss effekt vad gäller "känslan av trygghet". Det är
snarare i det dagliga arbetet och på det sätt skolans
personal arbetar, som har långtgående effekter. Skolan har sedan vårterminen 2018 en ökad bemanning i
Gallerian på eftermiddagen för att skapa trygghet där.
Personalen är bra på att upptäcka och utreda alla
former av trakasserier och kräkningar, vilket ger tydliga
signaler utåt och inåt i organisationen. Skolan kommer
att prioriter värdegrundsarbetet under kommande
läsår och arbeta mer intensivt med förbundets kommunikativa löfte Trygghet ger trivsel.

Eleverna ska känna att de har inflytande över
utbildningen.
Skolan har nått målet men på flera program är elevernas bedömning under uppsatt mål. Skolledningen ska
undersöka mer vad eleverna tolkar in frågan för större
vetskap om hur skolan ska arbeta med ökat inflytande.
Det finns en inneboende konflikt i frågan då de nationella examensmålen är starkt styrande samtidigt som
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eleverna ska ha ett reellt inflytande över utbildningen. Berörda rektorer initierar ett förbättringsarbete i
respektive arbetslag.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att ständigt
förbättra måluppfyllelsen och resultaten
ska öka.
Skolledningens samlade bedömning är att skolan
har nått målet. Under läsåret 17/18 undersökte skolans lektor hur feedbacken såg ut mellan lärare som
besökte varandra samt dess resultat. Vidare har alla
SYL-lärare7 samt rektorer fått i uppdrag att göra 3-4
lektionsobservationer för att skapa en överblick hur det
formativa, inkluderande och läsutvecklande arbetssättet med digital förstärkning ser ut. Det resultatet är
nu sammanställt och under VT19 bildas TLC8 grupper
som styrs av en SYL och som går under namnet Bättre
tillsammans.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet
ska öka.
Målet är uppnått.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är nått. Den digitala utvecklingen går snabbt
och det finns en uppsjö av olika möjligheter att
7
8

Särskilt yrkesskicklig lärare, gymnasieförbundets benämning på förstelärare
Teacher Learning Community

arbeta med digitala verktyg inom undervisningen. Utifrån analysen av enkäten digital kompetens så anser 100
procent av lärarna att de ökat sin digitala kompetensen något, ganska stor eller i mycket stor utsträckning.
Eleverna svarar att över 80 procent av dem har blivit
bättre eller mycket bättre på att använda digitala
verktyg. Skolledningen strävar efter att det digitala arbetssättet ska vara en naturlig del i all kompetensutveckling som genomförs på skolan med en dimension
av kollegiallärande.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning
att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till
gymnasieskolan.
Målet är uppnått. Det finns på skolan en mycket bra
relation mellan elever och personal samt hög undervisningskvalité på programmen. Även om målet är
uppnått behöver skolan fortsätta arbeta med att göra
programmen attraktiva att söka. Skolledningen vill
skaffa sig en större insikt i vad eleverna anser borde
förbättras genom kontinuerliga utvärderingar samt en
referensgrupp bestående av elever för att på så sätt
höja kvaliteten ytterligare.

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är nått med bred marginal.
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Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att
bli UF-företagare.
Målet är inte nått. Totalt sett har skolan ökat andelen UF men inte nått ända fram. Elever väljer hellre
kurser som ger behörighet till högskolan eller yrkeskurser som ger kunskaper som efterfrågas inom
arbetslivet. Ökningen beror på att entreprenörskapskursen har blivit obligatorisk på ytterligare några inriktningar. Skolledningen ska tillsammans med UF
koordinatorn arbeta med att få fler att bli UF lärare.
Skolan ska också öka och förbättra aktiviteterna för att
visa eleverna vad UF är.

Andelen elever som får studiehandledning
på modersmålet ska öka.
Skolan har inte nått målet. I samarbete med BIU9 online har skolan haft möjlighet att ge studiehandledning på modersmålet. Skolan har också haft en projektanställd koordinator under två år som skapat strukturer och rutiner för verksamheten. När koordinatorn,
som var projektfinansierad drogs in sjönk antalet deltagare. Det visar att en skola måste bygga upp strukturer till samarbete, som inte är beroende av särskilda
tjänster för att kunna samarbeta. Skolledningen anser
att ett förbundsövergripande angreppssätt behövs för
att gemensamt hitta bra lösningar då det i dagsläget är
svårt att tillgodose behovet av studiehandledning.

Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt program
ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan har bedrivit ett målmedvetet utvecklingsarbete under flera år som nu ger
resultat. Arbetslaget arbetar lösningsfokuserat för att
ge så många elever som möjlighet att läsa behörighetsgivande ämnen. Under läsåret har vi arbetat med
blockläsning i NO ämnen för att fler elever ska kunna
få betyg i ett till tre NO ämnen.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. En stor gemensam satsning
inom förbundet tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har genomförts. Skolan har dessutom tre utbildade SKUAutvecklare10 som har varit navet i en omfattande
9 Blekinge Integrations- och Utbildningscenter
10 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
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kompetensutveckling brett över alla program såväl
som inom gymnasieskolan som gymnasiesärskolan. I
och med SKUA har lärare fått ta del av metoder för att
hjälpa elever som p.g.a. språksvårigheter har svårt att
förstå kursen.

APL-RAPPORT
Alla elever på skolan har blivit erbjudna 15-16 veckors
APL. Skolan har svårigheter att hitta bra APL-platser
för elever som går inriktning Fritid och hälsa på barn
och fritidsprogrammet. Det gör att ett antal elever har
gjort APL på fritidshem/skola som tillhör det pedagogiska arbetsfältet. Några enstaka elever fullföljde inte
den erbjuda APL:en.
Alla APL-platser kan inte erbjuda alla moment inom
yrkeskurserna, men genom att elever byter APLplatser täcker de olika arbetsplatserna tillsammans utbildningarnas innehåll.

stödja elevernas sociala- samt kunskapsutveckling på
ett främjande sätt. Det har påbörjats en implementeringen av helt nya EHT(elevhälsoteam)-rutiner vars
mål är skapa tydlighet samt tidiga insatser gällande extra anpassningar och särskilt stöd.

Jenny Nyströmsskolan samarbetar endast med
apl-platser som skolan anser uppfyller utbildningens
krav på ett gott värdegrundsarbete. Skolan har ett tätt
samarbete med APL-platserna och besöker dem både
innan, under samt efter APL för att tillsammans diskutera skolans värdegrund utifrån styrdokument.

Studiehallen har fått utökade resurser vilket innebär
att skolan numera har en bredare kompetens jämt fördelat under veckorna så att de elever som kommer till
studiehallen har möjligheter att få stöd i att nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Skolan lyfter frågan om handledarutbildning kontinuerligt i programråden och har varit ute och presenterat skolverkets webbaserade handledarutbildning samt
handledarutbildning i egen regi. Ett av skolans program
har inte erbjudit handledarutbildning aktivt under det
gångna läsåret. I de fall handledaren inte har gått någon
handledarutbildning har skolan besökt APL-platsen/
handledaren innan, under samt efter APL-perioden och
haft genomgång vad det innebär att handleda en elev.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de
politiskt fastställda målen, arbetar skolan sedan flera år
utifrån aktuell forskning. Under läsåret 18/19 tas ytterligare steg för ett Förbättrat lärande. Skolan har utarbetat ett nytt arbetssätt för arbets- och ämneslagen och
dess arbetslagsledare och ämnesutvecklare. Till varje
arbetslag kopplas både elevhälsans olika professioner
samt bibliotekets kompetenser. De ska tillsammans

Skolan har en utvecklingsgrupp bestående av ca. tio
medarbetare med olika kompetenser, vars mål är att
skapa en sammanhållen vision och utvecklingsplan.
Särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) har parallellt med
utvecklingsgruppen gjort lektionsobservationer för
att skapa en nulägesbild över hur det formativa, inkluderande och läsutvecklande arbetssättet ser ut på
skolan. Utifrån det resultatet går skolan in i en ny fas
under VT19 där SYL:arna, lektor samt IKT-pedagog
driver pedagogiskt utvecklingsarbete under namnet
Bättre tillsammans som jackas i utvecklingsgruppens
visionsarbete. Skolan har moderniserat ett antal klassrum och lärmiljöer för att tillmötesgå det som krävs av
framtidens pedagogik.
Ledningsgruppen på skolan har utarbetat en ny modell för tjänsteplanering utifrån ett flertal koefficienter. Detta har resulterat i en mer slimmad organisation
men med bibehållen kvalitet kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den påbörjade förändringen av flertalet rutiner och
arbetssätt kommer fortgå. Förbundsövergripande
rutiner gällande elevhälsan implementeras under
läsåret. Likaså att utveckla moderna lärmiljöer anpassade till modern pedagogik med digitala verktyg kommer fortgå. I riktning mot ökad måluppfyllelse kommer
lärare och elevhälsan arbeta och utveckla verksamheten för såväl elever som personal. Biblioteket kommer fortsätta sitt arbete med arbetslagen i linje med
de reviderade styrdokumenten parallellt som de bedriver utvecklingsarbete med IKT-pedagogen.
Jenny Nyströmsskolan kommer att fortsätta arbeta
för en sund resursfördelning och en hög utbildningskvalité. Skolan ser med tillförsikt på ett ökat antal
elever på programmen och tror på ett ökat elevsök.
I elevenkäten får många av skolans program högt
resultat när det gäller frågan om eleverna kan rekommendera sitt program till någon annan. En marknads-
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föringsgrupp har startat med fokus på att synliggöra
och göra skolan till ett attraktivt val i konkurrens med
övriga gymnasieskolor i Kalmar. Jenny Nyströmsskolan
fortsätter att erbjuda attraktiva utbildningar med stor
bredd.
Skoledningen har gemensamt med verksamhetsområdeschefen, controller och ekonomichef påbörjat en
genomlysning av Jenny Nyströmsskolan ekonomiska
läge. Detta kommer under läsåret 19/20 innebära förändringar i strukturer och tjänster.
Beläggningen i restaurangerna på Lars Kagg och
Stagnelius har nått sin gräns, både för produktion av
mat som för sittplatser under lunchtid i restaurangerna. Höstterminen 2019 ska Campus Storken vara
klart, elever som har lektion på Campus Storken i anslutning till lunch planeras för lunch i Jenny Nyströmsskolans restaurang. För att klara ökat antal lunchgäster på Jenny Nyströmsskolan behöver restaurangen
byggas ut.
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Lars Kaggskolan
EKONOMI
Lars Kaggskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på ca 8,7 mkr där de nationella programmen står för sammantaget 3,1 mkr och introduktionsprogrammet för närmare
5,6 mkr. Språkintroduktion hade ett ingående underskott på
ca 3,3 mkr.
En kartläggning och prognos av antalet elever och resursbehov, resulterade till betydligt färre tjänster under hösten mot
budgeterat. Detta påverkar den ekonomiska prognosen med
ca 2,8 mkr i lägre kostnader.
Introduktionsprogrammet har dessutom tilldelats statsbidrag
på 1 mkr med syfte att systematiskt kvalitetssäkra formerna för
elevers etablering på arbetsmarknaden.
Efter avslutad antagning kan det konstateras att elevantalet
till skolans nationella program fortsatt att öka. Totalt sett är
det 50 fler elever till de nationella programmen i år jämförelse
med förra hösten. Till åk 1 är det i år el- och energiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet som har 23 fler
antagna mot föregående år (14 respektive 9).
Eftersom skolan dock fortfarande visar på ett underskott
har en sammanställning av åtgärder och planering för
ekonomi i balans genomförts tillsammans med skolledning,
controller verksamhets- och planeringschef för att diskutera
det ekonomiska läget och den ekonomiska prognosen. En
viktig del är att fortsätta ha samläsning i den utsträckning det
är möjligt samt se över nuvarande gruppstorlekar.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över
rikssnittet.
Målet är nått för samtliga program på skolan. Skolan har en hög
andel elever som klarar att nå examensbevis. Specialpedagog,
speciallärare och övriga från elevhälsateamet involveras från
år 1 vilket medfört ett snabbare stöd, både i klasserna och individuellt med enskilda elever. Ämneslagen och arbetslagen har
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ansvar för att snabba åtgärder sätts in för att tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och särskilt
stöd.
Skolan arbetar målmedvetet med att hjälpa eleverna på plats d.v.s. stödfunktionen i klassrummet med
eleverna i ordinarie undervisningsgrupper. På flera av
yrkesprogrammen får idag eleverna extra resurstid
i alla sina ämnen ute på programmet åtminstone en
gång i veckan, vid behov fler gånger.
Elever som inte klarat av gymnasieexamen har i flera
fall på hög frånvaro med anledning av psykisk ohälsa.
Skolan har en handlingsplan med aktiva åtgärder för
att öka elevernas psykiska välbefinnande och minska
elevernas upplevelse av stress.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med
examen ska vara högre än rikssnittet.
Målet är nått för fem av sju program på skolan.
Analysen är att skolan har fokuserat på att få eleverna
upp till godkänt i kurserna medan andelen elever med
riktigt bra betyg är lägre än i riket. På program där jämförelsetalet har höjts avsevärt har lärarna de senaste
två åren utvecklat undervisningen av kurserna för att
tydliggöra kraven för eleverna. Ett medvetet arbete
med det formativa lärandet ger eleverna en förståelse
för vad som krävs av dem för att nå ett högre betyg.
Skolan kommer att fördjupa arbetet mot ett framgångsrikt och tydligt ledarskap i klassrummet för en
ökad måluppfyllelse. Just ledarskapet i klassrummet är
en av de pedagogiska grundstenarna i Lars Kaggskolans utvecklingsplan. Skolans olika ämneslag tillsammans med skolledningen kommer att dra upp gemensamma riktlinjer för hur detta ska fungera i praktiken.
Särskilda satsningar på de gymnasiegemensamma
ämnena med resurstid ute på programmen kommer
att höja jämförelsetalet på sikt.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är inte nått för skolan som helhet, närvaron
ligger kvar på samma nivå som förra läsåret. Dock har
samtliga nationella program utom ett höjt sin närvaro
jämfört med förra läsåret.
Skolan praktiserar en effektiv och tidig aktivering av
stödinsatser för elever som börjar få frånvaro. Rek56.
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torerna har kontinuerligt, via lotskonferenser och i
övriga forum, fattat beslut om CSN-varningar och indragna studiemedel i högre utsträckning än tidigare.
Personalen tittar på mönster i frånvaron hos eleven,
inte bara den totala andelen. Skolan tar initiativ till en
tidig diskussion med elev och vårdnadshavare och om
inget förbättras ett extra hälsosamtal med skolsköterskan där hälso-, undervisnings- och skolsociala frågor
m.m. tas upp.
För eleverna på språkintroduktion har närvaron
under det gångna läsåret minska avsevärt. Många är
i en asylprocess, där de väntat länge på besked kring
uppehållstillstånd och denna osäkerhet och väntan
påverkar måendet hos många elever, vilket i sin tur
också påverkar deras närvaro i skolan på ett negativt
sätt. Förutom en lång asylprocess finns även annan
problematik kring måendet i form av posttraumatiskt
stressyndrom m.m., vilket också har en negativ effekt
på närvaron i skolan. Skolan har även en utmaning i
vad gäller möjligheterna att bättre anpassa studierna
för denna heterogena elevgrupp; oavsett bakgrund,
erfarenheter, ambitioner och framtidsplaner slussas
större delen av elevgruppen in i samma studieplan.
Under året som gått har de nyinrättade heltidsmentorerna arbetat upp relationer med språkintroduktionseleverna, arbetat fram rutiner och strukturer, deltagit i utbildningar m.m. Deras arbete ska fortsätta att utvecklas även under kommande läsår, med
tydligare fokus mot att öka närvaron och på andra
sätt, tillsammans med lärarna, skapa bra förutsättningar för lärande. Arbetet med att fördjupa och utveck-
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la undervisningen enligt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och forskning kring nyanländas lärande fortsätter, liksom arbetet med att
använda Bygga Svenska som utgångspunkt för att
dokumentera elevernas utveckling i svenska.
Under läsåret 2018/19 kommer skolan att implementera Frånvarotrappan som tydliggör rollerna bland
personalen gällande arbetet med en enskild elevs
höga frånvaro och visar eleverna vilka konsekvenser
hög frånvaro kan få. Dessutom sätts fokus på hur vi
ska kartlägga elevers frånvaro och hitta metoder som
främjar närvaro.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Målet är uppnått. Skolledningen framhåller att det
är genomgående mycket engagerade lärare på skolan som vill att eleverna ska lyckas. På hantverksprogrammet, med något lägre omdömen från eleverna
anser karaktärsämneslärarna att de praktiska arbetspassen är för korta för att alla elever ska få den hjälp
de önskar. På introduktionsprogrammet framhåller
rektor den starkt individualiserade undervisningen,
vilken skapar starka och givande relationer mellan
personalen och eleverna som en framgångsfaktor.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolledningen kan inte bedöma om målet är nått. Förbundet har nyss genomfört en ny rutin där merpartenav de inblandade är mer eller mindre osäkra på hur
processen ska fortlöpa. Det kan dock konstateras att
en stor andel av lärarna och elevhälsans personal anger
i enkätsvar att man åtminstone delvis samverkar runt
elevernas behov av stöd. En tydligare struktur, ärendegång, uppföljning och dokumentation är positiva förbättringar i den nya rutinen. Skolledningens analys
visar att lärarpersonalen önskar i högre utsträckning
att elevhälsateamet (EHT) ska hjälpa dem med stöd
och förståelse i praktiken. Vad gäller extra anpassningar och inkluderande undervisning har skolan en
bit kvar innan lärare automatiskt tänker inkluderande
redan när de planerar sin undervisning.

Eleverna anser att deras skola som helhet
fungerar bra.
Målet är uppnått. Eleverna är nöjda, trivs och känner
sig trygga i skolan och de ger en bild av att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Schemat
fungerar bra och eleverna har möjlighet att välja bland
ett stort utbud av kurser och kan på så sätt designa sin
egen utbildning. Skolan har hög utbildningsnivå bland
personalen och det visar sig i en hög kvalité på undervisningen.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Målet är nått för skolan. Skolan jobbar specifikt med
normer och värden på lotstid, inom ramen för kurserna och i gemensamma ämnesövergripande projekt.
Gemensamma utgångspunkter för samtal som en
upplevelse (museum, teater, film, föreläsning) är viktiga inslag. Dessutom har lärare ett tätt samarbete med
kurator och skolsköterska. Skolan arbetar för snabbt
markera mot direkta kränkningar och språkbruk som
inte är varit förenliga med god värdegrund. EHT kommer in tidigt in i processen med både berörda elever
samt övriga elever i klassen om så behövs.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Målet är uppnått. Efter diskussion kring detta på skolan
har lärare jobbat konsekvent med gemensamma utgångspunkter i förhållningsreglerna kring studiero. I de
grupper det varit oroligt har skolan gjort större insatser av lotsar, lärare och elevhälsan tillsammans. I samband med uppstart av vårterminen -19 förfinar skolan
ytterligare reglerna som ska gälla i klassrummen. Ett
underlag har tagits fram för både elever och personal
för att tydliggöra vilka reglerna är, vad de syftar till, vad
de praktiskt innebär samt hur vi personal stödjer insatsen och vilka konsekvenser det blir för elever som
bryter mot gemensamt överenskomna regler.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är nått för all program på skolan utom ett. Skolans gemensamma arrangemang såsom Prideveckan,
Kårdagen och Kaggdagen bidrar till trygghet. Samarbetsövningar hur vi talar och vad vi säger till varandra
har bidragit till bättre ordval bland eleverna. Lärarna
vidtar åtgärder direkt i klassrumet mot alla former
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av kränkningar. Lärarnas goda relationer med eleverna samt deras engagemang och arbete med dessa
frågor ute på programmen påverkar resultatet positivt.
Trygghet och trivsel är stående punkter i olika grupper
t.ex. likabehandlingsgruppen, klassråd/programråd/
kaggråd och i samarbetet med elevkåren.
Skolan har under läsåret arbetat aktivt för att öka
tryggheten där elevhälsarteamet (EHT) har haft en
aktiv roll. EHT har varit inne i klasserna och pratat och
jobbat med normer och värden vid flera olika tillfällen. Mötena har bl. a. handlat om hur man ska agera i
konflikter mellan elever-elever och elever-lärare.
När konflikter kommer till ytan markerar skoledningen kraftfull genom polisanmälan om brott misstänkts
samt vidta disciplinära åtgärder enligt skollagen. Detta skickar signaler till övriga elever om att konflikter
bland eleverna tas på allvar.
Hösten-18 har präglats av oro kring obehöriga ungdomar, som frekvent har uppehållit sig på skolan. Den
problematik som funnits runt Centralstationen och
köpcentret Baronen i Kalmar har flyttat in i skolan,
vilket också har märkts på vissa delar av verksamheten.
Emellanåt har skolan haft väktare som cirkulerat i
lokalerna, vilket främst hos IM-eleverna har upplevts
som en stor trygghet.
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Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.
Målet är uppnått. Här är resultatet låga jämfört med
övriga påståenden, men det kan bero på att de statliga ramar kring kursplanerna och elevernas rättmätiga krav på inflytande “krockar” med varandra. Därav
kan det bli svårt för eleverna att vara delaktiga i planeringen. Eleverna har ett gott inflytande i tidpunkten
för prov, redovisningar etc. samt examinationsformer.
Beträffande elevernas inflytande i utformandet av
skolmiljön och vid revidering av ordningsregler sker
detta via klassråd, programråd och Kaggråd.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att ständigt
förbättra måluppfyllelsen och resultaten
ska öka.
Målet är uppnått. Ökningarna är framför allt en
konsekvens av ett metodiskt arbete med olika KPT-spår
samt ett gemensamt utvecklande av en pedagogisk
grundsyn kopplat forskning inom området. Lärarna
arbetar med metoder för gemensamt lärande genom
att ta del av forskning, gemensam diskussion kring
det lästa, gemensam planering för att testa i undervisning och därefter gemensam reflektion, analys och
dokumentation. Detta är något som skolan fortsätter
arbeta med under de kommande åren. Utvecklings-
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planen sträcker sig över tre år och skolan är på år ett,
där grunden byggs.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan har duktiga lärare och det
är naturligtvis bra att så många som möjligt av dessa
har möjlighet att genomgå en meritering, typ Arete.
Det många uttrycker är att det är den bästa fortbildning de någonsin har fått, vilket säger någonting om
kvalitén i utbildningen. Det alltid är bra att tvingas titta
på sig själv och sin egen praktik, för att därifrån utvecklas ytterligare.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Majoriteten av elever och lärare
upplever en ökning i sin digitala kompetens. Flertalet av lärarna svarar i enkäten om digital kompetens
att de har stora eller mycket stora kunskaper när det
gäller kritiskt förhållningssätt och att de har mycket
stora kunskaper när det gäller att jobba källkritiskt med
eleverna. Lärarna anger också att de har kunskaper att
hitta relevant material för sin undervisning samt att de
har goda kunskaper om etik på nätet.
Ett kontinuerligt arbete med att i samarbete med
IKT-pedagogen för att stärka den digitala kompetensen hos personal och elever pågår. Extra satsningar har
gjorts på att stärka kunskapen runt kompensatoriska
hjälpmedel med en site från specialärare och specialpedagoger där lärare ges tips på vilka hjälpmedel som
finns att tillgå. Skolledning och IKT-pedagog har ett
viktigt uppdrag i att knyta ihop förbundets nya digitala
agenda med skolans utvecklingsplan.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning
att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Målet är uppnått. Lärarna arbetar systematisk med
att förbereda eleverna på livet efter gymnasiet. Detta
kan bidra till att eleverna känner sig väl förberedda på
fortsättningen när gymnasieutbildningen närmar sig
slutet. Eleverna märker att skolan har mycket hög kvalitet
på undervisningen och att yrkesutbildningarna är väl ansedd i respektive bransch. De flesta yrkeseleverna känner
att de har ett jobb direkt efter utbildningen bara de vill.

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är uppnått. Lars Kaggskolans utbildningar är
fortfarande populära och de sökande väljer dessa i
hög utsträckning. Skolan har ingen jättestor konkurrens i närområdet på de flesta program. Inom fordonsprogrammet är dock en stor det utanför gymnasieförbundets skolor då förbundet inte anordna transport inriktningen. Dock viktigt att fortsätta arbeta med
kvalitet och marknadsföring för att inte tappa position.

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att
bli UF-företagare.
Målet är inte uppnått. Skolan har minskat andelen
UF-företagare sedan förra året. Detta beror till stor
del att på att för eleverna på teknikprogrammet har
UF inte legat som en obligatorisk programfördjupning som det gjorde på en av inriktningarna tidigare.
Dessutom rekommenderar branscherna på flertalet
yrkesprogram antingen högskoleförberedande kurser
eller fler yrkeskurser för en ökad anställningsbarhet
direkt efter gymnasieskolan. För eleverna på teknikprogrammets designinriktning kommer UF att finnas inom
kursen produktutveckling framöver. På hantverksÅrsredovisning 2018 59.
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programmet nås målet i och med att kursen Entreprenörskap och företagande är obligatorisk där UF:s
material används.

Andelen elever som får studiehandledning på
modersmålet ska öka.
Målet är uppnått. På skolan finns personal som har
arbetat som lärare i sina tidigare hemländer vilka ger
elever, främst på IMS, studiehandledning på modersmål. Under hösten 2018 har det inte funnits någon
personal med särskilt ansvar att hantera ansökningarna och kontakterna gentemot BIU11-online, hade det
varit så hade säkert andelen av elever som tagit del av
studiehandledning på modersmålet varit ännu högre.
I yrkesämnen har det varit svårt att nyttja BIU då läraren som handleder dem inte har kunskap i ämnet vilket
medför låg nyttjandegrad i yrkeskurser. Frågan om utformandet av studiestöd på modersmål behöver lyftas,
både på enskilda skolor men också på förbundsnivå.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Målet är uppnått. I år har skolan infört SKUA12 som ett
KPT-spår. Denna styrning har resulterat i att lärarna
fått en ökad kompetens inom språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. De lärare som gick första
året har goda erfarenheter av denna utbildning och
11
12
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spridit en positiv bild av utbildningen och dess effekter på undervisningen. Fler lärare har i år hoppat
på utbildningen samtidigt som flera av de som gick
tidigare år jobbar vidare med det de lärt sig. Lärarna
inom IM kommer att få möjlighet att fortsätta utveckla
sina kunskaper kring SKUA.

APL-RAPPORT
Alla elever på skolans yrkesprogram har minst 15 veckors APL-tid, på vissa av programmen finns det inriktningar som har 18-20 veckors APL. Vid de tillfällen som
en arbetsgivare inte möjlighet att ha eleven kvar (få
uppdrag eller liknande orsaker) ordnar skolan en annan APL-plats omgående.
Skolans APL-platser uppfyller alltid något av utbildningens krav gällande innehållet på utbildningen. Alla
elever hade APL- plats där de fått möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och skaffa sig en yrkesidentitet.
De har också fått en ökad inblick i yrkesgemenskapen
kopplat till programmet
I kontakten med handledare och APL-platser har skolan god kännedom om vilken typ av företag som tillhandahåller APL-platser. Dessutom utvärderar både
elever och handledare APL:en, detta ger information
kring hur det fungerat på APL-platsen. Företagen idag
jobbar mycket med värdegrund och jämställdhet ute
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på arbetsplatsen. För att säkerhetsställa att det är så
bra som möjligt utvärderas APL-platser kontinuerligt
under tiden eleven är ute och även efter avslutad APL.
Skolan erbjuder olika lösningar på olika program. Vissa
program genomför egna handledarutbildningar som
alla handledare blivit erbjudna. Skolverkets handledarutbildning har också erbjudits. För handledarna på
några program genomförs utbildningen vid gemensamma träffar på skolan. Skolan upplever att då handledarutbildning enligt skolverkets modell genomförs
på plats i skolan är det fler handledare som fullföljer
utbildningen än enbart på distans. Skolans lärare kan
då dessutom anpassa diskussionerna till rätt bransch.
Ett program har satsat på att ha en dedikerad person
som tar hand om all APL på det programmet., detta
för att säkerhetsställa att kontakten och uppföljningen
blir likvärdig mot alla elever och företag. Medarbetaren som har uppdraget går dessutom skolverkets utbildning för APL-samordnare under hösten 2018, en
utbildning som lägger stor vikt vid de krav som ställs
på den arbetsförlagda utbildningen. Målet är att detta ska spridas till övriga programs APL-ansvariga i ett
kommande KPT-spår.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under några år har de stora flyktingströmmarna från
2015-2016 inneburit stora konsekvenser för Lars
Kaggskolan. Nu är den stora puckeln över och även
detta innebär stora konsekvenser för verksamheten.
En stor minskning av antal elever innebär att även
personalstyrkan måste minska till en adekvat nivå. Skolan kan se att minskningen har börjat och att det kommer innebära en minskning av både elever och personal under 2019.
Många av de nyanlända elever som kom under 20152016 har nått behörighet på våra nationella program
och återfinns där, vilket ställer nya krav. Dessa elever
ska även ges möjlighet att klara sin gymnasieutbildning, vilket kan komma att ställa krav på ökat kompetens kring t ex SKUA hos undervisande personal, integration m.m.

I samband med att huvudmannen tilldelats särskilt
riktade medel från Skolverket gällande översyn av utbildning för nyanlända samt kompetensutveckling för
lärare har en större diskussion kring organisation av
utbildningen även gjorts på enhetsnivå. Ny utbildningsplan beräknas vara klar i januari 2019.
Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip
fullbelagda. Även skolans vuxenutbildningar i fordon,
bygg och frisör har fortsatt god tillströmning av elever.
Under sommaren och hösten rapporterade polisen i
Kalmar om oroligheter bland ungdomar runt Baronen
och stationen. Oroligheterna fick under hösten spridning in i skolan, framför allt i form av att obehöriga
ungdomar rörde sig i och kring skolans lokaler. En
konsekvens av detta har resulterat i att skolan periodvis anlitat väktare från Securitas. Skolledningen har
också arbetat med att återigen förtydliga för lärare
och elever varför skollegitimation ska bäras. Under
höstterminens Kaggråd uppger eleverna att funktion
kopplat till skollegitimationer är önskvärt t.ex. tallriksautomater och in-och utpassagesystem.
Under året har VVS- och fastighetsprogrammet
(VF) återigen blivit utsedd som förstklassig skola av
VVS-branschens yrkesnämd. Fordonsprogrammet har
som första skola, utanför projektet på fyra pilotskolor,
blivit utsedd till Motorbransch College (MBC-certifierade). Elever från naturvetenskaps programmet (NA)
vann ett internationellt första pris i tävlingen Unga
reportrar som årligen arrangeras av organisationen
Håll Sverige rent.
En större renovering av C 100-korridoren har skett
med anledning av fuktproblem i golv. En uppfräschning och anpassning har också genomförts i speciallärarnas och specialpedagogernas arbetsrum.
Under året har Lars Kaggskolans nya utvecklingsplan
implementerats. I samband med detta har också arbete påbörjats med att ta fram en gemensam pedagogisk
grundsyn via kollegiala diskussioner över programgränserna. De hörnstenar som diskuterats är; kollegialt
lärande, formativ undervisning, ledarskap i klassrummet, och inkludering. Parallellt med denna kompetensutveckling sker också ett fortsatt arbete i olika komÅrsredovisning 2018 61.
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petensutvecklingsspår som personalen själva kunnat
välja utifrån de behov som skolledningen kartlagt.
Skolan har också påbörjat arbetet med att implementera det personalpolitiska programmet. Hittills har
personalen arbetat med medarbetarskap och ledarskap på ett mycket lyckat sätt.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Tack vare goda elevresultat, hög trivsel och populära
program förväntar sig Lars Kaggskolan en fortsatt god
tillströmning av elever även kommande år. Arbetet
enligt skolans utvecklingsplan, den pedagogiska grundsynen och de olika kompetetensutvecklingsspåren
kommer att fortskrida. Skolan ser ett fortsatt behov
av att öka integrationen mellan skolans alla program.
Då antalet nyanlända elever minskar kraftigt är tillströmningen till IM språkintroduktion emellertid inte
alls lika stor som tidigare år.
Den nya utbildningsplanen för IM kommer få konsekvenser för hur de olika inriktningarna organiseras, för
att få en så stabil och flexibel organisation som möjligt.
Skolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön för både elever och
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att de anpassas till en modern
lärmiljö.
För ökad trivsel för personalen fortsätter skolan att
anordna gemensamma aktiviteter. I linje med huvudmannens personalpolitiska program fortsätter skolan
också arbetet med att utveckla Lars Kagg som en attraktiv arbetsplats.
Inför framtiden hyser skolan dock vissa farhågor vad
gäller arbetsmiljön för medarbetarna. I höstens medarbetarenkät framkommer att en stor andel av personalen upplever att de inte hinner med sitt arbete inom
de ramar som finns. I samband med den översyn av
organisationen som görs i samband med en sämre
ekonomi, den kommande lärarbristen m.m. ser skolledningen en stor risk för högre personalomsättning
och sjukskrivningar.
62.
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Under året planeras att bygga en utlåningscentral för
läromedel på samma sätt som tidigare gjorts på Jenny
Nyströmsskolan. Då organisationen på fordonsprogrammet ökar finns behov av kompletterande verkstadslokal till HT2019.
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Stagneliusskolan
EKONOMI
Stagneliusskolan gick in i budget 2018 med en kostymanpassning på 2,2 mkr där AST-enheten och samhällsprogrammet,
inriktning beteende, utgjorde cirka 1 mkr vardera.
Antagning till skolans program höstterminen 2018 visade på
en väl fylld organisation. Resurserna ökade med 0,3 mkr utifrån
elevsiffrorna i budget 2018. En översyn av de åtgärder som
gjorts, undersökts samt planeras för att hantera en ekonomi
i balans gjordes under våren. Skolledningen tillsammans med
controller, verksamhetsområdeschef samt planeringschef har
fört diskussioner angående rådande läge. Bland annat diskuterades gruppstorlekarna i språkundervisning samt nyttjandet av
skolans lokaler.
En upphämtning resultatmässigt redovisades tidigt under året.
Utöver de lokaler skolan hyr extra av förbundet fanns i budget
ytterligare medel för eventuella uppkomna behov under året.
Skolan klarade sig dock med de extra klassrum man redan hyrde. En restriktiv tillsättning av vikarie inom AST-enheten och
på biblioteket samt optimering gällande förstärkningsresurser
bidrar även till den resultatmässiga upphämtningen. Resultatet
för enheten 2018 är positivt om 1,1 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över
rikssnittet.
Målet är nått för två av tre program på skolan. De goda
resultaten beror på ämnesövergripande samverkan, god
stabilitet i personalstyrkan och en förmåga att skapa goda relationer till eleverna samt motivera dem.
Skolan kommer att genomför ett antal förändringar i arbetssättet kring elever som inte klarar målen: EHT-möten enligt
nya rutiner, studietid blir obligatoriskt för elever med behov
av stöd, fortsatt arbete med förstärkning i enstaka kurser,
tydligare systematik gällande uppföljning i arbets- och äm-
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neslag under läsåret med kvalitetsmått på verksamheten utifrån elevfokus. Samarbetet med Challenging
Learning13 säkerställer en ökad måluppfyllelse inom
området.
Inom Handels- och administrationsprogrammet, där
målet inte är uppfyllt, hade flera elever stora utmaningar gällande att nå minst betyget E i alla kurser.
Elevhälsan kommer att arbeta tydligare att tidigt identifiera elever och sätta in rätt typ av extra anpassningar
och i vissa fall särskilt stöd så att eleverna kan nå sin
gymnasieexamen men framförallt bli yrkesförberedda
och väl utrustade för att komma direkt in på arbetsmarkanden.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med
examen ska vara högre än rikssnittet.
Målet är uppfyllt för två av tre program på skolan.
Skolan ligger strax över snittet på ekonomiprogrammet (EK) och på rikets snitt på samhällsvetenskapsprogrammet (SA), men mycket över på handels- och
administrationsprogrammet (HA). Detta kan tyda på
att skolan inom HA behöver förbättra förmågan att få
elever att nå en godkänd examen (se ovan), detta hade
sannolikt sänkt jämförelsetalet eftersom att de elever
som inte nådde sin examen hade ett lågt jämförelsetal.
Skolan fortsätter det systematiska arbetet med att
prata betyg. Ämneslagen kommer att få i uppgift
i att förstå varför skillnader finns mellan olika lärare
och undervisningsgrupper och hur man säkerställer
likvärdigheten i bedömningen av elevernas prestationer. Ämneslagen får även i uppgift att undersöka om
eleverna fått tillräcklig information på vilka grunder
betyg sätts och att de erbjudits flera tillfällen att visa
sina kunskaper. Den bedömningskultur som finns i
klassrummet och på skolan har stor betydelse för den
enskilda eleven. Betyget ska upplevas som rättvist och
ska spegla alla kunskaper i förhållande till den aktuella
ämnesplanen. Alla elever behöver också en bra och
tydlig återkoppling för att uppleva att likvärdighet
råder inom skolan.

Elevernas totala närvaro ska öka.
Målet är nått för skolan. Rektorerna har en restriktiv
hållning när det gäller ledigheter och frånvaro och har
13
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varit tydliga mot eleverna när det gäller rutinerna för
att utfärda varningar för ogiltig frånvaro och rapportering till CSN vid hög frånvaro. Skolan arbetar med ett
fokus på frånvaron med en snabb uppföljning vid all
typ av frånvaro och tydligare arbetsfördelning av ansvaret kring dessa elever. Elevhälsan kopplas numera
in tidigt vid all typ av frånvaro. Tonvikten kommer dock
ligga i det förebyggande arbete under de kommande
mentorstiderna med eleverna. Utgångspunkten kommer att vara friskfaktorer och de positiva effekter
skolnärvaro medför. En ny frånvarorutin kommer att
implementeras under läsåret.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Målet är inte uppnått. Det finns självklart inga enskilda
enkla orsaker som förklarar detta utan beror på flera
faktorer. Skolledningen konstater att relationerna mellan elever och lärare är viktiga och vet att lärarkollegiet
som helhet är starkt på denna punkt. Det är ledarskapet i klassrummet och förmågan att skapa ett gott
lärandeklimat som är viktigt. Här är variationerna stora
mellan enskilda lärare visar kursutvärderingarna. Kvalitativa elevintervjuer kommer att ge oss utförligare underlag att utgå ifrån i förändringsarbetet och arbets-
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lagen/ämneslagen får i uppgift att diskutera området
utifrån skolans helhetsidé där styrande förutsättningar
är tänkta till att leda till ökad måluppfyllelse. Skolan behöver även flytta fram positionerna ytterligare när det
gäller extra anpassningar i klassrummet och nya EHT
rutiner kommer att bidra till att eleverna upplever att
de får tidigt hjälp och stöd när behov uppstår.

anpassat till skolan utifrån det arbete som till stor del
initieras från centralt från förbundets gällande HBTQ.
Frågor inom detta område måste ständigt prioriteras i
en verksamhet där en tredjedel av våra elever varje år
är nya ansikten och personligheter för vår skola.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.

Målet är uppnått. Arbetslag och ämneslag har återkommande under flera läsår prioriterat handlingar
som är tänkta att leda till ökad upplevd studiero under
skoldagen. I de redovisade prioriterade åtgärder och
handlingar respektive arbetslag återkopplat framkommer det med tydlighet att studiero främjas av tydliga
lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet. Lärares förutsättningar påverkas dock av
andra processer där skolledningen har ett övergripande ansvar. Det handlar huvudsakligen om skolans
arbete med normer och värden och det förebyggande
arbete som bedrivs av elevhälsan, men också om hur
skolan tar ansvar för att alla elever ges det stöd och
de utmaningar de behöver. I detta arbete har skolan
varit framgångsrik då eleverna upplever att det råder
studiero på lektionerna.

Målet är uppfyllt. Genom att skolan har en tydlig vision
kring hur elevhälsoarbetet ska fungera så har lärarna
sakta men säkert börjat förstå syfte och mål med EHT.
Skolan har inför läsåret 2018-2019 reviderat EHTrutinerna för att möjliggöra ökade och mer effektiva
kontaktytor mellan skolans olika professioner vad gäller vårt gemensamma elevhälsoarbete. EHT har även
under året arbetat med helhetsidén och där skapat
en avsiktsförklaring kring hur elevhälsan ska arbeta
på Stagneliusskolan, detta kommer på sikt att göra så
samarbetet mellan lärare och elevhälsa stärks. Även
om skolan uppnår goda resultat enlig enkäten (Elevhälsans och lärares samarbete) gäller det fortsätta på
den inslagna vägen. I en modern skola måste skolans
professioner arbeta i team runt eleverna. Skolledningen kommer således fortsättningsvis detta läsår prioritera förankring av rådande rutiner.

Eleverna anser att deras skola som helhet
fungerar bra.
Målet är nått. Skolan har en väl fungerande organisation, en trygg bas av erfaren och engagerad personal
och en kontinuitet i skolledningen. Detta gör att verksamheten runt eleverna fungerar väl och upplevs hålla
en hög kvalitet. Dock måste skolan ständigt värna om
att verksamhetsnyttan står i fokus för våra beslut och
vägval på alla nivåer, ständigt pröva och ompröva, samt
ständigt utveckla och förbättra. Skolledningen kommer att fortsätta det framgångsrika arbetet med att
utveckla skolans undervisning och den gemensamma
arbetsmiljön.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Målet är uppnått. Skolan kommer även fortsättningsvis
arbeta med det värdegrundsmaterial som är framtaget
till mentorstidens innehåll. Bland annat ett material

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Målet är uppnått. Skolledningen konstatera att eleverna känner sig trygga i stor utsträckning. Arbetslagen skapar en god och positiv kontroll över vad som
sker i skolan. Lärarna använder sig av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet
som främjar trygghet och studiero. All personal på
Stagneliusskolan har höga förväntningar på sina elever vilket gör att det är en relativt lugn skola. Skolan
fortsätter med förebyggande arbete kring de elever
som har en tendens att skapa oro omkring sig. Vi gör
tydliga riskbedömningar och handlingsplaner kring
dessa elever.

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.
Målet är inte uppnått. Elevernas möjligheter att lära
och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och
utvärderas. Vi har enligt Stagneliusskolans helhetsidé
lyft fram grundläggande principer som ska råda i vår
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verksamhet vad gäller just detta område. Följande ska
eleverna ha inflytande i: läromedel, takt och ordning
på ingående moment, arbetsformer och redovisningsformer. Skolledningens analys är att det ofta finns förväntningar från såväl elever som föräldrar på att ha en
större påverkansgrad än vad som är tänkt och inom
andra områden än vad som är rimligt. Här finns således ett kunskapsglapp i vad som kan förväntas inom
detta målområde som skolan har stora svårigheter att
hantera.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att ständigt
förbättra måluppfyllelsen och resultaten
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan har genom medel från
gymnasieförbundets verksamhetsutvecklingsfond fått
en möjliget att etablera ett samarbete med Challenging Learning för att arbeta i enlighet med formuleringen inom detta målområde. Personalen har drivit
ett systematiskt utvecklingsarbete under hela läsåret
där ökad måluppfyllelse varit en central utgångspunkt.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet
ska öka.
Målet är uppnått. Skolan hade fyra lärare som under
66.
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2018 genomförde och avslutade aretemeriteringen
med godkänt resultat. Genom att kontinuerligt lyfta
fram goda exempel bland skolans medarbetare har
fler och fler uttryckt en önskan om just en aretemeritering. Skolledningen hoppas och tror att skolan
även detta år får möjligheten att erbjuda fler av sina
kompetenta lärare denna möjlighet.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Enkäten Digital kompetens visar att
den digitala kompetensen hos lärare har ökat under
det senaste året. Det finns dock vissa områden som
visar ett behov av att fokusera på för ytterligare kompetensökning och det finnas behov att rikta insatser mot nyanställda så att de får den grundläggande
digitala kompetensen. Tack vare tillgången till förbundets IKT-pedagoger har vi förmånen att driva kompetensutveckling, utvärdering och revidering av prioriterade mål. Vidare har fler och fler av våra lärare tagit
klivet in i andra ordningens undervisning med digitala
hjälpmedel i sin undervisning.

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning
att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Målet är uppnått. Eftersom att eleverna trivs på skolan
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och känner sig trygga här samt upplever i mångt och
mycket att deras lärare hjälper dem i undervisningen
så är det inte så stor överraskning att de även rekommenderar sitt gymnasieprogram. Personalen arbetar
ständigt med att förbättra skolan. I arbetet med skolans utvecklingsplan och skolans utvecklingsprojekt tar
vi alltid med våra elever, de tillför alltid viktiga erfarenheter och ser ofta nya möjligheter.

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 %.
Målet är uppfyllt. I stort handlar det om att förstärka bilden av Stagneliusskolan som en del av Kalmarsunds gymnasieförbund och vilka kvalitativa fördelar
detta innebär för den enskilde eleven. Skolan erbjuder
en god lärmiljö med skickliga och engagerade lärare,
moderna lokaler och en hög grad av digitalisering i
undervisningen. Verksamhetens fokus på tydlighet
avseende ledarskapet, studieresultat, relationsprocesser likvärdighet, trygghet och studiero etc. speglas i
det höga intresset för skolans utbildningar.

Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att
bli UF-företagare.
Målet är uppnått. Genom att starta ett UF-företag
ingår i programstrukturen för samtliga handelselever
samt ekonomieleverna på inriktningen ekonomi och
att flertalet av eleverna från juridikinriktningen väljer
att starta UF-företag bidrar till den höga andelen elever som blir UF-företagare på skolan.

Andelen elever som får studiehandledning
på modersmålet ska öka.
Målet är uppnått. Skolan har ökat andelen elever som
läser studiehandledning på modersmålet, det krävs
fortfarande förbättringar i rutinerna och arbeta med
tidigare informationsinsatser och med proaktiva
åtgärder för att eliminera fördomar och felaktiga uppfattningar kring denna verksamhet. Men skolledningen
ser att skolan är på väg åt rätt håll och kommer att
fortsätta öka vår andel under nästkommande period.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Målet är uppnått. Stagneliusskolan har två stycken lärare som är behöriga till att handleda SKUA. Skolan har

inom ramen för sina lärcirklar valt att introducera nya
medarbetare till SKUA för att på så sätt öka kompetensen inom lärarkåren på skolan. Genom att fortsätta
att erbjuda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
under s.k. lärcirkeltid har fler och fler lärare på ST fått
möjligheter att utveckla kompetenser inom området.
Stagneliusskolan kommer givetvis att fortsätta denna
satsning kommande läsår.

APL-RAPPORT
Samtliga elever som gick på handelsprogrammet fick
15 veckors praktik, dock dök några elever inte upp på
sin APL-plats, eller gjorde så att de inte var välkomna
tillbaka. Dessa erbjöds nya platser dock så valde några
att ändå inte göra sin APL, där har särskilt stöd initierats för att hjälpa eleverna att ändå bli så anställningsbara som möjligt efter avslutade studier.
Samtliga APL-platser på handelsprogrammet uppfyllde kraven på de krav som utbildningen har.
Besöken som görs regelbundet på APL-platserna tar upp
den generella arbetsmiljön, där diskuteras till viss del
värdegrundsfrågor, då framförallt hur du förhåller dig
till andra på en arbetsplats.
Vissa av handledarna har blivit erbjudna att delta i
handledarutbildningen och framförallt så har frågan
lyfts på det lokala programrådet.
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ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Året 2018 har för Stagneliusskolan präglats av samarbetet med Challenging learning (CL). Tack vare de
medel som beviljades har skolan fått tillgång till stöd
och handledning från en erfaren och professionell
organisation av skickliga pedagoger som på olika sätt
bistått i det pågående pedagogiska utvecklingsarbetet utifrån helhetsidéns styrande principer. Stagneliusskolan upplever att det har varit mycket givande att få
erfarna, utomstående blickar på det skolan gör. I det
utvecklingsarbete Stagneliusskolan tillsammans med
CL bedrivit under året har fokus legat på självständigt
lärande, kritiskt tänkande och kognitiv utmaning. Satsningen fortgår även under 2019.
Utvecklingsarbete på skolan sker alltid med en tydlig
utgångspunkt i digitala verktyg. För Stagneliusskolans
del handlar det om att leda lärande och att utveckla
undervisningen genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. I den processen ingår också att ta ansvar för och hantera de utmaningar som lärande i en
digital värld kan innebära.
Utöver ovanstående utvecklingsområden har mycket
arbete lagts ned på att implementera nya rutiner och
nytt dokumentationsunderlag för processerna inom
elevhälsan. Detta arbete kommer att fortgå under
2019.

68.
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Skolan har under året känt av en ökad trångboddhet
på grund av ett växande elevantal. Det har märkts
inom många olika verksamhetsdelar, t. ex. salsbrist,
långa köer till matsalen, fler lärare och elever som gått
mellan huvudbyggnaden och övriga tillfälliga undervisningsutrymmen.
Beslutet om flytt av AST-enheten till Storken har mottagits väldigt väl och en hel del förberedelsearbete har
redan påbörjats.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen vad avser söktryck till
skolans utbildningar är fortsatt hög. Samtliga program
väntas öka när det gäller antal elever. Fr. o. m. läsåret
2019/20 kommer därför ca 8 salar på Storken att nyttjas av lärare och elever från Stagneliusskolan. Detta
kommer att kräva stor flexibilitet i organisationen och
stor skicklighet i att hantera planeringsprocesserna för
att minimera onödig tidsåtgång för förflyttningar mellan lokaler. Detta medför även ett ökat rekryteringsbehov på personalsidan, såväl vad gäller lärare som övrig
personal.
AST-verksamheten kommer rent geografiskt att lokaliseras så att ett samarbete med övriga skolenheter underlättas. Ett utökat samarbete med IMind och IMyrk
på såväl Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan
förutspås.
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Ölands Gymnasium
EKONOMI
Inom ungdomsgymnasiet har verksamhetsavtalet med
Halltorps gästgiveri avslutats enligt plan gällande restaurang
och livsmedelsprogrammet. Skolan hade under våren sin sista
elev på programmet och elevpengen täckte inte de kostnader
verksamhetsavtalet tillsammans med övriga kostnader uppgick
till.
Antalet elever på språkintroduktionen var under hösten 19
stycken. Under våren var elevantalet över 50 stycken och
prognosen var att skolan under hösten skulle ha cirka 40 elever
på programmet. Skolan tappar därmed resurser men har även
anpassat organisationen till situationen och hämtar därmed in
en del av underskottet.
Ungdomsgymnasiet på skolan har ett resultat på minus 1 mkr
vid årets slut.
Enheten har anställt både modersmålsstödjare samt utökat
utbildningen i svenska för invandrare till eftermiddagar. Dessa
satsningar har gjorts tillsammans med Borgholms kommun
och nettokostnaden för enheten är noll. Samarbetet med
Kunskapsnavet i Kalmar inom regional yrkesvux fortsätter och
genererar statsbidragsintäkter. Vuxenverksamheten på skolan
har ett resultat på plus 1,5 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Elevernas totala närvaro ska öka.
Skolan har inte nått målet. Många av eleverna har möten inbokade med andra myndigheter som t.ex. arbetsförmedlingen. P.g.a. resor tar dessa möten ibland en hel dag. Personalen
på skolan tar initiativ till samtal med eleverna om vikten av att
vara närvarande. Varje lärare ska en gång per månad analysera
närvarosituationen i sina undervisningsgrupper och lämna en
rapport till rektor. Skolan kommer även att se över sina praktiska rutiner med hanteringen av frånvaron.

Årsredovisning 2018 69.
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Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Målet är uppnått. Skolans pedagoger som är väldigt
måna om att eleverna ska klara sina utbildningsmål.
Skolan erbjuder extratid i skolan för de som har behov
och lärare ger eleverna möjligheter till extra hjälp och
träning via Classroom ger höga omdömen från eleverna.

Andel avslutade kurser med minst betyget E
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.

Skolan har nått målet för tre av fyra utbildningsformer.
Se ovan för analys och åtgärder för förbättring.

Målet är uppnått. På gymnasieskolan är det förhållandevis få elever och tillräckligt med tid för elevhälsan
och pedagogerna att samarbeta.

Eleverna på vuxenutbildningen anser att undervisningen håller hög kvalitet.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade
kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.

70.

som andraspråk men för att få full CSN måste de välja
ytterligare tre kurser för att få heltid vilka de egentligen inte alltid klarar av. Skolan har erbjudit flexutbildning alternativt distansutbildningar på vissa
kurser för att bättre passa elevernas behov.

Skolan har inte nått målet. Flera elever läser på distans
och har då svårt att avgöra kvalitén på undervisningen
och har då gett skolan ett lågt omdöme.

Skolan har nått målet för tre av fyra skolformer. De
vuxenelever som går på yrkeskurser är ofta väl motiverade och drivs på ordentligt av duktiga pedagoger.
Dessa program anpassas utifrån elevernas behov av
kunskaper för att nå målen. Praktiska delar gör att man
kan arbeta sig fram till kursmålen i vissa delar utan att
behöva läsa allt. Inom SFI har skolan mycket duktiga
och kreativa pedagoger som verkligen ser elevernas
behov och utgår från detta.

För att höja elevernas upplevelse av skolans kvalité
har nyrekryteringar av behörig personal gjorts samt
kompetensen höjas genom utbildningsinsatser från
Nationellt centrum för svenska som andraspråk för
majoriteten av lärarna. Skolan kommer att öka tillgången på datorer i undervisningen. Personalen kommer att regelbundet samtala kring sina egna insatser i
arbetslagen för att öka det kollegiala lärandet och därigenom kvalitén i undervisningen.

Många elever söker för att läsa upp sina betyg på
gymnasienivå. En del av dessa börjar studera men inser att de inte får ihop sin vardag och har behov av
att studera på andra tider. Många behöver läsa svenska

Eleverna anser att deras skola som helhet
fungerar bra.

Årsredovisning 2018

Målet är uppnått. Eleverna på vårdutbildningarna, som
hade lägst omdömen om skolan läser till stora delar
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på distans och har därför ingen uppfattning om hur
skolan fungerar. Skolan kommer att fördjupa arbetet
med detta och i samtal med vårdeleverna granska detta resultat närmare för att se vad det beror på.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Målet är nått. Skolans pedagoger arbetar aktivt med
frågor kring allas lika värde ger höga omdömen från
lärarna.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Målet är uppnått. En vuxenutbildning med tydliga ramar och regler ger studiero för eleverna.

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Skolan domineras av vuxna
elever och det är lättare att jobba med vuxna ut detta
perspektiv. Språkintroduktionseleverna ger skolan ett
lägre omdöme än de vuxna eleverna. Det är ungdomar
som till stora delar lever utan sina föräldrar har ingen grundtrygghet som en familj kan ge utan är oroliga
redan innan de kommer till skolan. Språkintroduktionen är numera förstärkt med ytterligare en specialpedagog som jobbar både med enskilda elever och i
grupp.

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.
Måluppfyllelse går inte bedöma. För få svarande för att
kunna dra slutsatser.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att ständigt
förbättra måluppfyllelsen och resultaten
ska öka.
Målet är uppnått. Sedan augusti förra året har skolan
jobbat hårt med att förbättra resultaten liksom inom
alla ovan angivna områden. Dock finns det mycket mer
att göra.

Andelen aretemeriterade lärare i förbundet
ska öka.
Målet är inte uppnått. Skolan hade ingen som deltog i
aretemeriteringen denna omgång.

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Tillsammans med IKT-pedagog har
skolan under året genomfört flera olika aktiviteter
med regelbundenhet och det finns en plan för det
fortsatta arbetet.

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen
ska öka.
Målet är uppnått. I och med utbildningsinsatsen NC så
har det entreprenöriella lärandet ökat i klassrummet
och även helhetstänket med detta arbetssätt präglar
numera arbetet även utanför klassrumssituationen.

Andelen elever som får studiehandledning
på modersmålet ska öka.
Målet är uppnått. Studi.se, Inläsningstjänst och skolans
modersmålsstödjare är det som gjort att målet är uppfyllt. Studiehandledningen har ökat men det finns fortfarande större behov.

Andelen elever på språkintroduktionsprogram som blir behörig till nationellt
program ska öka.
Målet är uppfyllt. En stor insats från pedagogerna har
bidragit till detta resultat samt att de flesta kom 2015
och de nu fått den tid de behövde för att bli klara. Eleverna har fått god med hjälp att söka program de har
haft möjlighet att bli behöriga till.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Målet är uppnått. Alla tillsvidareanställda har deltagit i
NC och under hösten har skolan fortsatt denna satsning både med de som tidigare deltagit samt de som
är nya.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Skolans utfall på genomförd medarbetarenkät visar
ett gott resultat vilket visar att enheten jobbar i rätt
riktning med bra metoder. Trygghet och trivsel på
arbetsplatsen är skolledningens främsta mål. Trivs
personalen på sin arbetsplats så gör de ett bättre jobb
och eleverna får en högre måluppfyllelse.
Personalen tillsammans med ledningen bygger skolan, genom tydliga strukturer och skapade beslutsÅrsredovisning 2018
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vägar. Genom att delegera ansvar och arbetsuppgifter
känner sig fler delaktiga.

ar, presentationer och delakultur har blivit ett naturligt
inslag i skolans verksamhet.

Skolledningen ser idag att det finns intresse och motivation i personalgruppen. Det har skapats ett engagemang både i undervisningen och utanför. Det planeras
och diskuteras och det kollegiala lärandet är i fokus.
Uppfinningsrikedomen är stor och det finns en strävan
att hela tiden förbättra undervisningen. Det finns ett
tillåtande klimat som märks på hela skolan.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under hösten 2018 tog Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse beslutet att skolan byter namn till
Ölands utbildningscenter. Namnbytet träder i kraft 1:a
januari 2019. Detta är resultatet av ett jobb och en idé
som startade redan 2017. Skolan har påbörjat arbetet med framtagandet av ny grafisk profil och byte av
logga, skylt, hemsida m.m. I skolans arbete kring detta har det skapats en utvecklingsorganisation med en
utvecklingsgrupp i spetsen vars främsta uppgift är att
utveckla och ta fram nya inriktningar på skolan.
Under året har enheten jobbat med marknadsföring
av skolan på olika sätt, undersökt marknadens behov
och tagit fram underlag för att motsvara detta. Utbildning i akutsjukvård är ett resultat av detta arbete vilket
varit mycket lyckat.
Alternativa undervisningsmetoder i kombination med
högre måluppfyllelse har präglat hela året. Utbildning-

72.
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I januari 2019 drar enheten igång en inriktning inom
vård och omsorg - LSS. Nya möten med kommunen
och näringslivsgruppen väntar för att presentera nya
tankar kring nya utbildningar.
På komvux kommer alla gymnasiekurser på 100p från
och med januari 2019 att läsas på 10 veckor istället för
20 veckor och som flexkurser. Detta gäller dock inte
yrkesprogrammen. Även svenska och svenska som
andraspråk på grundläggande vuxenutbildning (gruv)
kommer att läsa kurser på 10 veckor. Skolan hoppas
skapa en bättre studiesituation för eleverna samt att
det ska bidra till ett större intresse för studierna. Detta
är ett första steg i en utveckling som i augusti även kan
implementeras på övriga kurser inom komvux.
Med statliga medel har skolan fått en ansökan beviljad
för att utveckla SFI. Ett steg i detta är att skolan från
och med det nya året inför friskvård på schemat. Detta kommer att innebära fysisk aktivitet i kombination
med inlärning av svenska. Här förväntas goda resultat
både inom språkinlärning och ur ett hälsoperspektiv.
Språkintroduktion kommer från och med hösten 2019
inte längre att erbjudas på skolan. De få elever detta
berör kommer att erbjudas motsvarande utbildning i
Kalmar.
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Resultaträkning
Not

Budget
2018

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter

1

118 043

128 777

140 349

124 508

Verksamhetens kostnader

2

-544 797

-577 134

-558 264

-530 427

Pensionskostnader m m

3

-26 182

-25 085

-19 812

-12 818

Avskrivningar

4

-4 613

-4 293

-3 678

-3 562

-457 549

-477 735

-441 405

-422 299

Verksamhetens nettokostnad
Medlemsbidrag

5

423 091

423 091

410 178

397 118

Statsbidrag

6

34 996

34 024

33 293

33 063

Finansiella intäkter

7

0

0

1

116

Finansiella kostnader

8

-37

-49

-29

-9

500

-20 670

2 037

7 989

Årets resultat
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Kassaflödesanalys
(tkr)

Not

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

-20 670

2 037

7 989

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

4

4 293

3 679

3 562

Återbetalning medlemskommuner

14

0

-10 048

-10 806

Avsättning till pensioner

13

1 017

-122

-180

Övrigt

14

4 173

-2 186

-6 164

0

736

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

10

44 781

-2 952

-54 163

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

15

-30 666

49 879

34 770

2 928

41 024

-24 992

-4 564

-9 445

-5 142

-4 564

-9 445

-5 142

Nyupptagna lån

0

0

0

Amortering av skuld

0

0

0

0

98

14

0

98

14

ÅRETS KASSAFLÖDE

-1 637

31 677

-30 120

Likvida medel vid årets början

94 014

62 338

92 459

Likvida medel vid årets slut

92 378

94 014

62 339

Medel från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Långfristiga fodringar

Medel från finansieringsverksamheten

11

Årsredovisning 2018 75.
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Balansräkning
(tkr)

Not

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

9

24 371

24 099

18 333

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran

0
11

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

98

24 371

24 099

18 431

0

0

736

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

10

51 416

96 196

93 244

Kassa och bank

12

92 378

94 014

62 338

Summa omsättningstillgångar

143 793

190 210

156 318

Tillgångar

168 164

214 310

174 749

2018

2017

2016

56 967

64 978

67 794

0

-10 048

-10 806

-20 670

2 037

7 989

36 298

56 967

64 977

Not
Eget kapital
Ingående eget kapital
Direktbokning eget kapital

14

Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

2 708

1 691

1 786

Andra avsättningar

14

5 268

1 095

3 309

Skulder
Långfristiga skulder

16

0

0

0

Kortfristiga skulder

15

123 890

154 556

104 677

Summa skulder

131 866

157 342

109 772

Eget kapital och skulder

168 164

214 310

174 749

32 182

29 735

29 995

39 989

36 949

37 272

125 978

153 118

182 558

Anläggningskapital

24 371

24 099

18 431

Rörelsekapital

19 903

35 654

51 641

22 %

27 %

37 %

92 378

94 014

62 338

-2 %

9%

16 %

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

17

inklusive löneskatt
Borgensåtaganden
Leasingåtaganden operationella

18

Nyckeltal

Soliditet
Likvida medel

Soliditet inkl ansvarsförbindelse
76.
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Driftsredovisning
Kostnader
Enhet

Netto

Avvikelse

Budget Bokslut Budget Bokslut Budget Bokslut

Soliditet inkl ansvarsförbundelse
Gemensamt

Intäkter

-2 %

2018

9%

166 042

180 409

131 061

135 363

34 981

45 045

-10 064

Lars Kaggskolan

137 248

146 540

12 527

17 549

124 721

128 990

-4 269

Stagneliusskolan

90 231

91 985

2 973

5 777

87 257

86 207

1 050

Jenny Nyströmsskolan

124 860

138 144

14 195

16 857

110 666

121 287

-10 621

4 457

5 384

283

225

4 174

5 159

-985

Axel Weüdelskolan

52 627

51 585

12 693

10 764

39 934

40 821

-887

Öland - komvux

12 173

12 676

3 840

5 822

8 333

6 853

1 480

Mjölnergymnasiet

3 105

3 013

133

232

2 972

2 782

190

Varav avskrivningar

-4 613

-4 293

0

0

-4 613

-4 293

-320

0

0

-34 996

-34 024

34 996

34 024

972

Varav interna poster

-84 605

-30 129

0

-29 788

-84 605

-340

-84 265

finansiering pensioner, IR

-16 261

-18 118

405

398

-16 666

-18 516

1 849

Varav interna poster

78 700

89 029

405

-398

0

89 427

-89 427

569 870

577 536

143 115

129 175

426 755

448 361

-21 606

Pensionskostnader

26 182

25 085

0

0

26 182

25 085

1 097

Avskrivningar

4 613

4 293

0

0

4 613

4 293

320

600 665

606 914

143 115

129 175

457 550

477 739

-20 189

Medlemsbidrag

0

0

423 091

423 091

-423 091

-423 091

0

Statsbidrag

0

0

34 996

34 024

-34 996

-34 024

-972

600 665

606 914

601 202

586 290

-537

20 624

-21 161

Poster från finansiella tillgångar/skulder

37

45

0

0

37

45

-8

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

0

0

600 702

606 959

601 202

586 290

-500

20 669

-21 169

Gymnasieskola

Ölands Gymnasium

Vuxenutbildning

Varav statsbidrag

Summa verksamhet
enligt RR

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens resultat

Årets resultat
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Investeringsredovisning
Budget 2018

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Gemensam vht

1 190

1 152

3 649

Lars Kaggsskolan

1 300

1 020

1 799

Stagneliusskolan

500

651

2 004

1 700

1 442

1 832

Axel Weudelskolan

200

231

94

Ölands Gymnasium och komvux

100

69

67

0

0

0

4 990

4 564

9 445

Jenny Nyströmsskolan

Mjölnergymnasiet

Summa investeringar

78.
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Noter
Not 0: Redovisningsprinciper
Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala
redovisningslagen och rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
• Fodringar har upptagits till de belopp var med dem
beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.

AVSKRIVNINGAR

PENSIONSSKULD

Kapitalkostnaden består dels av rak avskrivning på anskaffningsvärdet, dels av internränta på bokfört värde
enligt SKL:s nivåer.

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort så mycket som möjligt av pensionsskulden
i balansräkningen. Från och med 1998 ska förbundets
pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld
i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden
respektive ansvarsförbindelsen har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %. Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av Skandia.

GRÄNSDRAGNING MELLAN INVESTERING
OCH DRIFT
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde
har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella-och immateriella tillgångar.

Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika
avskrivningstiderna för investeringar är:
• Inventarier 10 år
• Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år
• Kopiatorer 4 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte några
byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning
och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för
de anställda har redovisats som en kortfristig skuld.
Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med
lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på
semesterlöneskulden efter december månad 2018 dvs
underlag uttagna efter lönekörning i december.

INTERNA POSTER
Enheterna belastas med en intern kostnad för personalomkostnader (kto 59). Motkonto till detta är konto
579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna
(kto 561), Konto för finansiering av arbetsgivaravgifterna samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas
på ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att
reducera för interna poster i resultaträkningen avseende ovan angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.
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Not 1: Verksamhetens intäkter

2018

2017

2016

Intäkter

128 777

140 349

124 508

Summa intäkter verksamhet enligt RR

128 777

140 349

124 508

medlemsbidrag

423 091

410 178

397 118

statsbidrag

34 024

33 293

33 063

Interna intäkter

30 186

29 655

29 332

Not 2: Verksamhetens kostnader

2018

2017

2016

-595 309

-488 913

-467 692

Finansiering PO (kto 579+561)

18 118

15 765

14 628

varav internt (kto 579)

89 029

84 662

77 362

-57

-455

-5

-577 134

-558 264

-530 427

Avskrivningar

-4 293

-3 679

-3 562

Interna kostnader

-30 129

-29 200

-29 327

Kalkylerade personalomkostnader (kto 59)

-89 401

-84 964

-77 367

Not 3: Pensionskostnader m m

2018

2017

2016

Semesterlöneskuld

-690

-886

-2 373

Löneväxling

92

103

Personalbil redovisning

0

-10

0

-4 564

-3 334

-3 235

-105

-155

-310

-5 446

-2 443

-1 627

Omställningsfonden

0

-36

-116

Förvaltningsavgifter

-637

-513

-99

Förändring pensionsskuld

-773

105

180

0

0

41

Utbetalda pensioner

-2 127

-2 049

-1 867

Pensioner (ind. valet)

-10 836

-10 594

-9 288

Summa

-25 085

-19 812

-18 693

Finansiering pensioner interna poster

18 118

15 765

14 623

Not 4: Avskrivningar

2018

2017

2016

Avskrivningar

-4 293

-3 679

-3 562

-398

-430

-830

-4 691

-4 109

-4 392

Kostnader

korr interna poster på balans

Summa kostnader verksamhet enligt RR

Löneskatt
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)
FÅP

löneskatt förändring p-skuld

Internränta

Summa
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Not 5: Medlemsbidrag

2018

2017

2016

Borgholm

11,4%

11,6%

11,0%

Torsås

7,7%

6,6%

6,6%

Kalmar

67,5%

67,8%

67,7%

Mörbylånga

13,4%

14,1%

14,8%

423 091

410 178

397 118

Not 6: Statsbidrag m.m.

2018

2017

2016

Övrigt

34 024

33 293

33 063

Summa

34 024

33 293

33 063

2018

2017

2016

Räntor på likvida medel

0,0

0,0

116

Summa

0,0

0,0

116

Not 8: Finansiella kostnader

2018

2017

2016

Finansiella kostnader p-skuld

45,0

29,0

9,1

Summa

45,0

29,0

9,1

Not 9: Anläggningstillgångar

2018

2017

2016

192 692

183 247

178 105

4 564

9 445

5 142

12

12

12

Utgående anskaffningsvärde

197 268

192 704

183 259

Ingående avskrivningar

-161 358

-157 679

-154 378

ingående justeringar

-7 247

-7 247

-7 247

Årets avskrivningar

-4 293

-3 679

-3 300

-172 897

-168 604

-164 925

24 371

24 099

18 333

Not 10: Kortfristiga fordringar

2018

2017

2016

Kundfordringar

17 805

42 516

38 420

Förutbetalda kostnader

11 003

8 097

9 986

Upplupna intäkter

3 632

11 037

19 570

Övriga fordringar

-145

772

6

Schablonmoms

1 134

1 563

1 277

Summa

Not 7: Finansiella intäkter

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Korrigeringspost

Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Fodran moms

3 050

4 629

2 658

294

1 423

1 832

14 646

25 893

19 421

-3

267

73

51 416

96 196

93 244

2018

2017

2016

Elevkår Stagg

0

0

98

Summa

0

0

98

Not 12: Likvida medel

2018

2017

2016

Bankkonto

92 350

93 964

62 289

27

50

49

92 378

94 014

62 338

Not 13: Avsättning pensioner mm

2018

2017

2016

Ingående avsättning Rek 17.2

1 655

1 775

1 998

Pensionsutbetalningar

-213

-220

-207

Nyintjänad pension

985

172

Ränte- och basbeloppsuppräkning

31

26

-716

Förändring löneskatt

195

-23

-41

-2

-75

744

2 651

1 655

1 777

518

323

349

FÅP

353

363

375

PBF

976

199

KÅP

149

153

158

Ålderspension

219

166

502

Pension till efterlevande

438

450

393

2 134

1 332

1 428

518

323

349

2 651

1 655

1 777

Politiker

0

0

0

Tjänstemän

0

0

0

Fodringar hos staten
Skattekonto
Interimsfordringar löner

Summa
Not 11: Långfristiga fordringar

Handkassor

Summa

Övrigt

Utgående avsättning
varav löneskatt

Rek 2.2 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner

Summa Pensioner
Löneskatt

Summa avsatt till pensioner
Antal visstidsförordnanden
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Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner

2 651

1 655

1 777

Ansvarsförbindelse

39 989

36 949

37 272

Finasiella placeringar

0

0

0

Särskild avtalspension

0

0

0

Totala pensionsförpliktelser

42 641

38 604

39 049

Återlånade medel

42 641

38 604

39 049

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen

1 381

1 381

1 396

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

11 784

8 030

6 213

Utredningsgrad

99%

99%

99%

Överskottsfond

8 826

9 977

9 261

Not 14: Eget kapital och övriga avsättningar

2018

2017

2016

Ingående avsättning

1 095

3 309

9 442

0

0

-2 989

-1 095

-2 214

-3 143

Återbetalning friskolor 2015-2018

5 268

0

0

Utgående avsättning

5 268

1 095

3 309

forts. Not 14: Eget kapital och övriga
avsättningar

2018

2017

2016

Direktbokning eget kapital

0

10 048

10 806

Summa

0

10 048

10 806

Borgholm

0

1 078

1 081

Torsås

0

695

756

Kalmar

0

6 736

7 348

Mörbylånga

0

1 538

1 621

Kommunalt åtagande

Ianspråkstaget
Omstrukturering S4U

Tillkomna avsättningar
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Not 15: Kortfristiga skulder

2018

2017

2016

Semesterlöneskuld

22 829

22 139

21 254

Leverantörsskulder

27 519

27 280

26 360

Upplupna kostnader

7 600

7 916

6 677

Övriga kortfr skulder

1 538

34 269

1 587

Intäktsförskott

42 376

40 935

34 880

Upplupna pensionskostnader

10 902

10 498

9 221

Upplupen arbetsgivaravgift

5 937

5 785

0

Upplupna skatter

5 189

5 735

4 698

123 890

154 556

104 677

2018

2017

2016

0

0

0

2018

2017

2016

Leasing

26 017

22 489

28 120

Lokalhyra inom ägarkretsen

92 292

122 081

109 397

Lokalhyra utom ägarkretsen

7 670

8 549

45 041

125 978

153 118

182 558

Pensionsförpliktelser

32 182

29 735

29 995

Löneskatt

7 807

7 214

7 277

Summa

39 989

36 949

37 272

2018

2017

2016

Totala minimileaseavgifter

26 017

22 489

28 120

Därav förfall inom 1 år

1 565

2 014

1 917

990

992

4 042

Därav förfall senare än 5 år

23 462

19 483

22 162

Not 19: Räkenskapsrevision

2018

2017

2016

Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas
granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning 18

50,1

50,0

57,0

Totala kortfristiga skulder
Not 16: Långfristiga skulder
Summa
Not 17: Ansvarsförbindelser mm
Leasing och lokalhyror

Summa
Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Not 18: Leasing
Leasingavtal över 3 år

Därav förfall inom 1-5 år
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Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas
som skuld eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som
är säkra eller sannolika till sin existens och där det finns
säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid
årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt
skulder (lång- och kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.
Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar
och skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet
har två beståndsdelar; anläggningskapital och rörelsekapital.

respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk
arbetad tid. Avser månadsavlönade.
Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital som nyttjas
av nämnden.
Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa
tillgångar är avsedda att användas under en längre
tidsperiod.
Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet
uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av
likvida medel.
Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad sjukdag under året.
Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mindre än ett år från balansdagen.
Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.
Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på mer än ett år efter balansdagen.

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt
samband med ordinarie verksamhet och är av sådan
art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet
samt uppgår till väsentligt belopp.

Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över
dag 60 i sjukperioden.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader med mera.

Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning).

Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.

Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, rehabliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning (f.d.
förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen

Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med
ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
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(innehåller således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda
som har slutat i förbundet under året, dividerat med
det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda, även dem som
har slutat helt i förbundet.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och
kostnader och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital framkommit. Denna förändring kan
också beräknas genom att man jämför eget kapital i de
senaste två årens balansräkningar.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en
del av det egna kapitalet.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga
såväl månads- som timavlönade.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna
som finansieras med egna medel.
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning. En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning
kan vara på hel- eller deltid.
Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och
medarbetare som får betalt per timme.
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt
tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund är på väg.
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Visstidsanställd: Anställd som från början har ett
fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en
allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller
deltid.
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider)
i en given grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används
när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda.
Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 115

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-07

115

Dnr 2017/253 008 KS

Medborgarförslag (Kate och Sigge Kalmström) - vegansk mat som standard i skolor och förskolor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget då en övergång till uteslutande vegansk kost inte
motsvarar riktlinjerna i Kostpolicyn.

Det noteras att förslagsställarna ska bjudas in till det sammanträde när förslaget
slutligt avgörs.
Ärendebeskrivning
Kate och Sigge Kalmström föreslår i medborgarförslag 2017-10-18
- att kommunen inför vegansk mat som standard i skolor och förskolor.
Kommunfullmäktige lämnar 2017-12-18 § 188 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Motionen.
Synpunkter från kostverksamheten.
Kostpolicy för Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-04-26 med förslag på avslag.
Kostverksamhetens bedömning
Kostverksamheten i Borgholms kommun serverar dagligen cirka 1 800 måltider till
förskola, skola och äldreomsorg varav cirka 300 måltider är till äldreomsorgen.
Kostverksamheten i Borgholms kommun följer den, av kommunfullmäktige, antagna Kostpolicyn, med riktlinje att i huvudsak följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Måltidsverksamheten ska ge en inblick i det svenska kulturarvet i allmänhet.
Den ska också spegla dagens moderna samhälle med dess kulturella mångfald
och uppdraget innefattar även att sträva mot ett internationellt perspektiv.
Kostverksamhetens uppdrag är också att servera en väl sammansatt matsedel
som är varierad, näringsberäknad och som följer de Nordiska Näringsrekommendationerna.
Denna variation uppnås genom att servera både kött, fisk, fågel och vegetariskt.
Vegansk kost erbjuds på begäran och då styrkt av intyg från vårdnadshavare. En
övergång till uteslutande vegansk kost motsvarar inte riktlinjerna i Kostpolicyn. Det
är inte heller en rekommendation från Livsmedelsverket att enbart servera vegansk
kost.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-07

115

Utöver hänvisningar till olika dokument bör vi också tänka ur barnens och elevernas perspektiv. Är detta vad de önskar? Svaret är nej utifrån den information som
framkommer på Kostråd.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 92

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-08

92

Dnr 2018/201 008 KS

Medborgarförslag (Hans Bäck) - Placera ett utegym i Bäckmanska parken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

beakta medborgarförslagets intentioner i kommande planering för allaktivitetspark i Borgholms stad.

att

medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Hans Bäck, Östra Kyrkogatan 6a, 387 31 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
- att utegym placeras i Bäckmanska parken.
Kommunfullmäktige lämnar 2018-09-17 § 179 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt be-handlas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag- Hans Bäck
Tjänsteskrivelse med förslag att beakta intentionerna i kommande plan för allaktivitetspark och att förslaget därmed anses besvarat.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Det område som idag är möjligt att använda som är lekplats är maximerat och i övrig del av parken ska enligt detaljplan användas som park och strövområde.
Fritidsavdelningen och fastighetsavdelningen arbetar med att finna lämplig plats för
allaktivitetsparken
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 44

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-24

44

Dnr 2019/48 008 UN

Medborgarförslag: Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från
Borgholm Dnr 2019/42-008 KS
Beslut
Utbildningsnämnd föreslår kommunfullmäktige
att

avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Stéphanie Mayes, Sättra 35, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag att skolskjuts ska anordnas till alla barn i grundskolan till och från Borgholm. Stéphanie
presenterade sitt medborgarförslag för kommunfullmäktige 2019-02-11 som beslutade att överlämna förslaget till utbildningsnämnden för beredning.
Motiveringen till förslaget är bland annat att Borgholms kommun beskriver sig på
sin hemsida som den bästa skolkommunen i undersökningar om skola och dess
kvalitet. Medborgarförslaget beskriver att barnen i Sättra måste ta sig längs en
landsväg på 2,9 km som inte har trottoarer, är upplyst, är smal och 70 km/h samt
att barnen som är drabbade inte orkar ta sig till skolan.
Utbildningsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att överlämna ärendet till utbildningsförvaltningen för beredning inför nämndens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut den 27 mars § 34
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019 § 29
Medborgarförslag daterat den 19 januari 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019
Arbetsutskottets beslut den 10 april 2019 § 25
Dom Kammarrätten daterad den 27 mars 2019
Bedömning
Inför höstterminen 2018 tecknade Borgholms kommun ett samverkansavtal med
Kalmar Länstrafik för planering av skolskjuts för elever i Borgholms kommun. Enligt
avtalet ska kommunen, som planeringsunderlag till Kalmar Länstrafik, besluta om
vilka elever som är skolskjutsberättigade enligt skollagen. Kommunen ska även
meddela förändringar som följd av att exempelvis en elev byter bostad eller att en
elev beviljas skolskjuts under innevarande läsår. Kalmar länstrafiks uppdrag är att
planera trafik utefter detta underlag och kommunicera förslaget till kommunen. Kalmar länstrafik avropar sedan uppdraget från avtalade trafikföretag som Kalmar
Länstrafik har avtal med. Kalmar Länstrafik planerar trafiken för 10 av 12 kommuner i Kalmar län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

237

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-24

44

Gällande de elever som går på Slottsskolan i Borgholms kommun avropar dock inte Kalmar Länstrafik för kommunens räkning på detta sätt, utan Slottsskolans elever åker med kollektivtrafiken till Slottsskolan. Fram till sommaren 2018 har det gått
en linje med kollektivtrafiken igenom Sättra, buss 108, som Kalmar Länstrafik inför
höstterminen 2018 beslutade att ta bort utifrån likabehandlingsprincipen och kommunens skolskjutsreglemente, då det fanns andra skolskjutslösningar för eleverna i
Sättra. Fordonet omplacerades till en annan linje i kommunen med högre belastning. Borgholms kommun fattar inte beslut om kollektivtrafiken utan betalar ett busskort åt eleverna i Sätta för att ta sig fram och tillbaka till skolan. Borgholms kommun har därför inte dragit in någon buss i Sättra och kostnaden för kommunen är
den samma då kommunen köper busskort av Kalmar Länstrafik.
Utbildningsnämnden i Borgholms kommun beslutar dock om rätten till skolskjuts
enligt skollagen där skolskjuts av särskilda skäl ingår. Kommunen ska då utreda
om det finns trygga skolskjutslösningar för de elever som ansöker om särskilda
skäl. Om så inte är fallet, och utbildningsnämnden gör en annan bedömning än
Kalmar Länstrafik har gjort, kan det innebära att Borgholms kommun sätter in andra fordon mellan bostad och skola eller bostad och kollektivtrafiken. Beslut angående kollektivtrafiken i Sättra ligger inte på kommunen att fatta.
Elever som bor i Sättra och går i Slottsskolan i Borgholm har skolskjuts varje morgon från Sättra med buss 539 till Rälla för att med två minuters väntetid åka med
buss 101 från Rälla till Borgholm. De kan även byta buss vid hållplatsen Stugbyn
utan väntetid för att gå på en annan buss 101 som går hela vägen fram till Slottsskolan. Bussen går nästan i direkt anslutning från elevernas bostad. Det som beskrivs i motiveringen till medborgarförslaget stämmer därför inte så länge det inte
är så att eleverna själva väljer att åka bussen från Gärdslösa till Borgholm på morgonen. Det går dock ingen direktbuss från Sättra till Borgholm med kollektivtrafik
på det sätt som det tidigare gjorde.
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen 10 kap. § 32. Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Borgholms kommuns skolskjutsreglemente anger att avståndet en elev ska kunna
förflytta sig är 2 km i årskurs F-3, 3 km i årskurs 4-5 samt 4 km i årskurs 6-9. Undantag kan göras då vägen av kommunen bedöms som farlig väg utifrån elevens
ålder eller om eleven har särskilda skäl. Elever ska inte behöva sitta på bussen
mer än 45 minuter och bör lämnas tidigast 40 minuter innan skolstart och hämtas
senast 40 minuter efter skolslut. Exempelvis Mörbylånga kommuns motsvarande
avstånd är 3 km i årskurs F-3, 4 km i årskurs 4-6 och 5 km i årskurs 7-9 mellan bostad och skola samt 3 km mellan bostad och hållplats för årskurs F-9.
Förslaget om skolskjuts för alla barn i grundskola till och från Borgholm skulle innebära att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprincipen då alla elever
i grundskolan inte går i skola i Borgholm. Det är även så att de elever som är beviljade skolskjuts fortsatt skulle behöva gå eller cykla till hållplats utifrån Borgholms
kommuns avståndsregler om förslaget antas.
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Förslaget bedöms även kunna leda till större förändringar av skolskjutstrafiken under läsårets gång som gör skolskjutsorganisationen svårplanerad. Kraftigare förändringar av skolskjutsorganisationen kan leda till förändrade upphämtningstider
för elever vilket kan påverka vårdnadsvararnas livspussel mellan familjesituation
och arbete.
Rätten till skolskjuts för alla barn i grundskolan till och från Borgholm bedöms medföra en ökad kostnad eftersom det bör medföra behov av fler fordon och ökat antal
kilometer än vad Kalmar Länstrafik avropar för Borgholms kommuns räkning i dag.
Kostnaden skulle också vara svår att budgetera utifrån att förändringar som omfattas av förslaget skulle kunna medföra kraftigt ökade kostnader.
Utbildningsförvaltningens sammanvägda bedömning är att det skulle vara olämpligt
att bevilja förslaget i motionen av ovanstående anledningar samt att utbildningsnämnden bör föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Konsekvensanalys
Förslaget att skolskjuts ska anordnas för alla barn i grundskolan till och från Borgholm skulle leda till att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprincipen, att skolskjutsorganisationen skulle bli svårplanerad samt ökade och svårbudgeterade kostnader för skolskjuts.
Dagens sammanträde
Mötet samtalar kring medborgarförslaget samt finner även stöd för avslag i kammarrättens dom.
Skickas till
Komunfullmäktige
______________
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-05-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-07
§ 107 Hastighetsdämpande åtgärder på Sune Danielsons gata
§ 108 Förfrågan om flytt av infart
§ 109 Trafiksäkerhet i centrala Borgholm
§ 110 Godkännande av omförhandlade avtal gällande avgiftsbelagd
parkering i Borgholm och Köpingsvik
§ 111 Revidering av taxa för felparkeringsavgifter
§ 112 Godkännande av utlandsresor 2019
§ 113 Godkännande redovisning av delegationsbeslut: Avsiktsförklaring;
Överenskommelse om markbyte. Osten 2
§ 114 Begäran om kommunalt huvudmannaskap - sanering Passaden 3
§ 115 Medborgarförslag (Kate och Sigge Kalmström) - vegansk mat som
standard i skolor och förskolor
§ 116 Motion (Per Lublin ÖP) - om införandet av begränsat tiggeriförbud
§ 117 Landsbygdskonferens 2019; finansiering
§ 118 Deltagande i Insikt 2019
§ 119 Besök, ReCap Moduler 21
§ 120 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
budget/åtgärdsplan
§ 121 Taxor 2020; kommunstyrelsens verksamhetsområde
§ 122 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2019; från
fastigheter upprustning till nya projekt
§ 123 Överföring av budget 2018 till 2019
2019-05-14
§ 124 Förslag på folkhälsoråd i Borgholms kommun; folkhälsostrategi 2017-2027 och
Folkhälsoplan 2017-2020
§ 125 Information om arbetet med Översiktsplan för Borgholms kommun
§ 126 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden
§ 127 Begäran om kommunens medverkan vid evenemang
§ 128 Motion (Marcel van Luijn M)- utveckla gång- och cykelvägar
§ 129 Återrapportering; utbyggnad av Byxelkroks hamn
§ 130 Återrapportering; uppdrag långsiktig lösning gällande inomhusklimat etc i kommu
nala byggnader
§ 131 Årsplan med budget 2020 och plan för 2021-2023
§ 132 Besök, Nrep
§ 133 Besök, Riksbyggen
§ 134 Besök, Kalmar länstrafik
Kultur och fritidsutskottet
§ 14
§ 15
§ 16

Borgholms kommuns kulturpris 2018
Kulturprojektbidrag våren 2019
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2019
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Borgholm Energi AB
2019-04-11
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56

Styrelsemöte inledning 2019
Formalia Styrelsen
VD informerar 2019
Månadsuppföljning 2019
Avvikelserapportering 2019
Avfallstaxa 2019
Avfallssortering matavfall
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
VA-verksamheten - allmänt
Rapport från PWC
Beslut från kommunen 2019 mars
Restlista 2019

2019-05-08
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66

Styrelsemöte inledning 2019 maj
VD informerar 2019 maj
Månadsuppföljning 2019 april
Avvikelserapportering 2019
Genomlysning av verksamheter
Taxa Allmän Plats och Hamn för 2020
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen
och övriga rättsliga processer
Projekt VA-taxa - Införande av ny taxestruktur
Beslut från kommunen 2019 april
Restlista 2019

Borgholm Energi El-nät
2019-04-11
§ 16
§ 17
§ 18

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
Formalia Styrelsen
BELNAB Månadsuppföljning 2019

2019-05-08
§ 19
§ 20
§ 21

BELNAB Styrelsemöte inledning 2019 maj
BELNAB Månadsuppföljning 2019 april
Elmätare och mätinsamlingssystem
------------------------------------

245

Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-05-20

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-04-18 - 2019-05-20

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
2019.1237

U

2019-04-24

Förfrågan och beviljat transporttillstånd,
Karlshamn till Borgholm 2018-04-23

Marie-Louise Johansson

Sven Jinert AB

KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1241

U

Delegationsbeslut att tilldela Securitas Sverige
AB upphandling avseende
parkeringsövervakning Borgholms kommun.

Ilko Corkovic

2019-04-24
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1267

U

Magique - Tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
gatupratarevaruexponering för perioden 2019-04
-30--2019-09-30

2019-04-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-29/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1268

U

Pappa blå - tillstyrkt ansökan gällande
uteservering för perioden 2019-04-17-2019-0821 gågatuperiod

2019-04-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-29/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1269

U

Pubben - tillstyrkt ansökan för uteservering
under gågatuperiod samt för tält under
skördefesten

2019-04-29

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-29/Magda
Uppdaterat yttrande skickat 2019-05-07/Magda
Uppdaterat yttrande skickat 2019-05-15/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1477

U

Delegationsbeslut-parkeringsövervakning

Jens Odevall
Sidan 1 av 6
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2019-04-30

KOMMUNSTYRELSEN

KS 2019/1

Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 82 lägger
redovisning av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande
till handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal
2019.1273

U

AS 30/4-19 MEX lämnar inga vidare yttranden
Alexander Sundstedt
utöver vad som redan beskrivs i ärendet från
Plan- och byggenheten.
Borgholms kommun berörs som fastighetsägare
till Byxelkrok 1:1. Grannyttrandet gäller bygglov
för tillbyggnad för inred av ytterligare lokal
flerbostadshus Svar senast 2019-05-14

2019-04-30

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KS 2019/13

AS 30/4-19 MEX lämnar inga vidare yttranden
utöver vad som redan beskrivs i ärendet från
Plan- och byggenheten.

DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2019
2019.1276

U

Brasserie Tack o Bock - tillstyrkt ansökan för
uteservering under gågatuperioden med
korrigering av ytan.

Anders Magnusson

2019-04-30
KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-04-30/Magda
DELEGERINGSBESLUT
Uppdaterat yttrande med nya mått skickat 201905-07 till polisen/magda
Begagnande av allmän plats

2019.1603

U

Delegationsbeslut - Offentlig Toalett

Jens Odevall

2019-05-02

KOMMUNSTYRELSEN

KS 2018/280

DELEGERINGSBESLUT
Offentlig toalett, Sjötorget

2019.1344

U

2019-05-03

Beviljad ansökan om transporttillstånd från
Karlskrona till Rälla 2019-05-06

Marie-Louise Johansson

Sven Jinert AB

KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1367

U

Borgholms kommun- ingen erinran mot
Anders Magnusson
ansökan om avlossande av skott inom detaljplan
med salutkanon, i samband med
invigning av lekplats, Bäckmanska parken,
2019-05-11 kl 11.00-14.00

2019-05-06

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-05-06/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1368

2019-05-07

U

Anjas massage- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare och varuexponering för perioden
2019-05-06--2020-06-04

Anders Magnusson

Yttrande

Sidan 2 av 6

247
Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-07/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1397

U

Delegationsbeslut att betala ut kommunens
halva marknadsstöd om 117 500 kronor till
Rederi AB Ölandslinjen

Ilko Corkovic

2019-05-07
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1417

U

Borgholms kommun- ingen erinran mot
ansökan om utdelning av broschyrer samt info
inför EP-val och folkomröstningen 2019-05-112019-05-26

2019-05-08

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-05-08/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1426

U

Delegationsbeslut att upphandla Ramavtal
Byggtjänster; Eltjänster. (revidering av tidigare
beslut h id 2019.274)

Lars Gunnar Fagerberg

2019-05-08
KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2019.1465

U

Lokal trafikföreskrift gällande gångfartsområde
på hamnvägen mellan 9 maj och 6 oktober
2019.

Marie-Louise Johansson

2019-05-09
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1476

U

Nyttjanderättsavtal Pappa Blå, signerat av
bägge parter.

Alexander Sundstedt

2019-05-10
KS 2019/109

DELEGERINGSBESLUT
Nyttjanderätt för allmän platsmark del av
Borgholm 11:1; Engelen 5 Pappa Blå

2019.1493

U

Borgholmsdagarna - tillstyrkt yttrande för
offentlig tillställning 2019-07-23-2019-07-26

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1494

U

Stora Hamnkontoret- Tillstyrkt ansökan gällande Anders Magnusson
uteservering 2019-05-09-2019-12-31

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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2019.1496

U

Lilla hamnkontoret- tillstyrkt ansökan för
perioden 2019-05-15—2019-09-30

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1497

U

Pingstförsamlingen- tillstyrkt ansökan för sång
Anders Magnusson
och musikgudtjänst Söndagar 2019-06-30--2019
-08-04

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1498

U

Borgholms cityförening - Ingen erinran mot
ansökan av Familjelördag 2019-06-01 08:0018:00

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-13/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1499

U

Kalmar OK- Borgholms kommun har för sin del Anders Magnusson
ingen erinran mot ansökan orientering 2019-0908 på Ekerum

2019-05-13

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till LST 2019-05-13/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1550

U

Yttrande i mål 2181-19. Kommunen motsätter
sig överklagandet och anser att det ska lämnas
utan bifall gäller KSAU 2019-04-08 samtliga
beslut samt inhibition av beslutet under § 85

Ilko Corkovic

2019-05-14

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-14/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1552

U

Byxelkroks AIK snuskafton -Tillstyrkt ansökan
för offentlig tillställning på Byxelkroks festplats
2019-07-23 kl. 17.00-01.00

2019-05-15

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-15/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1553

U

Byxelkroks AIK -Tillstyrkt ansökan för offentlig
tillställning på Byxelkroks festplats för
familjekväll 2019-07-17 kl. 17.00-01.00

2019-05-15

Yttrande

KS 2019/6

Skickat 2019-05-15/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1555

2019-05-15

U

Tillåtelse- Fritidsvägen 25 D - Schakt utanför
fastighet under perioden 2019-05-10--2019-0628.

Alexander Sundstedt

20190025/

Sidan 4 av 6
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KS 2018/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2018

2019.1605

U

Lokala trafikföreskrifter gällande: förbud
Marie-Louise Johansson
stanna/parkera östra sidan av Västra
Kyrkogatan och västra sidan av Östra
Kyrkogatan (alltid) , förbud att parkera
Slottsgatan (april-oktober) och Marknadsvägen
(Löttorp sommartid) tillfällig gågata Hamnvägen
(23-26 /7), cykelförbud Storgatan (gäller alltid) .
Gågata del av Södra Långgatan (Verdandigränd
till Hamnvägen) och del av Storgatan
(Slottsgatan-Hamnvägen). gällande
gågatuperiod. Kyrkallen förbud fordonstrafik midsommarhelgen

2019-05-15
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2018.3701

U

Överenskommelse från 2018-12-05 mellan
kommunen, BEAB och projektgruppen för
Borgholms mässan 2019-05-23-2019-05-25

Jens Odevall

Ändra datum upprättat till 2018-12-05

DELEGERINGSBESLUT

2019-05-16
KS 2018/2

Delegation KC
2019.1562

U

SBF 12 Lugna Björnen Fastigheter AB- Ansökan Anders Magnusson
tillstyrks under perioden 2019-06-03--2019-0630 för byggetablering

2019-05-16

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-16/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1573

U

2019-05-16

Tillåtelse- Grävning för servisledning sker på
Sandgatan 4 2019-05-19--2019-06-07

Alexander Sundstedt

20190028/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1574

U

2019-05-16

Tillåtelse-Grävning på Almvägen 7 2019-05-14- Alexander Sundstedt
2019-05-15
20190027/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1575

U

2019-05-16

Tillåtelse- Grävning sker på gräsytan vid
turistbyrån 2019-05-06--2019-05-24

Alexander Sundstedt

20190023/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1576
2019-05-16

U

Tillåtelse- Grävning sker på Klockaregatan 1
under 2019-05--2019-05-31

Alexander Sundstedt

20190024/BEAB
Sidan 5 av 6
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KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1606

U

Beviljat transporttillstånd tung och bred
transport från Hultsfred till Villagatan,Borgholm,
2019-05-13.

Marie-Louise Johansson

2019-05-16
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1591

U

Yttrande i mål 1834-9. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 219-03-12 §
54,56 och 66 och anser att det ska lämnas utan
bifall i enlighet med yttrandet.

2019-05-20

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1593

U

Yttrande i mål 2181-19. Kommunen motsätter Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 2019-04-08
samtliga beslut och begärd inhibition av beslut
under § 85 anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-05-20

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1594

U

Yttrande i mål 2176-19. Kommunen motsätter
Ilko Corkovic
överklagandet gällande KSAU 2019-04-02 §§64
-66 samt §§72-73 och anser att det ska lämnas
utan bifall i enlighet med yttrandet.

2019-05-20
KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1595

U

Yttrande i mål 1474-19 . Kommunen motsätter Ilko Corkovic
överklagandet gällande KF samtliga beslut 2019
-02-11 och anser att det ska lämnas utan bifall i
enlighet med yttrandet.

2019-05-20

Yttrande

KS 2019/9

Skickat till förvaltningsrätten 2019-05-20/Magda DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-05-20

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-04-18 - 2019-05-20

Riktning:

Inkomna

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1255

I

2019-04-29

Protokoll Överformyndarnämnd 16 april 2019
Överförmyndarnämnd
KS meddelande

2019.1257

I

2019-04-29

2019.1265

Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020 | Magdalena Widell
Viktig information från SKL, cirkulär 19:20

I

KS meddelande

CIRKULÄR

AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler
med integrerad skyddsfunktion |

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting
KS meddelande
I

2019-04-30

Sveriges Kommuner och Landsting

I

2019-04-30

2019.1305

CIRKULÄR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor Magdalena Widell
för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19,
med Svenska Kommunalarbetarförbundet och
Vision
KS meddelande

2019.1289

PROTOKOLL

Sveriges Kommuner och Landsting

2019-04-29

2019.1271

Magdalena Widell

CIRKULÄR

Meddelande om laga kraft - Detaljplan för Isgärde Magdalena Widell
4:4 m fl - Mörbylånga kommun
Mörbylånga Kommun

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut SN 2019-04-24 §46- Uppföljning av
ekonomisk effektiviseringplan

Magdalena Widell

2019-05-02

SN

KS 2018/216

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens
ekonomiska situation
Sidan 1 av 4
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2019.1306

I

Beslut SN 2019-04-24 §45- Budgetuppföljning
mars 2019

2019-05-02

SN

KS 2018/216

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om åtgärdsplan, socialnämndens
ekonomiska situation
2019.1356

I

2019-05-06

2019.1357

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Dispens från förbund att framföra motorbåt i
Bödabukten

Magdalena Widell

Lännstyrelsen i Kalmar län

I

2019-05-06

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Kalmarsunds gymnasieförbund styrelsens
protokoll från 2019-04-25.

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund
KS meddelande

2019.1364

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

2019-05-06

2019.1363

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
cirkulär 19:21

I

PROTOKOLL

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Magdalena Widell
HÖGSRUM 5:29

2019-05-06

Plan- och byggenheten

KS 2019/4

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Markfrågor 2019
2019.1404

I

Skrivelse med förfrågan om förlängd arrende tid
för 3 sjöbodar i Byxelkrok

2019-05-08

Petter Skoglund rest AB

KS 2019/4

AS 9/5-19 har sökt Petter för vidare rådgörande.
Ej svar, lämnat meddelande om återkoppling.

Magdalena Widell

SKRIVELSE

Markfrågor 2019
2019.1425

I

Målnr. F 1564-18. Föreläggande av lantmäteriets Magdalena Widell
beslut ang anläggninsförättning på fastighet Böda
Kronopark. MEX meddelar att inget yttrande från
kommuen kommer att ges

2019-05-08

Växjö Tingsrätt

KS 2018/4

KS meddelande

FÖRELÄGGANDE

Markfrågor mex 2018
2019.1469

2019-05-09

I

Undersökning från elever på slottsskolan om
Öland en kommun.

Magdalena Widell

Slottsskolan
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2019.1551

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Länsstyrelsen meddelar att godkänna tillfälliga
lokala trafikföreskrifter på väg 984 och 986

Magdalena Widell

2019-05-15

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2019/90

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter om
parkeringsförbud i Sandvik
2019.1561

I

2019-05-16

2019.1568

Protokollsutdrag - Fyllnadsval av ledamot och
ordförande i Kalmarsunds överförmyndarnämnd
efter Fredrik Persson (S)

Magdalena Widell

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beläggningsplan 2019 karta ny

Marie-Louise Johansson

2019-05-16
KS 2018/208

KS meddelande.
Gatuunderhållsplan för Borgholms kommun 2018
-2027

2019.1569

I

Priolista_Borgholm_201905

Marie-Louise Johansson

2019-05-16
KS 2018/208

KS meddelande
Gatuunderhållsplan för Borgholms kommun 2018
-2027

2019.1588

I

Protokoll från 2019-05-13

2019-05-20

Styrelsen E-ons miljöfond

KS 2017/293

KS meddelande

Magdalena Widell
PROTOKOLL

Miljöfond; regelverk och ansökan ur fonden
2019.1600

I

2019-05-20

2019.1602

Sammanträdesplan 2020 för SKL

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Förvaltningsrätten beslutar att avvisa
överklagandet i mål 2181-19 den delen som
avser
förslaget till kommunstyrelsen att anvisa 62 000
kr till åtgärderna.
Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition i
övrigt.

Magdalena Widell

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2019-05-20
KS 2019/9

Delegation KSO 2019

Sidan 3 av 4

254
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1604

2019-05-20

I

Kontrollrapport av livsmedelsinspektion på
Ekbacka logistik, inga avvikelser konstaterades
vid kontrollen för lokaler och utrustning samt
kylkedja och temperaturkriterier

Magdalena Widell

Miljöenheten
KS meddelande

RAPPORT
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