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Tertialbokslut 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna tertialbokslut 2019.

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde finns Tertialbokslut 209 varav framgår:
-

Resultatet för kommunen är + 8,0 mkr. (Årsprognos + 20,0 mkr)
Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -0,2 mkr. (Årsprognos +8,9
mkr)
Investeringar till och med april uppgår till 37,2 mkr. (Årsprognos 75,2 mkr)
Likvida medel 39,8 mkr. (Årsprognos 35,5 mkr)

Budgetavvikelsen totalt efter april är -0,2 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse
är -3,2 mkr och finansförvaltningen +3,0 mkr.
De uppbokade intäkterna 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 om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Tertialbokslut.
Tjänsteskrivelse 2019-05-29.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 Inledning
1.1 Så här läser du vårt bokslut
Tertialbokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker,
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och
ekonomi. Tertialbokslutet är indelat i fyra kapitel.
Kapitel 1 – Introduktion och inledning
Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen och kommunens
organisation. Här redovisas också några av årets viktigaste händelser.
Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse
Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande
uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell samt de
övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat presenteras. Efter det
följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med en avstämning av de
finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.
Kapitel 3 – Kommunens verksamheter
Under kapitel tre återfinns en sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika
verksamheter under första delen av 2019. Verksamheterna beskrivs under respektive
bilaga: kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, miljöoch byggnadsnämnden och överförmyndare.
Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser
under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del
innehåller en tabell där året i siffror redovisas.
Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper
Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.

1.2 Viktiga händelser
Summeringen av första kvartalet visar stor aktivitet i kommunens investeringar.










I hamnen i Byxelkrok pågår utbyggnaden av den nya piren och i Stora Rör har
"Kalles brygga" till förmån för den nya flytbryggan för småbåtar kommit på
plats.
En etappvis åtgärdsplan har tagits fram för att som första etapp kunna hålla piren
i Borgholms yttre hamn tillgänglig inför sommarsäsongen.
I projekt fasta badbryggor pågår pålning i Sjöstugeviken som etappvis omfattar 4
bryggor i Borgholm och Köpingsvik.
I den södra kommundelen byggs nya Skogsbrynet förskola samt hyreshuset i
Rälla.
I Bäckmanska parken har den nya lekparken kommit in i slutfasen med ny
belysning vid lekpark och gångstråk. Invigningen av den nya parken är satt till
den 11 maj med bland annat deltagande av vänorten Rockford som har bidragit
till inköp av lekskeppet i parken.
Även Kulturskolan är i det närmast klar med fasadbelysning, stenläggning och
konstnärlig utsmyckning.
I Runsten har renoveringen av Näktergalen påbörjats för att inhysa
socialförvaltningens verksamhet.
I samverkan med Borgholm Energi pågår i Triangeln ett dagvattenprojekt.
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1.3 Organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den allmänna samhällsservicen. Bland de
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms
kommun styrs av förtroendevalda som valts av kommunens medborgare. Deras uppgift är
att representera folket i kommunen och ange riktningen för kommunens verksamheter och
kommunens utveckling.

Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder som är ytterst ansvariga för den kommunala verksamheten. De förtroendevalda
bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om reglementen, förordningar,
policy och strategier. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål samt ge
resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

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

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

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

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

Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I tertialbokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i
Årsplan med budget 2019 med plan 2020-2021. Bedömning sker enligt följande:

Vid tertialbokslutet anses samtliga mål vara delvis uppnådda. Arbete har gjorts under
perioden för att öka kommunens måluppfyllelse. Det återstår arbete som är planerat under
resterande del av året som förväntas leda till att en högre andel av målen kommer att vara
uppnådda. Sammanställning per perspektiv följer nedan:

Medborgare
Målen inom perspektivet är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms kommun
präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och
möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också
av den utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. Målet med att ge bra kommunal
service med god kvalitet anses som uppnått i samtliga verksamheter. För att resterande mål
ska uppnås behöver arbetet med likabehandling och återkoppling förstärkas ytterligare samt
fortsatt arbete med att öka öppenheten genom exempelvis kommunens externa hemsida.
Åtgärder pågår för att förbättra arbetet i med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter.

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.
Analys
Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt
bemötande och via digitala plattformar. Upphandling av ny extern hemsida pågår, vilket kommer
främja öppenhet, delaktighet och inflytande.
Borgholms kommun deltar även i undersökningen för Nöjd- Inflytande- Index, där resultatet
presenteras i augusti 2019. Prognosen för målet är att det kommer vara uppnått vid årets slut,
vilket baseras på att den externa hemsidan kommer kunna lanseras under året samt att
verksamheterna kommer kunna erbjuda än fler e-tjänster och enklare kommunikationsvägar
både internt och externt.
Administrationen arbetar med att genomföra så väl tekniska som digitala förbättringsåtgärder när
det gäller verksamhetssystemen för plan- och byggenheten men även förstudie för nytt
verksamhetssystem för miljöenheten.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras
för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen,
Ölands gymnasium och Arbetsmarkandsenheten har startat för att kunna erbjuda korta
utbildningar för dessa personer.
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare
företagare som blir fler.
Analys
Kommunen har deltagit i undersökningen löpande insikt som mäter hur nöjda företagen är vid
kontakt med kommunen och dess myndighetsutövning. Dessa mätningar ger oss förutsättningar
för att ge oss bra underlag för kommande prioriteringar vad gäller till exempel information och
bemötande.
Kommunstyrelsen har som mål att arbeta mot att senast 2022 nått: topp 50 i Svenskt
näringslivsranking av företagsklimat samt topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande
säsongsvariationer. Målen uppnås inte under 2019 men arbete pågår för att nå målet till 2022.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. Elever i årskurs 8 och 9 har varit
ute på PRAO, praktisk arbetslivserfarenhet under våren och brukare på daglig verksamhet har
inlett samarbete med frivilligorganisationer som kommer fortlöpa under året. Sett till antalet
invånare har Borgholms kommun flest nystartade företag i länet.
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela
kommunen året runt.
Analys
Borgholms kommun lever delvis upp till målet om demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.
Inflytande och delaktighet är en viktig del av alla kommunens verksamheter. Arbete för bättre
bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar.
Införande av plattform för e-tjänster, framtagandet av app för hänvisning samt utveckling av
servicecenter förväntas att förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra
servicefunktioner.
Arbete pågår med att förkorta handläggningstiden för bygglov. Inom perioden har inga bygglov
tagit längre än den lagstadgade maximala handläggningstiden. Endast i tre ärenden har
beslutats om förlängd handläggningstid.
Utbyggnaden av fiber pågår och kommer i Borgholms tätort att vara klar innan halvårsskiftet. .
Parallellt pågår utbyggnaden av fiber i sin slutfas i övriga delar av kommunen.

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling
Analys
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, bland
annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet,
friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal
hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en tydlig
befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. Under året planeras fler aktiviteter för att
stärka ledar- och medarbetarskapet.
Inom socialförvaltningen har hälften av enheterna förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron
jämfört med föregående år. Inom utbildningsförvaltningen visade medarbetarenkäten på goda
resultat när det gäller arbetsmotivation samt kompetens och utveckling. Inom ledarskapsfrågor
har satsning på fler chefer i verksamheten har gett resultat. Alla frågor inom ledarskap har
utbildningsförvaltningen något högre resultat jämfört med hela kommunen. Exempelvis har
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktigemål
resultatet på frågan om chefen är lätt att nå ökat jämfört med föregående mätning.
Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation
Analys
Förbättringar genomförs löpande för att skapa en ändamålsenlig organisation. Utbildning av
chefer kopplat till mål- och löneprocessen är planerad till hösten 2019. I samarbete med SKL
arbetar Borgholms kommun med att förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och
tidigarelagt budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. Inom
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen pågår arbete med att effektivisera processer och
rutiner för att skapa utvecklande och ändamålsenliga verksamheter.

Hållbarhet
Målet inom perspektivet hållbarhet är delvis uppnått. För att uppnå målet ska Borgholms
kommuns vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling samt bedrivas utifrån
god ekonomisk hushållning. Andelen el-bilar i kommunens bilpark har ökat under året då
gamla bilar byts ut, detta för att verka för en fossilbränslefri kommun och klimatkompensation
för flygresor har införts. Inom både socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen finns ett
prognostiserat underskott mot budget. Åtgärdsplan för att få en budget i balans är framtagen
inom socialförvaltningen och pågår inom utbildningsförvaltningen.

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.
Analys
Kommunens bidrag till en ansvarsfull samhällsutveckling yttrar sig genom att bilparken
kontinuerligt byts ut mot eldrivna fordon i stället för fossilbränsledrivna fordon. Borgholms
kommun klimatkompenserar även för flygresor samt arbetar aktivt för att minska andvändningen
av engångsartiklar i plast. På några förskolor jobbar man med Grön Flagg, där fokus ligger på att
lära eleverna om hållbar utveckling och i och med miljöinspektörernas besök görs nya inköp
utifrån Giftfri Förskola.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning,
långsiktighet och stabilitet.
Analys
Inom både socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen finns ett prognostiserat underskott
mot budget. Åtgärdsplan för att få en budget i balans är framtagen inom socialförvaltningen och
pågår inom utbildningsförvaltningen.
Fastighetsavdelningen arbetar löpande med att energieffektivisera fastigheter i kommunens regi
genom energieffektiv teknik inom värme, ventilation och styrning. Det finns även en målsättning
att skapa lokal elförsörjning genom solpaneler.

2.2 Personal
Personalen i siffror 30 april
2019

2018

Avvikelse

Antal anställda (totalt)

Årsarbetare (arbetade
timmar)

Andel män %
Andel kvinnor %
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2019

2018

Avvikelse

Medelålder
Medelsysselsättningsgrad
Medellön
Personalkostnader (mkr)
Fyllnad arbetade timmar
Övertid arbetade timmar
Timavlönade arbetade
timmar

Medarbetare i Borgholms kommun
HR har utvecklat material för UGM, utveckling grupp medarbetare, samt genomfört
workshops både inom kommunen och bolaget. Syftet är att ge medarbetare och chef
kunskap i gruppers utveckling samt verktyg för att bli en effektiv grupp.

Hälsa
HR har introducerat stöd för chefer i samban med ett första samtal vid återkommande
frånvaro på grund av sjukdom.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-30 april
2019

2018

Avvikelse

Totalt för alla
medarbetare

Kvinnor
Män
Personer upp till 29 år
Personer mellan 3049 år
Personer 50 år och
äldre

Varav
långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning
2019

2018

Avvikelse

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Socialförvaltning
Utbildningsförvaltning
Totaler
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Pensioner och minnesgåvor
Pensionsavgångar
2019-2023

2024-2028

Totalt

2018

Avvikelse

Chefer
Förskollärare
Lärare
Fritidspedagog
Omsorgsassistent
Undersköterska
Vårdbiträde
Barnskötare
Övriga
Totaler

Personalomsättning
2019
Övrigt
Egen begäran
Sjukersättning
Pension
Totaler

Lön
Löneöversynen 2019 är genomförd för alla, utom för dem som tillhör vårdförbundet, där
avtal har träffats i dagarna.

Arbetsmiljö
En uppföljning av medarbetarenkäten 2018 har genomförts. Analysarbete pågår.

Företagshälsovård och friskvård
Vårens Hälsovecka har genomförts. En mycket populär aktivitet där enbart frukosten på
Strand Hotell och i Löttorp drog 330 respektive 50 nöjda deltagare.

Fokusområden framåt
Fem merarbetare har anmälts till vårt nystartade Ledarförsörjningsprogram. Arbete med
att ta fram moduler och anpassning för Borgholms kommun ska påbörjas.
Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring.
Här ingår ju både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla det
vill säga minska personalomsättningen.
Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "Heltid som norm" kommer att kräva ett
stort engagemang på flera plan.
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Att få våra kärnvärden att genomsyra verksamheten och på så sätt sammankitta alla till en
kommun är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att vara en attraktiv arbetsplats
med stolta medarbetare

2.3 Ekonomi
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter april.





Resultatet för kommunen är +8,0 mkr. (Årsprognos +20,0 mkr)
Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -0,2 mkr. (Årsprognos +8,9
mkr)
Investeringar till och med april uppgår till 37,2 mkr. (Årsprognos 75,2 mkr)
Likvida medel 39,8 mkr. (Årsprognos 36,1 mkr)

Budgetavvikelsen totalt efter april är -0,2 mkr. Nämndernas totala budgetavvikelse (tabell
4.1) är -3,2 mkr och finansförvaltningen +3,0 mkr.
De uppbokade intäkterna 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 om
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Samhälle och omvärldsanalys
Det finns faktorer som på olika sätt påverkar det ekonomiska läget i världen, Sverige,
Sveriges kommuner och därmed även Borgholms kommun. Konjunkturen i Sverige är
stark och BNP i världen beräknas öka under 2019. Samtidigt är det osäkert, bland annat
på grund av Brexit, USA:s handelspolitik och konflikter 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. Framåt finns ett fortsatt stort investerings- och
rekryteringsbehov, den äldre befolkningen ökar och andelen personer i arbetsför ålder
minskar.
Borgholms kommun är en liten kommun med en stor andel äldre invånare. Framtida
utmaningar anses bland annat vara rekryteringssvårigheter då behovet av omsorg hos
medborgarna ökar. Inför 2019 minskade 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
behöver kommunen:





Bättre utnyttja teknikens möjligheter
Öka samverkan
Statlig styrning utifrån lokala behov
Skapa rekryteringsstrategier för välfärdsjobben
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Resultat och jämförelsestörande poster
Resultat och jämförelsestörande poster (mkr)
Delår 2019

Prognos 2019

Bokslut 2018

Periodens/årets
resultat

8

20

18

Jämförelsestörande
poster

0

0

0

Periodens/årets
resultat exkl
jämförelsestörande
poster

8

20

18

4%

3%

3%

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

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på
14,0 mkr till 11,1 mkr (driftredovisningen 4.1). Förändringen består av:



Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2 mkr.

Enligt driftredovisningen tabell 4.1 är nämndernas budgetavvikelse -3,2 mkr och
periodens resultat är +8,0 mkr. Den reducerade budgetavvikelsen mellan nämnderna och
totalt -0,2 mkr består av det som återfinns inom finansförvaltningen +3,0 mkr. Det som
generar budgetöverskott på finansförvaltningen är följande:






Högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +1,5 mkr.
Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,3 mkr.
Ej omfördelade avskrivningskostnader +1,7 mkr.
Löneskatt och pensioner +0,2 mkr.
Finansiella kostnader -1,7 mkr.

Den stora skillnaden mellan april +8,0 mkr och årsprognosen, +20 mkr är följande:





Utdelning från Bolaget +3,9 mkr.
Högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +5,4 mkr.
Ej omfördelade lönekostnader +1,7 mkr.
Lågt ränteläge genererar +0,5 mkr i överskott.

Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med 4 procent i relation till skatter och
bidrag och betraktas som god ekonomisk hushållning. Det vill säga att resultatet ger
utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen av
investeringsvolymen i en kommun. Målet är uppfyllt då kommunen har ett målresultat
som är tre procent av skatter och bidrag.
I tertialbokslutet finns uppbokade intäkter från Migrationsverket +14,8 mkr avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga.
I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i
Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget
kapital och en marginell minskning i soliditet.
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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 en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.





Utgående saldo för april är 39,7 mkr, vilket är en minskning med 38,1 mkr sedan
december 2018.
Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av
avgiftsbestämd del av anställdas pensioner 14,2 mkr i slutet av mars.
Under året har 37,9 mkr i investeringar belastat likviditeten med motsvarande
belopp. Detta är i paritet med vad som investerades under hela 2018.
För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har
kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldot för april 2019
är 32,3 mkr och årsprognosen är beräknad till 36,1 mkr. Prognosen bygger då på
investeringsvolymen 75,2 mkr och det prognostiserade resultatet 20,0 mkr.

Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 551,5 mkr.
Av den beviljade ramen använder Borgholm Energi AB 483,0 mkr. Skillnaden 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
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.
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Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och
löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen,
omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 226,8 mkr. Ansvarsförbindelsen
redovisas utanför balansräkningen.



Ansvarsförbindelsen minskar med -3,5 mkr mellan 2018 och prognos 2019.
Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens
soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen.

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till
19,6 mkr och har ökat med +0,6 mkr mellan bokslut 2018 och april 2019. Effekten är att
kommunens resultat har minskar med motsvarande belopp.
Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den
förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp
över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig
skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För
detta är 7,8 mkr upptaget i balansräkningen för perioden.
Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 254,2 mkr för perioden. Beloppet
utgör återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -3,5 mkr jämfört med
bokslut 2018 och prognos 2019. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har
intjänats.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Förändring
2018/ 2019

Delår
2019

Prognos
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Upplupen kostnad

0

7,8

19,0

19,0

22,2

17,5

Avsättning för
pensioner

0

19,6

19,0

19,0

18,6

16,8

Ansvarsförbindelser

-3,5

226,8

219,7

223,2

226,8

234,8

Totala förpliktelser

-3,5

254,2

257,7

261,2

267,6

269,1

Återlånade medel

-3,5

254,2

257,7

261,2

267,6

269,1

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning

Finansnetto
Finansiella kostnader för perioden uppgår till 3,3 mkr och årsprognosen är beräknad till
4,2 mkr. Detta är något högre i jämförelse med föregående år 4,1 mkr. Den
genomsnittliga räntan under det senaste året var 1,17 procent. Detta är något högre
snittränta i jämförelse med bokslut 2018 då den genomsnittliga räntan var 0,62 procent.
Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent
rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under föregående år för att möjliggöra större andel
lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns indikationer på
att räntan kommer stiga. Ett avsteg från finanspolicyn har skett under året där andelen lån
med lång räntebindning uppgår till 33 procent, vilket beror på att ett lån med fast ränta
löper ut i början av 2020.
Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för
kommunens lån uppgår till 1,0 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år och
därav den höga andelen 67 procent.
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Kommunen jobbar 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 2024.
Låneförfallostruktur (tkr)

Intervall

Kapitalbindning/
Genomsnitt år

Kapitalbindning/
Bundet Belopp (tkr)

Andel i procent

0-1 År

0,19

67 %

171,8

1-2 År

1,03

8%

20,0

2-3 År

2,38

9%

22,2

3-4 År

3,62

16 %

41,6

4-5 År

0

0

0

1,00

100 %

255,4

Total

Balanskravsutredning
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god
ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av
kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga
kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras
inom tre år. Kommunen uppfyller under perioden 2019 det lagstadgade balanskravet och
det finns inga tidigare negativa resultat att reglera.

Balanskravsutredning (mkr)
Prognos 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen

20,0

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

20,0

Reservering av medel till RUR

0

Användning av medel från RUR

0

Balanskravsresultat
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Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år.

Finansiella mål
Delmål

Målnivå

Kommentar

Investeringarna ska
självfinanseras

Resultat och
avskrivningar ger ett
utrymme för
investeringar.

Målet är ej uppnått då
utrymmet är 194 mkr
och investeringsnivån
uppgår till 207 mkr
under perioden.

Ett resultat som är
minst 2 % av skatter
och bidrag

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

Målet är uppnått då
periodens resultat i är
genomsnitt 2 %.

Nettokostnad för
verksamheterna ska
följa budgeterad nivå.

Målet är uppnått
under innevarande år
men ej under
perioden. Redovisade
nettokostnader är
36 mkr högre än de
budgeterad nivå.

Ekonomin ska utgöra
begränsningar för
verksamheten

Investeringarna ska självfinanseras
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat)
samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på
194 mkr. Den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 207 mkr. Målet är
ej uppnått för femårsperioden.
Investeringsnivån under 2017 och prognosen för 2019 är högre än utrymmet. Det
kompenseras av lägre nivåer resterande år. Förutsättning för fortsatt självfinansiering av
kommunens framtida investeringar är att kommande års resultat uppgår till minst 2
procent av skatter och bidrag.
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Ett resultat som är minst 2 procent av skatter och bidrag
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte
utvecklas i en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag.
Diagrammet visar förhållandet mellan kostnader, skatter och bidrag under den givna
femårsperioden. Kommunens prognostiserade resultat i förhållande till intäkter från
skatter och bidrag är tre procent för 2019 och under en femårsperiod i genomsnitt två
procent. Kommunen klarar därmed detta mål för året och uppfyller även målet under en
femårsperiod.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna följer budgeterad nivå, har ekonomin
utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte kommunen
målet under 2019 eller under femårsperioden då de redovisade nettokostnaderna är 36
mkr högre än budgeterat.
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3 Kommunens verksamheter
3.1 Sammanställning
Kommunstyrelse






Kommunstyrelsen uppvisar en avvikelse på -1,1 mkr efter perioden (prognos -3,1
mkr).
Högre kostnader inom fastigheter, kommunstyrelsen och kommunstab
kompenseras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. Kostnader inom
fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för
lägenhetsekvivalenter och fjärrvärmekostnader för Åkerboskolan.
Periodens underskott inom gata, park och hamnar är exklusive kostnader för
BEAB service.
Avvikelsen inom IT- och planenheten beror på eftersläpning av intäkter, men
förväntas uppgå till budgeterad nivå under året. (se bilaga 1)

Socialnämnd






Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -2,4 mkr (prognos -5,6 mkr).
Avvikelsen härleds framför allt fler externa placeringar än budgeterat inom
individ- och familjeomsorgen. Även ökade kostnader inom försörjningsstöd
bidrar till avvikelsen. Hälso- och sjukvården har för perioden haft hög belastning
på skjutsköterskorna relaterat till äldre befolkning samt snabb utskrivning från
sjukhuset, vilket genererat höga kostnader för övertid.
Inom individ- och familjeomsorgen har det genomförts en
organisationsförändring där ökat samarbete med verksamheten för stöd och
insatser och arbetsmarknadsenheten påbörjats. Syftet med samarbetet är att få fler
individer att bli självförsörjande och jobba aktivt med stödinsatser på
hemmaplan.
Utifrån SCBs befolkningsprognoser kommer antalet individer över 80 år att öka
inom en femårsperiod. För att ta höjd för detta pågår redan nu ett arbete med att
effektivisera verksamheterna för ett ökat behov i större utsträckning ska
inrymmas i befintlig kapacitet. (se bilaga 2)

Utbildningsnämnd





Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -0,2 mkr (prognos -2,1
mkr).
Högre personalkostnader än budgeterat återfinns under perioden, främst kopplade
till elever i behov av extra stöd men även på enheter med högre barnantal än
tidigare och där det pågår inskolningar.
Under april har genomgång av tilläggsbelopp gjorts och resulterat i ett högre
antal tilläggsbelopp än tidigare. Det skapar ökade kostnader centralt på
förvaltningen och intäkter ute på enheterna.
Prognosen utgår ifrån det behov som finns på enheterna och det underskott
centralt som beror på ökat antal tilläggsbelopp. För att få en budget i balans
kommer förvaltningens rektorer och chefer att få i uppdrag att hitta åtgärder om
1,3 % av sin budget per enhet. Arbete med detta kommer att göras under maj och
juni. (se bilaga 3)

Miljö- och byggnadsnämnd



Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en budget i balans, även prognosen visar
på balans.
Arbetsutskottet samt enhetscheferna inom nämndens verksamhetsområde deltog i
SKLs presidiedagar i Stockholm i början av april. (se bilaga 4)
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4 Kommunens räkenskaper
4.1 Driftredovisning
Driftredovisning (tkr) 20190430
Intäkter
Ansvar

Budget

Kommunstyrelsen

Kostnader

Redovis
ning

Budget

Netto

Redovis
ning

Budget

Redovis
ning

Avvikel
se

17 376

18 861

69 213

71 794

51 837

52 933

-1 096

Revision

0

0

244

135

244

135

109

Överförmyndare

0

0

320

473

320

473

-153

250

289

25

46

-225

-243

18

0

187

1 539

1 176

1 539

989

550

8 904

10 825

69 247

71 318

60 343

60 493

-150

17 405

25 898

116 475

127 408

99 070

101 510

-2 440

Miljö- och
byggnadsnämnd

0

820

173

989

173

170

3

Totalt nämnder

43 934

56 879

257 235

273 339

213 301

216 460

-3 159

0

-13 907

0

-22 838

0

-8 931

8 931

Summa
verksamhetens
nettokostnader

43 934

42 972

257 235

250 501

213 301

207 529

5 772

Finansförvaltning

236 090

253 262

14 601

37 705

-221 488

-215 557

-5 931

Totalt

280 024

296 234

271 837

288 206

-8 187

-8 028

-159

Allmänna val
Borgholms slott
Utbildningsnämnd
Socialnämnd

Justering för
externredovisning

Driftredovisning (tkr) 20191231
Netto
Ansvar
Kommunstyrelsen

Budget

2018

Redovisning

Prognos

Redovisning

157 849

160 956

-3 107

147 566

Revision

732

732

0

517

Överförmyndare

960

1 275

-315

1 659

Allmänna val

350

350

0

430

0

-632

632

-415

Utbildningsnämnd

184 520

186 624

-2 104

174 669

Socialnämnd

305 662

311 257

-5 595

310 918

533

527

6

16 024

650 606

661 089

-10 483

651 367

0

0

0

-22 831

650 606

661 089

-10 483

628 536

-661 656

-681 052

19 396

-646 145

-11 050

-19 963

8 913

-17 608

Borgholms slott

Miljö- och byggnadsnämnd
Totalt nämnder
Justering för externredovisning
Summa verksamhetens
nettokostnader
Finansförvaltning
Totalt
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4.2 Resultaträkning
(tkr)
Not

Utfall

Utfall

Budget

Prognos

Utfall

2019-0430

2018-0430

2019-1231

2019-1231

2018-1231

Verksamhetens intäkter

1

42 972

46 901

232 229

120 334

164 636

Verksamhetens kostnader

2

-250 501

-255 633

-868 589

-755 434

-793 172

Avskrivningar

3

-8 711

-7 577

-24 367

-24 890

-23 684

-216 240

-216 309

-660 727

-659 990

-652 219

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

4

153 436

150 405

465 125

460 321

445 429

Generella statsbidrag och
utjämning

5

71 739

72 335

208 035

215 273

219 234

8 936

6 431

12 433

15 604

12 443

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

2 409

3 045

3 334

8 559

9 289

Finansiella kostnader

7

-3 317

-1 849

-4 717

-4 200

-4 123

8 028

7 628

11 050

19 963

17 608

0

0

0

0

0

8 028

7 628

11 050

19 963

17 608

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Periodens/Årets Resultat
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4.3 Balansräkning

(tkr)

Not

2019-04-30

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar

8

0

0

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

9

477 675

447 505

Maskiner och inventarier

10

14 056

15 017

Finansiella anläggningstillgångar

11

8 399

8 421

500 130

470 943

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

12

126 354

127 233

Kassa och bank

13

39 739

77 836

Summa omsättningstillgångar

166 092

205 069

SUMMA TILLGÅNGAR

666 223

676 012

-262 752

-245 144

-8 028

-17 608

-270 780

-262 752

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

15

-19 614

-18 972

Andra avsättningar

16

0

0

-19 614

-18 972

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

17

-264 382

-264 271

Kortfristiga skulder

18

-111 447

-130 017

-375 829

-394 288

Summa skulder
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SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-666 223

-676 012

482 999

484 619

226 750

223 208

235 749

206 672

54 645

75 052

41%

39%

Soliditet inkl
ansvarsförbindelse %

7%

6%

Skuldsättningsgrad %

139%

150%

Kassalikviditet %

149%

158%

39 739

77 836

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala borgensåtaganden

19

Pensionsförpliktelser före 980101
inkl löneskatt

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet %

Likvida medel

4.4 Kassaflödesanalys
Budget
Not

Kommun

2019-12-31

2019-04-30

2018-12-31

DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej
likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar av
anläggningstillgång

3

13 950

8 028

17 608

0

0

0

24 367

8 711

23 684

Försäljning

8,9,
10

0

0

0

Avsättning till pensioner

15

2 202

532

1 215

Upplösning av bidrag till
infrastruktur

17

0

-131

-206

0

128

12

Övriga likviditetspåverkande
poster
Minskning av avsättningar pga.
Utbetalningar

15

-435

110

-867

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

17

0

0

0

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

Tertialbokslut 2019
Borgholms Kommun

22

26

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

17

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

Kommun
0

195

5 549

0

0

0

Ökning (-) / minskning (+) av
fordringar

12

-2 610

879

-3 411

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

18

2 354

-18 570

8 500

39 828

-118

52 084

Medel från den löpande
verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHE
TEN
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

8,9,
10

0

0

0

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

8,9,
10

-42 690

-37 920

-39 182

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

8,9,
10

0

0

0

Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar

11

0

0

0

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

11

0

0

0

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

0

-42 690

-37 920

-39 182

Medel från
investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHE
TEN
Nyupptagna lån

17

0

0

0

Ökning av skulder för finansiell
leasing

17

0

-59

348

Amortering av skuld

17

-3 900

0

-3 934

Medel från
finansieringsverksamheten

-3 900

-59

-3 586

PERIODENS KASSAFLÖDE

-6 762

-38 097

9 316

55 947

77 836

68 520

49 185

39 739

77 836

Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID
PERIODENS SLUT
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4.5 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 42,7 mkr. Genomförda investeringar för
april uppgår till 13,7 mkr och för perioden januari till april 37,2 mkr.
Investeringsprognosen för 2019 är 75,2 mkr.

Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsprojekt

Kommentar

Fastigheter
ny- om och
tillbyggnati
on

Investerings
plan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

0

0

2 500

-2 500

Projektet pågår enligt plan.
Nytt komplett brandlarm,
sprinklersystem samt
ventilation har upphandlats
och håller på att
färdigställas. Nytt
handikappanpassat kök
håller även på att
färdigställas.

2 500

335

2 500

0

Den nya modulbyggnaden
är på plats. Kvarstår
inkoppling och dragning av
ledningar för el, ventilation,
värme, utrymningslarm etc.

12 500

10 167

12 500

0

0

1 031

1 031

-1 031

0

14 403

16 500

-16 500

15 000

25 936

35 031

-20 031

Beviljad
2018
Näktergalen
§228/18
Beviljad
2019
Skogsbr
ynet§24
9/19
Beviljad
2019
Ekbacka
Hus 2
§56/18
Beviljad
2019

Hyreshus
i Rälla
§131/17
Beviljad
2018

Samtliga 10 hyreslägenheter är på plats i
Rälla och håller på att
färdigställas invändigt.
Markarbete samt
teknikhuset är under
uppförande. Beräknad
inflytt 2019-09-01. Avtal har
tecknats med HSB om
service och underhåll.
Tillsättning av hyresgäster
pågår. Budget överförs från
2018 efter politiskt beslut

Summa
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Fastigheter upprustning
Investeringsprojekt

Kommentar

Fastigheter
upprustning

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

7 780

0

6 780

1 000

2 600

1 420

2 600

0

1 000

0

1 000

0

Projektets sista del med
markarbeten pågår för fullt,
avslut närmar sig med
asfalt, anslutning av
belysning, trappor i trä mot
magasinet och garage,
plantering av idegranshäck
på bakgården. Budget
överförs från 2018 efter
politiskt beslut

0

677

907

-907

Projektet är slutfört.
Lägenheten har
totalrenoverats.
Lägenheten hyres ut till
socialförvaltningen. Budget
överförs från 2018 efter
politiskt beslut

0

210

250

-250

Budget överförs från 2018
efter politiskt beslut

0

19

89

-89

500

0

500

0

120

0

120

0

12 000

2 326

12 246

-246

Beviljad
2018
Ekbacka
Hus 6
Plan 2
§230

Investeringsplan 2019

Upprustning av lokalen
pågår enligt plan.

Beviljad
2019
Inventarier
Ölandslego
§230
Beviljad
2019
Kronomagasinet
§110/18
Beviljad
2018
Kvarnga
tan 25BDeligati
on
Beviljad
2018
Målning
Björkvik
§179/17
Beviljad
2018
Ekbacka
Hus 6
Plan 3
§27/19
Beviljad
2019
Inventarier
Ekbacka
Hus 1
Beviljad
2019
Summa
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Hamnar
Investeringsprojekt

Kommentar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Hamnar
Beviljad
2018

Byxelkroks
hamn
§284/17
Beviljad
2017

Utfyllnaden (kärnfyllning)
med breddning och
förlängning av norra
vågbrytaren (etapp 2 och 3)
är avslutade.
Betongkonstruktionen till
det norra pirhuvudet är
påbörjad och beräknas
vara klar under maj månad.
Kompletterande vågskydd
(stenskoning) pågår och
kommer att färdigställas
under hösten 2019.
Arbeten med att göra norra
vågbrytaren tillgänglig för
allmänheten till sommaren
pågår. Utfyllnaden
(kärnfyllning) för den södra
vågbrytaren (etapp 4)
kunde tidigareläggas och är
utförd till en längd av cirka
190 m, cirka 50-60 m
kvarstår och beräknas
utförd under oktober 2019.
Budget överförs från 2018
efter politiskt beslut

Brygga
Sjöstugan
§25/19

4 250

0

0

4 250

0

6 222

16 632

-16 632

500

0

500

0

750

373

750

0

3 500

60

3 500

0

Beviljad
2019

Brygga
Stora
Rör
§24/19
Beviljad
2019

Yttre
hamn
§80/19
Beviljad
2019

Upphandling av en
totalentreprenad har idag
gjort att en ny brygga (75
meter) byggts och
monteras på plats. Bryggan
rymmer 45 justerbara Ybommar. På bryggan har
även 3 stycken
belysningspollare med
eluttag och vattenutkast
monterats.
Projektet pågår enligt plan.
Rivning av befintlig
träbrygga och
betongbrygga har
genomförts samt pålning.
Återfyllning och
terrassering har
genomförts. Gjutning av ny
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Investeringsprojekt

Kommentar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

21 382

-12 382

Prognos
2019

Avvikelse
2019

träbrygga har genomförts.
Målsättning är att kunna
stänga arbetsplatsen för
semester fredag v. 26 och
då kunna ha öppet ut till
pirhuvud för allmänheten.
Summa

9 000

6 655

Övriga investeringar
Investeringsprojekt

Kommentar

Övriga
investeringar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

490

0

490

0

0

2 037

3 000

-3 000

0

11

11

-11

0

58

58

-58

490

2 106

3 559

-3 069

Beviljad
2018
Offentliga
Lekplatser
§95/17
Budget överförs från 2018
efter politiskt beslut
Beviljad
2017
Allaktivitetspark
Löttorp
Beviljad
2018
Surfplattor
§200/18
Beviljad
2018
Summa

Infrastruktur
Investeringsprojekt

Kommentar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Infrastruktur
2 179

0

0

2 179

Budget överförs från 2018
efter politiskt beslut

0

0

356

-356

Projektet innefattar
markarbeten på Hökens

0

0

292

-292

Beviljad
2018
Gatubelysning
§7/16 KF
Beviljad
2018
Laddning
Höken
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Investeringsprojekt
§219/18
Beviljad
2018

Kommentar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

parkering, där nya
parkeringsplatser kommer
att upprättas. I samband
med etablering av de nya
parkeringsplatserna
kommer även 8 stycken
laddstolpar att monteras.
Budget överförs från 2018
efter politiskt beslut

Kläppin
geOrmöga
§229/18

0

0

0

0

131

113

131

0

2 500

0

1 179

1 321

0

80

100

-100

190

0

190

0

5 000

193

2 248

2 752

Beviljad
2018
Belysnin
g B-park
Beviljad
2019

Projektet är nära sitt avslut,
promenadgång är
färdigställd upp till
överbyggnad, kvar är ett
slitlager med samkross.
Belysningsstolpar är på
plats och inkopplade.

Beläggningsarbete
§191/19
Beviljad
2019
Laddning
Ekbacka
§130/18
Beviljad
2018

Projektet är avslutat. Bidrag
är beviljat från
naturvårdsverket med 200
tkr

ASFALT
SANDVI
K §41/19
Beviljad
2019
Summa

Utbildningsförvaltningen
Investeringsprojekt

Kommentar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Utbildning
sförvaltni
ngen
Beviljad
2019
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Investeringsprojekt

Kommentar

Gärdslösa
Inventarier
Beviljad
2019
Rälla
Investeringar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

80

0

80

0

60

0

60

0

150

0

150

0

290

0

290

0

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Beviljad
2019
Björkvik
en
Inventari
er
Beviljad
2019
Summa

Socialförvaltningen
Investeringsprojekt

Kommentar

Socialförval
tningen
Beviljad
2019

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

0

0

0

0

80

0

80

0

60

0

0

60

60

0

0

60

200

0

80

120

Nyckelfr
ia lås
Beviljad
2019
Ekbacka
2+4
Inventari
er
Beviljad
2019
Möbler
OFN
Beviljad
2019
Summa
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Kommunstyrelsen
Investeringsprojekt

Kommentar

Investeringsplan 2019

Utfall
april
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Kommuns
tyrelsen
0

0

0

0

500

0

250

250

150

0

150

0

60

0

0

60

710

0

400

310

Beviljad
2019
Extern
Webb
Beviljad
2019
Office
och
program
varor
Beviljad
2019
Drönare
Beviljad
2019
Summa
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4.6 Noter
(tkr)

Kommun

Not 1: Verksamhetens intäkter

2019-04-30

2018-04-30

Intäkter enligt driftredovisning

56 879

55 630

Avgår: interna intäkter

-2 292

-2 576

-11 615

-6 153

42 972

46 901

Försäljningsintäkter

5 422

3 216

Taxor och avgifter

7 989

7 134

Hyror och arrenden

5 529

5 764

21 445

27 945

2 210

2 803

377

39

0

0

42 972

46 901

Not 2: Verksamhetens kostnader

2019-04-30

2018-04-30

Kostnader enligt driftredovisning

-273 339

-271 376

Avgår: kapitalkostnader

8 711

7 577

Avgår: interna kostnader

2 292

2 576

11 835

5 590

-250 501

-255 633

Bidrag och transfereringar

-24 471

-14 801

Köp av huvudverksamhet

-19 489

-37 842

-154 770

-145 642

Pensionskostnader

-19 214

-20 507

Övriga verksamhetskostnader

-32 557

-36 841

-250 501

-255 633

2019-04-30

2018-04-30

-8 711

-7 577

0

0

-8 711

-7 577

2019-04-30

2018-04-30

156 255

151 448

0

-1 209

Justering för externredovisning
Summa verksamhetens intäkter

Bidrag och ersättningar från staten
övriga bidrag och ersättningar
Försäljning av verksamhet
Försäljning av anläggningstillgångar
Summa verksamhetens intäkter

Justering för externredovisning
Summa verksamhetens kostnader

Löner och andra ersättningar

Summa verksamhetens kostnader

Not 3: Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

Korrigering av slutavräkning 2016; -153 kr per
invånare (10 658 1 nov 2015)
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Prognos slutavräkning 2017, -204 kr per
invånare (10860 1 nov 2016)

Kommun
0

166

-662

0

-2 157

0

153 436

150 405

2019-04-30

2018-04-30

49 266

48 920

Strukturbidrag

1 118

1 115

Regleringsbidrag

2 549

569

-6 817

-3 044

6 628

5 436

17 167

16 409

1 828

2 930

71 739

72 335

2019-04-30

2018-04-30

8

3

Aktieutdelning

1 325

1 943

Borgensavgift

1 076

1 099

Summa finansiella intäkter

2 409

3 045

2019-04-30

2018-04-30

-3 185

-1 817

0

0

-132

-32

-3 317

-1 849

2019-04-30

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

0

0

Årets nyanskaffningar

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

0

0

Ingående avskrivningar

0

0

Åretsavskrivningar enligt plan

0

0

Korrigering av slutavräkning 2018; -61 kr per
invånare (10 859 1 nov 2017)
Prognos slutavräkning 2019, -594 kr per
invånare (10890 1 nov 2018)
Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämning LSS
Fastighetsavgift
Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och
utjämning

Not 6: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel

Not 7: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor
Ränta pensionsskuld
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
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Kommun

Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående bokfört värde

0

0

2019-04-30

2018-12-31

7 726

7 576

Årets nyanskaffningar

0

150

Avyttringar och utrangeringar

0

0

7 726

7 726

Ingående avskrivningar

0

0

Åretsavskrivningar enligt plan

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

7 726

7 726

755 607

723 768

12 508

31 839

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

768 115

755 607

Ingående avskrivningar

-325 352

-306 630

-6 845

-18 722

Årets nedskrivning

0

0

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-332 197

-325 352

435 918

430 255

9 524

7 824

24 507

1 700

Not 9: Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Mark
Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar

Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
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Omklassificering

Kommun
0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

34 031

9 524

Utgående bokfört värde

477 675

447 505

2019-04-30

2018-12-31

133 625

130 878

208

2 747

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

133 833

133 625

Ingående avskrivningar

-122 092

-119 231

-1 110

-2 861

Årets nedskrivning

0

0

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-123 202

-122 092

3 484

2 839

697

2 746

Årets avskrivning

-756

-2 101

Utgående balans

3 425

3 484

14 056

15 017

2019-04-30

2018-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

Övriga andelar

1 708

1 730

Kommuninvest

3 591

3 591

Redovisat värde vid årets slut

8 399

8 421

Summa anläggningstillgångar

500 130

470 943

2019-04-30

2018-12-31

5 106

4 051

Not 10: Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar

Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Finansiell leasing
Ingående balans
Årets nyanskaffning

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

Not 12: Fordringar
Kundfordringar
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Ersättning för mervärdesskatt

Kommun
4 294

5 831

10 828

13 429

105 063

102 342

Fordringar hos staten

0

1 280

Slutavräkning

0

0

1 063

300

126 354

127 233

2019-04-30

2018-12-31

Likvida medel

14

13

Handkassor

85

86

39 283

77 380

357

357

39 739

77 836

2019-04-30

2018-12-31

-262 752

-251 166

0

6 022

Periodens/årets resultat

-8 028

-17 608

Utgående eget kapital

-270 780

-262 752

2019-04-30

2018-12-31

18 972

18 624

-362

-1 049

14

851

Ränte- och basbeloppsuppräkning

393

296

Förändring av löneskatten

125

68

0

0

472

182

19 614

18 972

99%

99%

Pensioner och liknande

7 994

8 019

Övriga pensioner och liknande

6 813

6 422

Interimsfordringar proceedo
Interimsposter

Övriga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank

Bankkonto
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

Eget kapital
Ingående eget kapital
Byte av redovisningsprincip

Not 15: Avsättning för pensioner
Avsättningen
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning

Aktualiseringsgrad

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Särskild avtalspension, visstidspension mm
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Summa pensioner

Kommun
15 785

15 268

3 829

3 704

19 614

18 972

4

4

2019-04-30

2018-12-31

Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Utgående avsättning

0

0

Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Under året ianspråktagna belopp

0

0

Utgående avsättning

0

0

Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Utgående avsättning

0

0

Summa andra avsättningar

0

0

2019-04-30

2018-12-31

255 400

259 334

Nyupplåningar under året

0

0

Årets amortering

0

-3 934

255 400

255 400

255 400

255 400

Långfristig skuld finansiell leasing

1 834

1 786

Skuld investeringsbidrag

7 148

7 085

264 382

264 271

Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Not 16: Andra avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Sluttäckning deponier

Återbetalning friskolor 2015-2018

Not 17: Långfristiga skulder
Ingående låneskuld

Utgående låneskuld

Långfristiga skulder
Kommuninvest

Periodiserade anslutningsavgifter
Summa
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Summa långfristiga skulder

Kommun
264 382

264 271

Genomsnittlig ränta

0,60%

0,62%

Genomsnittlig räntebindningstid

1,00 år

0,80 år

1 år

67%

67%

2-3 år

17%

18%

3-5 år

16%

15%

2019-04-30

2018-12-31

Semesterlöneskuld

25 580

25 580

Interimsposter

27 733

31 344

Källskatt

7 496

7 154

Pensioner, individuell

6 264

16 241

23 897

27 096

8 768

8 662

198

0

Kortfristig skuld till staten

2 819

4 474

Övriga kortfristiga skulder

5 135

5 378

250

522

3 307

3 566

111 447

130 017

2019-04-30

2018-12-31

482 999

484 619

0

0

482 999

484 619

182 480

179 630

44 270

43 578

226 750

223 208

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom:

Not 18: Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgift
Skulder till Staten

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
Summa

Not 19: Borgensåtaganden m m
Borgholm Energi AB
Folkets Hus
Summa

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

Ansvarsförbindelsen

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

pensionsstiftelsesförmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse

223 208

226 831

111

5 043

4 899

3 371

0

0

1 230

-1 337

-3 389

-9 993

691

-707

226 750

223 208

99%

99%

2019-04-30

2018-12-31

Totala leasingavgifter

3581

4999

Nuvärde minimileasingavgifter

3425

3484

Därav förfall inom 1 år

3306

3566

Därav förfall inom 1-5 år

1833

1786

Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Pensionsutbetalningar
Förändring av löneskatten
Utgående ansvarsförbindelse

Aktualiseringsgrad

Not 20: Leasing
Finansiell leasing bilar

Not 21: Kommuninvest
Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288
kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid
en uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor.
Borgholm kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 695 005 164 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 699 385 510 kronor.

4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Tertialbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
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Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster
som är sällan förekommande och överstiger 1,0 mkr.

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s majprognos cirkulär
19:21 i enlighet med rekommendation RKR 4.2.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period
uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs
emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriell tillgång 0 år
IT utrustning 3 år
Kommunbilar 5 år
Inventarier 10 år
Byggnader 33 år
Hamnar 50 år
Övriga maskiner och inventarier 20 år
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje
komponents värde uppgår till minst 46 500 kr tillämpas komponentavskrivning.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
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För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 46 500 kronor och en
nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det
är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften,
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om
avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 46 500
kronor.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje
år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 46 500 kronor.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst
tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för
finansiella leasingavtal.

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



Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller
återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller
anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.
Under 2019 har inga nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är
beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av RKR 17.2.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för
tillgångskategorin är väsentligt.
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Bilaga 1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av
ärenden i kommunfullmäktige.
Budgetram 2019

154 614 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall

Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -1,1 mkr efter perioden. Högre kostnader inom
fastigheter, kommunstyrelsen och kommunstab kompenseras av lägre kostnader inom
övriga verksamheter. Kostnader inom fastigheter beror först och främst på beslut att
införa ny modell för lägenhetsekvivalenter och fjärrvärmekostnader för Åkerboskolan.
Periodens underskott inom gata, park och hamnar är exklusive kostnader för BEAB
service. Avvikelsen inom IT- och planenheten beror på eftersläpning av intäkter, men
förväntas uppgå till budgeterad nivå under året.
Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 3,1 mkr. Prognosen baseras på att intäkterna
inom miljö- och byggenheten uppgår till budgeterad nivå samt att avvikelsen inom gata,
park och hamnar är i nivå med föregående år.
Summeringen av första kvartalet visar ökad aktivitet i kommunens investeringar. I
hamnen i Byxelkrok pågår utbyggnaden av den nya piren. I den södra kommundelen
byggs nya förskolan Skogsbrynet samt hyreshuset i Rälla. I Bäckmanska parken har den
nya lekparken kommit in i slutfasen med ny belysning vid lekpark och gångstråk.
Invigningen av den nya parken är satt till den 11 maj med bland annat deltagande av
vänorten Rockford som har bidragit till inköp av lekskeppet i parken. Även Kulturskolan
är i det närmast klar med fasadbelysning, stenläggning och konstnärlig utsmyckning. En
skylt "Kulturskolan" är beställd och avlutar därmed den nästan två-åriga renoveringen av
Borgholms äldsta hus. I Runsten har renoveringen av Näktergalen påbörjats för att
inhysa socialförvaltningens verksamhet.
Stora Rör har "Kalles brygga" till förmån för den nya flytbryggan för småbåtar kommit
på plats i. Borgholms yttre hamn är sedan augusti 2018 avspärrad på grund av instabilitet
på pirens trä däck. En etappvis åtgärdsplan har tagits fram och presenterats för att som
första etapp kunna hålla piren tillgänglig inför sommarsäsongen. I projekt fasta
badbryggor pågår pålning i Sjöstugeviken som etappvis omfattar 4 bryggor i Borgholm
och Köpingsvik. I samverkan med Borgholm Energi pågår i Triangeln ett
dagvattenprojekt.

Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning


Gata/park har under perioden arbetat med snöröjning, trädfällning, underhåll av
parkbänkar, soptunnor och torgstånd. Dessutom har arbete med byggande av
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brygglämmar, sandsopning och stensättning utförts.
E-handelssystem har implementerats och sattes i drift 1 mars för samtliga
verksamheter.
Budgetdag har genomförts där politik, ledningsgrupp och fackliga närvarade.
Upphandling av brandväggar och skrivare har pågått under perioden.
IT-avdelningen har påbörjat arbetet med att testa återläsning av backup.
Administrativa enheten har lagt fokus på att strukturera arbetsuppgifterna så att
tid ska finnas till att möta de mål som är uppsatta och förbättringsåtgärder så som
ny teknik, system som samarbetar och upprättade dokumenterade arbetsrutiner.
Servicecenter deltar i arbetet "en väg in", förslag på förbättrade inpasserings- och
besöksrutiner håller på att tas fram.
Bygglovsenheten har haft hög belastning hela våren. Ett rullande schema för
telefontid har tagits fram vilket resulterar i att det alltid finns en handläggare som
tar inkommande samtal. Detta har gjort arbetsmiljön bättre för handläggarna.
Ytterligare en byggnadsinspektör har anställts med tillträde till hösten.
Planarbetet har börjat komma igång efter stora personalomsättningar och med ny
mindre erfaren personal.
En ersättningsrekrytering av planarkitekt pågår, det är planerat att tjänsten är
tillsatt till hösten.
Kart- och mätverksamheten har påbörjat arbetet med externa uppdrag efter att det
under årets första månader inte varit möjligt grund av introduktion av en ny
medarbetare.

Ekonomisk analys










Kommunfullmäktige har under perioden högre kostnader för arvoden samt
kostnader för inköp av I-pads.
Kommunstyrelsen har högre kostnader för skolkort samt högre kostnader för
arvoden för kommunstyrelsen.
Tillväxtenheten har haft vakanta tjänster under perioden vilket medför till
överskottet. Tjänsterna kommer att tillsättas under våren.
Ekonomiavdelningens överskott beror på att e-handelssystemet ännu inte är
slutfakturerat.
Fastighetsavdelningen har under året infört internhyror som behöver justeras för
att uppnå balans. VA-kostnader har ökat till följd av beslut om ändrad
debiteringsmodell för lägenhetsekvivalenter. Antal ekvivalenter har ökat med 386
enheter. Faktiska kostnader för fjärrvärme överstiger budget.
Aktiviteter inom HR-avdelningen kommer genomföras under andra halvåret
varav överskottet.
Administrativa enheten har under året haft något högre driftskostnader än
budgeterat. Sjukskrivningar skapar ett överskott vad gäller personalkostnader,
men kommer att påverka enhetens arbete.
Plan- och byggenheten saknar interna intäkter under perioden. Internt arbete
pågår vilket framöver kommer att generera intäkter.
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Ekonomisk sammanställning ansvar
Årsbudget

Periodens
budget

Periodens
utfall

Avvikelse

Total
1000

Kommunfullmäktige

829

265

504

-239

1010

Kommunstyrelse

76 979

25 617

25 974

-357

1011

Kultur

1

0

1

0

1012

Gata, park och hamnar

14 538

5 014

5 734

-719

1013

Fritid

7 523

2 413

2 817

-404

1015

Fastigheter

-1 370

152

1 251

-1 099

1016

Fastighetsfunktion

14 831

4 839

5 179

-340

1100

Kommunstab

6 010

1 688

2 003

-314

1101

Administration

5 937

1 889

1 992

-102

1102

Servicecenter

1 639

515

555

-40

1105

Tillväxtenhet

8 580

2 770

1 571

1 198

1110

Ekonomiavdelning

7 449

2 385

1 736

649

1112

IT- avdelning

1 483

332

549

-217

1120

HR-avdelning

8 188

2 606

1 705

901

1130

Plan- och byggenhet

695

80

342

-262

1135

Miljöenhet

3 017

770

579

190

1139

Bostadsanpassning

1 522

501

443

59

1200

Sommarlovsaktiviteter

0

0

0

0

157 849

51 837

52 933

-1 096

Summa

Nämndens mål
Medborgare
Nämndens mål

Nyckeltal

Medborgarens väg in ska vara
enkel och tydlig
Analys
Målet är delvis uppnått. Att
skapa enkla och tydliga
kommunikationsvägar för
medborgarna pågår både
gällande direkt bemötande
och via e-tjänster.
upphandling av ny extern
hemsida är på gång, detta
kommer möjliggöra tydlighet
och enkla sökvägar. Det som
redan är implementerat är etjänster där
kommunmedborgarna kan
skicka in förslag direkt via
webben. Administrationen

Aktiviteter

Nöjd-Inflytande-Index
Hur god är kommunens
webinformation till
medborgarna

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

Införa ny extern hemsida
Införa e-förslag

Utveckla "en väg in"

Tertialbokslut 2019
Borgholms Kommun

43

47

Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

arbetar med att genomföra så
väl tekniska som digitala
förbättringsåtgärder när det
gäller verksamhetssystemen
för plan, bygg och
miljöenheten, dessa
förbättringar baseras på
information och
frågeställningar från
kommunmedborgarna.
Borgholms kommun deltar
även i undersökningen för
Nöjd- Inflytande- Index, där
resultatet presenteras först i
augusti 2019. Prognosen för
målet är att det kommer vara
uppnått vid årets slut, vilket
baseras på att den externa
hemsidan kommer kunna
lanseras under året samt att
verksamheterna kommer
kunna erbjuda än fler etjänster och enklare
kommunikationsvägar både
internt och externt.
Medborgaren känner sig
delaktig i kommunens
utveckling

Hur väl möjliggör
kommunen för medborgarna
att delta i kommunens
utveckling?

Analys
Per tertial saknas data vilket
gör att målet inte kan anses
uppnått. Prognosen för
helåret är att målet kommer
att vara delvis uppnått.
Borgholms kommun ska ha
flest nystartade företag i länet

Ta fram en
guide/handlingsplan för
medborgardialog
Ta fram en
ungdomsstrategi
Antal nya företag som har
startats per 1 000 invånare i
kommunen
Initiera detaljplaner och
byggklar mark för
företagsetableringar

Analys
Målet är uppnått. Prognosen
är att målet även nås vid året
slut.
Senast 2022 ska kommunen
nått topp 50 i Svenskt
näringslivs ranking av
företagsklimatet

Utvärdera värdskap kring
nya företagsidéer
Ska vara bland de 200
bästa inom svenskt
näringslivs ranking inom det
lokala företagsklimatet
Utföra 100 företagsbesök
under 2019

Analys
Borgholms kommun arbetar
aktivt med flera aktiviteter för
att nå uppsatta mål. Målet
kommer inte att nås under
2019.

Fortsätta med
företagssafaris.
Tydlig och enkel
information om planerade och
pågående upphandlingar
Upprätta relevant underlag
för att förbättra effekter av
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter
företagsbesök
Ta fram ny översiktsplan
Ta fram en folder för
Tillväxtenheten med tydlig och
positiv information
Genomföra en utbildning i
kundkommunikation för
samtlig personal
Genomföra bransch- och
frukostmöten med brett
kommunalt deltagande

Senast 2022 ska kommunen
nått topp 3 i jämförelse med
kommuner med dominerande
säsongsvariationer i svenskt
näringslivs ranking av
företagsklimatet

Ska vara bland de 200
bästa inom svenskt
näringslivs ranking inom det
lokala företagsklimatet
Förstärka samarbetet med
Ölands turism.
Införa e-tjänster för
grävtillstånd och TA-planer

Analys
Målet är inte uppnått under
2019 men arbete pågår för att
till inför 2022 nått topp 3.

Handlingsplan för att
stärka kulturella och kreativa
näringar
Ta fram riktlinjer för
exploateringsavtal
Översyn av riktlinjer för
markanvisningsavtal

Senast 2022 ska kommunen
nått topp 25 i SKLs
undersökning av
myndighetsverksamheten.

Sammanfattande
omdöme om kommunens
service för företagen

Analys
Per tertial 1 saknas ett samlat
omdöme.
Skapa god kommunikation
med kommunens medborgare
och andra servicefunktioner

Andel av medborgarna
som tar kontakt med
kommunen via telefon som får
ett direkt svar på enkel fråga

Analys
Målet är delvis uppnått.
Systematiskt
arbetsmiljöarbete är iscensatt
både inom administrationen
och servicecenter,
arbetsuppgifterna har
utvärderats och man lägger
nu fokus på kund/medborgare/gäster och
interna frågor. införandet av
plattform för e-tjänster är
genomfört vilket även
framtagandet av app för
hänvisning är. Prognosen för

Andel ärenden som
inkommer via e-tjänst
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

helåret är att målet kommer
vara uppnått. detta baseras
bland annat på att
utvecklingen av servicecenter
och administrationen fortsätter
samt att skapandet av etjänster genomförs under året
vilket kommer förbättra
kommunikationen med
kommunmedborgarna och
andra servicefunktioner.
Borgholms kommun ska
skapa möjlighet för fiber till
samtliga medborgare

Minst 75 % av
kommunens hushåll ska ha
möjlighet att ansluta sig till
fiber.

Analys
Utbyggnaden av fiber pågår
och kommer i Borgholms
tätort att vara klar innan
halvårsskiftet. . Parallellt
pågår utbyggnaden av fiber i
sin slutfas i övriga delar av
kommunen. Prognosen är
därmed att målet kommer att
nås innan årets slut eller
under första kvartalet 2020.

Revidering av strategioch handlingsplan i enlighet
med digitala, regionala
agendan

Få fart på fiberinstallation i
kommunen

Organisation
Nämndens mål

Nyckeltal

Medarbetarna är nöjda med
sin arbetssituation genom
delaktighet, engagemang och
personlig utveckling

Andel tjänster som
annonseras inom
kommunledningsförvaltningen
är på 100 %

Analys
Målet är delvis uppnått. Det
saknas mål och handlingsplan
avseende jämställdhet och
mångfald i flera verksamheter
samt att sjukfrånvaron är
fortsatt hög.
Medarbetarundersökning är
genomförd och arbetet med
analys och återkoppling är
påbörjat, resultatet är dock
inte fastställt utan redovisas
senare under 2019.
Prognosen för helåret är att
målet kommer vara delvis
uppfyllt, detta baseras på att
arbetet med mål och
handlingsplan avseende
jämställdhet är långsiktigt och
full effekt förväntas uppnås
först under 2020. Detsamma
gäller kommunens totala
sjukfrånvaro.

Aktiviteter

Andel verksamheter som
har mål och handlingsplan
avseende jämställdhet och
mångfald.
Förbättra
Medarbetarindex mot fg
mätning
Förbättra Ledar-index mot
fg mätning
Kommunens totala
sjukfrånvaro
Ta fram förslag på digital
arena för gemensam
bemanningsplanering
Stötta i arbetet att ta fram
mål och handlingsplan för
jämställdhet
Genomföra årlig
medarbetarundersökning
Införande av chefsdagar
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter
Följa upp handlingsplaner
utifrån
medarbetarundersökning
2018.

Verksamheten är effektiv och
ändamålsenlig
Analys
Flertalet aktiviteter som syftar
till att på olika sätt
effektivisera verksamheten
pågår. Utbildningar av chefer
kopplat till mål-, resultat- och
löneprocessen är planerad till
september 2019. I samarbete
med SKL arbetar Borgholms
kommun med att förbättra
budgetprocessen genom
bättre förplanering och
tidigarelagt budgetbeslut så
att verksamheten får bättre
förutsättningar för
anpassning. På flertalet
enheter pågår genomlysning
av arbetet för att se hur detta
kan bli mer effektivt och
ändamålsenigt.

Varje medarbetare ska ha
haft mål- resultat och
lönedialog med tillhörande
utvecklingsplan
Kartlaggning av
kommunens processer
E-blomlådan, förbättring
mot fg år
Löpande information och
utbildning till samtliga chefer
avseende mål- resultat och
löneprocess
Ta fram en
lokalförsörjningsplan
Förbättra kommunens
budgetprocess
Inspirationsdagar,
implementering av
digitalisering strategin

Hållbarhet
Nämndens mål

Nyckeltal

Verksamheten ska arbeta för
minskad användning av
fossila bränslen

Andel flygresor i
förhållande till annat ressätt.

Aktiviteter

Andel miljöbilar
Analys
Utbyte av bilar görs
kontinuerligt till el-drivna
fordon. Under våren 2019
levereras 6 stycken nya elbilar
som ersätter tidigare dieseldrivna fordon. Även ladd
hybrider har införskaffats i
enighet med målet att minska
användningen av fossila
bränslen. Borgholms kommun
klimatkompenserar numera
för flygresor.
Verksamheten ska arbeta för
att bibehålla alternativt öka
arealen våtmarker och
ängsmarker

Införa klimatkompensering
Övergång till fossilfria
transporter
Ta fram en cykelstrategi
Ta fram en miljö- och
hållbarhetsstrategi
Arbeta för en etablering av
gas-mack i kommunen
Undersöka rötkammare i
anslutning till Borgholms ARV
Andel våtmarker och
ängsmarker bibehålls eller
ökar

Analys
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Nämndens mål

Nyckeltal

Kommunen driver projektet
Tätortsnära våtmarker, 20192021. Genom projektet ska
tidigare naturliga våtmarker i
närhet till Borgholms stad
återställas.
Närsaltsbelastningen från
åkermark ska genom
våtmarkerna minska liksom
trycket på dagvattenflödet
genom Borgholms stad.
Dagvattnet genomgår en
effektiv reningsprocess
genom våtmarkerna och
påverkan på recipienten,
kustvattnet, blir inte så stor.
Våtmarkernas ursprungliga
flora och fauna kan
återetableras. Samtidigt
fungerar våtmarkerna som
flödesutjämnare och dämpar
höga flöden, vilket betyder att
översvämningsriskerna
nedströms i staden minskar.
På så sätt säkerställs en god
dagvattenhantering samtidigt
som påverkan på recipienten
minskar. Borgholms kommun
påbörjade 2018 ett projekt att
öka andelen ängsmark för att
ökad biologisk mångfald.
Angsmarken har dessutom
kunnat nyttjas av lantbrukare
som foder.
Verksamheterna ska ha
energieffektiva fastigheter

Aktiviteter

Utveckla kommunens
dagvattenpolicy

Minskad
energianvändning

Analys
Borgholms kommun arbetar
successivt med att reinvestera
i energieffektiv teknik inom
värme, ventilation och
styrning. Vid nybyggnation
gäller de riktvärden som minst
anges i BBR eller bättre.
Kommunen kommer hösten
2019 att delta i projektet ERANET med målsättning att
skapa lokal elförsörjning
genom exempelvis
solpaneler.

Kartlägga möjlighet till
solpaneler

Verksamheterna ska bedrivas
kostnadseffektivt

Referenskostnad för
verksamheter inom
kommunstyrelsens område

Analys
Arbete pågår avseende en
budget i balans, genom olika
åtgärder. Siffror avseende
2018 för standardkostnadsavvikelse presenteras i juni.
Inför budget 2020 tillämpas en

Ökad avtalstrohet jämfört
med föregående år
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

budgetmodell med
utgångspunkt från tekniska
ramar, det vill säga vad
verksamheten borde kosta
utifrån demografi med mera.

månadsuppföljning
Genomföra en spendanalys av kommunens
kostnader

Personaluppföljning
Från och med 1 januari 2019 genomfördes en omorganisation där medarbetare från
kommunstyrelse och samhällsbyggnadsförvaltning slogs samman och det bildades en
kommunledningsförvaltning. Arbetsmarknadsavdelningen ingick i kommunstyrelsen
under 2018 men övergick till socialförvaltningen från och med 2019. I diagram nedan
redovisas den personal som ingick i kommunstyrelsen under 2018 samt den personal som
ingår i förvaltningen under 2019.
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under mars 2019 är 103 årsarbetare per månad.
Jämfört med 84 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av
beslutad omorganisation.

Arbetad tid Kommunledningskontoret

Jan

Feb

Mar

Antal årsarbetare 2018

116,4

74,8

84,2

Antal årsarbetare 2019

101,3

97,3

102,6

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2018 samt för januari 2019. Antal
övertidstimmar för perioden är 30 timmar jämfört med 11 timmar föregående år. Detta är
på grund av extraarbete i samband med valet.
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Arbetad tid
Kommunledningskontoret
Övertid 2018

Jan

Feb
18

Mar
25

Apr
22

30

Fyllnadstid 2018
Övertid 2019

11
10

Fyllnadstid 2019

43

47

9

5

Under mars 2019 har sjukfrånvaron varit lägre än föregående år, 4,11 jämfört med 4,42
%.

Sjukfrånvaro Kommunledningskontoret

Jan

Feb

Mar

Sjukfrånvaro 2018

4,36

6,58

4,42

Sjukfrånvaro 2019

4,75

4,84

4,11
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Prognos










Den stora skillnaden i prognos jämfört med utfall per april är resultatet inom gata,
park och hamnar där kostnader för BEAB service samt extrabeställningar inte är
fakturerat för perioden januari-april.
Kommunfullmäktige förväntas ha fortsatt högre kostnader för arvoden än
budgeterat.
Tillväxtenheten har haft vakanta tjänster under första delen av året men är nu
tillsatta vilket medför att överskottet minskar under året.
Slutfakturan för e-handelsystemet förväntas komma men är ännu inte betald.
Internhyror kommer att regleras i nästkommande period vilket minskar
underskottet för fastighetsavdelningen. Hyra av fastigheten Kamelen för
socialförvaltning och arbetsförmedling ger för året ett underskott. Avtalet är
uppsagt och upphör per 2019-12-31. Arbetsförmedlingen betalar sin del av hyra
året ut och har därefter valt att inte ha kontor i kommunen.
Budgetdifferens för lägenhetsekvivalenter samt fjärrvärme kommer att behöva
justeras i innevarande års budget eller genom besparingar.
För HR-avdelningen beror skillnaden mellan utfall och prognos på att kostnaden
för ledarförsörjningsprogram, UL och UGL kommer falla ut under andra halvan
av 2019.
Plan- och byggenheten har under perioden haft högre intäkter än budgeterat.
Överskottet som genererats förväntas finnas kvar vid årets slut.

Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

829

1 068

-239

76 979

77 074

-95

1

0

1

14 538

17 166

-2 628

7 523

7 376

147

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1011

Kultur

1012

Gata, park och hamnar

1013

Fritid

1015

Fastigheter

-1 370

-954

-417

1016

Fastighetsfunktion

14 831

15 191

-360

1100

Kommunstab

6 010

6 453

-443

1101

Administration

5 937

5 937

0

1102

Servicecenter

1 639

1 639

0

1105

Tillväxtenhet

8 580

8 152

428

1110

Ekonomiavdelning

7 449

7 382

67

1112

IT- avdelning

1 483

1 544

-61

1120

HR-avdelning

8 188

8 104

84

1130

Plan- och byggenhet

695

395

300

1135

Miljöenhet

3 017

3 016

0

1139

Bostadsanpassning

1 522

1 413

109

1200

Sommarlovsaktiviteter

0

0

0

157 849

160 956

-3 107

Summa
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Åtgärder



Verksamheten inom gata, park och hamnar kommer att utvärderas och
analyseras.
Fastighetsavdelningen har löpande avstämningar med genomgång av ekonomi
och underhållsplan. Målsättningen är att minska akut underhåll till förmån för
lagstyrda åtgärder och planerat underhåll.

Framtid








I Borgholms kommun pågår förberedelsearbeten inför våren och sommarens
besökare. Flera projekt har under det första kvartalet startats upp för att rusta
offentliga miljöer såsom parker, hamnar, badplatser, gator och gång- och
cykelvägar. Kommunen samverkar med såväl näringsliv som föreningar för att
öka trivseln för både bofasta och besökare. En ny offentlig toalettanläggning
planeras vid sjötorget i Borgholm och kommer enligt plan att vara på plats under
sommaren. Den nya lek och aktivitetsparkerna i Löttorp och Borgholm kommer
förhoppningsvis att öka trivseln bland våra medborgare och även vara en
anledning att fler barnfamiljer vill komma till kommunen.
Inför sommaren väntar både återkommande och nya aktiviteter där kommunen
medverkar och samverkar. Kommunens satsning i Borgholms Slott tillsammans
med Statens Fastighetsverk fortsätter. Bland annat planeras att öka
tillgängligheten genom att bygga en hiss.
Folkomröstning om kommunsammanslagning kommer att genomföras i maj i
samband med EU valet.
Projekteringen kommer att påbörjas av nya Åkerboskolan enligt beslut i
kommunfullmäktige.
Borgholms kommun har fått EU-bidrag för att medverka i energiförsörjningsoch energieffektiviserings projekt ERA-NET. Projektet påbörjas i september
2019 och medarbetare i fastighetsavdelningen kommer att delta.
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Bilaga 2 Socialnämnd
Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och
skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg
med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens
huvuduppdrag.
Budgetram 2019

297 620 tkr

Ordförande

Magnus Ståhl (S)

Förvaltningschef

Anna Hasselbom Trofast

Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 2,4 mkr efter perioden.
Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa
placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än
budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.
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.
Särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att
samarbetet mellan enheterna ökat och extrapersonal kunnat undvikas genererar i en
positiv avvikelse för perioden. Inom verksamheten för stöd och insatser har extern
försäljning av stödboendeplatser genererat ökade intäkter vilket också bidrar till att sänka
den negativa avvikelsen. Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019
socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av
arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar till att sänka
periodens avvikelse då deras kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från
Migrationsverket.

Analys av verksamheten
Äldreomsorg








Alla enhetschefer samt dokumentationsombud har fått utbildning i processen för
avvikelser.
Lönesamtal och lönesättande samtal har varit i fokus.
Åkerbohemmet har utökat enheten Lunden från 8 till 12 boendeplatser.
Ekbacka 5/6 har gått in i rätten till heltid.
Vårdhundar har besökt Ekbacka 2 och Strömgården med gott resultat.
Hemtjänstplaneringen påverkas av att Region Kalmar lämnar sena besked om
ändrad utskrivningsdag från slutenvården vilket drabbar planeringen samt
ekonomin.
Hemtjänst mellersta, bemanningsenheten och Hälso- och sjukvården har flyttat
till nya, fina och funktionella lokaler på Ekbacka.
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Hälso- och sjukvård







Arbetet med den palliativa processen har påbörjats.
Enhetschefer samt dokumentationsombud har fått utbildning i
avvikelseprocessen.
Rehabenheten har fått utbildning av hjälpmedelskonsulter gällande kognitiva
hjälpmedel.
Påbörjat processen med att införa Cosmic, Kalmar Regions journalsystem.
Hälso- och sjukvårdsenheten har presenterat sina verksamheter för
socialnämnden.
Rehab-enheten har påbörjat förtydliganden av förskrivningsanvisningar.

Omsorg om funktionsnedsatta











Just nu finns inga lediga platser på gruppbostad och tre brukare står i kö i väntan
på anvisning.
Rekrytering av nya biståndshandläggare är klar och de börjar arbeta inom
omsorgen om funktionsnedsatta i augusti.
Ny enhetschef tillträdde den 1 april.
Februarivägens gruppbostad har stängt sin verksamhet och arbete pågår för att
tömma, städa och besiktiga lokalen.
Planering pågår för flytt av korttidsboendet och kontrakt för Klinta korttids
lokaler är uppsagt.
En god mansträff har genomförts under våren med högt deltagande av gode män.
Biståndshandläggarna skickar numera beställning med tidsangivelse för insats
istället för som tidigare då beställning med antal tillfällen gjordes. Detta är ett led
i utvecklingsarbetet för boendestödet då planeringen är att de ska börja planera i
LifeCare planering under hösten samt använda sig av Phoniro för att checka in
och ut hos sina klienter. Utvecklingsarbetet syftar till att på ett smidigt sätt kunna
mäta resurser som krävs för att utföra insatserna samt för att få ett smidigare och
överblickbart planeringsverktyg.
Resultat för brukarundersökningen har presenterats för enhetschefer och
medarbetare och kompletteras av uppgift till arbetsgrupperna att arbeta med
åtgärder inom två specifika förbättringsområden.
Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn inom boendestödet och
inspektionsmeddelande meddelades i april med en rad arbetsmiljörisker som ska
åtgärdas.

Individ- och familjeomsorg







Ny enhetschef på vuxen och försörjningsstöd från 1 april.
En avvikelse gällande rutin som behöver skapas för öppenvården när en klient
inte svarar/öppnar i sitt hem.
1 juni går familjebehandlarna över till Stöd och insatser.
Utbildning i upprättande av uppdrag/vårdplan och därefter genomförandeplaner
har genomförts i april. Detta för att ha högre kvalitet och effekt av insatserna som
genomförs.
Familjehemsvården utvecklas då brister har funnits i handläggningen.
Kartläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsenehetens deltagare pågår
för att matcha ut på praktik och upprätta genomförandeplaner.
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Nya placeringar inom både barn och familj och missbruk under april månad.
Under april avslutades 3 externa placeringar och 2 konsulentstötta familjehem.

Arbetsmarknadsenhet





Projektet Pontibus arbetar med ansökan Långsiktig Integrerad Samverkan (LIS).
Det har inkommit 70 ansökningar om feriejobb.
Inom Integrationsverksamheten har kvinno- och mansgrupper startat upp.
Träff med arbetsförmedlingen där förvaltningen ska testa att jobba med Skypemöte har genomförts.

Stöd och insatser






Förändring pågår inom Stöd och insatser, ärenden har minskat och personal blir
erbjudna tjänster på andra enheter.
Eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskat, bor nu de kvarvarande
ungdomarna på våningsplan 1 på stödboendet samt i utslusslägenheter. Två nya
ungdomar i april, varav en tas hem från extern placering och en plats säljs till
Eslövs kommun.
Renovering av gamla Ekbacka plan 3 kommer inte att ske under innevarande år.
Verksamheten Bryggan och Bron fortsätter därmed i dessa lokaler tills
renovering påbörjas.
Förebyggande teamet har under slutet av mars flyttat in i nyrenoverade lokaler i
A-huset.

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 2,4 mkr efter perioden.
Inom de centrala verksamheterna visas en negativ avvikelse vilket härleds till högre
kostnader än budgeterat för arbetskläder sam högre kostnader för arvode till följd av
utbildningsdagar för de nya politikerna i nämnden, detta förväntas dock jämnas ut under
året. Inom administrationen belastar en lönekostnad utöver budget, denna avslutas sista
maj.
Kostnaden för hjälpmedel varierar mellan månaderna men sett till hela perioden januari
till april så håller verksamheten budgeterad nivå.
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Sjuksköterskornas underskott härleds till hög sjukfrånvaro samt att två av
sjuksköterskorna utbildar medarbetare från hela kommunen i MHFA - Första hjälpen till
psykisk hälsa, vilket leder till övertid för övriga sjuksköterskor.
Särskilt boende visar på ett överskott. Samarbetet mellan enheterna ökar och skapar på så
vis bättre ekonomi då extrapersonal kan undvikas när kortare behov uppstår.
Bemanningsnyckeln ligger i balans och då behovet varit lägre så har bemanningen
anpassats efter behoven för månaden. Detta syns i resultatet där samtliga enheter uppvisar
en budget i balans. Bemanningsnyckeln följer budgeterad nivå.

Hemtjänsten uppvisar en positiv budgetavvikelse. Mellan mars och april har antalet
hemtjänsttimmar sjunkit och de flesta enheter har snabbt kunnat anpassa resurserna vilket
har lett till att verksamheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden.
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Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse. Perioden januari till april
har en högre snittkostnad om 0,3 mkr för externa placeringar än resterande del av året
vilket härleds till både fler och dyrare placeringar för denna period. Sett till prognosen för
helåret kommer både antalet och kostnaden för externa placeringar att minska efter maj
månad.

Utbetalningen av försörjningsstöd är fortfarande hög jämfört med budget och bidrar till
verksamhetens negativa avvikelse. Jämfört med samma period föregående år har
kostnaden minskat med cirka 40 tkr. Totalt har 18 hushåll gått ur försörjningsstödet och
fått sysselsättning under perioden januari till april.
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Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikelsen
reduceras av grupp- och servicebostäderna där fördelning av resurser efter behov ger
fortsatt positiv effekt. Övriga verksamheter har haft en svårare period med problematik att
få in vikarier vilket lett till fyllnad och övertid för ordinarie personal. Inom personlig
assistans LSS har högre kostnader för obekväm arbetstid än budgeterat påverkat
avvikelsen negativt.
Arbetsmarknadsenheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds
dels till att intäkterna från arbetsförmedlingen inkommit för perioden samt att ett
överskott gällande lönekostnader återfinns på administrationen eftersom del av personal
arbetar mot externt finansierade projekt under året.
Integrationsverksamheten redovisas under projekt och drivs av arbetsmarknadsenheten.
Integrationens positiva avvikelse härleds till högre intäkter från Migrationsverket i
förhållande till verksamhetens kostnader
Verksamheten för stöd och insatser uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Den
interna timtaxan mellan stöd och insatser och individ- och familjeomsorgen har setts över
och korrigerats vilket gör att verksamheten nu får kostnadstäckning för sina
personalresurser. Extern försäljning av stödboendeplatser genererat ökade intäkter vilket
också bidrar till att sänka den negativa avvikelsen.
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Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Periodens
budget

Periodens
utfall

Avvikelse

22 682

7 501

7 828

-327

1 469

477

456

21

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenhet

72

Hälso- och sjukvård

23 542

7 534

7 935

-401

73

Särskilt boende

84 103

26 646

25 719

927

74

Ordinärt boende

74 241

24 004

23 997

7

75

Omsorgen om funktionsnedsatta

64 520

21 259

21 277

-18

76

Individ- och familjeomsorg

27 246

8 989

13 306

-4 316

77

Arbetsmarknadsenhet

6 316

1 891

1 818

73

78

Stöd och insatser

1 543

769

541

227

79

Projekt

0

0

-1 367

1 367

305 662

99 070

101 510

-2 440

Summa

Nämndens mål
Medborgare
Nämndens mål

Nyckeltal

Stöd, vård och omsorg är
individanpassad.

Andel upprättade
genomförandeplaner
innehållande mätbara mål

Analys
Målet är för perioden delvis
uppnått. Verksamheten
arbetar aktivt med att de
individer som uppbär
försörjningsstöd ska aktiveras
för att på sikt bli
självförsörjande. Ett
samarbete med
Arbetsförmedlingen,
Socialförvaltningen, Ölands
gymnasium och
Arbetsmarkandsenheten har
startat för att kunna erbjuda
korta utbildningar för dessa
personer. Exempel på aktivitet
kan vara; delta i projekt
Pontibus, extratjänst,
resursjobb, praktik,
språkpraktik, psykiatrisk
utredning, utbildning. Målet är
att öka antalet personer med
sysselsättning med 50 % och
verksamheten har uppfyllt
detta. För att få ut fler
personer i meningsfull

Andel biståndsbeslut i
systemet LifeCare

Aktiviteter

Andel BPSDregistreringar på
demensboende
Uppföljning av
genomförandeplaner minst
var 6:e månad
Verkställda beslut inom
tidsramen
Andel
hemmaplanslösningar som
förebyggande eller alternativ
till externa placeringar
Andel upprättade
genomförandeplaner
Uppföljning av
genomförandeplaner minst
var 3:e månad
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Nämndens mål

Nyckeltal

sysselsättning skulle till
exempel ett Återbruk -vara ett
steg för att må bättre och på
sikt bli självförsörjande.
Försörjningsstöd ska under
2019 utveckla en e-tjänst så
att den enskilde kan ansöka
digitalt. Prognosen för målet
på helår är att det kommer
vara delvis uppnått. Detta
baseras på att fler av de
nyckeltal som ligger till grund
för målet inte kommer ge full
effekt förrän tidigast 2020.

nya brukare

Aktiviteter

Handläggningstid ska
understiga fyra månader från
det att ansökan inkommit
Andel patienter med
aktuell vårdplan
Andel upprättade
individanpassade
handlingsplaner
Antal
genomförandeplaner där
klientens delaktighet
dokumenterats
Antal
genomförandeplaner med
mätbara mål
Torsåsmodellen
Bygg om
organisationsträdet i
verksamhetssystemet
Journalgranskning för att
säkerställa uppföljning av och
innehållet i
genomförandeplaner
Journalgranskning för att
säkerställa att beslut
verkställs inom tidsramen.
Journalgranskning för att
säkerställa att patienter har
aktuell vårdplan
Utföra
besöksstatistikmätning

Individanpassad
sysselsättning genom
samverkan med företag och
myndigheter
Analys
Målet anses vara uppnått.
Samarbetet med de frivilliga
organisationerna är fortsatt
bra och fortlöper med bidrag
till föreningar som främjar
medborgare som har behov
av våra verksamheter. God
samverkan med volontärer
som en gång i vecka går på
promenad med de som bor på
äldreboende. Daglig
verksamhet är också en enhet
som arbetar med samverkan
med frivilligorganisationer.
Samverkan med polis,
förebyggande team och

Antal personer som har
sysselsättning som har
försörjningsstöd
Antal personer i
etableringen som 90 dagar
efter avslutad etablering går
till arbete eller reguljära
studier
Antal deltagare som
kommit ut i arbete eller studier
efter avslutad insats i
projektet Pontibus
Antal inskrivna deltagare i
DUA (Delegationen för
ungdomar och nyanlända till
arbete) som går vidare till
arbete/utbildning/annan
aktivitet
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Nämndens mål

Nyckeltal

frivilliga vuxna som ska
fältarbeta på kvällstid vid
helger och specifika
helgdagar och
skolavslutningar är uppstartad
och fungerar bra. För tillfället
är det några vuxna som
anslutit sig till gruppen "vuxna
på stan". Prognosen för
helåret är att målet är uppnått,
vilket baseras på att arbetet
aktivt fortsätter under hela
2019.
Verksamheten genomsyras
av god kvalitet

Aktiviteter
Handlingsplansarbete

Välkomstsamtal

Andel registreringar i
Palliativa registret
Följsamhet till länets
förskrivningsanvisningar
Personalkontinuitet 14
dagar

Analys
Målet anses vara delvis
uppnått. Arbete för bättre
bemötande är ständigt
pågående och
medvetenheten inom detta
område ökar. Arbetet med
delaktighet och inflytande
utvecklas, bl.a. genom
genomförandeplansarbetet.
Det har även varit en viss
förstärkning på enhetschefer
inom verksamheterna och det
förbättrar möjligheten för
medarbetare och brukare att
bli sedda, vara delaktiga och
ha inflytande. Prognosen är
att målet kommer vara
uppnått på helår då arbetet
aktivt fortsätter i
verksamheterna.

Andel avvikelser som är
analyserade, besvarade och
åtgärdade.
Följsamhet till basala
hygienrutiner
Antal träffar med
dokumentationsombud
Andel brukare med ökad
upplevd kvalitet/ nöjdhet
Procentuellt sett ska en
större andel
familjehemsplaceringar ske i
egna familjehem/ egen regi
jämfört med tidigare år
Analysera data av det
palliativa registret
Utföra PPM-mätning
Brukarundersökning
Analys av
resursfördelningsmodellen
varje månad

Organisation
Nämndens mål

Nyckeltal

Medarbetarna är nöjda med
sin arbetssituation genom
delaktighet, engagemang och
personlig utveckling.

Andel utbildade
undersköterskor

Analys
Målet anses vara delvis
uppnått. I samarbete med
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Nämndens mål
HR/personalavdelningen har
det tagits fram ett
ledarutvecklingsprogram på
individ- och gruppnivå. Alla
chefer ska certifieras genom
ett chefskörkort, där det ingår
utbildning/fortbildning inom
bland annat arbetsmiljö,
ekonomi och arbetsrätt.
Hälften av enheterna har
förbättrat resultatet som avser
sjukfrånvaron. Majoriteten av
enheterna som har hög
sjukfrånvaro har en eller flera
medarbetare som är
långtidssjukskrivna vilket
påverkar resultatet.
Rehabilitering och planering
för att medarbetare ska
komma i arbete är i igång. Det
finns även medarbetare som
inte förväntas komma åter i
arbete och där enhetschef tar
hjälp av
HR/personalavdelningen för
att avsluta
rehabiliteringsarbetet och
avsluta anställningen. Verka
för att ge gehör för förslag
som medarbetarna har på
utveckling och förbättrad
arbetsmiljö. Personalen
erbjuds hälsoprofiltest hos
kommunens hälsoutvecklare.
prognosen på helår är att
målet kommer vara delvis
uppnått, vilket grundas på att
flera av nyckeltalen är
långsiktiga och inte kommer
ge full effekt under 2019.

Nyckeltal

Aktiviteter

Följa upp handlingsplaner
från
medarbetarundersökningen
2018
Korttidssjukfrånvaro
Finns
kompetensutvecklingsplan?
Andel medarbetare som
upplever att närmsta chef är
väl insatt i det dagliga arbetet
Implementera ny mall för
medarbetarsamtal

Sjukfrånvaroanalys

Verksamheten är
ändamålsenlig och effektiv

Riktlinjer och rutiner
revideras enligt plan.

Analys
Utvecklingsarbetet är på gång
inom omsorgen om
funktionsnedsatta och individoch familjeomsorgen, utfallet
är just nu att verksamheterna
delvis uppnår målet.
Prognosen för helår är dock
att målet uppnås då
verksamheterna förväntas se
resultatet av alla åtgärder som
nu pågår. Utvecklingsarbete
med SMARTA-mål göra att
insatserna blir effektivare och
tydligare när målen är
uppnådda.
Äldreomsorgen och Hälsooch sjukvård uppnår målet
genom att arbeta med
processer och rutiner som

Antalet timanställda ska
minska med 50% jämfört med
2018, mäts enbart på helår.
Antalet övertidstimmar
ska minska med 50 % jämfört
med 2018, mäts enbart på
helår.

Antalet fyllnadstidstimmar
ska minska med 50% jämfört
med 2018, mäts enbart på
helår.
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

Verksamheten tar hänsyn till
miljö och kultur.

Andel elbilar i
verksamheten

Analys
Målet är delvis uppnått.
Aktiviteter med miljöhänsyn
har genomförts till exempel
genom att antalet elbilar har
ökat. Arbete för minskad
användning av
engångsartiklar sker
fortlöpande och matavfall
samlas i gröna påsar.
Samtliga brukare inom
omsorgen om
funktionsnedsatta bjuds in att
delta vid kultur och/eller
fritidsaktiviteter via
inbjudningar från
fritidsgruppen som anordnar
olika typer av aktiviteter med
regelbundenhet och med
varierande innehåll.
Prognosen på helår är att
målet kommer vara uppnått.
Detta baseras på att både
antalet aktiviteter som erbjuds
och antalet elbilar i
verksamheterna ökar.

Antal
traditionella/kulturella
aktiviteter

Verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt.

Hjälpmedelsbudget är i
balans

Analys
Målet är delvis uppnått.
Äldreomsorgen och
Omsorgen om
funktionsnedsatta har uppfyllt
målet att bedriva
verksamheten effektivt och
det syns tydlig förändring
jämfört med föregående år.
Verksamheten bedrivs
kostnadseffektivt och det
märks att både

Produktivitet (andel
utförda av tillgängliga timmar)

skapar en utvecklande,
effektiv och ändamålsenlig
verksamhet.
Kvalitetsledningssystem är
uppbyggt och har börjat
implementeras i olika
verksamheter. Tydlig struktur
gör det lättare för
medarbetarna att hitta
information och därmed öka
följsamheten till framtagna
rutiner.

Hållbarhet

Bemanningsnyckel i Säbo
Resurser ska fördelas
efter behov
Vårdtyngd- och
tidsmätning utförs
HVB-placeringar har en
lägre dygnskostnad än
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Nämndens mål

Nyckeltal

biståndshandläggare,
enhetschefer och
medarbetare är medvetna om
kostnadseffektivitet.
Prognosen är att målet
kommer fortsätta vara uppfyllt
under året.
Hälso- och sjukvård är
hjälpmedelsbudgeten inte i
balans. De ökade
kostnaderna för hjälpmedel
orsakas av att patienter
kommer hem från sjukhuset i
en snabbare takt och det
leder till fler kompensatoriska
hjälpmedel som t ex rullstolar.
Sjuksköterskorna utför tidsoch vårdtyngdsmätning för att
påvisa var behoven finns, det
är en förenklad
resursfördelningsmodell.
Individ och familjeomsorgen
och Arbetsmarknadsenheten
är prognosen att vi inte når
målet med att bedriva
verksamheten effektivt.
Orsakerna till det är höga
kostnader för placeringar,
konsulentstötta familjehem,
höga kostnader för
försörjningsstödet och större
kostnader än budgeterat för
hemmaplanslösningar under
första tertialen. Fortlöpande
arbete pågår med att göra
medarbetarna delaktiga i
ekonomin för att främja
kostnadsmedvetenheten. Rätt
insats i rätt tid genom att
arbeta med SMARTA-mål är
en del av utvecklingsarbetet
för hela 2019. Totalt sett är
prognosen för helåret att
målet kommer vara delvis
uppnått.

tidigare period

Aktiviteter

Andel tillsatta
beställningar via
bemanningsenheten
Antalet utbokade timmar
hos poolanställda
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Implementera en modell
för resursfördelning av
gruppbostäder
Tidsbedöma insatser i
boendestöd
Analys av produktivitet

Journalgranskning för att
säkerställa att
vårdtyngdsmätning utförs
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare
redovisas januari till mars statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot
föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år
jämförs med snittet av samma månader innevarande år.
Antal årsarbetare har ökat med 23 stycken jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal fyllnad- och
övertidstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 1 556 tkr medan kostnaden för
samma period 2019 uppgick till 1 099 tkr.

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period
föregående år har sjukfrånvaron minskat från 9,6 % till 8,6 %.
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Prognos
Den preliminära prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 5,6 mkr.
Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under
punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under
2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare
åtgärder för att minska avvikelsen.
Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även egna
familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte
finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut
individer i sysselsättning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och
beviljas försörjningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den
prognostiserade avvikelsen. Den budget som är beräknad till hemmaplanslösningar
förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring tidsbestämda uppdrag
förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför budgeterad ram kommer att
riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimulansmedel som kommer täcka hela
kostnaden.
Verksamheten för stöd och insatser beräknas hålla budget under året. De kostnader som
rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från Migrationsverket och
de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av individ- och
familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Detta baseras på periodens
utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs. Hänsyn har
även tagits till nedläggning av en gruppbostad under våren och den effektivisering som
detta medför. I prognosen har verksamheten även tagit höjd för att nytillkomna ärenden
kan uppstå under året. Förutsättningen för att nå en positiv avvikelse är att det aktiva
arbetet med personalresurserna ute på enheterna fortsätter vilket innebär att
personalresurserna följer verksamhetens behov.
För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Överskottet består av en vakant
chefstjänst, överskott på Ekbacka 2 samt Soldalen relaterat till låga sjuktal.
Bemanningsnyckeln ligger i balans och då behovet blir lägre anpassas bemanningen efter
behovet.
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Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten är budget i balans. Resultatet hade varit
bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av personella resurser
var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräknas antalet beviljade
timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjukfrånvaro är andra faktorer
som påverkar prognos och behov.
Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på höga
hjälpmedelskostnader och hög belastning på sjuksköterskorna relaterat till äldre
befolkning, samt snabb utskrivning från sjukhuset. Personalgruppen i kommunrehab är
något överbemannad. I prognosen ingår även utbetalning av statsbidrag om 0,9 mkr vilket
reducerar avvikelsen.
Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året.
Verksamheten förväntas att anpassas efter behov.
I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete med
integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett överskott vid
årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovisas vid årets
slut och förväntas inte påverka resultatet.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

22 682

22 682

0

1 469

1 469

0

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenhet

72

Hälso- och sjukvård

23 542

24 817

-1 275

73

Särskilt boende

84 103

82 799

1 304

74

Ordinärt boende

74 241

74 241

0

75

Omsorgen om funktionsnedsatta

64 520

64 072

448

76

Individ- och familjeomsorg

27 246

35 042

-7 796

77

Arbetsmarknadsenhet

6 316

6 243

74

78

Stöd och insatser

1 543

1 411

132

79

Projekt

0

-1 518

1 518

305 662

311 257

-5 595

Summa

Åtgärder
Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas hur
långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas
alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och redovisas
därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte verkställts fullt ut
utan redovisas för perioden januari till april.
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Individ- och
familjeomsorgen

Summa
effektivisering (kr)

Hur långt har
effektiviseringarna
verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och
familjeomsorgen

3 302 882

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

3 302 882

Uppsägning av avtal
Markgatan

259 060

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

259 060

Tomhyror Markgatan
och Äpplerum

121 972

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

121 972

Få ut individer i
självförsörjning i stället
för försörjningsstöd

3 600 000

18 hushåll verkställda

465 000

Digitalisering av
ansökan för
försörjningsstöd

656 307

Ej verkställd,
startdatum oklart

0

Översyn externa
placeringskostnader

1 885 720

Pågående,
helårseffekt, ingår i
budget 2019

963 550

Översyn av egna
familjehem

504 800

Pågående,
helårseffekt, ingår i
budget 2019

798 207

Avsluta sociala kontrakt

86 600

Pågående
helårseffekt ingår i
budget 2019

0

Effektivisering:

10 417 341

5 910 671

Omsorgen om
funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal
med Äpplerum

156 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

156 000

Samlokalisera Daglig
verksamhet

169 379

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

169 379

Uppsägning av
hyresavtal på Cikorian

240 000

Kommer ej
verkställas

0

Flytta Klinta korttid till
nya lokaler

202 412

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

202 412

Hemtagning/avslut
extern placering 190630

1 525 153

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

1 006 653

Fördela resurser efter
behov

3 800 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

3 800 000

Uppsägning av
tidningsprenumerationer

41 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

41 000

Effektivisering:

6 133 943

5 375 443

Äldreomsorgen
Budget i balans inom
hemtjänsten (baserat på
behovet)

2 000 000

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

Särskilt boende

1 700 000

verkställt på helår,
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anpassar till
bemanningsnyckel

ingår i budget 2019
(prognos +581 000
kr)

Sjuksköterskor inför
flexklocka

250 000

Ej verkställt

0

Ökade intäkter för
omsorgsavgifter

1 020 000

Pågående, verkställt
på helår

92 000

Rehab ej sommarvikarie

100 000

verkställt på helår,
ingår i budget 2019

100 000

Effektivisering:

4 970 000

5 092 000

Övergripande
socialförvaltningen
1 tjänst
administrationen

446 313

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

321 313

Se över inköp av
livsmedel och transport

200 000

Ej verkställt, ny
organisation ej satt

0

Oregistrerad frånvaro

90 000

Åtgärdas löpande,
effekt på helår

0

Minskad sjukfrånvaro
1,0 %

1 000 000

Verkställs på helår,
jan-mars minskning
med 1,0 % ( 1 000
000 kr)

1 000 000

Effektivisering:

1 736 313

1 321 313

Totalt effektiviseringar
socialförvaltningen
(kr)

23 257 596

17 699 426

Framtid
Ordinärt boende samt Hälso- och sjukvård




Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 177
stycken om fem år. Detta innebär att behovet av hemtjänst troligen kommer att
öka under den kommande femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att
Borgholms kommun har en långt större andel befolkning som är över 80 än vad
andra liknande kommuner har.
Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som
pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat
behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns.
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För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.
Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på
att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.

Särskilt boende


Analysen från nuläge till prognosen visar på att vi inom kort kommer att behöva
utöka med 33 säbo-platser relaterat till den åldrande befolkningen. Soldalen och
Strömgården har ett stort renoveringsbehov och behöver nya lokaler vilket
medför ytterligare 40 platser. Ekbacka 5 och 6 har idag 34 rum varav 32 rum har
delade toaletter. Ombyggnation av lokalerna, d.v.s. till två rums lägenheter med
egen toalett medför en minskning av 16 rum. Om alternativt att byggnaden görs
om helt behövs 34 platser.
Totalt behov: Analysen uppvisar ett behov av 89-107 säbo-platser
Omsorgen om funktionsnedsatta




Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN
är i behov av en ny gruppbostad.
OFN har två biståndsbeslut för Bostad med särskild service enligt SOL som idag
inte verkställs.
Projektanställning av central planerare som ansvarar för övergripande
schemaplanering och som stödfunktion vid införandet av LifeCare planering i
boendestödet införs under hösten -19 för att frigöra tid för både chefer och
medarbetare i syfte att de får använda sin kompetens till sina huvudsakliga
arbetsuppgifter.

Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten





Rekrytera egna familjehem.
Skapa fler praktikplatser, genom samverkan med Arbetsförmedlingen samt
utveckla samverkan med Mörbylånga kommun.
Sälja fler platser på stödboende till andra kommuner.
Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar. Detta för att öka effekter av
insatser och arbeta mer med nätverk i familjerna. Avsluta och/eller ändra insatser
om det ej ger effekt eller om det inte finns mottaglighet
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Systematisk kvalitetssäkring
Arbetet med egenkontroller har under tertial 1 riktats mot journalgranskning för
egenkontrollerna "Handläggs ärenden likvärdigt" samt "Har vi jämlikhet i
insatser/verkställighet". Varje enchefschef har fått fyra journaler/ ärenden att granska
enligt framtagna checklistor. Minst hälften av ärendena har granskats tillsammans i den
egna ledningsgruppen och tillsammans med socialt ansvarig samordnare och/eller
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Genom att göra granskningarna tillsammans har
värdefulla diskussioner uppkommit där bedömningsgrunderna tagits fram i dialog. Några
av enhetscheferna har påbörjat steg 2 i implementeringen, dvs tagit hälften av sina
ärenden för granskning tillsammans med enhetens dokumentationsombud.
Resultatet av granskningarna visar överlag på en god rättsäkerhet och följsamhet till
riktlinjer i beslut samt i verkställighet men vi kan se ett behov av vidarutveckling av
mätbara målformuleringar, såväl i uppdrag från handläggare som i genomförandeplaner.
Den enskildes delaktighet behöver även göras mer synligt i genomförandeplanerna i fråga
om hur den enskilde deltagit vid upprättande och uppföljning av plan samt om den
enskilde haft önskemål och hur dessa i så fall har beaktats i planeringen.
Övriga egenkontroller samt riskbedömning kommer att utföras under tertial 2 och 3.

Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.
Avvikelse

Budgetavvikelse

-65

0

8

0

-2

0

234

0

Total
7000

Socialnämnd

7001

Bidrag till föreningar

7002

Fastigheter

7005

Utbildning Socialförvaltning

7006

Stab

-220

125

7008

Admin

-282

-125

7102

Vikariepool

21

0

7200

Rehab Hjälpmedel & Centralt

-69

-737

7205

Sjuksköterskor Dag

-333

-538

7206

Sjuksköterskor Natt

1

0

7300

Centralt SB

171

100

7302

Adm Personal SB

431

631

7311

Ekbacka 4

109

200

7312

Ekbacka 4 natt

18

0

7321

Ekbacka 2

248

400

7322

Ekbacka 1/2 Natt

-6

-1

7323

Ekbacka 5

-3

-1

7324

Ekbacka 5/6 natt

-55

-55

7325

Ekbacka 6

-55

0

7331

Åkerbohemmet DB

-2

-1

7332

Åkerbohemmet ÄB

88

99
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Avvikelse

Budgetavvikelse

-84

-129

7333

Nattpatrullen norr

7341

Soldalen DB

86

90

7342

Soldalen ÄB

74

100

7343

Soldalen Natt

-49

-30

7351

Strömgården DB

23

0

7353

Strömgården Natt

-68

-100

7400

Centralt Ord. boende

-193

-138

7402

Adm Personal Ord. boende

63

63

7411

Klockaregården

29

50

7414

Social verksamhet B-holm

106

300

7415

Social verksamhet Norr

50

12

7419

Hemtjänst Böda

-238

-400

7420

Hemtjänst Löttorp

27

1

7421

Hemtjänst Källa- Persnäs

-243

-502

7430

Hemtjänst Centrum Norr

-50

30

7432

Hemtjänst Centrum Söder

452

693

7433

Nattpatrullen Mell./Ytter

-60

-60

7451

Hemtjänst Långlöt/Rälla

-138

-50

7452

Hemtjänst Köpingsvik

201

0

7500

Centralt Omsorg av F.

-70

-1

7502

Adm Personal Omsorg av F.

168

123

7510

Avlösarservice

-97

-289

7511

Personlig Ass SFB

58

179

7512

Ledsagning

40

40

7513

Boendestödet

-86

-300

7515

Personlig ass LSS

-137

-140

7530

Daglig vht Borgholm

-51

62

7531

Korttidsverksamhet Klinta

-98

-160

7570

Servicebostad Guntorpsg.

8

13

7571

Gruppbostäder Ranstad

152

244

7572

Gruppbostäder Feb.vägen

149

458

7573

Gruppbostäder Åkerhagen

-142

-99

7574

Servicebostad Sandgatan

-4

0

7575

Gruppb Johan Söderstr. v.

91

119

7576

Gruppb. Norra Långgatan

-7

-1

7577

Gruppb. V Järnvägsg

11

10

7578

Satelliten Löttorp

-29

-1

7590

Köp av vård i annan regi

59

292

7592

Kontaktpersoner LSS

-32

-100

7600

Centralt IFO

15

0
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Avvikelse

Budgetavvikelse

-7

0

3

0

-838

-1 638

-3 665

-6 221

70

535

399

422

7601

Stab IFO

7602

Adm Personal IFO

7610

Ekonomiskt Bistånd

7650

Barn och familj

7670

Vård av missbrukare

7675

Vård av vuxna

7680

Kontaktpersoner

-248

-744

7693

Sociala kontrakt

-45

-150

7700

Centralt arbetsmarknadsenh

166

249

7702

Administrativ personal ame

338

166

7710

Arbetsmarknadsåtgärder

-431

-341

7800

Centralt Stöd och insatser

-389

0

7802

Adm pers. stöd och insatser

-45

0

7803

Insatser personal

-30

0

7810

Ekonomiskt bistånd boende

78

10

7820

Ensamkommande HBV-hem

0

3

7830

Ensamkommande familjehem

239

60

7840

Kontaktpersoner ensamkommande

214

59

7852

Stöd och insatser Ekbacka

160

0

7909

Välfärdsteknik

0

0

7924

PRIO

4

4

7925

Stärkt bemanning barn/ung

0

0

7929

Insatser för barn m. psyk

0

15

7931

Integration

1 353

1 488

7932

DUA

0

1

7933

Samordningsförbundet

0

0

7934

Tidiga insatser § 37a Lst

10

10

-2 440

-5 595

Summa
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Bilaga 3 Utbildningsnämnd
Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola
samt bibliotek.
Rambudget 2019

184 521 tkr

Ordförande

Benny Wennberg

Förvaltningschef

Helena Svensson

Sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för april månad en budgetavvikelse om -150 tkr.
Prognosen på helår uppgår till -2 103 tkr. Efter utredning av tilläggsbelopp har ytterligare
delats ut till förvaltningens olika enheter, detta skapar ett underskott centralt som
förväntas öka under året. Mer behov än som tidigare varit uppmärksammat finns på
enheterna, främst för att stödja elever i behov av extra stöd men även på grund av
inskolningar och ökade barnantal. För att nå en budget i balans kommer rektorer att få i
uppdrag att minska kostnader med cirka 1,3 % motsvarande vardera enhets budget.
Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar kommer att upprättas för att nå en budget i
balans.
Måluppfyllelsen för perioden är god och verksamheterna fungerar väl. Arbetsmiljön är
dock ett område som behöver arbetas ytterligare med. Sjukfrånvaron har ökat när det
gäller långtidssjukskrivningar, men minskat när det gäller korttidssjukskrivningar.

Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande
Genomförd kompetensutveckling



Att leda digitalisering är en satsning som rektorer och förskolechefer genomfört
tillsammans. Det är ett upplägg som Skolverket har och kommer att leda till
handlingsplaner på både enhetsnivå och huvudmannanivå.
Utbildningsnämndens arbetsutskott har under perioden tillsammans med
förvaltningsledningen varit på en heldagsföreläsning kring kommunallagen och
det politiska uppdraget.

Införande av e-handel
Den 1:a mars infördes e-handel i kommunen. Parallellt med detta lades den s.k.
logistikavdelningen ned och tanken var att alla enheter skulle få direktleveranser från
leverantörer av framför allt livsmedel. Detta medförde att fritidspedagoger och
förskollärare fick nya arbetsuppgifter som inte var planerade och kända på förhand. Flera
förändringar har gjorts under mars-april för att förbättra processen, men det är inte helt
löst ännu. Fackliga företrädare och kommunledningen träffas nu regelbundet för att ta
fram en konsekvensbeskrivning och en långsiktig lösning.
Ny lagstiftning
Vid årsskiftet skrevs befattningen skolchef in i skollagen. Det kommer att innebära att
särskild befattningsutbildning kommer att krävas framöver samt att Skolinspektionen
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kommer att granska skolchefen också och inte bara huvudmannen.
Rekryteringar
På grund av pensionsavgångar, sjukskrivning och uppsägningar har
utbildningsförvaltningen fått göra flera chefsrekryteringar under våren. Det gäller rektorer
på Åkerboskolan och Viktoriaskolan, bibliotekschef samt utvecklingsledare. Alla tjänster
utom bibliotekschef är avslutade. Under tiden har vi haft en underbemanning på
förvaltningskontoret, vilket lett till en ökad arbetsbelastning.

Förskoleverksamhet
Genomförd kompetensutveckling



TMO, traumamedveten omsorg, har genomförts i förskolorna under våren.
Borgholms kommun är unik i Sverige eftersom vi utbildat alla i TMO inom
grundskola och förskola.
SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, har också genomförts inom
förskolan i vår. Detta är också en satsning som gjorts i både grundskolan och
förskolan.

Lokaler
Byggnation pågår av nya Skogsbrynet. Huset står klart till sommaren och inflyttning blir i
augusti. Eftersom det är fyra avdelningar i den nya förskolan flyttas avdelningen
Fyrtornet som haft lokaler i den s.k. Parkvillan under några år också in i Skogsbrynet. Vi
ser stora fördelar att samla verksamheten under ett tak vilket ger möjlighet till samverkan.
Även Böda förskola, Sandhorvan, planerar sin flytt efter sommaren då de renoverade
lokalerna i den gamla matsalen/idrottshallen står klara.
Ny titel
Vid halvårsskiftet kommer befattningen förskolechef att tas bort och bytas ut mot rektor.
Det innebär att nya anställningsavtal kommer att skrivas för dem som har titeln
förskolechef i kommunen.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Genomförd kompetensutveckling





Gemensam studiedag för F-5 i centrala och södra området kring bedömning och
centralt innehåll.
Tekniktäta klassrum på Åkerboskolan
Specialpedagogik för lärande på Viktoraskolan
Kollegialt lärande kring digitalisering på Slottsskolan

Skolinspektionens granskning
Granskning är gjord av huvudmannen samt Åkerbo, Köping och Gärdslösa skolor. Kritik
uppkom på tre punkter:




Alla elever som har rätt till studiehandledning på modersmålet har inte fått de
Huvudmannen följer inte upp resultaten i förskoleklass på skl- och kommunnivå
Huvudmannen följer inte upp kunskapsresultaten i alla ämnen och årskurser där
det finns kunskapskrav

Åtgärder för detta blir


Att införa fjärrundervisning för de språk som vi inte har egna studiehandledare i
så att alla elever med behov får studiehandledning på sitt modersmål.
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Att lägga in uppföljning av förskoleklassen i förvaltningens systematisk
kvalitetsarbete.
Att lägga in uppföljning av kunskaper i alla ämnen i förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.

Särskolan
Efter två läsår i malpåse planeras nu för verksamhet i grundsärskolan igen i Köpings
skola eftersom behovet åter finns. Fler barn med behov av särskola finns ibland yngre
barn och därför kommer grundsärskolan i Köping ha underlag för sin verksamhet under
många år framöver.

Bibliotek och kulturskola
Biblioteket har genomfört programverksamheten enligt plan, sammanlagt 71 program
med totalt 849 deltagare. Programmen har sträckt sig från babycaféer med bebisar och
deras föräldrar till biblioteksrelaterade aktiviteter på äldreboendes Träffpunkt.
Programverksamheten har ett positivt resultat men det finns ett utvecklingsbehov
gällande marknadsföring. Därför kommer en av medarbetarna från och med hösten arbeta
mer samlat med marknadsföring av bibliotekets verksamheter och belysa bredden.
Kulturskolan har varit på sin årliga skolturné. Målsättningen med den är att alla barn ska
känna till kulturskolan och veta om att den finns till för dem. Förra året inkom över 100
anmälningar och Kulturskolan jobbar för att barnen ska få plats. Förmodligen blir det
ytterligare kö även i år, det är just nu kö på dans, piano och gitarr.
Kulturskolan har flera aktiviteter på gång under våren/sommaren, bl.a. Öppet hus,
nationaldagsfirande och framträdande på Solliden på Kronprinsessans födelsedag.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för april månad en budgetavvikelse om -150 tkr (se
tabell nedan).
Ett mindre underskott återfinns på förvaltningens centrala stödfunktion. Ytterligare
tilläggsbelopp 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. Vidare har antalet elever hos annan huvudman ökat något vilket skapar högre
kostnader för interkommunal ersättning. Ytterligare överskott på elevhälsan och ITservice återfinns, beroende av sjukdom och mindre utbyte än förväntat av IT-material.
Underskottet på förvaltningens norra område har minskat från mars månad, detta på
grund av ytterligare beslutade tilläggsbelopp till Åkerboskolan. Ett fortsatt högre
personalläge än budgeterat återfinns på området, dock vägs detta nu upp med hjälp av
tilläggsbeloppet. Utökning av tjänst har gjorts på Sandhorvan för att möta ett ökat
elevantal. Sammantaget återstår underskottet på området, som då främst är kopplat till
höga personalkostnader.
Centrala området visar på ett överskott. Överskottet härleds främst till områdets
grundskolor, Viktoriaskolan och Slottsskolan, och är kopplat till intäkter i form av
statsbidrag och tilläggsbelopp. Viktoriaskolan har under perioden mindre
personalkostnader än budgeterat, detta beror på sjukdom under årets första månader.
Områdets förskolor visar på ett underskott. Ett stort barnantal återfinns, samtidigt som
inskolningar pågår. Detta läge, tillsammans med sjukskrivningar och semestrar, innebär
att vikarier behöver tas in och för med sig högre personalkostnader än budgeterat för
perioden.
Södra området visar sammantaget på ett underskott kopplat till mindre underskott som är
spridda över områdets enheter. Det är högre personalkostnader än budgeterat som bidrar
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till utfallet, dessa har uppstått dels på grund av sjukdom och ledigheter, men även för
extra stöd till specifika elever.
Kulturområdet visar på ett överskott kopplat till biblioteket. Bidrag som ska utnyttjas
längre fram samt vakanser skapar överskottet.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Periodens
budget

Periodens
utfall

Avvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 651

21 543

21 562

-19

61

Norra rektorsområdet

21 666

6 904

7 107

-204

62

Centrala rektorsområdet

49 778

16 080

15 777

303

63

Södra rektorsområdet

39 600

12 676

13 083

-408

65

Kulturområdet

9 825

3 140

2 964

176

69

Projekt

0

0

0

0

184 520

60 343

60 493

-150

Summa

Nämndens mål
Medborgare
Nämndens mål

Nyckeltal

Utbildningsnämndens
verksamheter ska
genomsyras av delaktighet
och inflytande av våra brukare
(kopplas till Lpfö18 och Lgr11
2.3 Ansvar, delaktighet och
inflytande samt Biblioteken
ska vara mötesplatser mellan
människor, tankar,
upplevelser och kulturer)

Andelen elever som
upplever att de har inflytande i
skolan åk 5

Analys
Årets elevenkäter är inte
genomförda ännu. Inflytande
arbetas det med i alla
verksamheter genom t.ex.
föräldraråd, elevråd,
utvärderingar av genomförda
aktiviteter och löpande
uppföljning av det dagliga
arbetet.
Prognosen är att vi kommer
att uppnå målet.

Aktiviteter

Andelen vårdnadshavare
som anser sig ha inflytande
över verksamheten i förskola
och skola
Andelen elever i
Kulturskolan som upplever
inflytande över verksamheten
Miljön är utformad utifrån
barngruppens behov
Andel elever i
Kulturskolan
Andelen elever som
upplever att de har inflytande i
skolan åk 9
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

Antal aktiviteter på
biblioteket
Antal deltagare i
aktiviteter på biblioteket
Antal fysiska boklån på
biblioteket
Antal besökare på
biblioteket
Andel elevplatser på
Kulturskolan
Alla elever ska under
grundskoletiden komma i
kontakt med olika
arbetsplatser, yrken och
studievägar, så att de kan
göra välgrundade val av
studier och yrken som
baseras på deras intressen
och möjligheter, inte på
tradition och konventioner.
(kopplas till Lgr11 2.6, Skolan
och omvärlden)

Genomförd PRAO

Analys
Alla elever i åk 8 och 9 har
varit ute på PRAO.
Utvärdering av SYV-planen
påbörjas i maj.
Prognosen är att vi kommer
att uppnå målet.
Utbildningsnämnden ska
erbjuda trygga och
utvecklande verksamheter i
hela kommunen (kopplas till
Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer
och värden, 2.2 Kunskaper
och lärande, 2.7 Bedömning
och undervisning samt till Det
digitala biblioteket ska
utvecklas till en attraktiv och
uppdaterad arena och
Skolbiblioteken ska stimulera
till lustfyllt och livsviktigt
läsande och lärande)
Analys
Förskolan
I utvecklingssamtalen på
förskolorna frågas
vårdnadshavarna om de
upplever att deras barn är
trygga på förskolan. Om
barnen inte är trygga görs
insatser på både individ- och
gruppnivå. De flesta barn
upplevs trygga i våra
verksamheter. 9 fall av

Resultat av gymnasieval
Uppföljning och
utvärdering av Borgholms
kommuns SYV-plan

Andel trygga elever i
grundskolan åk 5

Andel trygga elever i
grundskolan åk 9
Andel vårdnadshavare i
förskolan som anser att deras
barn är trygga
Andel trygga elever i
Kulturskolan
Uppdaterad plan mot
diskriminering och kränkande
behandling finns på enheterna
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Nämndens mål
upplevd kränkning har
lämnats in till huvudman från
förskolan under perioden,
samtliga handlar om fysiska
kränkningar.
Grundskolan
Elevenkäter för året är inte
genomförda ännu. 126 fall av
upplevd kränkning har
lämnats in till huvudman från
förskoleklassen, grundskolan
och fritidshemmet under
perioden. I förhållande till
antal elever på skolan är
antalet kränkningar ganska
jämnt fördelade mellan
kommunens skolor. 52 % av
kränkningarna är fysiska och
29 % är verbala.
Måluppfyllelse i betyg och
nationella prov följs upp efter
vårterminens slut.
Kulturskolans och bibliotekets
verksamheter har en god
måluppfyllelse gällande både
trygghet och kvalitet.
Prognosen är att vi inte helt
kommer att uppnå målet.

Nyckeltal

Aktiviteter

Verksamheten präglas av
omsorg, utveckling och
lärande som bildar en helhet
Andel elever med
behörighet till
yrkesförberedande program
Meritvärde åk 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet svenska
årskurs 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet engelska
årskurs 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet matematik
årskurs 9
Andel elever med minst E
i ämnesprovet svenska
årskurs 6
Andel elever med minst E
i ämnesprovet engelska
årskurs 6
Andel elever med minst E
i ämnesprovet matematik
årskurs 6
Uppföljning av resultat i
förskoleklassen
Uppföljning av resultat i
fritidshemmet
Uppföljning av
kunskapsresultat i alla ämnen
i grundskolan
Antal besök på
bibliotekets hemsida
Antal e-boklån
Antal e-filmslån på
biblioteket
Uppföljning av
skolbiblioteksplan
Antal anmälda
kränkningar i förskola och
skola
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Organisation
Nämndens mål

Nyckeltal

Utbildningsnämndens
verksamheter ska ha en god
arbetsmiljö med kompetent
personal i ständig utveckling
(Kopplas till Lpfö18 och Lgr11
2.8 Rektorns ansvar)

NMI (Nöjd
medarbetarindex)

Analys
Alla enheter har arbetat med
handlingsplaner från förra
medarbetarenkäten. En ny
medarbetarenkät är utskickad
under våren, men resultatet är
inte klart.
Kompetensutveckling sker
löpande och genomförs
genom kollegialt lärande på
de flesta enheterna.
Skolverket har många olika
digitala
kompetensutvecklingsresurser
via sin lärportal.
Statistiken för sjukfrånvaron
totalt har ökat jämfört med
föregående år jan-mars. Det
är långtidssjukskrivningar som
ökat medan korttidsfrånvaron
har minskat under 2019
jämfört med 2018.
Prognosen är att vi inte helt
kommer att uppnå målet.
Utbildningsnämndens
verksamheter ska ha en god
service, präglas av
transparens och förbättra
verksamheten genom
samverkan mellan enheter,
stadier och verksamheter
(kopplas till Lpfö18 och Lgr11
2.4 Förskola/Skola och hem
och 2.5 Övergång och
samverkan)
Analys
Utbildningsförvaltningens
verksamheter arbetar ständigt
för att förbättra information
och tydlighet gentemot dem vi
är till för. Övergångar mellan
stadier fungerar väl i de lägre
åldrarna och överlämning
mellan klass 5 och 6 håller på
att utvecklas ytterligare.
Arbetet i chefsteamen
utvecklas och är en
förutsättning för
måluppfyllelsen.
Prognosen är att vi kommer
att uppnå målet.

Aktiviteter

Andelen behörig personal
Genomförd
kompetensutveckling
Andel sjukskrivningar
Genomförda
friskvårdsinsatser
Personalen i förskolan
ges möjlighet till
kompetensutveckling utifrån
förskolans behov samt ges
möjlighet att dela med sig av
sin kunskap och lära av
varandra för att utveckla
utbildningen

Alla verksamheter arbetar
med handlingsplan utifrån
medarbetarenkät

Andel genomförda
politiska beslut

Genomförd internkontroll
Andel besvarade
klagomål
Vårdnadshavare ges
möjlighet att vara delaktiga i
utvärderingen av utbildningen
Det ska finnas ett väl
fungerande arbete med att
förbereda barnen och deras
vårdnadshavare inför
övergångar till förskoleklass
och fritidshem
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter
kalendarium
Grupputveckling i
förvaltningens ledningsgrupp

Hållbarhet
Nämndens mål

Nyckeltal

Utbildningsnämndens
verksamheter ska bidra till en
hållbar miljö (Kopplas till
Lpfö18 och Lgr 11
Miljöperspektiv och Etiskt
perspektiv)

Utvärdering av
digitalisering

Analys
Det ser lite olika ut på olika
enheter hur långt man
kommit. På några förskolor
jobbar man med Grön Flagg
och i och med
miljöinspektörernas besök
görs nu nya inköp utifrån
Giftfri Förskola. Äldre material
som inte uppfyller kraven
rensas efter hand bort.
I grundskolan ingår hållbar
utveckling i flera av
skolämnena och olika
aktiviteter genomförs löpande.
I förvaltningen i stort
genomförs strategin att
använda digitalisering som ett
sätt att minska
pappersåtgång.
Prognosen är att vi inte helt
kommer att uppnå målet.
Utbildningsnämndens
verksamheter ska arbeta
aktivt med en resursfördelning
anpassad till verksamhetens
behov

Aktiviteter

Vi lär barnen om hållbar
utveckling
Personalen i våra
verksamheter är goda
förebilder (Giftfri
förskola/hållbar
utveckling/återvinning)
Kartlägga digitala system
och hur de förhåller sig till
varandra

Dela dokument istället för
att skicka med e-post

Genomförd
månadsuppföljning

Analys
Arbetet med
resursfördelningen pågår
aktivt i samarbete med
ekonomiavdelningen. Vissa
poster är svåra att förutse när
budget läggs och därför blir
prognosarbetet mycket viktigt
och alla chefer är involverade
i detta.
Prognosen är att vi kommer
uppnå målet.
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Personaluppföljning

Arbetad tid

Jan

Feb

Mar

Antal årsarbetare 2018

262

230

270

Antal årsarbetare 2019

275

243

286

Arbetad tid
Övertid 2018

Jan

Feb

Mar

47

87

89

Fyllnadstid 2018

276

209

306

Övertid 2019

100

81

118

Fyllnadstid 2019

282

299

529
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Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

7,49

Sjukfrånvaro 2019

7,20

8,94

7,97

Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Korttidssjukfrånvaro 2018

2,87

4,61

3,51

Korttidssjukfrånvaro 2019

3,16

3,85

3,16

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall vid årets slut om -2 103 tkr.
Förändringen av prognosen från föregående månad består i genomgång av behov ute på
enheterna. Arbete med åtgärder föreligger för att nå en budget i balans.
Överföringen av ytterligare tilläggsbelopp skapar på helårsbasis ett större underskott
centralt. Något vägs det upp av vakanser och sjukskrivningar på förvaltningsövergripande
nivå, men sammantaget återfinns ett prognostiserat underskott om 2,5 mkr.
Ett fortsatt stort personalbehov återfinns på norra området och på Åkerboskolan till
hösten för att stödja elever med särskilda behov. Detta finansieras med hjälp av
ytterligare tilläggsbelopp som överförts.
Centrala området visar på ett prognostiserat överskott. Minskade elevgrupper på
Viktoriaskolan innebär ett minskat behov och skapar därmed ett förväntat överskott vad
gäller personal. Vidare förväntas de höga intäkterna som kommit under våren att behållas.
Även södra området har på vissa enheter fått ytterligare tilläggsbelopp. Dock återfinns
behov på andra enheter vilket skapar den negativa prognosen.
Kulturskolan har en prognostiserad budget i balans. Biblioteket har under våren haft
vakanser vilket skapat ett överskott. Mycket arbete med EP-valet och folkomröstningen
föreligger och det finns ett stort behov av vikarier, både för valet, men också för att
bemanna under sommaren.
Starten av särskolan till hösten är inte helt finansierad ännu, det beror på hur många
elever som kommer att börja på särskolan. Eleverna är idag integrerade på olika skolor
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och har tilläggsbelopp där. För dem som börjar på särskolan förs tilläggsbeloppet över till
särskolans budget. En analys av detta kommer att göras när det står helt klart vilka
familjer som tackat ja.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 651

66 184

-2 534

61

Norra rektorsområdet

21 666

21 673

-8

62

Centrala rektorsområdet

49 778

49 266

512

63

Södra rektorsområdet

39 600

39 725

-125

65

Kulturområdet

9 825

9 775

50

69

Projekt

0

0

0

184 520

186 624

-2 103

Summa

Åtgärder
För att nå en budget i balans behöver hela förvaltningen spara 1,3 % under resten av året.
Centralt på förvaltningen finns områden som är svåra att påverka utfallet på. Bland annat
central stödfunktion där till exempel avskrivningar finns. Interkommunal ersättning och
skolskjuts är lagstadgade och går därmed inte att minska. Pedagogiska måltider och
Kulturgarantin är baserade på KF-beslut och kommer inte påverkas av effektiviseringar.
Därav kommer åtgärder att behövas på övriga områden inom förvaltningen.
Cheferna har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner och konsekvensbeskrivningar för
att gemensamt uppnå en budget i balans. Dessa åtgärder presenteras för
utbildningsnämnden på mötet i juni.

Framtid
Eftersom vi rekryterar 3 nya chefer och 1 ny utvecklingsledare kommer fokus under
hösten vara att skapa förutsättningar för att inlemma de nya medlemmarna i
förvaltningens ledningsgrupp och genom det säkerställa en bra introduktion till ett
hållbart ledarskap.
Ett samarbete har inletts med Mörbylånga kommun på uppdrag av kommunledningarna i
båda kommunerna. Beroende på utfallet i frågan Öland en eller två kommuner kommer vi
att utveckla samarbetet endera som två kommuner eller som blivande en. Samverkan
kommer att i första steget handla om gemensamma IT-system och gemensam
kompetensutveckling.
Skolverket kommer att digitalisera de nationella proven fullt ut från 2022. Det ställer krav
på kommunerna vad gäller både kompetens och hårdvara. Arbetet med att implementera
den nationella digitaliseringsstrategin blir viktigt för utbildningsnämndens alla
verksamheter framöver.
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Bilaga 4 miljö och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnden i korthet
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn
och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många
kommunala verksamheter.
Rambudget 2019

533 tkr

Ordförande

Joel Schäfer (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall

Sammanställning
Miljö- och byggnadsnämnden visar för perioden nästintill en budget i balans, även
prognosen för året visar på nästintill en budget i balans.

Analys av verksamheten
Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt enhetscheferna inom nämndens
verksamhetsområde deltog i Skls presidiedagar i Stockholm i början av april.
Utbildningen var givande och gav en bra plattform att utgå ifrån för nämndens fortsatta
arbete.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden visar för april månad en budgetavvikelse om +3 tkr.
Budgeten innefattar endast arvode och en mindre del drift.
Årsbudget
8000

Miljö- och
byggnadsnämnden

5

Personalkostnader

6
7

Periodens
budget

Periodens
utfall

Avvikelse

511

165

150

16

Driftkostnader

13

4

16

-12

Driftkostnader

10

3

4

-1

533

173

170

3

Summa

Nämndens mål
Medborgare
Nämndens mål

Nyckeltal

Medborgarens väg in ska vara
enkel och tydlig
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Aktiviteter

Nöjd-Inflytande-Index
Tertialbokslut 2019
Borgholms Kommun

85

89

Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

Kommunens
webinformation till
medborgarna
Delta i En väg in- arbetet

Analys
Arbetet med att uppdatera
informationen på hemsidan
kommer att fortsätta framöver,
då tydlig och korrekt
information är första steget i
en positiv kundupplevelse.

Förbättra information på
hemsidan
Utarbeta analoga och
digitala guider/checklistor för
medborgare/företagare inom
olika områden av tillstånd och
lov
Utse en webbredaktör per
enhet.

Öka förutsättningarna för helt
digital ärendehantering

Antal ärenden inkomna
via e-tjänst
Upphandla ett nytt
diariesystem som ersätter
Ecos samt börja förbereda för
konvertering.

Analys
Arbete pågår för att kunna
utveckla och automatisera
bygglovhanteringen. Detta är
tänkt att ske genom att
komplettera
verksamhetssystemet med etjänster samt programvara för
automatisering av vissa
moment.

Realistiska och aktuella
tillsynsplaner

Öka andelen ärenden som
inkommer via e-tjänsten
Mittbygge.
Införa digital signering av
bygglovsbeslut.
Införa digital
beslutsstämpling för
bygglovsbeslut på delegation.
Andel genomförd tillsyn i
relation till planerad
Uppdatera
verksamhetsregister och
tillsynsplan

Ett professionellt bemötande
med hög servicenivå ska
prägla nämndens arbete

Löpande insikt

Analys
Gott resultat i Löpande
insiktsmätningen.

Införa system med fasta
objekt vid livsmedelskontroll.
Andel ärenden där
handläggningstiden
överskrids
Ta fram rutin för att mäta
handläggningstid.

Beslutade handläggningstider
överskrids inte

Slutföra arbetet att ta fram
rutiner och mallar.
Årlig översyn av
delegationsordning.
Stärka arbetet med att
uppdatera och digitalisera
detaljplaner

Antal
uppdaterade/digitaliserade
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Nämndens mål

Nyckeltal

Aktiviteter

detaljplaner
Påbörja arbetet med att
digitalisera detaljplaner.

Analys
Arbete pågår, men bedrivs i
något lägre tempo än tidigare
planerat på grund av att andra
planer prioriterats.

Ta fram principer för
samarbete mellan Plan- och
bygg och Tillväxt i
detaljplanearbetet.

Organisation
Hållbarhet
Nämndens mål
Tillsynsarbetet leder till
positiva förändringar i
företagens arbetssätt

Nyckeltal

Aktiviteter

Minskat antal
anmärkningar i tillsynsarbetet
Ta fram metod för att mäta
tillsynens effekt.

Prognos
Miljö- och byggnadsnämnden förväntas ha ett mindre överskott vid årets slut.
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

511

492

19

8000

Miljö- och byggnadsnämnden

5

Personalkostnader

6

Driftkostnader

13

24

-12

7

Driftkostnader

10

11

-1

533

527

6

Summa

Åtgärder
Inga åtgärder föreligger.

Framtid
I budgeten för kommande år har nämnden äskat medel för utbildningsinsatser.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-18

2019/8 042

Ert datum

Er beteckning

1 (4)

Handläggare

Mattias Sundman
Controller

Till [KOMMUNSTYRELSEN]

Budgetuppföljning maj 2019
Förslag till beslut
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning maj 2019
varav framgår att
 Resultatet för kommunen är +8,2 mkr. (Årsprognos +18,6 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +0,1 mkr. (Årsprognos +9,7 mkr)
 Investeringar 42 mkr. (Årsprognos 78 mkr)
 Likvida medel 29,6 mkr. (Årsprognos 31,6 mkr)
De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,7 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar ett resultat
på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen maj 2019

Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Inom kommunstyrelsen kommer följande åtgärder att genomföras:





Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Genomföra spendanalys och följa upp avtalstroheten för att se effekt av införande av e-handel.
Arbeta mer systematiskt externa intäkter avseende planavgifter.
Aktivera medel från omställningsfonden vid utbildningsinsatser.
Genomlysning av gata, park och hamnar.

Telefax

e-mail / www

mattias.sundman@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och
redovisas därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte
verkställts fullt ut utan redovisas för perioden januari till maj.

Individ- och familjeomsorgen

Summa effektivisering
(kr)

Hur långt har effektiviseringarna verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och
familjeomsorgen

3 302 882

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

3 302 882

Uppsägning av avtal
Markgatan

259 060

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

259 060

Tomhyror Markgatan
och Äpplerum

121 972

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

121 972

Få ut individer i självförsörjning i stället för
försörjningsstöd

3 600 000

18 hushåll verkställda

465 000

Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd

656 307

Ej verkställd, startdatum
oklart

0

Översyn externa placeringskostnader

1 885 720

Pågående, helårseffekt,
ingår i budget 2019

963 550

Översyn av egna familjehem

504 800

Pågående, helårseffekt,
ingår i budget 2019

798 207

Avsluta sociala kontrakt

86 600

Pågående helårseffekt
ingår i budget 2019

0

Effektivisering:

10 417 341

5 910 671

Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal
med Äpplerum

156 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

156 000

Samlokalisera Daglig
verksamhet

169 379

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

169 379

Uppsägning av hyresavtal på Cikorian

240 000

Kommer ej verkställas

0

Flytta Klinta korttid till
nya lokaler

202 412

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

202 412

Hemtagning/avslut
extern placering 190630

1 525 153

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

1 006 653

Fördela resurser efter
behov

3 800 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

3 800 000

Uppsägning av tidningsprenumerationer

41 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

41 000

Effektivisering:

6 133 943

5 375 443

Äldreomsorgen
Budget i balans inom
hemtjänsten (baserat på

2 000 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019 (prognos -

2 000 000
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behovet)

208 000kr)

Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel

1 700 000

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

3 500 000

Sjuksköterskor inför
flexklocka

250 000

Ej verkställt

0

Ökade intäkter för omsorgsavgifter

1 020 000

Pågående, verkställt på
helår

92 000

Rehab ej sommarvikarie

100 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

100 000

Effektivisering:

4 970 000

5 692 000

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen

446 313

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

321 313

Se över inköp av livsmedel och transport

200 000

Ej verkställt, ny organisation ej satt

0

Oregistrerad frånvaro

90 000

Åtgärdas löpande, effekt
på helår

0

Minskad sjukfrånvaro
1,0 %

1 000 000

Verkställs på helår, janmars minskning med
1,0 % ( 1 000 000 kr)

1 000 000

Effektivisering:

1 736 313

1 321 313

Totalt effektiviseringar
socialförvaltningen
(kr)

23 257 596

18 299 426

Det underskott som förväntas på utbildningsnämndens centrala stödfunktion uppgår
till ca. 3 mkr. Inom den centrala stödfunktionen återfinns kostnader som är svåra att
påverka, t.ex. interkommunal ersättning, tilläggsbelopp för extraordinärt stöd och
skolskjuts. För att nå en budget i balans krävs därmed att enheterna tillsammans
hjälper till att skapa överskott i samma omfattning som det centrala underskottet.
Nedan följer de åtgärder som är planerade och därmed ingår i förvaltningens prognos efter maj.
Central stödfunktion:




Annonsering i tryckt skrift kommer inte att göras, istället kommer information
att spridas genom andra kanaler. Budgeterat för annonser 2019 är 10 tkr.
Mjukvara för PMO var planerad att implementeras under 2019, detta kommer inte bli av under året och därmed kommer 97 tkr av förvaltningens ITbudget att återstå.
Utbyte av IT-verktyg kommer att begränsas i den mån det är möjligt.
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Norra området:



Översyn av bemanning på enheterna görs utifrån förväntat barn- och elevantal till hösten.
Området arbetar med resursteam för att stödja elever i behov av extra stöd.
Detta arbetssätt förväntas leda till att samtliga tilläggsbelopp inte behöver utnyttjas till fullo, vilket bör leda till ett minskat underskott på Central stödfunktion med 589 tkr.

Centrala området:




Fortsatt arbete återstår på central barnomsorg för att nå en budget i balans
med de nya förutsättningar som sattes under maj.
Viktoriaskolan kommer att ha ett minskat elevantal till nästkommande läsår
vilket innebär att anpassningar av organisationen görs. Totalt förväntas detta
bidra till ett minskat underskott på Central stödfunktion med 450 tkr.
Översyn av Slottsskolans organisation görs och även här föreligger ytterligare arbete innan åtgärder kan redovisas.

Södra området:.


Översyn av nästkommande läsårs bemanning har även gjorts på södra området för att nå en budget i balans. Området väntas totalt bidra till ett minskat underskott på Central stödfunktion med 777 tkr.

Kulturområdet:



Översyn av bemanning har även gjorts på Kulturskolan och har resulterat i
åtgärder om 54 tkr.
På biblioteket har minskning av budget för annonsering och fortbildning
gjorts för att anpassa sig till dom nya förutsättningarna.

Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi och fastighetschef

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

Mattias Sundman
Controller
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1 Kommunens verksamheter
1.1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter maj 2019.





Resultatet för kommunen är +8,2 mkr. (Årsprognos +18,6 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +0,1 mkr. (Årsprognos +9,7 mkr)
Investeringar 42 mkr. (Årsprognos 78 mkr)
Likvida medel 29,6 mkr. (Årsprognos 31,6 mkr)

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,7 mkr.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar ett resultat på
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

1.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -2,4 mkr (årsprognos -3,8 mkr). Högre kostnader
inom gata, park och hamnar fastigheter, kommunstyrelsen och kommunstab kompenseras
av lägre kostnader inom övriga verksamheter. Underskottet inom gata, park och hamnar
är exklusive kostnader för BEAB service.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är -0,1 mkr (årsprognos -1,3 mkr). Maj månads
avvikelse visar nästintill en budget i balans.
Socialnämndens budgetavvikelse är -3,6 mkr (årsprognos -5,1 mkr). Avvikelsen härleds
främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än
budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till
verksamhetens totala avvikelse.
Särskilt boende och hemtjänsten reducerar avvikelsen då dessa verksamheter ställt om
efter behov. Inom omsorgen om funktionsnedsatta har gruppbostaden i Rälla kunnat
stängas tidigare då brukare fått ny bostad vilket genererar låga personalkostnader som
också reducerar avvikelsen.
Finansförvaltningens budgetavvikelse är +5,7 mkr (årsprognos +19,4 mkr). Avvikelsen
härleds främst till överskottet efter årets lönerörelse +1,7 mkr. Överskottet på
pensionskostnader +1,6 mkr förklaras till stora delar av att fakturan för individuella
pensionsvalet var lägre än den uppbokade kostnaden i bokslutet 2018. Övrig avvikelse
förklaras till stor del av överskottet från generella statsbidrag och utjämning +1,7 mkr.
Diagrammet nedan visar budgetavvikelsen för mars månad (gul cirkel), april 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 (tkr)
Årsbudget

Periodens budget

Periodens utfall

Avvikelse

Total
1

Kommunstyrelsen

157 849

63 211

65 586

-2 374

2

Övriga nämnder

2 042

493

709

-216

3

Borgholms Slott

2 177

2 030

1 242

788

6

Utbildningsnämnd

184 520

75 813

75 877

-64

7

Socialnämnd

305 662

125 169

128 815

-3 645

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

533

222

296

-74

9

Finansförvaltning

-661 663

-274 994

-280 683

5 689

-8 880

-8 055

-8 159

104

Summa

1.3 Personaluppföljning
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under april 2019 är 906. Jämfört med 883 årsarbetare
vid samma månad föregående år.
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Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2018 samt för perioden januari till april.
Antal övertidstimmar för övertid är lägre och fyllnadstid är högre jämfört med samma
period föregående år.

Under perioden har sjukfrånvaron varit något högre än föregående år, 7,7% jämfört med
7,5%.

1.4 Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos är -3,8 mkr. Den stora skillnaden i prognosen jämfört
med utfall per maj är resultatet inom gata, park och hamnar där kostnader för BEAB
service inte är fakturerat för perioden januari-april.
Utbildningsnämndens prognos för helåret är -1,3 mkr. Det som skapar den negativa
budgetavvikelsen 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 helårsprognos uppgår till - 5,1 mkr. Prognosen baseras på att de
åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs.
Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram,
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utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska
avvikelsen.
Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även egna
familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte
finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut
individer i sysselsättning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och
beviljas försörjningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den
prognostiserade avvikelsen.
Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +19,4 mkr. Skillnaden mellan maj
och årsprognosen förklaras av följande:





Utdelning från Bolaget +3,9 mkr.
Högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +5,4 mkr.
Ej omfördelade lönekostnader +1,7 mkr.
Lågt ränteläge genererar +0,5 mkr i överskott.

Prognos driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
1

Kommunstyrelsen

157 849

161 617

-3 767

2

Övriga nämnder

2 042

2 357

-315

3

Borgholms Slott

2 177

1 307

870

6

Utbildningsnämnd

184 520

185 816

-1 295

7

Socialnämnd

305 662

310 802

-5 140

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

533

604

-71

9

Finansförvaltning

-661 663

-681 053

19 389

-8 880

-18 550

9 671

Summa

1.5 Åtgärder
Inom kommunstyrelsen kommer följande åtgärder att genomföras:





Genomföra spendanalys och följa upp avtalstroheten för att se effekt av införande
av e-handel.
Arbeta mer systematiskt externa intäkter avseende planavgifter.
Aktivera medel från omställningsfonden vid utbildningsinsatser.
Genomlysning av gata, park och hamnar.

Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas hur
långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas
alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och redovisas
därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte verkställts fullt ut
utan redovisas för perioden januari till maj.
Individ- och
familjeomsorgen

Summa effektivisering
(kr)

4 tjänster Individ- och
familjeomsorgen

3 302 882

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

3 302 882

Uppsägning av avtal

259 060

verkställt på helår, ingår

259 060

Kommunfullmäktige
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Markgatan

i budget 2019

Tomhyror Markgatan
och Äpplerum

121 972

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

121 972

Få ut individer i
självförsörjning i stället
för försörjningsstöd

3 600 000

18 hushåll verkställda

465 000

Digitalisering av
ansökan för
försörjningsstöd

656 307

Ej verkställd, startdatum
oklart

0

Översyn externa
placeringskostnader

1 885 720

Pågående, helårseffekt,
ingår i budget 2019

963 550

Översyn av egna
familjehem

504 800

Pågående, helårseffekt,
ingår i budget 2019

798 207

Avsluta sociala kontrakt

86 600

Pågående helårseffekt
ingår i budget 2019

0

Effektivisering:

10 417 341

5 910 671

Omsorgen om
funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal
med Äpplerum

156 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

156 000

Samlokalisera Daglig
verksamhet

169 379

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

169 379

Uppsägning av
hyresavtal på Cikorian

240 000

Kommer ej verkställas

0

Flytta Klinta korttid till
nya lokaler

202 412

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

202 412

Hemtagning/avslut
extern placering 190630

1 525 153

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

1 006 653

Fördela resurser efter
behov

3 800 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

3 800 000

Uppsägning av
tidningsprenumerationer

41 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

41 000

Effektivisering:

6 133 943

5 375 443

Äldreomsorgen
Budget i balans inom
hemtjänsten (baserat på
behovet)

2 000 000

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

2 000 000

Särskilt boende
anpassar till
bemanningsnyckel

1 700 000

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

3 500 000

Sjuksköterskor inför
flexklocka

250 000

Ej verkställt

0

Ökade intäkter för
omsorgsavgifter

1 020 000

Pågående, verkställt på
helår

92 000

Rehab ej sommarvikarie

100 000

verkställt på helår, ingår
i budget 2019

100 000

Effektivisering:

4 970 000

5 692 000

Övergripande
socialförvaltningen
Kommunfullmäktige
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1 tjänst administrationen

446 313

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

321 313

Se över inköp av
livsmedel och transport

200 000

Ej verkställt, ny
organisation ej satt

0

Oregistrerad frånvaro

90 000

Åtgärdas löpande, effekt
på helår

0

Minskad sjukfrånvaro
1,0 %

1 000 000

Verkställs på helår, janmars minskning med
1,0 % ( 1 000 000 kr)

1 000 000

Effektivisering:

1 736 313

1 321 313

Totalt effektiviseringar
socialförvaltningen
(kr)

23 257 596

18 299 426

Det underskott som förväntas på utbildningsnämndens centrala stödfunktion uppgår till
ca. 3 mkr. Inom den centrala stödfunktionen återfinns kostnader som är svåra att påverka,
t.ex. interkommunal ersättning, tilläggsbelopp för extraordinärt stöd och skolskjuts. För
att nå en budget i balans krävs därmed att enheterna tillsammans hjälper till att skapa
överskott i samma omfattning som det centrala underskottet. Nedan följer de åtgärder
som är planerade och därmed ingår i förvaltningens prognos efter maj.
Central stödfunktion:




Annonsering i tryckt skrift kommer inte att göras, istället kommer information att
spridas genom andra kanaler. Budgeterat för annonser 2019 är 10 tkr.
Mjukvara för PMO var planerad att implementeras under 2019, detta kommer
inte bli av under året och därmed kommer 97 tkr av förvaltningens IT-budget att
återstå.
Utbyte av IT-verktyg kommer att begränsas i den mån det är möjligt.

Norra området:



Översyn av bemanning på enheterna görs utifrån förväntat barn- och elevantal till
hösten.
Området arbetar med resursteam för att stödja elever i behov av extra stöd. Detta
arbetssätt förväntas leda till att samtliga tilläggsbelopp inte behöver utnyttjas till
fullo, vilket bör leda till ett minskat underskott på Central stödfunktion med
589 tkr.

Centrala området:




Fortsatt arbete återstår på central barnomsorg för att nå en budget i balans med de
nya förutsättningar som sattes under maj.
Viktoriaskolan kommer att ha ett minskat elevantal till nästkommande läsår
vilket innebär att anpassningar av organisationen görs. Totalt förväntas detta
bidra till ett minskat underskott på Central stödfunktion med 450 tkr.
Översyn av Slottsskolans organisation görs och även här föreligger ytterligare
arbete innan åtgärder kan redovisas.

Södra området:.


Översyn av nästkommande läsårs bemanning har även gjorts på södra området
för att nå en budget i balans. Området väntas totalt bidra till ett minskat
underskott på Central stödfunktion med 777 tkr.

Kulturområdet:
Kommunfullmäktige
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Översyn av bemanning har även gjorts på Kulturskolan och har resulterat i
åtgärder om 54 tkr.
På biblioteket har minskning av budget för annonsering och fortbildning gjorts
för att anpassa sig till dom nya förutsättningarna.

2 Kommunens räkenskaper
2.1 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 42,7 mkr. I §85/19 beslutades att pågående
investeringar från 2018 förs över till 2019, motsvarande 40,7 mkr. Total
investeringsbudget för 2019 uppgår till 83,4 mkr. Genomförda investeringar för maj
uppgår till 4,8 mkr och för perioden januari till maj 42 mkr. Investeringsprognosen för
2019 är 78 mkr.

Fastigheter ny- om och tillbyggnation
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Fastighet
er ny- om
och
tillbyggna
tion

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

2 575

0

2 500

75

2 500

461

2 500

0

12 500

11 078

12 500

0

0

1 032

1 032

-1 032

16 492

14 403

16 500

-8

34 067

26 974

35 032

-965

Beviljad
2018
Näktergal
en
§228/18
Beviljad
2019
Skogsbry
net
§249/19
Beviljad
2019

Projektet pågår enligt plan.
Nytt komplett brandlarm,
sprinklersystem samt
ventilation har upphandlas och
håller på att färdigställas. Nytt
handikappanpassat kök håller
även på att färdigställas.
Den nya modulbyggnaden är
på plats. Kvarstår inkoppling
och dragning av ledningar för
el, ventilation, värme,
utrymmningslarm etc.

Ekbacka
Hus 2
§56/18
Beviljad
2019
Hyreshus
i Rälla
§131/17
Beviljad
2018
Beviljad
2019

Samtliga 10 st hyeslägenheter
är på plats i Rälla och håller på
att färdigställas invändigt.
Markarbete samt teknikhuset
är under uppförande.
Beräknad inflytt 2019-09-01.
Avtal har tecknats med HSB
om service och underhåll.
Tillsättning av hyresgäster
pågår.

Summa

Kommunfullmäktige
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Fastigheter upprustning
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Fastighet
er
upprustni
ng

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

7 780

0

6 780

1 000

2 600

2 091

2 600

0

1 000

0

Beviljad
2018
Ekbacka
Hus 6
Plan 2
§230

Upprustning av lokalen pågår
enligt plan.

Beviljad
2019
Inventarie
r Ö-lego
§230

1 000

Beviljad
2019
Detaljer återstår,


I början av maj kom
efterlängtad skylt
'Kulturskolan' upp,
den är belyst från
baksidan.



Asfaltbeläggning är
klar, all stensättning
är klar,
anslutningstrappor
mot magasinet och
garagebyggnad är
klara.

Kronoma
gasinet
§110/18
Beviljad
2018
Beviljad
2019


Kvarngat
an 25BDelegatio
n
Beviljad
2018

908

843

907

1

250

210

250

0

89

19

89

0

500

0

500

0

Uppföljning maj
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Slutbesiktning är
planerad till onsdag
29/5.

Projektet är slutfört.
Lägenheten har
totalrenoverats. Lägenheten
hyrs av socialförvaltningen.

Beviljad
2019
Målning
Björkvik
§179/17
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Ekbacka
Hus 6
Plan 3
§27/19
Beviljad
Kommunfullmäktige
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Investeringsproj
ekt

Kommentar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

2019
Inventarie
r
Ekbacka
Hus 1

120

120

0

Beviljad
2019
Styrsyste
m Åkerbo
Beviljad
2018

87

37

87

0

554

91

554

0

13 888

3 291

12 887

1 001

Beviljad
2019
Målnings
arbete
§71/18
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Summa

Hamnar
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Hamnar
Beviljad
2018

4 250

0

0

4 250

9 665

6 963

16 632

-6 967

500

300

500

0

750

670

750

0

Uppföljning maj
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Byxelkro
ks hamn
§284/17
Beviljad
2017
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Brygga
Sjöstuga
n §25/19
Beviljad
2019
Brygga
Stora Rör
§24/19
Beviljad
2019

Upphandling av en
totalentreprenad har idag gjort
att en ny brygga (75 meter)
byggts och monteras på plats.
Bryggan rymmer 45 st
justerbara Y-bommar. På
bryggan har även 3 stycken
belysningspollare med eluttag

Kommunfullmäktige
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Investeringsproj
ekt

Kommentar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

och vattenutkast monterats.
Yttre
hamn
§80/19,
§198/18
Beviljad
2018
Beviljad
2019

Projektet pågår enligt plan.
Rivning av befintlig träbrygga
och betongbrygga har
genomförts samt pålning.
Återfyllning och terrassering
har genomförts. Gjutning av ny
träbrygga har genomförts.
Målsättning är att kunna
stänga arbetsplatsen för
semester fredag v. 26 och då
kunna ha öppet ut till pirhuvud
för allmänheten.

Summa

3 653

1 165

3 500

153

18 818

9 098

21 382

-2 564

Övriga investeringar
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Övriga
investerin
gar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

0

0

0

0

3 446

2 239

3 000

446

0

11

11

-11

0

58

58

-58

1 238

0

0

1 238

490

74

490

0

Uppföljning maj
Borgholms Kommun
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Beviljad
2018
Offentliga
Lekplatse
r §95/17
Beviljad
2017
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Allaktivite
tspark
Löttorp
Beviljad
2018
Surfplatto
r §200/18
Beviljad
2018
Allaktivite
tspark
Borgholm
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Brandväg
gar
Beviljad
Kommunfullmäktige
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Investeringsproj
ekt

Kommentar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

2019
Summa

5 174

2 382

3 559

1 615

Infrastruktur
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Infrastruk
tur
2 179

0

0

2 179

534

0

356

178

292

0

292

0

2 000

0

0

2 000

131

113

131

0

2 500

18

1 179

1 321

0

121

100

-100

190

0

190

0

Uppföljning maj
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Beviljad
2018
Gatubely
sning
§7/16 KF
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Laddning
Höken
§219/18
Beviljad
2018

Projektering pågår, beräknas
vara klar innan maj månads
utgång, därefter påbörjas
utförandet. /SAJ

Beviljad
2019
Kläpping
e-Ormöga
§229/18
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Delegatio
nBelysnin
g B-Park
Beviljad
2019

Projektet är nära sitt avslut,
promenadgång är färdigställd
upp till överbyggnad, kvar är
ett slitlager med samkross.
Belysningsstolpar är på plats
och inkopplade.

Belägnin
gsarbete
§191/19
Beviljad
2019
Laddning
Ekbacka
§130/18
Beviljad
2018

Projektet är avslutat. Bidrag
beviljat från naturvårdsverket
200 tkr

Asfalterin
g Sandvik
Kommunfullmäktige
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Investeringsproj
ekt

Kommentar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

§41/19
Beviljad
2019
Asfalterin
g GC-väg
Karlshöjd
Beviljad
2018

116

0

116

0

147

0

147

0

1 500

0

1 500

0

641

16

641

0

10 230

268

4 652

5 578

Beviljad
2019
Marknads
- och
fabriksv
§98/17
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Lilla
Triangeln
§172/18
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Nätverk
socialförv
150/18
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Summa

Utbildningsförvaltningen
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Utbildnin
gsförvalt
ningen

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

0

0

0

0

80

0

80

0

Beviljad
2019
Gärdslös
a
Inventarie
r
Beviljad
2019
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Investeringsproj
ekt

Kommentar

Rälla
Investerin
gar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

60

5

60

0

150

0

150

0

59

0

59

0

349

5

349

0

Beviljad
2019
Björkvike
n
Inventarie
r
Beviljad
2019
Kronoma
gasinet
Beviljad
2018
Beviljad
2019
Summa

Socialförvaltningen
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Socialför
valtninge
n

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

0

0

0

0

80

0

80

0

60

0

0

60

60

0

0

60

200

0

80

120

Beviljad
2019
Nyckelfri
a lås
Beviljad
2019
Ekbacka
2+4
Inventarie
r
Beviljad
2019
Möbler
OFN
Beviljad
2019
Summa

Kommunstyrelsen
Investeringsproj
ekt

Kommentar

Kommun
styrelsen
Kommunfullmäktige
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Investerin
gsplan
2019
0

Utfall Maj
2019
0

Prognos
2019

Avvikelse
2019
0
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Investeringsproj
ekt

Kommentar

Investerin
gsplan
2019

Utfall Maj
2019

Prognos
2019

Avvikelse
2019

Beviljad
2019
Extern
Webb
500

0

250

250

150

0

150

0

60

0

0

60

710

0

400

310

Beviljad
2019
Office
och
programv
aror
Beviljad
2019
Drönare
Beviljad
2019
Summa
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-17

2019/135 043

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - tilläggsäskande socialnämnden
Förslag till beslut
att

avslå begäran om tilläggsbudget, 5,6 mkr baserat på förvaltningens prognostiserade underskott för 2019.

att

avslå begäran om tilläggsbudget, 1,4 mkr till följd av oförutsedda kostnader.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat att göra ett tilläggsäskande till Kommunfullmäktige på 7
mkr, fördelat på 5,6 mkr som baseras på förvaltningens prognostiserade underskott
på helår efter tertialbokslut 1 och 1,4 mkr till följd av oförutsedda kostnader för försörjningsstöd och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Beslut socialnämnden § 55/2019
Bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 8,9 mkr.
Om beslut tas om tilläggsbudget på 5,6 mkr plus 1,4 mkr, totalt 7,0 mkr är budgeterad resultatnivå 1,9 mkr vilket motsvarar ett resultat på 0,3 procent av skatter och bidrag.
Socialnämnden antog under 2018 en åtgärdsplan på 23 mkr för att få en budget i
balans. Denna har inte fullt ut gett effekt. Det råder stor osäkerhet kring kommande
kostnader och åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Alternativet till tilläggsbudget är att omfördela budget från annan verksamhet.
Konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva avta då
kommunen inte kommer kunna finansiera investeringar med egna medel.
Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamheterna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.
Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Linda Kjellin
Budgetchef

Skickas till
Kommunfullmäktige
Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88013

Telefax

e-mail / www

linda.kjellin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

§ 55

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-29

55

Dnr 2019/13 792 SN

Tillläggsäskande 2019
Beslut
Socialnämnd beslutar
att

tilläggsäska 5,6 mkr som baseras på förvaltningens prognostiserade underskott på helår efter tertialbokslut 1.

att

tilläggsäska 1,4 mkr till följd av oförutsedda kostnader för försörjningsstöd
och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning
Utifrån utfall och progonos som visas i tertialbokslut bör tilläggsäskande göras, detta baseras även på beslut § 120 kommunstyrelsens arbetsutskott och beslut § 54
kommunstyrelsen där det tydligt framgår att socialnämnden i god tid ska
tilläggsäska om budgetavvikelsen kvarstår.
Beslutsunderlag
Tertialbokslut 1 2019 socialnämnden
Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har under 2018 och 2019 arbetat aktivt med att anpassa verksamheterna efter befintlig ram. De effektiviseringar som genomförts baseras på beslutad åtgärdsplan från 2018. Den prognostiserade avvikelsen härleds till att förvaltningen inte kan möta de ökade kostnader som finns utan att riskera att de effektiviseringar som genomförts i verksamheterna fallerar. Risken är att det positiva
resultat som verksamheterna byggt upp, både gällande ekonomi och kvalitet inte
kan hållas om ytterligare åtgärder genomförs för att sänka kostnaderna. Sedan
finns en stor ovisshet i det nya beslut som tagits gällande anhöriginvandring, en
förväntad ökning ses inom antalet hushåll som kommer att behöva försörjningsstöd
under 2019. Det som sker är trots att ett stort antal individer kommer ut i självförsörjning så ökar antalet individer som har behov av försörjningsstöd i samma eller
till och med högre takt. Kostnaden för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen är betydligt högre än budgetrad ram, i den prognostiserade avvikelsen
har hänsyn tagits till de placeringar som är beslutade, vilket innebär att nya oförutsedda placeringar ökar den negativa avvikelsen. Baserat på utfall tidigare år och
rådande trend i Sveriges kommuner där kostnaden för dessa poster ökar är det
rimligt att anta att ytterligare placeringar tillkommer under året.
Dagens sammanträde
Eddy Forsman (M) yrkar på att göra ett tilläggsäskande till Kommunfullmäktige på 7
mkr, fördelat på 5,6 mkr som baseras på förvaltningens prognostiserade underskott
på helår efter tertialbokslut 1 och 1,4 mkr till följd av oförutsedda kostnader för försörjningsstöd och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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55

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-17

2019/143

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Linda Kjellin
Budgetchef

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - tilläggsäskande Gata/park
Förslag till beslut
att

avslå begäran om extra medel för 2019 om 1,7 mkr.

Vid eventuellt bifall till begäran har kommunstyrelsen möjlighet att begära tilläggsbudget från kommunfullmäktige vilket i så fall sänker resultatet ytterligare för år 2019
Ärendebeskrivning
Styrelsen beslutade att föreslå kommunstyrelsen att avsätta extra medel till 2019 års
budget för Gata/Park om 1,7 mkr.
Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2019-06-13 § 71 med begäran om extra medel 2019.
Bedömning
Borgholms kommun antog i Årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 8,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på
1,7 mkr budgeterad resultatnivå 7,2 mkr.
Efter årets fem första månader finns det fortfarande oklarheter om den skattefinansierade verksamheten i Borgholm Energi avseende vilka resultatnivåer som bedöms
vid årets slut. Rekommendationen är att arbeta aktivt med åtgärdsplan samt uppföljning av åtgärder och återkomma efter delårsbokslutet.
Alternativet till tilläggsbudget är att omfördela budget från annan verksamhet.
Konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva sänkas alternativt senareläggas då kommunen inte kommer kunna finansiera investeringarna
med egna medel.
Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamheterna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.
Ekonomiavdelningen
Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Linda Kjellin
Budgetchef

Skickas till
Borgholm Energi AB
Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88013

Telefax

e-mail / www

linda.kjellin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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BORG
Sammanträdesdatum
2019-06-13

§ 71

Dnr 2019/47 BEAB

Äskande av ökade medel för Gata/Park 2019
Beslut
Styrelsen beslutar
Att

föreslå Kommunstyrelsen att avsätta extra medel till 2019 års
budget för Gata/Park om 1,7 mkr.

Ärendebeskrivning
Efter tillstyrkande i KSAU i mars 2019 höjdes budgetramen för Gata/Park för 2020,
från årets budgetnivå på 6,3 mkr till 8,0 mkr.
Efter att ha arbetat igenom samt vidtagit åtgärder kan Gata Park fullfölja avtalet för
2019 inom ramen för 8,0 mkr jämfört med tidigare äskad budgetram på 8,6 mkr.
Därför föreslås motsvarande budgetreglering för Gata Park med 1,7 mkr även för
innevarande år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen
Jonas Svensson, ekonomichef
___________________________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-06-10

Beteckning

.-

1 (1)

Handläggare

Jonas Svensson
Ekonomichef

Till Styrelsen för Borgholm Energi AB

Äskande av ökade medel för Gata/Park 2019
Förslag till beslut
Att

styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta extra medel till
2019 års budget för Gata/Park om 1,7 mkr.

Ärendebeskrivning

Efter tillstyrkande i KSAU i mars 2019 höjdes budgetramen för Gata/Park för 2020,
från årets budgetnivå på 6,3 mkr till 8,0 mkr.
Efter att ha arbetat igenom samt vidtagit åtgärder kan Gata Park fullfölja avtalet för
2019 inom ramen för 8,0 mkr jämfört med tidigare äskad budgetram på 8,6 mkr.
Därför föreslås motsvarande reglering med 1,7 mkr även för innevarande år 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till

Kommunstyrelsen

Bolagsledning
Jonas Svensson
Ekonomichef

Postadress
Box 55, 387 21
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmenergi.se

Hemsida
borgholmenergi.se
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§ 224

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-11-27

224

Dnr 2018/128 041 KS

Begäran om avsättning extramedel i 2019 års budget till gata/park
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

begäran om utökad ram tas upp för ny behandling efter tertial 1 2019.

att

ge uppdrag åt de båda ekonomiavdelningarna att göra en djupanalys
av budget Gata/park inför kommande behandling av ärendet i maj
2019.

att

uppmana Borgholm Energi AB att sammanställa uppföljning och förtydligande av de föreslagna åtgärderna.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 kommunstyrelsen att avsätta extra medel till 2019 års budget för Gata/Park om 2 265 tkr. Beräkningarna
har gjorts utifrån 2018 års avtal.
Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 165 med begäran om extramedel om 2 265 tkr
för år 2019.
Tjänsteskrivelse 2018-11-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 306 förslag att begäran tas upp efter
tertial 1 2019.
Bedömning
Omfattning och ansvar är svårt att bedöma utifrån föreslagna åtgärder då det
finns en uppdelning av arbetsuppgifter mellan gata/park, arbetsmarknadsavdelningen och verksamhetsvaktmästare.
Tillsammans med ett förtydligande av ansvarsfördelning behövs även en vidare analys och uppföljning av tidigare föreslagna åtgärder. Det finns inga
medel avsatta för utökad ram och eventuell utökning sker genom omprioritering inom kommunstyrelsens ram.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen Borgholm Energi
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-03

145

Dnr 2018/236 660 och 2018/150 198 KS

Planering för utbyggnad av Skogsbrynets förskola och ersättningslokaler till Solstrålens förskola
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

uppdra åt fastighetsavdelningen att planera för rivning av Skogsbrynets förskola, fastigheten Freja samt återkomma med beräknad kostnad för genomförandet.

att

uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen starta upphandling av utbyggnad av nya Skogsbrynets förskola med två avdelningar, med placering på
fastigheten Freja 10, då rivning av befintlig byggnad är utförd.

att

säga upp hyr/köp avtalet för Rödhakens förskola samt betala resterande belopp 1 098 000 kronor vid avtalets utgång 2020-04-30.

att

erbjuda föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen att hyra lokalerna efter att Rödhakens förskola har flyttat till den utbyggda delen av Skogsbrynets förskola.

Ärendebeskrivning
2018-05-16 inkom Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen med skrivelse till Borgholms kommun om hjälp med att hitta/skapa ersättningslokaler för förskolans verksamhet. Förskolans nuvarande lokaler har brister gällande arbetsmiljön, vilket kräver omfattande ombyggnad. För att åtgärda lokalerna krävs evakuering samt
att föräldrakooperativet binder sig vid ett nytt långvarigt avtal. Dock kvarstår bristen
på en lekyta utomhus. Detta för med sig att verksamheten tvingas ta sig till stadens
lekplatser och grönytor för att barnen ska kunna vistas utomhus.
2018-08-14 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/150-298 KS att
uppdra åt fastighetsavdelningen att besvara skrivelsen med förklaringen att; Borgholms kommun inte i dagsläget inte har någon lämplig lokal samt att föräldrakooperativets behov av lokaler ska tas med vid en kommande planering för framtida förskoleplatser i Borgholm.
Föräldrakooperativet har därefter undersökt olika alternativ till ersättningslokaler
men inte hittat någon lösning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför informerats om att föräldrakooperativet kan tvingas upphöra med verksamheten vid hyresavtalets upphörande om inte lokalfrågan löses. Konsekvensen blir då att Borgholms
kommun blir ansvariga för att erbjuda plats åt ca 27 förskolebarn inom 3 månader.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-05-16 med begäran om lokal till förskolan Solstrålen.
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 249 beslut att anvisa medel för om-till-nybyggnation
förskola Skogsrynet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

120

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-03

145

Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer att upphandling av en modulbyggd
tvåavdelningsförskola kan påbörjas under hösten 2019, för placering på fastigheten Freja 10 efter det att befintlig förskola rivits. Investeringsobjektet läggs in i investeringsbudget 2020. Parallellt startar arbetet med detaljplanen för fastigheten Freja 10, Borgholm 11:1 och angränsande grönyta söder om Skogsbrynet. Genom prioriteringar och samarbete mellan kommunens förvaltningar kan tidplanen förhoppningsvis beräknas till ca 1 år. Det vill säga att inflyttning för Solstrålens förskola kan
beräknas till 2020-08-01 om inga överklaganden förskjuter tidplanen.
Konsekvensanalys
Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen kan fortsätta bedriva sin verksamhet och i ändamålsenliga lokaler och utemiljö.
Den kommunala förskoleverksamheten i Borgholm samlas på samma plats vilket
medför möjlighet till effektiv bemanning och ökad service till föräldrarna.
Detaljplanearbetet öppnar möjligheter för kommunens behov av bostadsbyggande
i form av hyreslägenheter alternativt trygghetsboende och/eller LSS-boende. Det
kan generera generationsskifte i Åkerhagen och annan villabebyggelse i centrala
Borgholm.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Solstrålens förskola för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-13

2019/108 104

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Utbetalning av andra delen av partistödet 2019
Förslag till beslut
att

överlämna till kommunfullmäktige att besluta om utbetalning av andra delen av
partistödet till de partier som redovisat 2018 års partistöd; Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.

Det noteras att Ölandspartiet trots påminnelse ännu inte har inkommit med någon
redovisning.
Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 2 kap 9 §
andra stycket Kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Påminnelse att inkomma med redovisning senast 2019-05-10.
Inkomna redovisningar från Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.
Påminnelse 2019-06-05 till Ölandspartiet.
Bedömning
Inkomna redovisningar visar vilka aktiviteter och verksamhet som partierna genomfört under år 2018.

Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige

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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-10

2018/96 109

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Hantering av återremiss; motion – återför årskurs 6 till mellanstadiet
Förslag till beslut
att

remittera ärendet till utbildningsnämnden och ekonomiavdelningen för att
- Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet bland 6:orna på Slottsskolan.
- Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast oktober 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade 2019-05-20 § 116 motionen till kommunstyrelsen för att
- Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet bland
6:orna på Slottsskolan.
- Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2018-05-04 § 66.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 140 remiss till utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 33 med förslag, med 7 ja mot 2 nej, att avslå motionen.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 77 med förslag att avslå motionen.
Kommunfullmäktige 2019-05-20 § 116 återremiss.
Bedömning
Eftersom kommunstyrelsen vid tidigare behandling efterfrågade utbildningsnämndens hjälp för utredning bör ärendet även den här gången behandlas på samma
sätt. I ett försök att korta ner handläggningstiden ges tjänstemannaförslaget direkt till
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret
Jens Odevall
Kommunchef

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Skickas till
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
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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§ 116

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-20

116

Dnr 2018/96 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 till mellanstadiet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera motionen till kommunstyrelsen för
- Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet bland 6:orna på Slottsskolan.
- Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19
- att kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen remitterade 2018-06-26 § 140 motionen till utbildningsnämnden
för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2018-05-04 § 66.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 140.
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 33 med förslag, med 7 ja mot 2 nej, att avslå motionen.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 77 med förslag att avslå motionen.
Bedömning
Diskussionen kring årskurs 6 har tidigare behandlats både av utbildningsnämnden
och kommunfullmäktige under 2017 i samband med besvarandet av ett medborgarförslag från 2015. Då togs dokumentet ”Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun” fram av utbildningsförvaltningen. Denna utredning ligger till grund
för utbildningsnämndens ställningstagande även denna gång, men kompletteras i
denna tjänsteskrivelse med uppdaterad information. 2017 togs även en kompletterande utredning av ekonomiska och fastighetsrelaterade konsekvenser fram. Denna
utredning ligger med som underlag för ställningstagandet även denna gång.
I utredningen ”Översyn av skolorganisationen” beskrivs både pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för placeringen av årskurs 6. Läroplanen Lgr11 anger
kunskapsmål för de olika stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även lärarutbildningen är anpassad efter dessa stadier sedan 2011. Det som förändrats sedan införandet av
Lgr11 är att språkval blivit obligatoriskt från årskurs 6 inklusive betygssättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-20

116

Sedan utredningen skrevs 2017 har några saker förändrats, vilka beskrivs nedan:
Antalet elever som väljer friskola efter årskurs 6
De första åren som årskurs 6 flyttades över till Slottsskolan hade vi relativt många
elever som valde att byta till friskola till årskurs 7. Det var i princip en klass som gick
över till friskolor efter sexan. Dessa stora kullar, födda 2003 och tidigare håller nu på
att fasas ut. Elever födda 2003 går idag i årskurs 9. Bland de yngre årskullarna har
inte samma trend fortsatt, utan endast ett fåtal elever har valt friskola efter årskurs 6.
Lektionssalar på Slottsskolan
I stycket om lektionssalar i utredningen ”Översyn av skolorganisationen”, på sidan 9
beskrivs att årskurs 6 inför läsåret 17/18 fick en egen del av skolan, för att det skulle
skapa trygghet. Detta kommer man att från och med läsåret 2019/20 gå ifrån igen
på grund av att effekterna inte blev som väntat. Istället för att hålla årskurs 6 för sig
själva anser skolan nu att det blir en bättre miljö och studiero om elever från olika
årskurser blandas. På så sätt får lärarna också bättre arbetslag där de följer eleverna från årskurs 6-9 organisatoriskt.
Lokaler och organisation
I stycket 5.2 på sid 12 i utredningen ”Översyn av skolorganisationen” och även i den
den kompletterande utredningen från ekonomi- och fastighetsavdelningen diskuteras lokalbrist på Gärdslösa skola. Efter det att utredningarna skrevs har Gärdslösa
skolas elever börjat ha slöjd i Köpings skola för att slöjdsalen i Gärdslösa inte var
anpassad för verksamheten. Därmed har ytterligare ett klassrum/grupprum frigjorts i
Gärdslösa. Dock kvarstår problematik med toaletter och parkeringsytor.
I samma stycke står det att Viktoriaskolan kan behöva nyttja lokaler på Slottsskolan.
Dock ser vi idag att prognosen för Viktoriaskolan är ett minskande elevunderlag och
skolan kommer att gå från 200 elever till ca 140 inom de närmaste 5-6 åren.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna finns utförligt beskrivna i utredningarna och kan kort sammanfattas med:
-

Justerandes sign

Lokaler som står tomma på Slottsskolan.
Lärare som blir övertaliga på Slottsskolan på grund av ett minskat behov.
Behov av kompetensutveckling för lärarna på de mindre skolorna gällande betygssättning.
Organisatoriska utmaningar med undervisningen i moderna språk, som kan lösas med bussning av eleverna till Slottsskolan.
Minskade möjligheter till adekvat undervisning i hem- och konsumentkunskap
och NO-ämnen utan välutrustade ämnessalar, som kan lösas med bussning av
eleverna till Slottsskolan.
Ökat behov av lärare på de mindre skolorna, med bred kompetens i alla ämnen
– inte nödvändigtvis samma lärare som blir övertaliga på Slottsskolan.
Ökade möjligheter för barnen i årskurs 6 att fortsätta leka i och med utemiljön
på de mindre skolorna.
Ökade möjligheter till en rättssäker betygssättning i årskurs 6.

Utdragsbestyrkande
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Paragraf
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Dagens sammanträde
Yrkanden
Tomas Zander (C) och Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marwin Johansson (KD) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar bifall till motionen.
Marcel van Luijn (M) yrkar återremiss för att
1. Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet
bland 6:orna på Slottsskolan.
2. Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.
Per Lublin (ÖP) stöder i första hand bifall till återremissen och yrkar i andra hand bifall till motionen.
Carl Malgerud (M) och Ilko Corkovic (S) stöder återremissyrkandet.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens avslagsyrkande, bifall till motionen och återremiss, vilken ska ställas under proposition först.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder återremiss yrkandet.
Ärendet ska därmed återremitteras.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information om beslut om utökat verksamhetsområde för
vattentjänster i Kårehamn- och Petgärdeområdet.
Området ingår i det geografiska område som omfattas av va-distriktet Löt.

Nuvarande vattentjänst
I Kårehamn-Petgärde finns ett mindre verksamhetsområde för vattentjänsterna spillvatten
och dricksvatten. Kapacitet att koppla ytterligare fastigheter till befintlig anläggning saknas.
För att möjliggöra påkoppling av området kommer en ny överföringsledning för spillvatten till
Borgholms avloppsreningsverk (ARV) att byggas. Samtidigt dras även kommunal vattenledning. I området finns idag enbart vattenförsörjning sommartid. Således finns ett behov av
kommunala vattentjänster.
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Föreslagen utökning
Det som föreslås är att utöka verksamhetsområdet med följande vattentjänster:


Vatten för normal hushållsanvändning (V)



Spillvatten för normal hushållsanvändning (S)

Handlingar som beslutet fattas på


Översiktskarta över det geografiska område som omfattas av förslaget.



Lista med fastighetsbeteckning, om hela eller del av fastigheten ingår, vilken vattentjänst som fastigheten omfattas av samt vilket va-distrikt fastigheten tillhör.

Karta över berörda fastigheter samt föreslagen utvidgning av
verksamhetsområdet.

Föreslaget verksamhetsområde för vatten (V) och spillvattenavlopp (S)
Befintligt verksamhetsområde för vatten (V) och spillvattenavlopp (S)
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Lista på fastigheter som ingår i detta beslut:
FASTIGHETSBETECKNING DEL SOM
INGÅR I VO
KÅREHAMN 2:12
KÅREHAMN 3:3
KÅREHAMN3:4
KÅREHAMN 3:5
KÅREHAMN 3:6
KÅREHAMN 3:7
KÅREHAMN 3:8
KÅREHAMN 3:9
KÅREHAMN 3:10
KÅREHAMN 3:11
KÅREHAMN 3:12
KÅREHAMN 3:13
KÅREHAMN 3:14
KÅREHAMN 3:15
KÅREHAMN 3:16
KÅREHAMN 3:17
KÅREHAMN 3:18
KÅREHAMN 3:19
KÅREHAMN 3:20
KÅREHAMN 3:21
KÅREHAMN 3:22
KÅREHAMN 3:23
KÅREHAMN 3:24
KÅREHAMN 3:25
KÅREHAMN 3:26
KÅREHAMN 3:27
KÅREHAMN 3:28
KÅREHAMN 3:29
KÅREHAMN 3:30
KÅREHAMN 3:31
KÅREHAMN3:32
KÅREHAMN3:33
KÅREHAMN 3:34
KÅREHAMN 3:35
KÅREHAMN 3:36
KÅREHAMN 3:37
KÅREHAMN 3:38
KÅREHAMN 3:39
KÅREHAMN 3:40
KÅREHAMN 3:41
KÅREHAMN 3:42
KÅREHAMN 3:43
KÅREHAMN 3:44
KÅREHAMN 3:7
Fortsättning följer…

HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA
HELA

VATTENTJÄNST VA-DISTRIKT
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Df

Dg
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
LÖT
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PETGÄRDETRÄSK 1:2
PETGÄRDETRÄSK 1:3
PETGÄRDETRÄSK 1:5
PETGÄRDETRÄSK 1:6
PETGÄRDETRÄSK 1:7
PETGÄRDETRÄSK 1:8
PETGÄRDETRÄSK 1:9
PETGÄRDETRÄSK 1:10
PETGÄRDETRÄSK 1:11
PETGÄRDETRÄSK 1:12
PETGÄRDETRÄSK 1:13
PETGÄRDETRÄSK 1:14
PETGÄRDETRÄSK 1:15
PETGÄRDETRÄSK 1:16
PETGÄRDETRÄSK 1:17
PETGÄRDETRÄSK 1:18
PETGÄRDETRÄSK 1:19
PETGÄRDETRÄSK 1:20
PETGÄRDETRÄSK 1:21
PETGÄRDETRÄSK 1:22
PETGÄRDETRÄSK 1:23
PETGÄRDETRÄSK 1:24
PETGÄRDETRÄSK 1:25
PETGÄRDETRÄSK 1:26
PETGÄRDETRÄSK 1:27
PETGÄRDETRÄSK 1:28
PETGÄRDETRÄSK 1:29
PETGÄRDETRÄSK 1:30
PETGÄRDETRÄSK 1:31
PETGÄRDETRÄSK 1:32
PETGÄRDETRÄSK 1:33
PETGÄRDETRÄSK 1:34
PETGÄRDETRÄSK 1:35
PETGÄRDETRÄSK 1:36
PETGÄRDETRÄSK 1:37
PETGÄRDETRÄSK 1:38
PETGÄRDETRÄSK 1:39
PETGÄRDETRÄSK 1:40
PETGÄRDETRÄSK 1:41
PETGÄRDETRÄSK 1:42
PETGÄRDETRÄSK 1:43
PETGÄRDETRÄSK 1:44
PETGÄRDETRÄSK 1:45
PETGÄRDETRÄSK 1:46
PETGÄRDETRÄSK 1:47
PETGÄRDETRÄSK 1:48
PETGÄRDETRÄSK 1:49
PETGÄRDETRÄSK 1:50
PETGÄRDETRÄSK 1:51
PETGÄRDETRÄSK 1:52
Fortsättning följer…
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S
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PETGÄRDETRÄSK 1:53
PETGÄRDETRÄSK 1:54
PETGÄRDETRÄSK 1:55
PETGÄRDETRÄSK 1:56
PETGÄRDETRÄSK 1:57
PETGÄRDETRÄSK 1:58
PETGÄRDETRÄSK 1:59
PETGÄRDETRÄSK 1:60
PETGÄRDETRÄSK 1:61
PETGÄRDETRÄSK 1:62
PETGÄRDETRÄSK 1:63
PETGÄRDETRÄSK 1:64
PETGÄRDETRÄSK 1:65
PETGÄRDETRÄSK 1:66
PETGÄRDETRÄSK 1:67
PETGÄRDETRÄSK 1:68
PETGÄRDETRÄSK 1:69
PETGÄRDETRÄSK 1:70
PETGÄRDETRÄSK 1:71
PETGÄRDETRÄSK 1:72
PETGÄRDETRÄSK 1:73
PETGÄRDETRÄSK 1:74
PETGÄRDETRÄSK 1:75
PETGÄRDETRÄSK 1:76
PETGÄRDETRÄSK 1:77
PETGÄRDETRÄSK 1:78
PETGÄRDETRÄSK 1:79
PETGÄRDETRÄSK 1:80
PETGÄRDETRÄSK 1:81
PETGÄRDETRÄSK 1:82
PETGÄRDETRÄSK 1:83
PETGÄRDETRÄSK 1:84
PETGÄRDETRÄSK 1:85
PETGÄRDETRÄSK 1:86
PETGÄRDETRÄSK 1:87
PETGÄRDETRÄSK 1:88
PETGÄRDETRÄSK 1:89
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PETGÄRDETRÄSK 1:91
PETGÄRDETRÄSK 1:91
PETGÄRDETRÄSK 2:1
PETGÄRDETRÄSK 2:2
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VALNÄMNDEN

§ 28

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-03

28

Dnr 2016/191 106 KS

Återrapportering; uppdrag att genomföra folkomröstning Öland en
kommun?
Beslut
Valnämnden meddelar kommunfullmäktige
att

folkomröstningen resulterade i 2 403 ja-röster, 3 487 nej-röster och 154 avstår, vilket innebär att Borgholms kommuns invånare ställer sig negativa till
en kommun på Öland i likhet med invånarna i Mörbylånga kommun.

Vidare beslutar valnämnden
att

vid ett eventuellt överskridande av budget, hos kommunstyrelsen begära ersättning ur budgeterade medel konto ”Öland - en kommun” för att täcka del
av valnämndens extraarbete i och med genomförandet av folkomröstningen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog 2019-02-11 § 35 till valnämnden att administrera och
genomföra folkomröstningen på samma villkor som genomförandet av europaparlamentsvalet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 35.
Valresultatet.
Bedömning
Folkomröstningen resulterade i 2 403 ja-röster, 3 487 nej-röster och 154 avstår, ett
valdeltagande på ca 66 %. I Mörbylånga kommun avgavs 3 461 ja-röster, 4 432
nej-röster och 259 avstår.
Genomförandet av folkomröstningen har medverkat till ett ökat valdeltagandet som
även medfört visst merarbete för valnämnden och den personal som arbetat med
valet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anteckningar förda vid möte Öland en kommun
Datum:

2019-0618 i stadshuset, Borgholm

Närvarande: Eva-Lena Israelsson, Kjell Magnusson, Henrik Yngvesson,
Ilko Corkovic, Margareta Lööf Johansson, Kent Ingvarsson, Carl Malgerud,
Matilda Wärenfalk, Anna-Kajsa Arnesson, Eva Wahlgren, Anders Nyholm
Tjänstemän: Ann Willsund, Jens Odevall
1. Mötets öppnande
Eva-Lena Israelsson hälsar oss välkomna.
2. Fortsatt arbete med ”Öland en kommun?”
Folkomröstningens resultat visade ett nej i båda kommunerna till att slå ihop
kommunerna. Styrgruppen har nu att ta ställning till hur förslag om hur
kommunerna bör förhålla sig i frågan om eventuell kommunsammanslagning
utifrån detta resultat tillsammans med övrigt underlag som tagits fram om
kommunsammanslagning eller inte .
Beslut
Styrgruppen beslutar
Att styrgruppen har konstaterat resultatet och föreslår respektive fullmäktige
att skriva av frågan tills vidare.
Att styrgruppens uppdrag därmed upphör.
Att styrgruppen noterar att kommunstyrelserna gett kommuncheferna i
uppdrag att se över samarbetsområden och samverkansområden och att
fullmäktige kommer erhålla avrapportering under arbetets gång.
3. Eva-Lena Israelsson och Kjell Magnusson tackar styrgruppen för ett gott
samarbete och ett väl utfört arbete.
För egen hand och penna
Jens Odevall
Kommunchef

Webbplats

E-post

Mörbylånga kommun

www.morbylanga.se

kommun@morbylanga.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

386 80 Mörbylånga

Trollhättevägen 4

0485-470 00 vx

0485-472 71

991-1876

212000-0704
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 149

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-11

149

Dnr 2019/117 212 KS

Översiktsplan för Borgholms kommun; projektplan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna framtagen projektplan för arbetet med ny översiktsplan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-11-14 åt kommunchefen att utarbeta förslag på projekt- och uppdragsbeskrivning för arbete med framtagandet av
ny översiktsplan för Borgholms kommun.
Tillväxtenheten har i samverkan med plan- och byggenheten under våren tagit fram
en projektplan för arbetet med ny översiktsplan. Projektplanen innefattar tidsplan
samt beskrivning av projektorganisation. Projektplanen har föredragits på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2014-06-10 § 94 med beslut att arbetet med ny översiktsplan
ska påbörjas 2016 (ändring av tidigare beslut 2012-01-17 § 11).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-14 § 381 med uppdrag att utarbeta förslag på projekt och uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av ny översiktsplan för Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-14 § 125 med information om projektplan för ny översiktsplan.
Projektplan för översiktsplan 2035 – med utblick mot 2050.
Bedömning
Tillväxtenheten bedömer att projektplanen i sin nuvarande utformning innefattar det
som anses behövligt för att komma vidare i arbetet med ny översiktsplan. Projektplanen sätter ramarna för projektet gällande tidsplan och projektorganisation men
lämnar samtidigt många frågor öppna inför arbetet med att hitta den övergripande
inriktningen för översiktsplanen. Arbetet med övergripande inriktning och strategier
för själva översiktplanen påbörjas efter sommaren.
Konsekvensanalys
En antagen projektplan för arbetet med översiktsplanen vidare. Efter antagande
kommer projektorganisationen att resurssättas och arbetet med själva översiksplanen att påbörjas.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2019-05-31

Projektplan för
översiktsplan 2035
- med utblick mot 2050

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsens arbetsutskott
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1 Inledning och bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 november 2017 att ge
kommunchefen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på projekt– och
uppdragsbeskrivning för arbetet med framtagande av en ny översiktsplan
för Borgholms kommun.

1.1 Bakgrund
Nu gällande översiktsplan för Borgholms kommun antogs 2002.
Översiktsplanen har sedan dess blivit aktualitetsförklarad ett antal gånger,
senast 2018. Kommunen har löpande arbetat med översiktlig planering och
de fördjupningar som pekades ut i översiktsplanen från 2002 har
genomförts. De fördjupade översiktplanerna utgör fungerande
planeringsunderlag för de delar som omfattas av dessa men för övriga delar
av kommunen är behovet av mer aktuellt planeringsunderlag stort. Detta
gäller bland annat stöd för förhandsbesked på landsbygden samt
utvecklingen i byarna på landsbygden. Det gäller också utvecklingen av
havet och kustområdet samt de konsekvenser som ett förändrat klimat har
för kommunen.
Sedan nuvarande översiktsplan antogs har förändringar både vad gäller
plan- och bygglagen och miljöbalken skett. Bland annat krävs numera
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplaner, något
som nuvarande plan saknar. Översiktsplanen saknar även hantering av
miljökvalitetsnormer, klimatrelaterade risker och hur kommunen avser att
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
Nuvarande översiktsplanen saknar även den strategiska kopplingen till
nationella och regionala mål och program.

1.2 Översiktsplanering
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen och som speglar den politiska majoritetens uppfattning.
Översiktsplanen ska ange kommunens långsiktiga och övergripande
utvecklingsstrategi, grunddragen i den avsedda användningen av mark- och
vattenområden samt vilken hänsyn som bör tas till allmänna intressen.
Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanering
handlar också om att samordna den kommunala planeringen med statens
och regionens planering för exempelvis infrastruktur och kollektivtrafik.
För att översiktsplanen ska bli ett användbart verktyg i kommunens
utvecklingsarbete är det viktigt att planen är strategiskt och
genomförandeinriktad. En genomförandeinriktad översiktsplan underlättar
arbetet med fördjupningar, tillägg och uppföljning och en aktiv och
kontinuerlig översiktsplanering kan uppnås.
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Behovet av en aktuell översiktsplan
Ett av de viktigaste verktygen för att hantera de utmaningar som kommunen
ställs inför är en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens
avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och
bevaras. Den är därmed ett viktigt politiskt måldokument.
En aktuell översiktsplan är avgörande för att sätta enskilda byggprojekt,
detaljplaner och infrastruktursatsningar i ett större perspektiv – både
geografiskt och tidsmässigt – för att därigenom skapa förutsättningar för en
långsiktigt hållbar samhällsstruktur som inte enbart ger miljömässig nytta
utan också sociala och ekonomiska fördelar.
Processen med en ny översiktsplan är ett bra tillfälle att lyfta det strategiska
arbetet inom hela den kommunala organisationen. Planprocessen ger
möjligheter att engagera medborgare, politiker, näringsliv och tjänstemän i
den långsiktiga utvecklingen av den gemensamma miljön. Vinsterna med att
ta fram en ny översiktsplan är därför inte begränsade till det nya
plandokumentet, utan den största vinsten kan i själva verket göras i
processen med planen.

1.3 Frågor av särskild vikt för kommunen
Borgholms kommun är en utpräglad turism- och jordbrukskommun med ett
kraftigt varierande invånarantal sett över året. Kultur- och naturvärdena är
höga samtidigt som exploateringstrycket är högt. Många vill besöka
kommunen under sommarhalvåret vilket ställer höga krav på kommunen
bland annat gällande vatten och avlopp. Samtidigt är befolkningens ålder
hög och kommunen är i behov av inflyttning för att trygga välfärden
framöver. Utifrån kommunens förutsättningar finns det ett antal frågor som
är särskilt viktiga att hantera i översiktsplanen. Bland dessa kan särskilt
nämnas, bebyggelseutveckling, dricksvattenförsörjning, planering av
kustzonen, hållbara transporter, näringslivsutveckling, en
befolkningsstruktur med allt fler äldre samt bostadsförsörjning.
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2 Projektets syfte och mål
Projektet syftar till att bedriva en långsiktig strategisk planering av mark- och
vattenanvändning i Borgholms kommun genom upprättande av en ny
kommunomfattande översiktsplan.
Målet är att en ny översiktsplan ska kunna antas senast 2022.
Översiktsplanen ska fungera som måldokument och vägvisare mot en
hållbar framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. Planen ska vara välförankrad och resultatet av en bred
medborgardialog. Den ska innehålla politiskt förankrade strategier och
ställningstaganden samt tydliga mål, riktlinjer och åtgärder avseende markoch vattenanvändning. För att översiktsplan ska kunna bli ett reellt stöd i
den långsiktiga planeringen är det viktigt att planen ingår i kommunens styroch ledningssystem och att föreslagna åtgärder införlivas i kommunens
verksamhetsplan.
Översiktsplanen ska visa en målbild för Borgolms kommun år 2035 med en
visionär utblick mot 2050.
Översiktsplanen ska vara inbjudande, tydlig och lättförståelig. Den ska vara
digital och följa Boverkets standard för digitala översiktplaner.

3 Översiktsplanens omfattning
Nedan beskrivs översiktsplanens övergripande innehåll och vad plan- och
bygglagen ställer för krav.

3.1 Krav enligt plan- och bygglagen
Enligt plan- och bygglagen 3 kap 2 § ska översiktsplanen ange inriktningen
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Kommunen ska i
översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap.
ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och
vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
Av planen ska det enligt 3 kap 5 § PBL framgå: grunddragen i fråga om den
avsedda användningen av mark- och vattenområden; kommunens syn på
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras; hur
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa
gällande miljökvalitetsnormer; hur kommunen i den fysiska planeringen
avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen; hur kommunen avser att tillgodose det
långsiktiga behovet av bostäder; sådana områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken;
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur
sådana risker kan minska eller upphöra; om översiktsplanen avviker från en
regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.
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Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av
den tydligt framgår. (3 kap 6 § PBL)

3.2 Översiktsplanens övergripande inriktning
Kommunens nuvarande vision är från 2016 och lyder: ”Med gemensamma
krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu
och för framtiden.”
Översiktsplanearbetet kommer att inledas med att en ny vision för
kommunen tillika övergripande inriktning för översiktsplanen arbetas fram. I
arbetet med detta hämtas stöd i andra kommunala strategier samt regionala
och nationella mål. Genom att därefter bryta ner den övergripande
inriktningen i ett antal strategier som håller sig inom ramen för vad den
fysiska planeringen kan hantera görs den mer konkret och tydliggör den
politiska viljeinriktningen för kommunens mark- och vattenanvändning. Den
övergripande riktningen utgör sedan den röda tråden genom arbetet med
översiktsplanen och strategierna utgör ramverket för den tidiga dialogen.

3.3 Översiktsplanens innehåll
Översiktsplanens innehåll kommer att formas under de att arbetet fortlöper
men planen föreslås i huvudsak byggas upp enligt Boverkets ÖP-modell.
Modellen tillhandahåller en låda med byggklossar som man väljer efter
behov, vilket ger möjlighet att anpassa översiktsplanen till vad som är
relevant i kommunen. Modellen är i första hand en begreppsmodell men
anger även en struktur för hur översiktsplanens kartor kan byggas upp. Det
innebär att plankartorna utgår från aspekterna utvecklingsstrategi, framtida
markanvändning respektive särskilda hänsyn.

3.4 Utgångspunkter
Avgränsning
Översiktsplanen inbegriper hela kommunen, på land och till havs.
För att översiktsplanen ska ge en samlad bild över hela kommunen är det
viktigt att de fördjupningar av översiktsplanen som tagits fram arbetas in i
den nya kommunomfattande översiktsplanen.
Det regionala perspektivets omfattning i planen är också en fråga för
diskussion inom projektet, d.v.s. vilka områden och frågor utanför våra
kommungränser ska behandlas i översiktsplanen?
Övergripande mål, planer och program
Det finns en mängd övergripande dokument som ska beaktas i
översiktsplanen. Några exempel är Hållbarhetspolicy för Borgholms
kommun (2017), VA-plan (2013), Regional utvecklingsstrategi (RUS),
Regional länstransportplan och Havsplan för Östersjön (antas prel. 2021).
Tvärperspektiv
Översiktsplanen ska uppmärksamma och ta hänsyn till flera perspektiv så
som jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, folkhälsa och integration.
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Planeringsunderlag
Visst planeringsunderlag finns sedan tidigare medan det finns behov av att
ta fram ytterligare planeringsunderlag i projektet. Bland det befintliga
planeringsunderlaget kan nämnas: landskapsanalys av Kalmar läns kustoch havszoner, regional befolkningsprognos från SCB, länsstyrelsens
sammanfattande redogörelse för länet (färdig i juni) och kommunens VAplan. Behov av nytt planeringsunderlag gäller bland annat
markförsörjningsstrategi och ett reviderat och uppdaterat
bostadsförsörjningsprogram, ytterligare behov identifieras i projektet.

4 Projektgenomförande
4.1 Övergripande tidsplan
Aktivitet

Tidsplan

Beslut

Uppdrag
Godkännande av projektplan

juni 2019

KS

Tidig dialog
Samrådsmöten

hösten 2019

Digital dialogkarta
Samråd
Framtagande av samrådshandling

KS
Våren 2020

Samrådsbeslut
Samrådstid

Hösten 2020

Utställning/Granskning
Framtagande av granskningshandling Våren 2021

KS

Granskningsbeslut
Granskningsstid

Hösten 2021

Antagande

Våren 2022
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4.2 Projektorganisation
Nedan beskrivs förslag på projektorganisation. När organisationen är satt
kommer planens omfattning och innehåll att diskuteras och specificeras
ytterligare.
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av översiktsplanen.
Beställare
Kommunstyrelsen är beställare och beslutar om att ta fram en ny
översiktsplan, om projektplan, samråd och granskning.
Politisk styrgrupp
Styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrgruppen har
det övergripande ansvaret för hela projektet. Gruppen har ansvar för de
ställningstagande översiktsplanen gör och de handlingar som ska föras fram
till kommunstyrelsen för beslut.
Ledningsgrupp
Gruppen består av den kommunala organisationens ledningsgrupp
bestående av kommunchef, förvaltningschefer samt HR- och ekonomichef.
Gruppen ansvarar för att tidsplan och resursplan ska kunna följas. Att hålla
sig informerade om projektet via projektledaren genom regelbundna möten.
Att samråda med styrgruppen om projektets fortskridande samt att ta de
beslut som krävs för att projektet ska framskrida enligt planen.
Projektledare
Projektledaren ansvarar för att samordna arbetet, att driva och dokumentera
projektet enligt planen, att hålla ledningsgruppen informerad, att hålla tidsoch resursplan samt att i tid informera om avvikelser.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen utför det kontinuerliga arbetet med projektet, medverkar vid
beställningar och gör utredningar och analyser, upprättar planhandlingar.
Kommunikatör bistår arbetsgruppen i de delar av processen som kräver
extra kommunikation, exempelvis inför och under samråd och granskning.
Referensgrupp
Referensgruppen fungerar rådgivande under olika skeden i processen och
sammansättningen av gruppen beror på var i processen arbetet befinner
sig. Internt deltagande: kulturstrateg, folkhälsostrateg, näringslivsstrateg,
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Borgholms Energi AB.
Exempel på externt deltagande är: Trafikverket, Region Kalmar län,
grannkommuner, länsstyrelsen, näringslivsråd, Ölands kommunalförbund
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4.3 Dialog
Översiktsplanens innehåll ska löpande processas i dialog med medborgare,
näringsliv, föreningar och andra som berörs av planförslaget.
Lämpliga dialogformer utarbetas i projektet.

4.4 Framgångsfaktorer
Den största framgångsfaktorn/risken med översiktlig planering är
förankringen. Bristande förankring gör att översiktplanen blir en
skrivbordsprodukt som inte bidrar till kommunens utveckling. Förankringen
kan delas upp i tre delar:


Extern förankring



Politisk förankring



Intern förankring i organisationen
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Den externa förankringen bygger dels på en tidig dialog med
kommunmedborgare, företag och föreningar, men även på tidiga kontakter
med andra kommuner, statliga myndigheter och exploatörer/markägare.
Den politiska förankringen kan säkras genom ett politiken aktivt deltar redan
i inledningen av processen och därigenom har ett grundläggande inflytande
över vilka mål och strategier planen pekar ut. För att förankringsprocessen
ska lyckas bör avstämning med politiken ske oftare än i andra typer av
planer då översiktsplanen i många stycken är att betrakta som ett politiskt
dokument. Förankringen i kommunens organisation är beroende av att alla
verksamhetsområden har möjlighet att delta i processen och påverka
planens innehåll.
En annan risk är att översiktsplanen blir otydlig och svåranvändbar. En
metod för ökad tydlighet är att underlag separeras från kommunens
ställningstaganden i själva planhandlingen. Planens användbarhet är
emellertid också beroende av hur mål och rekommendationer formuleras,
hur kommunens ställningstaganden redovisas på kartor samt av
plandokumentets layout. Genom att använda sig av Boverkets ÖP-modell
bör delvis dessa risker begränsas.
Vidare är en god kommunikation både internt och externt genom
medborgardialog viktigt för projektets framgång. En bra kommunikation är
en förutsättning för att översiktsplanen ska bli välförankrad.
Det är även av yttersta vikt att översiktsplanearbetet genom hela processen
bemannas och tilldelas nödvändiga resurser.
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Mer om översiktsplanering:
SKL
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/fran-a-till-op.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/samhallsbyggnad/oversiktsplanen-ipraktiken.html
Boverket
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/
Länsstyrelsen
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-ochkommun/samhallsbyggnad/plan-och-bygg---pbl/oversiktsplanering.html
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-14

2016/25 814

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Alexander Sundstedt
Mark- o Exploateringsstrateg

Till kommunstyrelsen

Godkännande av fastighetsförvärv del av Högby 8:1; allaktivitetspark i
Löttorp
Förslag till beslut
att

föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpet av del av Högby 8:1 för överenskommen summa om 150 000 kr.

Ärendebeskrivning
Borgholms Kommun har förvärvat ett markområde, del av Högby 8:1, för anläggning
av allaktivitetspark. Kontrakt skrevs 2018-08-14 med markägare. För att vinna lagfart för markområdet fordras ett godkännande av kommunfullmäktige. Med detta blir
beslutskedjan korrekt och lagfartsansökan fullständig.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-02-27 § 39 beslutar
att godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten
Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt tillkommande förrättningskostnader.
att markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.
att ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.

Tillväxtenheten
Anders Magnusson
Tillväxtchef

Alexander Sundstedt
Mark- o Exploateringsstrateg

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Alexander.Sundstedt@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 39

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-27

31-49

Dnr 2016/25-814 KS

Förvärv genom fastighetsreglering, del av Högby 8:1; Allaktivitetspark i
Löttorp
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-15 § 261
att förorda alternativ A, en lokalisering av allaktivitetspark på del av fastigheten Högby 8:1
att uppdra åt mark- och exploatering att ansöka om förhandsbesked för vald
lokalisering på del av Högby 8:1.
att godkänna fastighetsreglering utifrån alternativ A, från del av Högby 8:1
till Löttorp 3:33, under förutsättning att sökt förhandsbesked beviljas.
att uppdra åt mark- och exploatering att söka förhandsbesked för alternativ
B i det fall att förhandsbeskedet för alternativ A får ett negativt utfall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-02-02 § 37 mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett sköteselavtal tillsammans med Högby IF.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-10-10 redogjorde
mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin för framtaget förslag till nyttjanderättsavtal med Högby IF gällande allaktivitetspark i Löttorp. Skötselavtal upprättas efter att anläggningarna uppförts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 § 348
att godkänna upprättat förslag till avtal.
att delegera till mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin att underteckna
avtalet.
I tjänsteskrivelse 2018-01-10 föreslår mark- och exploatering att kommunen
genom fastighetsreglering förvärvar 8 300 kvm av fastigheten Högby 8:1. Tidigare fastighetsägaren ska erhålla servitut för väg inom området.
Av skrivelsen framgår kontakter har tagits med fastighetsägaren då ett positivt förhandsbesked förväntas meddelas i slutet på januari 2018. Fastighetsägaren och kommunen genom mark- och exploateringsstrategen är överens
om kostnaden 150 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat positivt förhandsbesked för anläggande
av en allaktivitetspark enligt ansökan. Dnr. S 2017-000559
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-02-016 § 55 kommunstyrelsen
att godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt tillkommande förrättningskostnader.
att markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.
att ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-27

31-49

Enligt antagen delegationsordning handlägger mark- och exploatering på delegation markförvärv genom fastighetsreglering upp till 10 000 kvm.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förvärv genom fastighetsreglering av ca 8 300 kvm av fastigheten Borgholm Högby 8:1 till en kostnad av 150 000 kronor samt
tillkommande förrättningskostnader.

att

markområdet tillförs kommunens fastighet Borgholm Löttorp 3:31.

att

ansökan om fastighetsreglering verkställs av mark- och exploatering.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-06-17

2017/211 253

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Till kommunstyrelsen

Godkännande av fastighetsförsäljning, markområde Stugan 1
Förslag till beslut
att

godkänna försäljning av cirka 8 500 kvm mark av Borgholm Stugan 1. Marken
fördelas på följande fastigheter är Stugan 8, 10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 50, 98,
99, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134,
135, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.

att

godkänna att föreslagen försäljning sker genom fastighetsreglering i form av
tillägg till med fast pris om 160 kronor/kvm. Kostnaden för reglering belastar
respektive köpare.

Ärendebeskrivning
Boende i kvarteret Stugan har genom sin samfällighetsförening eller individuellt kontaktat kommunen och anmält intresse att förvärva mark i anslutning till sina respektive tomter. Fyra ärenden finns registrerade: KS 2013/115, KS 2017/165, 2017/211
samt KS 2018/80.
Grönytor och vägar inom området är kommunal mark, upplåten i en gemensamhetsanläggning som Sjöstugans samfällighetsförening ansvarar för. Även gemensamhetsanläggningen berörs av föreslagen fastighetsreglering. Mark- och exploateringsavdelningen ser det som positivt att även gemensamhetsanläggningen hanteras i
arbetet eftersom det finns ny anspråk på delar av marken. Det har uppkommit ett
behov av att använda delar av gemensamhetsanläggningen till dagvattenhantering.
Kommande fastighetreglering syftar till att anpassa markanvändningen till dagens
förutsättningar och behov, intäkter från försäljningen ska avsättas för kommande investeringar i strategisk mark som kan bidra till samhällsutvecklingen.
Berörda fastigheter är Stugan 8, 10, 11, 13, 14, 27, 34, 48, 50, 98, 99, 115, 116,
117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.
Två nya tomter styckas av i samband med regleringen. Tomterna säljs till marknadspris.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Anders.Magnusson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Beslutsunderlag
Förslag till ny fastighetsindelning samt upprättade avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12 § 212 med förslag att försälja markområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-17 § 231 – tidigare beslut att försälja delar av markområde på samma sätt.
Bedömning
Förslaget innebär i förlängningen en ekonomisk vinst för kommunen som kan avstå
mark som med tanke på dess läge bättre nyttjas som privat tomtmark.
Konsekvensanalys
Mark som idag sällan kommer till nytta för allmänheten säljs till privatpersoner som
har större nytta av den. Intäkterna kan användas till förvärv av mer allmännyttig
mark som på lång sikt gynnar kommunen

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 212

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Dnr 2017/211-253 KS

Fastighetsreglering kvarteret Stugan
Boende i kvarteret Stugan har genom sin samfällighetsförening eller individuellt kontaktat kommunen och anmält intresse att förvärva mark i anslutning till
sina respektive tomter.
I tjänsteskrivelse 2018-05-17 och vid dagens sammanträde redogör markoch exploateringsstrateg Ida Dessin för ärendet och föreslår att ca 8 500 kvm
mark inom kvarteret regleras in i befintliga fastigheter mot fastställd köpeskilling.
Av skrivelsen framgår att fyra ärenden finns registrerade: KS 2013/115, KS
2017/165, 2017/211 samt KS 2018/80.
Ett liknande ärende startades upp 2007 då en sammanställning av intresseanmälningar om förvärv lämnades in från Sjöstugans samfällighet, handlingen ingår i ärende KS 2005/365. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2007-08-24 § 381 bjuda in styrelsen för stugägareföreningen för diskussion i
ärendet. Samverkan med föreningen resulterade senare i en fastighetsreglering där ett antal tomter utökades.
Fastighetsreglering genomfördes inte för alla som ingick i beslutet 2007 varför det finns anledning att nu följa upp det arbetet.
Grönytor och vägar inom området är kommunal mark, upplåten i en gemensamhetsanläggning som Sjöstugans samfällighetsförening ansvarar för. Även
gemensamhetsanläggningen berörs av föreslagen fastighetsreglering. Markoch exploateringsavdelningen ser det som positivt att även gemensamhetsanläggningen hanteras i arbetet eftersom det finns nya anspråk på delar av
marken. Det har uppkommit ett behov av att använda delar av gemensamhetsanläggningen till dagvattenhantering.
Kommande fastighetreglering syftar till att anpassa markanvändningen till dagens förutsättningar och behov, intäkter från försäljningen ska avsättas för
kommande investeringar i strategisk mark som kan bidra till samhällsutvecklingen. Ett uppdrag att formulera en markförsörjningsstrategi har getts till
kommunledningen.
Bedömning
Förslaget innebär i förlängningen en ekonomisk vinst för kommunen som kan
avstå mark som med tanke på dess läge bättre nyttjas som privat tomtmark.
Konsekvensanalys
Mark som idag sällan kommer till nytta för allmänheten säljs till privatpersoner som har större nytta av den. Intäkterna kan användas till förvärv av mer
allmännyttig mark som på lång sikt gynnar kommunen.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-12

191-219

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

försälja cirka 8 500 kvm mark inom kvarteret Stugan

att

eventuell försäljning sker genom fastighetsreglering där köpeskillingen fastställs till 160 kronor/kvm och kostnaderna för regleringen bekostas av respektive köpare.

att

inleda dialog med arrendatorn Stugan 80 med syfte att avyttra fastigheten

att

priset på eventuellt tillkommande fastigheter ska vara marknadsmässigt

att

intäkter från försäljning avsätts till kommande strategiskt markförvärv.

Vidare konstateras att enligt gällande delegationsordning har mark- och exploateringsstrategen delegation att genomföra försäljningen enligt ovanstående beslut.
_____________________________
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§ 156

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-11

156

Dnr 2018/193 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens hamnar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då den strider mot kommunallagens likställighetsprincip.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) har i motion daterad 2018-08-16 föreslagit:
- att kommunfullmäktige med ändring av ifrågavarande beslut beslutar att näringsidkare med verksamhet i hamnarna som är mantalsskrivna i Borgholms
kommun ska undantagas från dessa höjningar.
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-08-20 § 165 motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse 2019-06-04.
Kommunledningskontorets bedömning
Förslaget strider mot kommunallagens likställighetsprincip (KL 2:3) som säger att
kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Detta då medlemsbegreppet inte är liktydigt med folkbokförd utan omfattar även de som äger egendom eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Den
föreslagna prisdifferentieringen kan inte heller anses förenlig med kommunallagens
bestämmelser om att inte stödja enskilda näringsidkare (KL 2:8)
Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Kompletteringar av fullmäktigeberedningen Sveriges Bästa Äldreomsorgs slutrapport efter
kommunstyrelsens behandling av ärendet 2019-04-30.
1. att uppdra till KS att i samråd med SN ta fram en tydlig äldreboendestrategi och tillhörande plan
som ska utgå från beredningens arbete och innehålla bland annat följande: befolkningsutveckling,
platsbehov, befintliga kommunala boenden, status och renoveringsbehov, behov av nyetableringar.
Allt med tidsplaner och tidsintervaller Att vi möter behoven inom exempelvis 5, 10 respektive 20 års
framförhållning. Redovisas till KS 2020-01-29
2. att uppdra till KS att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark och därefter ev.
detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger sedan till grund för
äldreboendestrategin som är ett långsiktigt styrdokument. Det är viktigt att inventeringen görs
geografiskt med hela kommunen i fokus. Närhet till service är betydelsefull. Redovisas till KS 201912-31.
3. att uppdra till SN att främja möjligheten till privata initiativ genom markanvisningar och/eller ge
förslag på lämpliga kommunala fastigheter. Redovisas till KS 2019-12-31.
4. att uppdra till SN att sammanställa en kravlista inför ev. upphandling av byggandet av nya
särskilda boendeplatser.
Kvalitetskriterier som är viktiga för vår kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det
långsiktiga behovet); krav på utemiljö; m.m. Redovisas till KS 2019-09-30.
5. att SN aktivt verkar för privata initiativ. LOV inom äldreomsorgen ska utvecklas och inkludera
särskilda boenden för att klara framtida behov. Socialförvaltningen ska sammanställa tydliga
kvalitetskrav vad gäller hemtjänsten, särskilda boenden och demensboenden. Dessa krav ska gälla
den egna verksamheten och eventuellt intresserade privata företag. Intraprenad ska uppmuntras.
6. att uppdra till KS att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett första steg och underlag
till ett större projekt liknande Västerås “Framtidens trädgårdar”. Redovisas till KS 2019-09-30.
7. att uppdra till KS att i samråd med SN under 2019 att ta fram underlag inklusive budget för att
genomföra ett pilotprojekt liknande “Framtidens Trädgårdar” på ett lämpligt SÄBO i kommunen. Målet
är att utveckla samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimulerar till
utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistelser med aktiviteter och mer möjlighet till
självständighet exempelvis tack vare sensorer.
Redovisas till KS 2019-12-17.
8. att föreslå kommunfullmäktige att vi i Borgholms kommun inte använder oss av termen brukare
och ge i uppdrag till socialförvaltningen att termen byts ut. Förslaget är att det ersätts med
omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare.
9. att uppdra till KS att tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bl.a. dessa uppgifter: Rådgivning
kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i
folkhälsorådet; planera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap
genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande
verksamhet. Rollen bör ligga under kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet.
Samt uppdra till budgetberedningen att avsätta medel från 2020-07-01.
10. att uppdra till SN att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut
till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu. Information efterfrågas,
den ska vara tydlig och lättförståelig. Senast 2019-12- 31.
11. att uppdra till SN att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i norra
kommundelen, 2 gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett socialt
sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla våra äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar
hemma. Hemtjänsttagarna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Projektet
utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras det i övriga hemtjänstområden.
Redovisning av projektplan samt budgetförslag till KS 2019-12-31.

211

12. att uppdra till KS att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt uppdra till
budgetberedningen att avsätta 50 000 kr från och med 2020. Rapporteras till KS 2019-12-31.
13. att uppdra till SN att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns två
rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till KS
2019-12-31.
14. att uppdra till SN (att ge uppdrag till äldregruppen) att se över möjligheterna att utveckla
måltidsmiljöerna på boendena och träffpunkterna. Rapporteras till KS 2019-12-31.
15. att ge i uppdrag till SN att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att
laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har exempelvis en utbildning som
heter för “Mat på 20 min” som är en utbildning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig
ram 2019. samt uppdra till budgetberedningen att avsätta 50 000 kr från och med 2020.
16. att uppdra till KS att utöka och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och undersöka
möjligheterna att utföra hemsändning även på östra Öland.
17. att ge SN i uppdrag att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för
träffpunktsverksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat tillsammans. Möjliga
platser är t.ex. Rälla, östra sidan, Soldalen och Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är
tillgängligheten och kommunikationer till träffpunkten. Förslag lämnas till KS 2019-12-31.
18. att uppdra SN i samarbete med UN att utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt samt
att uppdra till budgetberedningen att årligen avsätta 360 000 kr (30 000 kr/boendeavdelning) som
används som för aktiviteter och för att främja generationer i samverkan. Avdelningarna
återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de boende som har genomförts.
19. att uppdra till KS att verka för en annan typ av lösning för kollektivtrafik på landsbygden eftersom
den som finns idag inte fungerar bra för vår kommun som skiljer sig mot de övriga
“landsbygdskommuner” i länet.
20. att uppdra till SN att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med
äldreveckan. Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre dagar är för många
en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget att öka och sprida kunskapen om hur det
kan vara att flytta på äldre dagar. Både för att förebygga illabefinnande i samband med flytten men
också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov när det är dags att byta
boende är den grundläggande principen för en personcentrerad vård och omsorg. Att utgå från den
äldres individuella behov och önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre upplever
flytten som något positivt eller negativt - med andra ord, om man upplever att man flyttar till något
eller från något.
samt uppdra till budgetberedningen att avsätta medel i budget från 2021.
21. att uppdra till KS att i samverkan med SN avskaffa alla ofrivilliga delade turer till den 31
december 2020.
22. att uppdra till SN att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling
bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en fast del av medarbetarsamtal
och kopplad till lönesamtal/löneutvecklingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga
hos enhetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov ska ligga hos
förvaltningschefen. Återrapportering till KS 2019-12-31.
23. att uppdra till SN att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av Erik
Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. Återrapportering till KS 2019-12-31.
24. att att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden att initiera ett
utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på bemötande, attityder och eget ansvar.
Exempelvis hur man behandlar sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare.
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Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige.
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års budgetprocess.
25. att uppdra till KS tillsammans med personalavdelningen att öka samverkan med Kommunal och
Vårdförbundet för att stärka och sprida det positiva som personalavdelningen försöker åstadkomma
inom kommunen. Detta för att få delaktighet och samsyn vad det gäller att uppmuntra konstruktivitet,
vikten av attityder och bemötande och det egna individuella ansvaret.
26. att uppdra till kommunstyrelsen att under 2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under
praktiktiden.
27. att uppdra till socialnämnden att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta
inför budget 2021.
28. att ge i uppdrag till SN att arbete för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för
välfärdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. En första återkoppling till
KS jan 2020..
29. att ge i uppdrag till SN att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet. Att
återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till KS 2020-06-30.
30. att ge uppdrag till SN att i samverkan med UN (generationer i samverkan) skapa en årlig mässa
alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för att sprida kunskap om syftet med teknik för
äldre. Att informera, visa upp teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.
31. att ge i uppdrag till SN att utvärdera och redovisa de konsekvenser
som den kommittédirektiv om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir
2018:82) innebär för Borgholms kommun till KS. (Direktivet beräknas
redovisas senast i mars 2020.) Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål
sättas och det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms
äldreomsorg arbetas fram.
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§ 59

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-30

59

Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering återremiss; slutrapport Sveriges Bästa Äldreomsorg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

skicka tillbaka det kompletterande beslutsunderlaget till fullmäktigeberedningen för ställningstagande innan behandling i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-01-29 § 3 den redovisade slutrapporten till
kommunchefen för att komplettera beredningens slutrapport med kostnader per
förslag, bedömd kvalitetsförbättring per förslag och en prioritering av förslagen med
tidsplan.
Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering.
Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda områdena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är
möjliga att implementera i Borgholm.
Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder.
Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete
som redovisas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 med återremiss till kommunchefen.
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 med bedömning och justerade förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 103 med förslag att anta justeringar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Först och främst vill förvaltningen framhålla att rapporten är välskriven och att
många konkreta och bra förslag lämnas i den. För att underlätta den fortsatta hanteringen av förslagen har ledningsgruppen analyserat rapporten och kommunchefen föreslår härefter vissa korrigeringar och förtydliganden av förslagen i rapporten.

Justerandes sign
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Paragraf
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Genomgående bör kommunala beslut hålla sig till vedertagna styrprinciper. Fullmäktiges uppdrag är att slå fast vad som ska uppnås medan kommunstyrelsens
och nämndernas är att besluta om vad som ska göras för att uppnå fullmäktiges
beslut. Detta innebär att kommunfullmäktige ger uppdrag till nämnder och styrelse
som i sin tur ger uppdrag till förvaltningen att verkställa besluten. Därför formuleras
besluten om så att uppdragen ges till styrelsen och nämnderna.
Ett försök har även gjorts att prissätta de olika förslagen så att det tydligt framgår
att det kommer behövas avsättas tid för att få bra beslutsunderlag. Samtidigt ska
kommunfullmäktige beakta att förslagen ska ställas mot andra prioriterade politiska
områden vid kommande budgetbehandlingar.
Vad gäller eventuella kvalitetseffekter är flera av förslagen svåra att bedöma eller
av politisk karaktär varför enbart vissa övergripande reflektioner görs.
Förslagen under punkten boende/boendemiljö
De första fyra punkterna under denna rubrik bör utifrån ett styrningsperspektiv
lämpligen slås samman till en. Vad gäller kommunens äldreboenden så har beredningen konstaterat att fler platser behövs och att befintliga boenden generellt är i
stort behov av upprustning och behöver i vissa ersättas av moderna funktionella
boenden. I äldreboendestrategin bör självklart utemiljön beaktas. Därför föreslås
det sista förslaget om att utreda och projektera ett pilotprojekt liknande ”framtidens
trädgårdar” genomföras härefter.
Det är dock viktigt att poängtera att framtagande av en äldreboendestrategi inte får
försena arbetet med att modernisera och skapa fler platser på våra boenden.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
350 tkr i form av lönekostnader.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

1. att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd
med socialnämnden ta fram en tydlig äldreboendestrategi med tillhörande plan som ska
utgå från beredningens arbete och innehålla
bland annat följande: befolkningsutveckling,
platsbehov, befintliga kommunala boenden,
status och renoveringsbehov, behov av nyetableringar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller samt att vi möter behoven inom exempelvis
5, 10 respektive 20 års framförhållning.

1. att uppdra till fastighetsavdelningen att
ta fram en tydlig äldreboendestrategi och
tillhörande plan som ska utgå från beredningens arbete och innehålla bland annat
följande: befolkningsutveckling, platsbehov,
befintliga kommunala boenden, status och
renoveringsbehov, behov av nyetableringar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller Att
vi möter behoven inom exempelvis 5, 10
respektive 20 års framförhållning. Redovisas till KS 2020-01-29.

Förslag till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige senast inför behandlingen av 2021
års budget och en avrapportering till kommunfullmäktige ska ske senast december 2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Behovet av en tydlig och samlad strategi bedöms vara stort då detta är kommunens största verksamhet. Förvaltningen arbetar, efter
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2. att uppdra till tillväxtenheten att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark och
därefter ev. detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger sedan till
grund för äldreboendestrategin som är ett
långsiktigt styrdokument. Det är viktigt att
inventeringen görs geografiskt med hela
kommunen i fokus. Närhet till service är
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uppdrag av kommunstyrelsen, för närvarande
med att ta fram en lokalförsörjningsplan för
2019 – 2025. Planen ska bland annat redovisa
ovanstående uppgifter och innehålla förslag till
åtgärder för att förbättra standarden på befintliga äldreboenden och förslag till hur ytterligare platser kan skapas. Planen ska presenteras
med förslag till beslut i kommunstyrelsen under hösten och presenteras för kommunfullmäktige före årsskiftet 19/20.
För att få fram fullgoda beslutsunderlag beräknas kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till 200 tkr.
2. att uppdra till kommunstyrelsen att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett
första steg och underlag till ett större projekt
med inspiration från Västerås “Framtidens
trädgårdar.
Förslag till beslut ska föreläggas kommunfullmäktige senast inför behandlingen av 2021
års budget och en avrapportering till kommunfullmäktige ska ske senast december 2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att skapa goda utemiljöer bör ingå i arbetet
med att ta fram en äldreboendestrategi då utevistelse är viktigt för vår äldre och sjuka. För
att få fram fullgott beslutsunderlag beräknas
kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till
50 tkr.
3. att socialnämnden aktivt ska verka för privata initiativ. LOV inom äldreomsorgen ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för
att klara framtida behov. Nämnden ska sammanställa tydliga kvalitetskrav vad gäller hemtjänsten, särskilda boenden och demensboenden. Dessa krav ska gälla den egna verksamheten och eventuellt intresserade privata företag. Intraprenad ska uppmuntras.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Detta är ytterst en politisk fråga dock kan upplysas om att offentlig service numera generellt
håller minst samma kvalitet och pris som privata aktörer. För att få fram fullgoda underlag
beräknas kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till 100 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

betydelsefull. Redovisas till KS 2019-06-25
3. att uppdra till tillväxtenheten att främja
möjligheten till privata initiativ genom markanvisningar och/eller ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter. Redovisas till
KS 2019-09-24
4. att uppdra till socialförvaltningen att
sammanställa en kravlista inför ev. upphandling av byggandet av nya särskilda boendeplatser.
Kvalitetskriterier som är viktiga för vår kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga behovet); krav
på utemiljö; m.m. Redovisas till KS 201909-24
5. att socialförvaltningen aktivt verkar för
privata initiativ. LOV inom äldreomsorgen
ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för att klara framtida behov. Socialförvaltningen ska sammanställa tydliga kvalitetskrav vad gäller hemtjänsten, särskilda
boenden och demensboenden. Dessa krav
ska gälla den egna verksamheten och
eventuellt intresserade privata företag.
Intraprenad ska uppmuntras.
6. att uppdra till fastighetsförvaltningen att
inventera våra befintliga boendes utemiljöer
som ett första steg och underlag till ett större projekt liknande Västerås “Framtidens
trädgårdar”. Redovisas till KS 2019-06-25
7. att uppdra till socialförvaltningen under
2019 att ta fram underlag inklusive budget
för att genomföra ett pilotprojekt liknande
“Framtidens Trädgårdar” på ett lämpligt SÄBO i kommunen. Målet är att utveckla
samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer
och arbetsformer som stimulerar till utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra
mer utevistelser med aktiviteter och mer
möjlighet till självständighet exempelvis
tack vare sensorer.
Redovisas till KS 2019-12-17
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Förslagen under punkten vård/omsorg
Vad gäller den första punkten att inte använda oss av ”brukare” så är detta ett vedertaget begrepp inom Sveriges kommuner. Begreppet används inte i kontakten
med verksamhetens målgrupp. Därför anser förvaltningen att denna justering enbart riskerar leda till begreppsförvirring för verksamheten.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
1 310 tkr (alternativt 1 110 tkr om frivilliga krafter engageras) per år i ökad driftsbudget samt minst 50 tkr i form av lönekostnader.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

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

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

Medel för ändamålet övervägs i budgetarbetet för 2021 års ramar.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
En heltidstjänst beräknas kosta ca 550 tkr
inklusive PO-pålägg per år. Förvaltningen är
tveksam till om detta leder till en kvalitetsförbättring som står i paritet med kostnaden då
flera av uppgifterna hanteras av verksamheten idag.
5. att uppdra till socialnämnden att under
2019 ta fram en tydlig och lättförståelig informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut till alla från 75 år samt
årligen ska ut under äldreveckan.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Information om verksamheten behövs och
förvaltningen delar uppfattningen att tryckt
information än så länge passar alla i målgruppen. Att utarbeta, trycka och distribuera
broschyren uppskattas till ca 100 tkr exklusive arbetstid.
6. att uppdra till socialnämnden att planera ett
pilotprojekt i norr med gruppgymnastik för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9. att uppdra till kommunchefen att tillsätta
en tjänst som äldrekonsulent med bl.a.
dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala
tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta
med i folkhälsorådet; planera individuella
val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet
och social gemenskap genom samordning
med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under kommunledningen och riktas mot medborgarna i
allmänhet.
Samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta medel från 2020.
10. att uppdra till kommunikatör i samarbete med socialförvaltningen att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms
kommun som skickas ut till alla från 75 år.
Vi har alldeles för stor del äldre som inte är
digitala ännu. Information efterfrågas, den
ska vara tydlig och lättförståelig. Senast
2019-03- 31 (Färdig/leverans till äldreveckan, v 16)
11. att uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att genomföra pilotprojekt
med gruppgymnastik för hemtjänsttagare 2
gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras
fysiskt och det blir ett socialt sammanhang,
ett förebyggande arbete för att hålla våra
äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar
hemma. Hemtjänsttagarna använder vid
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hemtjänsttagare 2 gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett socialt
sammanhang, ett förebyggande arbete för att
hålla våra äldre friska och att de kan fortsätta
bo kvar hemma. Hemtjänsttagarna använder
vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Projektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras det i övriga
hemtjänstområden.
Medel för ändamålet övervägs i 2021 års budgetarbete.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att arrangera aktiviteter är av godo för att bryta isolering och motion är viktigt och leder till
ett friskare liv. De direkta kostnaderna att anordna gruppgymnastik vid dryga 100 tillfällen
inom ramen för pilotprojektet uppskattas till ca
200 tkr om det inte utförs av ideella krafter.
Eventuella minskade kostnader till följd av aktiviteten har inte beräknats.
7. att uppdra till kommunstyrelsen (kultur- och
fritidsutskottet) att, i samband med översyn av
regler för bidrag till föreningar och organisationer, ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen
att beakta medel om 50 tkr från och med 2020
års budget.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen tycker att detta är ett bra initiativ
som kan leda till att fler vill aktivera sig och
minskar risken för isolering. Utöver arbetstiden
vid pågående översyn av bidragsregler avsätts
årligen 50 tkr.
8. att uppdra till socialnämnden att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat
så att det finns två rätter att välja mellan samt
utökat salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser ska föreligga inför 2021
års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen tycker att detta är ett bra förslag
och det leder till ökad valfrihet vilket kommer
efterfrågas av allt fler. Vad gäller eventuell
ökad kostnad får vi avvakta utredningen. Dock
kommer utredningen att kosta ca 50 tkr i form
av arbetstid.
9. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) att se över möjligheterJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Projektet utvärderas efter ett år och om
resultatet är gott implementeras det i övriga
hemtjänstområden.
Samt uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att redovisa projektplan samt
budgetförslag till KS 2019-03-26. Den föreslagna planen beaktas i budgetberedningens arbete för 2020.
12. att uppdra till kultur- och fritidsutskottet
att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för
äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen att avsätta 50 000 kr från och med
2020. Rapporteras till KS 2019-06-25
13. att uppdra till socialförvaltningen att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller
val av mat så att det finns två rätter att välja
mellan samt utökat salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till KS
2019-04-30
14. att uppdra till socialförvaltningen (att ge
uppdrag till äldregruppen) att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på
boendena och träffpunkterna. Rapporteras
till KS 2019-09-24
15. att ge i uppdrag till socialförvaltningen
att tillgodose personalen i hemtjänsten med
kunskap och inspiration för att laga mat
hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har exempelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är
en utbildning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019. samt
uppdra till budgetberedningen att avsätta
50 000 kr från och med 2020.
16. att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att ta kontakt med ICA Öland för att tillsammans informera mer om det hemsändningsbidrag som finns idag och som bör
kunna utföras även på östra Öland.
17. att ge socialförvaltningen i uppdrag att
identifiera ytterligare lämpliga orter utöver
de befintliga för träffpunktsverksamhet för
våra äldre, med möjlighet att umgås och
äta mat tillsammans. Möjliga platser är t.ex.
Rälla, östra sidan, Soldalen och Ekbacka.
En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kommunikationer till träff-
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na att utveckla måltidsmiljöerna på boendena
och träffpunkterna. Avrapportering ska ske till
kommunstyrelsens senast i december 2019.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Bra måltidsmiljöer är viktigt men att utveckla
våra befintliga är självklart behäftat med kostnader som får beaktas när de skarpa förslagen kommer. Vid nybyggnation beaktas detta i
kravspecifikationer inför upphandling.
10. att uppdra till socialnämnden att tillgodose
personalen i hemtjänsten med kunskap och
inspiration för att laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har exempelvis en utbildning som heter för “Mat på
20 min” som är en utbildning för personal inom
hemtjänsten. Medel för ändamålet ska beaktas i 2021 års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Utöver arbetstid för personalen och eventuella
vikarier för genomförande av kompetensutvecklingen innebär förslaget en årlig kostnad
om 50 tkr.
11. att uppdra till kommunstyrelsen att utöka
och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och undersöka möjligheterna att
utföra hemsändning även på östra Öland.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Hemsändning av varor gör att fler kan bo kvar
i sina bostäder. Hemsändningsbidrag kostar
kommunen idag ca 110 kr/hushåll och vecka.
Bidraget omfattar endast butiker utanför tätorten. Bidrag betalas ut vid leverans till personer
över 75 år och/eller funktionshindrade kommuninvånare som bor utanför tätorterna.
12. att uppdra till socialnämnden att identifiera
ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga
för träffpunktsverksamhet för våra äldre, med
möjlighet att umgås och äta mat tillsammans.
Möjliga platser är t.ex. Rälla, östra sidan, Soldalen och Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kommunikationer till träffpunkten.
Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen
senast i december 2019.
13. att uppdra till socialnämnden i samarbete
med utbildningsnämnden att utarbeta övergripande ramar för aktivitetsprojekt för att främja
generationer i samverkan med en kostnad av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

punkten. Förslag lämnas till KS 2019-09-27
18. att uppdra till socialförvaltningens verksamhetschef i samarbete med utbildningsförvaltningens verksamhetschef att utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt samt att uppdra till budgetberedningen
att årligen avsätta 360 000 kr (30 000
kr/boendeavdelning) som används som för
aktiviteter och för att främja generationer i
samverkan. Avdelningarna återrapporterar
årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de
boende som har genomförts.
19. att uppdra till kommunchefen att verka
för en annan typ av lösning för kollektivtrafik på landsbygden eftersom den som finns
idag inte fungerar bra för vår kommun som
skiljer sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
20. att uppdra till äldrekonsulent att skapa
informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med äldreveckan.
Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att
behöva flytta på äldre dar är för många en
smärtsam och påfrestande situation. Det är
angeläget att öka och sprida kunskapen
om hur det kan vara att flytta på äldre dagar. Både för att förebygga illabefinnande i
samband med flytten men också för att
förutse och bemöta den äldre personens
särskilda behov när det är dags att byta
boende är den grundläggande principen för
en personcentrerad vård och omsorg. Att
utgå från den äldres individuella behov och
önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre upplever flytten som
något positivt eller negativt - med andra
ord, om man upplever att man flyttar till
något eller från något.
samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta medel i budget från 2020.
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maximalt 30 tkr per boendeavdelning.
Slutredovisning ska ske till kommunstyrelsen
senast i februari 2020 så att förslagen kan inarbetas i budget 2021.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om att arbeta med generationer i
samverkan finns och viss verksamhet finns redan men kan säkert utvecklas ytterligare. Utöver arbetstid för att ta fram övergripande ramar uppgår den årliga kostnaden till 360 tkr
med nuvarande avdelningsstruktur.
14. att uppdra till kommunstyrelsen att verka
för fungerande lösningar för kollektivtrafik på
landsbygden eftersom den som finns idag inte
fungerar bra för vår kommun som skiljer sig
mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
15. att uppdra till socialnämnden att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i
samband med den årliga äldreveckan i enlighet med beredningens slutrapport.

Förslagen under punkten personal
En bra personalpolitik är av oerhört stor vikt för att klara den kommunala servicen
nu och i framtiden. Att yrkesgrupper får lov att arbeta med det de är utbildade för
och att vi höjer statusen på våra vård- och omsorgsyrken är av avgörande betydelse för att klara framtida rekryteringar och för att våra medarbetare ska vilja vidareutbilda sig. Flera sådana satsningar planeras men fler skulle välkomnas.
Flera av förslagen under denna punkt ska enligt gällande samverkansavtal, styrdokument, medarbetarenkät med tillhörande handlingsplaner och medarbetarutbildningar redan idag hanteras av verksamheten varför de föreslås utgå.
Den totala kostnaden för att genomföra förslagen under denna punkt beräknas till
500 tkr i årlig driftskostnadsökning samt ett antal förslag som måste utredas ytterligare.
Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

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

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

Övervägande och ekonomiska konsekvenser
De delade turerna har minskat och att helt
avskaffa alla delade turer och i synnerhet på
helger kommer innebära att flera tjänster beJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

22. att uppdra till socialförvaltningen att
inventera nuvarande och framtida behov
vad gäller kompetensutveckling bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutvecklingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos enhetsche-
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höver inrättas.
17. att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att samverkan med de fackliga organisationerna sker på ett förtroendeskapande
sätt i enlighet med vad som framkommer i
slutrapporten.
18. att uppdra till kommunstyrelsen att under
2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden.
19. att uppdra till socialnämnden att ta fram
riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Är vällovligt förslag och skulle säkert uppskattas av flera yrkeskårer inom kommunen. Beredningen föreslår att 200 tkr avsätts årligen.
20. att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön
med fokus på bemötande, attityder och eget
ansvar. Exempelvis hur man behandlar sig
själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun
som arbetsgivare.
Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige.
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års budgetprocess.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Att stärka personalen med kompetensutveckling är viktigt. Idag får alla medarbetare inom
kommunen utbildning i kärnvärden och innebörden av medarbetarskapet och den föreslagna insatsen blir ett bra komplement och
en vidareutveckling för omsorgens medarbetare.

ferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov ska ligga hos förvaltningschefen.
23. att uppdra till socialförvaltningen att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. Återrapportering till KS 201908-27.
24. att uppdra till äldreomsorgschefen tillsammans med personalavdelningen att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala
arbetsmiljön med fokus på bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man
behandlar sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. Fullmäktige får årligen återrapportering om arbetet. Samt uppdra till budgetberedningen
att avsätta en pott på 500 000 kr/år under 5
år.
25. att uppdra till kommunchefen tillsammans med personalavdelningen att öka
samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och sprida det positiva
som personalavdelningen försöker åstadkomma inom kommunen. Detta för att få
delaktighet och samsyn vad det gäller att
uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det egna individuella ansvaret.
26. att uppdra till personalavdelningen att
utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktiktiden. Rapporteras till KS
2019-06-25.
27. att uppdra till socialförvaltningen och
personalavdelningen ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor. Samt att uppdra till budgetberedningen att avsätta ca 200 000 kr/år
från 2020.

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

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag med överväganden

Beredningens förslag

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

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

Uppdraget ska avrapporteras till kommunstyrelsen senast i januari 2020.
22. att uppdra till socialnämnden att skapa ett
visningsrum med exempel på välfärdsteknik i
hemmet.
Socialnämnden ska redovisa projektplan och
kostnadsberäkning till kommunstyrelsen senast i januari 2020.
Övervägande med ekonomiska konsekvenser
Det är bra att kommunen satsar på digital
teknik för att klara framtidens omsorg. För att
få fram fullgott beslutsunderlag beräknas kostnaden i form av arbetade timmar uppgå till 50
tkr.
23. att uppdra till socialnämnden att tillsammans med utbildningsnämnden (generationer i
samverkan) skapa en årlig mässa alternativt
temadag med start under äldreveckan 2020
för att sprida kunskap om syftet med teknik för
äldre. Att informera, visa upp teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.
Övervägande och ekonomiska konsekvenser
Frågan måste ställas till utbildningsnämnden
så att det går att förena med läroplanen. Kostnaderna för att arrangera en mässa beräknas
uppgå i form av arbetade timmar uppgå till
100 tkr.

29. att ge i uppdrag till socialförvaltningen
att skapa ett visningsrum med exempel på
välfärdsteknik i hemmet. Att återkomma
med projektplan och kostnadsberäkning till
KS 2019-09-27
30. att ge uppdrag till socialförvaltningen
tillsammans med utbildnings- förvaltningen
(generationer i samverkan) att skapa en
årlig mässa alternativt temadag med start
under äldreveckan 2020 för att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att
informera, visa upp teknik och hjälpmedel
för äldre med stöd av eleverna.
31. att ge i uppdrag till socialförvaltningen
och e-hälsosamordnaren att utvärdera och
redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms kommun till KS. (Direktivet beräknas
redovisas senast i mars 2020.) Utifrån det
kan uppdrag om skarpare mål sättas och
det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i
Borgholms äldreomsorg arbetas fram.

24. att uppdra till socialnämnden att utvärdera
och senast i mars 2020 redovisa de konsekvenser som de kommittédirektiv om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär
för Borgholms kommun till kommunstyrelsen.
Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas fram.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att det kompletterande beslutsunderlaget ska skickas tillJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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baka till fullmäktigeberedningen, som äger uppdraget, före ställningstagande innan
behandling i kommunfullmäktige.
Staffan Larsson (C) och Annette Hemlin (FÖL) stöder förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut som ska ställas under
proposition.
Proposition
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen stöder förslaget att beslutsunderlaget
ska skickas tillbaka till beredning för ställningstagande innan behandling i kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning – Framtid Öland
”Framtid Öland (FÖL) initierade arbetet med “Sveriges bästa äldreomsorg” då vi såg
behovet av en politisk samsyn och ett samlat grepp om prioriteringar inom just äldreomsorgen. Ett enigt kommunfullmäktige röstade ja till förslaget och under 16 månader har arbetet med beredningen pågått. I slutet av arbetsperioden, den 7 december
2018, mejlade Sofie Loirendal (FÖL) samtliga inom beredningen med frågan “Är det
så att vår rapport ska skickas på remiss innan fullmäktige till exempelvis pensionärsråd, äldregruppen och socialnämnden för ev. synpunkter?” Hon fick inget svar!
I kommunstyrelsen 2019-01-21 presenterades en slutrapport med bland annat ett
åtgärdsförslag om 31 att-satser som alla i fullmäktigeberedningen borde ha varit fullt
delaktiga i. Att då C, som har haft två representanter i beredningen, yrkade på återremittering till kommunchefen för komplettering av konsekvenser, kostnader och prioriteringar på de att-satser som beredningen gemensamt lagt fram var förvånansvärt och beklagligt. För de flesta ärenden var tänkta att skickas vidare för att just få
svar på exempelvis konsekvenser, projektplan och kostnad. Trots 16 månaders arbete och en fråga om remissbehov kom inte frågan upp förrän beredningsgruppen
tillsammans ansåg att rapporten, dess slutsatser och föreslagna åtgärder var färdiga. S och V röstade för C yrkandet, det kändes som ett slag i ansiktet.
Att sedan vid återrapporteringen under dagens KS få motiveringen “en beredning
kan inte skicka uppdrag till förvaltningen utan det måste gå via KS” känns vagt. Det
hade lätt kunnat åtgärdats med en återremiss till beredningen i så fall. Men majoriteten genom S, C och V hade redan valt att ta ifrån beredningen dess slutarbete.
De 31 att-satserna har nu efter återremissen blivit 24. Några är sammanslagna,
några är helt borttagna och en del ändrade. Och detta skulle vi enligt tidigare KS-beslut från S, C och V skicka vidare, raka spåret till KF, utan att passera beredningen.
Hur skulle vi kunna lägga fram detta som beredningens slutgiltiga åtgärdsförslag i
KF, när det inte längre var vårt förslag?
Framtid Ölands representanter har lagt ner hundratals ideella timmar var på denna
beredning. Sofie Loirendal (FÖL) gick även en högskolekurs i ämnet. Frivilligt? Javisst, men med ett starkt intresse och engagemang som borde uppskattas. Istället
blev FÖL och M helt överkörda. Vill man döda ett politiskt engagemang så är det här
ett praktexempel på hur man ska gå tillväga. För det är faktiskt vad som har hänt.
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Ska vi tillsätta en fullmäktigeberedning längre fram föreslår Framtid Öland att man
först och främst går igenom representanternas förväntade arbetsinsats/ansvar samt
har klart för sig hur beslutssatserna ska formuleras. Beakta att en beredning ska just
bereda ärendet, inte bara komma till möten och “tycka till”.
Framtid Öland - Annette Hemlin, Torbjörn Johansson”
Protokollsanteckning – Moderaterna
”Efter en remiss är det brukligt att synpunkter skickas tillbacka till den beredning
som ansvarar för utredningen för ev bearbetning av ändringsförslag. Det är ju beredningen som äger frågan i uppdrag från kommunfullmäktige. I detta fall har rapporten
ändrads radikalt och då kan inte beredningen stå som avsändare av förslag till kommunfullmäktige om inte beredningen äger frågan.
Därför yrkade Marcel van Luijn (M):
Att skicka det kompletterande beslutsunderlaget tillbaka till fullmäktigeberedningen
(som äger uppdraget) för ställningstagande innan behandling i kommunfullmäktige.
Vi ifrågasätter starkt kommunalrådets roll som ordförande i beredningen, samt hälften av beredningens ledamöter (som tillhör C och S) som stod bakom slutrapporten
med 31 konkreta förbättringsförslag.
Det ”kompletterande beslutsunderlaget” har manglat sönder originalet på ett sätt
som gör det väldigt svårt att greppa vad som är kvar av 16 månaders ideellt arbete
som (en del av) beredningens ledamöter har lagt ner. Inte ens Marcel som var delaktigt i allra högste grad förstår riktigt allt som har ändrats och tagits bort. Hur ska
kommunfullmäktiges ledamöter då kunna ta ställning?
Vi noterar också att många av beredningens förslag ifrågasätts utifrån den förväntade kostnaden. Det stämmer att man aldrig till 100 % vet utfallet av en åtgärd men vi
har tittat noga på omvärlden och framgångsfaktorer i andra kommuner. Dess-utom
var uppdraget att skapa Sveriges bästa äldreomsorg, inte Sveriges billigaste.
Framförallt vad gäller personalpolitik känns det lite respektlöst att ignorera det stora
arbete som beredningen har gjort med en värdefull medarbetarenkät och konkreta
förslag.
Sedan det där med politikens roll kontra tjänstemännens. Angående LOV inom
äldreomsorgen kan vi läsa att ”Detta är ytterst en politisk fråga dock kan upplysas
om att offentlig service numer generellt håller minst samma kvalitet och pris
som privata aktörer.” Detta, om någonting, är ett politiskt uttalande. Vi vill se en
faktakälla till denna information!
En del av januariöverenskommelsen mellan S, C, L och MP är att vinstdebatten nu
är över. Den politiska överenskommelsen fokuserar istället på kvalitet, lika villkor för privat och offentlig vård och omsorg och ökad valfrihet. Det vore klädsamt om Borgholms kommun respekterade detta.
Moderaterna i kommunstyrelsen - Marcel van Luijn, Carl Malgerud”
Skickas till Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg
______________
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1 Inledning
Framtid Öland föreslog i en skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram
förslag på hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa äldre-omsorg”.
I skrivelsen framhålls att detta är en gemensam fråga som alla vill och kan
bidrag med idéer och lösningar till och vilket ger möjlighet att arbeta fram en
hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
På fullmäktige 2017-09-18 tillsattes en tillfällig fullmäktigeberedning kallad
”Sveriges bästa äldreomsorg” enligt 2012-02-13 antagen instruktion för tillfällig
fullmäktigeberedning. Följande ordinarie ledamöter valdes:
Ilko Corkovic (S), Jan-Olof Forslund (S), Annette Hemlin (FÖL), Sofie Loirendal
(FÖL), Marcel van Luijn (M), Ulrika Lind (C), Lennart Olsson (C) och
Arne Sjögren (KD).
Följande ersättare valdes:
Mikael Palmqvist (S), Sune Axelsson (S), Mats Olsson (FÖL), Jonas Nilsson
(FÖL), Carl Malgerud (M), Emma Jensen (C), Eva Wahlgren (C) och
Eddie Forsman (M).
Beredningsgruppen har i sitt arbete haft med Maria Svanborg som är
verksamhetsansvarig för äldreomsorgen i Borgholms kommun.

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

Vad är vi bra på?

-

Vad kan vi göra bättre?

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

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

-

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

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

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

boende/miljö

-

vård/omsorg

-

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

Vad är viktig/betydelsefullt i ett boende för dig?

-

Vad är ett tryggt boende för dig?

-

Vad är självständighet för dig när det gäller boende?

Område vård/omsorg:
-

Vad är trygg vård/omsorg för dig?

-

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

-

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

Område aktiviteter:
-

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

-

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

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

Vad är viktig/betydelsefullt när det gäller ditt arbete

-

Vad betyder delaktighet för dig när det gäller arbete?

-

Vad är personlig utveckling för dig?

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

Personalenkät om kompetens och utveckling
I uppdraget som beredningen fick av kommunfullmäktige handlar det framförallt
om hur vi kan skapa en ännu bättre äldreomsorg än den vi redan har. Vi vill
därför även göra en kompletterande enkät till all personal inom äldre-omsorgen.
Enkäten handlar om kompetens och utveckling. I medarbetar-enkäten säger sig
ca 96 % ha den kompetens som behövs för att utföra sitt arbete. 74 % anser att
deras kunskaper tas tillvara på rätt sätt. 68 % tycker att de lär sig något nytt
som kan bidra till verksamheten. Det är bra siffror. Frågorna är dock ställda
utan följdfrågor eller underrubriker. Drygt 30 %, 111 av 333 benämns som
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vårdbiträde. Det brukar innebära att man inte riktigt nått upp till formell
behörighet/kompetens.
Syftet med den fördjupade enkätundersökningen var att ta reda på vad varje
enskild medarbetare behöver för att kunna utvecklas ännu mer i sitt arbete. Det
kan handla om att läsa in undersköterskeutbildning, fördjupa sig inom olika
områden som demens, palliativ vård, dokumentation eller bemötande. Det kan
också handla om en egen kompetens/ett intresse som kan bidra till en meningsfull vardag för de boende, samtidigt som man själv utvecklas. Det kanske finns
någon som är intresserad av t.ex. lokalhistoria, musik, natur eller matlagning
och som kan få chansen att använda det i sitt arbete.
Enkäten utfördes av Erik Nyberg och finns som en bilaga till rapporten.
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4 Nulägesanalys/omvärldsanalys
”Äldre”
Carin Lennartsson redogör i sin föreläsning (ca 1.07 och framåt ”Äldres hälsa”
UR 2015) att man bör fråga sig när man pratar om äldre människor vilka äldre
det är vi pratar vi om. När är man äldre och vem definieras som äldre? Så
istället för att titta blint på kronologisk ålder är ett alternativ att titta på socialt
konstruerat mått för ålder. Annars är definitionen av äldre sedan 1966 från den
lagstiftande pensionsåldern. Carin pratar då om 4 åldrar. Varav ”äldre” finns i
alla utom den första som representerar av barn- och ungdomsåldern. Ålderdomen är alltså en väldigt lång period. Från slutet av vår yrkesverksamma tid,
till den arbetsfria tiden som pigg pensionär i minst 10 år fram till sista delen där
man inte längre klarar sig själv. (4.16, ”Äldres hälsa” UR 2015).
Välfärdens förbättring har inneburit att allt fler lever längre. År 1800 förväntades
att en man levde till 34 års ålder, en kvinna till 38. (Abramsson, M. Sandstedt,
E. 2012). I jämförelse med att det 1968 fanns 105 st. 100-åringar mot idag är
2000 st. (3.35, ”Äldres hälsa” UR 2015). Ludwig Rasmusson pratar om att
bilden av gamla är helt felaktig och föråldrad (1.55 Äldres hälsa. UR 2015). Vi
har idag ett uppskjutet åldrande jämfört med på 50-talet. Tidigare var man
gammal redan vid 50 år och förväntades få en käpp i present. Medans dagens
70-åringar kanske till och med springer ett maraton. Tendensen visar att kurvan
för vår ålder bara ökar, ungefär hälften av de som föds idag beräknas nå en
ålder över 100 år.
Med tanke på den radikala förändring som har skett där de äldre fysiskt och
medicinskt är yngre där framförallt kirurgin gjort stora framsteg (43.47 Äldres
hälsa. UR 2015) kan unga idag förvänta sig en mycket positiv början av sin
ålderdom och som ung pensionär. Men om man lyssnar på Carin Lennartsson
som hänvisar till ”Äldres levnadsvillkor”, en undersökning av de allra äldsta
(77+) som gjorts fem gånger sedan 1992, har inte hälsoproblem som självskattade hälsoproblem, nedsatt mobilitet, psykologiska besvär förbättrats (17.22
och framåt ”Äldres hälsa” UR 2015). Att klara av aktiviteter i dagliga livet har
förbättrats men antalet ökar och fler blir äldre. Så Lennartssons slutsats är att
det inte har skett förbättringar när det gäller hälsan för de som är över 77 år.
Idag är 80 % av de som bor på äldreboende över 80 år. Det krävs biståndsbeslut för att få flytta in på ett äldreboende, man får kanske inte plats fast man
vill. Vi har i Sverige sedan 50-talet kvarboendeprincipen som överlag har gjort
att hemtjänsten ökat och det särskilda boendet har minskat. Tre övergripande
trender lyfter Per (7.55 Äldreboende hemma - vid vägs ände? UR 2015).
Avinstitutionaliseringen där det försvunnit 1500/1600 platser, reinformalisering
(medelålders döttrar går ner i tid/tar pension för att ta hand om sina föräldrar)
samt att antalet sjukhusplatser har halverats sedan 80-talet.
Oavsett vilken äldregrupp framöver känns det som vi har stora utmaningar
framför oss där andelen äldre kommer öka och färre förvärvsarbetare kommer
finnas att tillgå. Vilka ska ta hand om våra gamla i ett urbaniserat samhälle där
många av de nära släktingarna kanske inte heller bor kvar på orten, där
platserna på äldreboende och sjukhus bara minskar. Hur kan vi öka friskheten
efter 77 års ålder?

Sveriges bästa äldreomsorg

233
Borgholms kommun

Datum

Sida

2019-01-29

10(80)

4.1.1 Demenssjukdomar
Demens är inte en enda sjukdom, det är en diagnos för en rad symptom som
kan bero på olika sjukdomar och skador. Två sjukdomar står för cirka 90 % av
samtliga fall av demens. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens.
Demenssjukdomar är en grupp som ökar i samhället, de finns inte bara i den
tredje/fjärde åldern utan förekommer också i andra åldern (Ekstrand, 2010).
Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demens-sjukdom. Efter 65 års
ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala
antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra
som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Mer än
hälften av dessa bor i egen lägenhet/villa. Med de befolknings-siffror vi har att
tillgå idag och de prognoser som gjorts slår in beräknar vi att år 2030 ha 180
000 personer med en demens-sjukdom, 2050 kan så många som 250 000 vara
drabbade (www.demenscentrum.se, 2018).
Personer med demens eller de som har någon form av kognitiv svikt var
förr en grupp som ansågs vara mentalt störda och placerades på mentalsjukhus. Det var inte förrän på 90-talet som det blev en vändning för de
personerna som led av demens. Brittiske Thomas Kitwood stred för att man
skulle se personen och inte sjukdomen samt ansåg att dessa personer också
behövde kärlek och upplevelser, inte bara vara ett forskningsobjekt
(Edvardsson 2009).
Det är svårt att se på en person att det finns någon form av kognitiv svikt för
sjukdomen sitter inne i huvudet och inte utanpå personen, personen liknar vem
som helst. Ju längre in i sjukdomen ju svårare får dessa personer att bland
annat minnas, orientera sig, lära in nya saker. Språket förändras, bland annat
glömmer man ord, hela personligheten förändras, man kan inte komma ihåg
inlärda rörelser och så vidare. Demenssjukdomen gör också att personen i
efterhand går tillbaka i tiden och minns det som har hänt förr. Att “gå tillbaka i
tiden” blir en utmaning på demensenheterna med tanke på hur man skapar rätt
miljö för alla boende. Om miljön inte känns bra för personen så kan denne få ett
avvikande beteende som kan vara svårt att hantera för alla i omgivningen. Det
är inte bara miljön som är en viktig del för den demenssjuke personen, även
bemötande och personcentrerad omvårdnad. När det inte fungerar hemma
längre så har man möjlighet att komma till ett demensboende som kan vara ett
helt boende för eller en enhet med inriktning för demenssjuka. I Holland och
Danmark och har man skapat hela byar med inriktning för enbart demenssjuka,
De Hogeweyk och Brygghuset-Svendborgs demensby.
Inom demensforskningen är intresset stort för prevention. Miia Kiivipelto,
forskare inom Aging Research Center (ARC) har presenterat uppmärksammade rön om fysisk aktivitet och fetma. Fysisk aktivitet i medelåldern, minst
2 gånger/vecka minskade risken att utveckla demens och Alzheimers sjukdom
(AS). Detta är resultat från en del av CAIDE-studien som är genomförd i
Finland. (www.aldrecentrum, 2010). En annan studie visar att alkohol ökar
risken att insjukna i AS bland personer med denna genvariant. Risken ökar ju
oftare man dricker. Även mättat fett ökar risken för den gruppen.
Miia Kiivipelto trycker på att det aldrig är för tidigt att börja förebygga eftersom
diagnoserna ofta kommer sent. Förebyggande i form av friskfaktorer som
livslångt lärande, fysisk aktivitet, sund livsstil, använda hjärnan, vila, hälsosam
kost. En mångsidig, hälsosam kost kan minska risken för minnesproblem
såsom fisk, fiskoljor, grönsaker och frukt, vitaminer B12, C, D och E, omättade
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fetter, nötter, kostmönster som nordisk mat, medelhavs-kost, kaffe (3–5
koppar/dag), måttliga mängder alkohol, men det kan vara svårt att definiera vad
som är måttligt. (19 min, YouTube Stockholms sjukhem).
Och så har vi sociala och psykologiska riskfaktorer som blir större speciellt i
kombination såsom ensamstående, änka/änkling, ensamhet, hopplöshet,
stress, sömnstörning (15,50 YouTube Stockholms sjukhem). Hjärnan behöver
stimulans men även vila, för mycket negativ stress är inte bra.
Miia lyfter även att bristande munhälsa visar en koppling till ökad risk för
demens. (25,39 YouTube Stockholms sjukhem). Nämnda forskningsresultat
visar tydligt att friskfaktorerna såväl som riskfaktorerna bör tas med i det
kommunala folkhälsoarbetet.

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

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

varje medborgare ska besitta en livsstilskompetens

-

varje invånare ska känna en social och en ekonomisk trygghet

-

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

Sveriges bästa äldreomsorg

235
Borgholms kommun

Datum

Sida

2019-01-29

12(80)

-

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

-

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

-

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

-

dåliga hälsovanor bland kommuninvånare ska uppmärksammas.

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

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

Utvecklingen av antal äldre i kommunen
Under en längre tid framöver kommer antalet äldre i landets kommuner att
öka. Orsaken är dels att den stora 40-talist-generationen uppnått pensionsåldern fullt ut, dels att medellivslängden ökar och att de äldre lever längre
än tidigare. Den närmaste framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre där 40-talisterna snart börjar träda in.
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Det finns också tendenser till inflyttning av personer i åldern 55–70 till
Borgholms kommun. Se tabell nedan.
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4.1.4 Försörjningsstöd
Försörjningsstödet är i dagsläget inte stort i Borgholms kommun. Under 2018
har endast en ansökan om medel till tandprotes behandlats. Enligt en artikel
som “Dina Pengar” publicerade den 2018-12-04 missar cirka 100 000
pensionärer i Sverige att söka bostadstillägg som är på max 5 560 kr, skattefritt.
Pensionsmyndigheten uppmanar alla pensionärer som har en inkomst under
15 000 kr/månaden att söka. Tillägget är ett komplement till den allmänna
pensionen.
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Boende och utemiljö
4.2.1 Att bygga för äldre
Vilka faktorer behöver beaktas när man planerar bostäder för äldre?
Enligt Äldreboendedelegationen är det idag inte lika självklart att alla vill bo kvar
i sina bostäder tills de blir så pass sjuka att de måste flytta till särskilt boende,
trots anpassning av hemmet eller hemtjänst (Abramsson, M. Sandstedt, E.
2012). Många har behov av trygghet och gemenskap och vill istället flytta till ett
boende där det finns andra personer. Den stora så kallade kvarboendeprincipen kan vara på väg att tunnas ut där också den nya generationen äldre
är mer flexibel i sin inställning till var man vill bo och väljer att flytta till nya
platser baserat på sitt intresse (Hagberg 2012).
När det gäller utformningen av boende visar forskning att boende med stark
institutionsprägel av långa korridorer och mycket dörrar skapar desorientering,
oro, förvirring (Wijk 2012). De identiskt lika utformade lägenheterna som finns
idag är inte anpassade till individerna, de olika vårdbehoven som personerna
har är unika och skiljer sig (Nord 2012), också en faktor som bör beaktas när
man planerar boendet. Utformningen av det lilla rummet med fokus på sängen
bör även ses som en faktor att ta hänsyn till. Kan det vara så att det skapas en
kropp som blir passiv, en sjuklig kropp som behöver vila och inte kan så mycket
annat i den enskilda lägenheten där det lilla rummet där den fysiska
omvårdnaden tar mest plats? (Nord 2012).
Vilka för- och nackdelar finns med de boenden som erbjuds de äldre
idag? Och behöver vi utveckla nya typer av äldreboenden och hur ser
villkoren ut för en sådan utveckling?
Idag bor de flesta äldre kvar i sina vanliga bostäder så länge som möjligt. Detta
beror till stor det på den kvarboendeprincip som har lagstöd och där det funnits
starkt forskningsstöd för platsstabilt boende som är bra för åldrandet (Hagberg
2012). Att hemmet är betydelsefullt och att det är en del av identiteten där man
själv kan bestämma hur man vill leva bidrar till att man kan känna sig säker är
positivt så länge det inte leder till isolering och stillasittande och ohälsa (Wijk
2012). Eftersom väldigt många bor kvar så länge som möjligt i sina hem är
effekten att flertalet äldre bor kvar trots att de har väldigt stora vårdbehov att när
de till slut kommer in på särskilt boende kanske inte dessa är anpassade
miljömässigt eller kompetens-mässigt för den typen av vård (Wijk 2012). Den
flyttstress som kan uppstå när man flyttas på äldre dar är också en risk för
hälsan om det görs ofrivilligt. Uppskattad risk för ohälsa för en person som
flyttas från sitt privata boende till institution är 5 gånger större än den som inte
flyttar. (Wijk 2012).
En annan aspekt på kvarboendeprincipen är personalens situation där de
äldres hem är deras arbetsplats. Där hygien, ergonomi och dåliga ljusförhållanden påverkar hur arbetet kan utföras (Johansson 2015). En stor
anledning till att det förekommer sjukskrivningar inom hemtjänsten. Ofta får
personalen improvisera och använda ad hoc-lösningar i stunden eftersom inte
utrustning finns tillgänglig. Det finns möjligheten att utifrån fokus på innovation
och produktutveckling inom dessa problemområden göra det enklare att vårda i
hemmet (Persson 2016).
Särskilda boenden är avsedda för och till de äldre som har stora vård- och
omsorgsbehov (Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012). Särskild boende är en
hyresbelagd bostad som kan ge omvårdnad till äldre i behov av stöd och där
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personal finns tillgänglig dygnet runt. De som kan få plats på ett särskilt boende
har fått det biståndsprövat av kommunen. Det finns dock ingen standard för hur
service och miljö ska se ut vilket betyder att det kan skilja sig mellan både olika
särskilda boendena och kommuner (Wijk 2012). Sedan har antalet platser på
särskilt boende minskat genom åren. Det är bara ett begränsat antal platser
vilket betyder att det är bara de med omfattande omsorgsbehov som får tillgång
till det särskilda boendet (Andersson 2012). Så även om man vill flytta till
särskilt boende är det inte säkert att man får.
Bostadsföretagen har insett att det finns en stor målgrupp för en ny boendeform. Under de senaste 10 åren har intresset för så kallat seniorboende ökat.
Just boendeformen seniorboende gäller för många boendetyper och går under
flera olika namn; seniorboende, boende för 55+, 70+, gemensamhetsboende,
kollektivhusboende, ekoboende, temaboende för golf/flyg etc. (Abramsson, M.
Sandstedt, E. 2012). I många kommuner öppnas eller planeras trygghetsboende för de som känner sig otrygga i sina hem eller som inte bedöms behöva
så mycket vård/omsorg som på ett äldreboende. Enligt Äldreboendedelegationen föreslogs upprättandet av trygghetsboende men inget stöd för själva
byggandet. (Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012).
Det är kanske just valfriheten som är en nackdel, eller bristen på valfrihet för de
äldre personer som har olika ekonomiska men även funktionella förutsättningar, när det gäller att välja mellan olika boendealternativ (Wijk 2012).
Står vi inför samhällsförändringar som vi bör ta hänsyn till?
Ja absolut, befolkningssituationen. SBC:s prognoser visar på att vår befolkning
kommer att öka och de som är 65+ och äldre kommer att gå från 1,6 miljoner till
2,6 miljoner till år 2050 och att var fjärde person kommer att vara över 65 år.
Andelen äldre som är över 80 år kommer att öka kraftigt efter 2020 och enligt
prognosen vara så pass många som en tiondel av befolkningen. Dessa bor till
största delen på landsbygden (Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012). En stor
utmaning för landets kommuner som därmed kommer att ha ökade ekonomiska
kostnader.
Dessa prognoser visar även männens genomsnittsålder ha börjat öka vilket
betyder att vi förmodligen kommer att se färre ensamboende kvinnor.
(Abramsson, M. Sandstedt, E. 2012) Något som man bör ta hänsyn till i
byggandet av exempelvis särskilt boende som idag oftast är anpassat till
singelboende.
Kan vi lära något från våra grannländer om hur vi skall se på de äldres
behov och de bostäder vi skall erbjuda dem?
I Danmark, Tyskland och Holland finns det flertalet bogemenskaper, eller så
kallade gruppinitiativ (Kärnekull 2011). I Freiburg och Fübingen finns ca 500
sådana bostadsprojekt, men även i Hamburg och Berlin är grupprojekt och
bogemenskaper vanliga, så väl för seniorer men även andra åldersgrupper
(Kärnekull 2011).
De danska ”bofælleskaben” har gemensamma lokaler med kök och de som
flyttar in är inställda på att samarbeta. Dessa boende har kommit till på eget
initiativ. Det är en stor skillnad mellan Sverige och Danmark när det gäller
synen på gemenskap. Hos oss fokuserar vi på anställda och service medans
man i Danmark ser gemenskapen i boendet och de informella nätverken som
en väg till trygghet. (Kärnekull 2011). När man blir sjuk eller på något annat sätt
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är i behov av hjälp tar man hjälp av kommunen och får tillgång till hemtjänst
som alla andra äldre (Kärnekull 2013).
Föreningen Russinet i Kvarteret Spoletorp Norra i Lund är ett exempel på
bogemenskap liknande Danmark. En ekonomisk förening med blandat boende.
Dock inga hemmavarande barn. Kärnan i boendet är gemen-samma måltider
och arbetsgemenskap i olika arbetsgrupper med budgetansvar där man tar
hand om fastigheten och boendemiljön. Ett gott exempel av bogemenskap även
för Sverige (http://russinetilund.dinstudio.se).
Bygga för seniorer – en framtidsinvestering
Attraktiva seniorbostäder är en viktig pusselbit, sådana som kan upplevas
attraktiva för den tredje och fjärde åldern. Ju fler som vågar tänka på sitt
boende som äldre och bestämmer sig för att anpassa sitt boende i tid, desto
bättre! Var och en som väljer att flytta till en bostad som fungerar bra också på
äldre dagar gör både sig själv, sina närmaste och samhället en stor tjänst. En
bra bostad ska ge tillfälle till kontakt och samspel med andra människor.
Forskningen kring hjärnan och hälsan visar hur viktigt det är med social
stimulans i vardagen. Den stora utmaningen blir att erbjuda bostäder som
seniorer och pensionärer väljer att flytta in i.
Många pensionärer har låga pensioner och kan känna oro över en ökad
kostnad. Men många ser det som en trygghetsfaktor att veta vad månadskostnaden blir och därmed slippa oro sig över eventuella renoveringar eller
lagningar om något går sönder i/på huset.

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

kommunalt ägande och drift

-

kommunalt ägande/privat drift

-

privat ägande/kommunal drift

-

privat ägande och drift

-

kooperativt ägande.

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

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

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

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

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

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

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

ge en meningsfull dag

-

aktivera och stimulera

-

försöka bibehålla och förbättra olika funktioner

-

förhindra eller fördröja annat behov av vård

-

stödja och avlasta anhöriga.

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

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

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

-

organisationsförändringar för att frigöra tid som kan läggas på
utevistelser

-

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

-

till aktiviteter inne och ute

-

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

-

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

-

övrig personal när det gäller förändringar i trädgården.

-

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

-

gemensamma arbetsdagar där personal och boende under trivsamma
arbetsformer träffas i

-

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

-

kan är med och övriga är delaktiga genom att titta på

-

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

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

-

en idébank med en samling tips på uteaktiviteter året runt.

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

Inventera de utemiljöer som ligger i angränsning till våra olika boenden

-

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

-

och ett bredare aktivitetsutbud

-

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

-

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

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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

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

Äldreboende

Demens Övrigt

Borgholm

0,69

0,74

Kalmar

0,6

0,7

Samordnare ingår

Emmaboda

-

-

Behov styr

Mörbylånga 0,6

0,8

Hultsfred

0,6

0,7

Västervik

-

-

Nybro

0,65

0,75

Torsås

0,6

0,64

Mönsterås

-

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

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

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

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

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

-

rättigheter

-

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

-

värnar personen med demenssjukdoms självbestämmande och
möjlighet till medbestämmande

-

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

-

demenssjukdom så önskar

-

möter personen med demenssjukdom i dennes upplevelse av världen.

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

Personcentrerad omvårdnad

-

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

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

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

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

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

små vardagliga/individuella aktiviteter

-

vernissage

-

kafferep

-

målning

-

50-/60-tals tema.

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

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

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

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

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

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

-

Måndagsklubb med enkelt kortspel och samtal

-

Dans ett par gånger under året

-

Kroppkakor på varje enhet en gång om året

-

Underhållning på flera ställen varje månad

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

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

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

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

Kategori

Anställningar Personer

Omräknat
heltider

Aktivitetssamordnare

2

2

1,000

Rehab.ass

1

1

1,000

Undersköterska

74

74

62,689

Undersköterska natt

23

23

16,267

Samordnare

3

3

2,800

Vårdbiträde

48

48

39,660

Vårdbiträde natt

1

1

0,658

Summa centrum

152

152

124,074

Undersköterska

46

46

37,893

Undersköterska natt

6

6

4,230

Vårdbiträde

24

24

18,921

Vårdbiträde natt

2

2

1,449

Summa mellersta/y

78

78

62,493

Undersköterska

54

54

44,375

Undersköterska natt

12

12

9,051

Vårdbiträde

36

36

29,956

Summa norr

103

103

84,382

Summa totalt i verksamheten

333

333

270,949

Enhet: Äldreomsorg centrum

Enhet: Äldreomsorg
mellersta/ytter

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

23 sjuksköterskor

-

4 arbetsterapeuter

-

4 sjukgymnaster

-

2 rehabassistenter

De ovan nämnda arbetar inom följande verksamheter:
-

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

-

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

-

Hjälpmedel – utprovas och utlämnas efter behovsbedömning.

-

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

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

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

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

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

(tabell: Årsbokslut Borgholms kommun 2017)

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

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

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

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

1 enhetschef hälso- och sjukvårdsverksamheten, rehabenheten

-

1 enhetschef förstärkning på Ekbacka 5–6

-

1 enhetschef OFN (Omsorg om Funktionsnedsatta)

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

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

-

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

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

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

1 på 6 veckor

Ekbacka 4

0

Ekbacka 5

1 på 4 veckor

Ekbacka 6

1 på 8 veckor

Strömgården

1 på 4 veckor (max)

Soldalen

1 på 4 veckor

Åkerbohemmet Ängen

0

Åkerbohemmet Hagen

1 på 4 veckor

Åkerbohemmet Lunden

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

0

Hemtjänst Böda

1 på 8 veckor

Hemtjänst Löttorp

1 på 4 veckor

Hemtjänst Källa/Persnäs

1 på 8 veckor

Bemanningsenheten

1 på 4 veckor

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

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

-

Utbildning i demens och bemötande.

-

Man efterfrågade mer kunskapsdelning inom personalgruppen.

-

Lättillgängliga och närvarande chefer efterlystes.

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

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

-

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

-

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

Förankra arbetet i personalgruppen och uppåt.

-

Se till att alla får relevant kunskap.

-

Motivera och uppmuntra till ett hälsofrämjande arbetssätt.

-

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

Personalens åtagande är att:
-

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

-

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

-

Lyfta och bekräfta de resurser som finns i gruppen.

-

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

-

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

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

kompetens och utveckling

-

medarbetarskap

-

arbetsmotivation.

-

arbetssätt och mål.

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

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

Undersköterskor, 149 st.

-

Vårdbiträde, 58 st.

-

Sjuksköterskor, 25 st.

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

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

vanligast förekommande arbetsuppgifter samt andra arbetsuppgifter

-

bedömning av sin egen kompetens

-

intresse av att arbeta med andra arbetsuppgifter

-

eventuella fritidsintressen som kan användas inom verksamheten

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Digitaliseringsstrategin är beslutad i kommunstyrelsen.

-

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

-

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

-

Digitala larm för Ekbacka 5 och 6 är under upphandling.

-

Avtal med Tieto är omförhandlade till ett lägre pris.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

sova gott om natten-kamera

-

trygg hemma-armband

-

bildsamtal

-

nyckelfritt lås

-

trygg utomhus-armband

-

65

-

hälsoarmband

-

sensorer och artificiell intelligens-sensorer.

Karlskrona
Karlskrona var en av fem finalister i Sveriges Digitaliseringskommun 2017.
Bland annat har man tagit fram en visningslägenhet. I en visningsmiljö, eller
inspirationsmiljö, kan personal, användare och anhöriga se, prova och få
information om digital teknik, hjälpmedel och konsumentprodukter som kan vara
ett stöd i vardagen. Flertalet kommuner har tagit fram visningsrum eller
lägenhet. Karlskronas “Visbo” har sensorer som bland annat känner av om
ytterdörren är stängd eller kaffebryggaren avstängd. Lägenheten har inretts
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med sådant som är lätt att hitta i handeln men även hjälpmedel som man kan få
i kontakt med vården. Idéen med visnings-/ inspirationslägenheten är att visa på
produkter och hjälpmedel som gör att man kan bo kvar hemma längre.
Testbädd av välfärdsteknik
En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg där företag i samverkan
med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i
praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbäddar är viktiga för att
utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, och tjänster
som kan bidra till att öka kvalitén inom hälso- och sjukvård.
Trollhättans stads omsorgsförvaltning har fått 500 000 kr av Vinnova för att
utveckla och driva testbäddsverksamhet. Fokus ligger på att öka
självständigheten, delaktigheten och tryggheten hos omsorgstagarna genom
innovativa och digitala lösningar.
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5 Behovsanalys
Gruppering behov utifrån dialogmöten/workshop
Generellt handlar behoven om att se individen. Våra respondenter vill fortsätta
livet som man är van vid och ha frihet att välja såväl boende, vård/omsorg som
aktiviteter. Att bestämma själv.
Vården ska anpassas till individen och dess behov med en helhetssyn på
människan. Det är viktigt att bli sedd! Det gäller även att kommunen som
arbetsgivare ser sin personal. Kommunens folkhälsostrategi som är
antagen av kommunfullmäktige är viktig i ett långsiktigt perspektiv. Med tanke
på att vi har Sveriges äldsta befolkning borde ett mål kanske vara att ha landets
mest nöjda och friska äldre, en positiv image att förknippas med.
Att få göra det man tycker är roligt i grupp och/eller individuellt. Aktiviteter och
träning ska vara modern och anpassad till den nya generationen. Det vill säga
utvecklande och intelligenta.
Här nedan redovisas de prioriterade svaren från dialogmöten grupperade i
följande områden:

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

öka självbestämmandet i hjälpen och stödet

-

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

-

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

-

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

-

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

-

verka för goda kommunikationer för de äldre i kommunen

-

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

-

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

-

utveckla konceptet “generationer i samverkan”.

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

skapa attraktiva arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter

-

marknadsföra äldreomsorgen som arbetsgivare

-

skapa goda ambassadörer för äldreomsorgen

-

skapa en struktur för löpande kompetensutveckling

-

följa och förändra kompetenskraven för att möta framtidens behov

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Utreda varför inte valideringen fungerar och vad som krävs för detta.
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7 Förslag på lösningar/åtgärder
BOENDE/BOENDEMILJÖ
att uppdra till fastighetsavdelningen att ta fram en tydlig
äldreboendestrategi och tillhörande plan som ska utgå från beredningens
arbete och innehålla bland annat följande: befolkningsutveckling, platsbehov,
befintliga kommunala boenden, status och renoveringsbehov, behov av
nyetableringar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller Att vi möter behoven inom
exempelvis 5, 10 respektive 20 års framförhållning.
Redovisas till KS 2020-01-29
att uppdra till tillväxtenheten att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig
mark och därefter ev. detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende.
Detta ligger sedan till grund för äldreboendestrategin som är ett långsiktigt
styrdokument. Det är viktigt att inventeringen görs geografiskt med hela
kommunen i fokus. Närhet till service är betydelsefull.
Redovisas till KS 2019-06-25
att uppdra till tillväxtenheten att främja möjligheten till privata initiativ
genom markanvisningar och/eller ge förslag på lämpliga kommunala
fastigheter. Redovisas till KS 2019-09-24
att uppdra till socialförvaltningen att sammanställa en kravlista inför ev.
upphandling av byggandet av nya särskilda boendeplatser.
Kvalitetskriterier som är viktiga för vår kommun (utöver priset); antal platser på
boendet (utifrån det långsiktiga behovet); krav på utemiljö; m.m.
Redovisas till KS 2019-09-24
att socialförvaltningen aktivt verkar för privata initiativ. LOV inom
äldreomsorgen ska utvecklas och inkludera särskilda boenden för att klara
framtida behov. Socialförvaltningen ska sammanställa tydliga kvalitetskrav vad
gäller hemtjänsten, särskilda boenden och demensboenden. Dessa krav ska
gälla den egna verksamheten och eventuellt intresserade privata företag.
Intraprenad ska uppmuntras.
att uppdra till fastighetsförvaltningen att inventera våra befintliga boendes
utemiljöer som ett första steg och underlag till ett större projekt liknande
Västerås “Framtidens trädgårdar”. Redovisas till KS 2019-06-25
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att uppdra till socialförvaltningen under 2019 att ta fram underlag
inklusive budget för att genomföra ett pilotprojekt liknande “Framtidens
Trädgårdar” på ett lämpligt SÄBO i kommunen. Målet är att utveckla
samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimulerar till
utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistelser med aktiviteter
och mer möjlighet till självständighet exempelvis tack vare sensorer.
Redovisas till KS 2019-12-17
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VÅRD/OMSORG
att föreslå kommunfullmäktige att vi i Borgholms kommun inte använder
oss av termen brukare och ge i uppdrag till socialförvaltningen att termen
byts ut. Förslaget är att det ersätts med omsorgstagare och/eller
hemtjänsttagare.
att uppdra till kommunchefen att tillsätta en tjänst som äldrekonsulent
med bl.a. dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om
kommunala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet;
planera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social
gemenskap genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan;
omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under
kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet.
Samt uppdra till budgetberedningen att avsätta medel från 2020.
att uppdra till kommunikatör i samarbete med socialförvaltningen att ta
fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut
till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu.
Information efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. Senast 2019-0331 (Färdig/leverans till äldreveckan, v 16)
att uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att genomföra
pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare 2 gånger/vecka.
Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett socialt sammanhang, ett
förebyggande arbete för att hålla våra äldre friska och att de kan fortsätta bo
kvar hemma. Hemtjänsttagarna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig
till träningen. Projektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott
implementeras det i övriga hemtjänstområden.
Samt uppdra till socialförvaltningen/hemtjänsten i norr att redovisa projektplan
samt budgetförslag till KS 2019-03-26. Den föreslagna planen beaktas i
budgetberedningens arbete för 2020.
att uppdra till kultur- och fritidsutskottet att ta fram riktlinjer för
aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt uppdra till budgetberedningen att avsätta
50 000 kr från och med 2020. Rapporteras till KS 2019-06-25
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att uppdra till socialförvaltningen att utöka möjligheten för valfrihet när
det gäller val av mat så att det finns två rätter att välja mellan samt utökat
salladsbord. Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till
KS 2019-04-30
att uppdra till socialförvaltningen (att ge uppdrag till äldregruppen) att se
över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och
träffpunkterna. Rapporteras till KS 2019-09-24
att ge i uppdrag till socialförvaltningen att tillgodose personalen i
hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga mat hemma hos
hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har exempelvis en utbildning som
heter för “Mat på 20 min” som är en utbildning för personal inom hemtjänsten.
Medel tas ur befintlig ram 2019. samt uppdra till budgetberedningen att avsätta
50 000 kr från och med 2020.
att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att ta kontakt med ICA Öland
för att tillsammans informera mer om det hemsändningsbidrag som finns
idag och som bör kunna utföras även på östra Öland.
att ge socialförvaltningen i uppdrag att identifiera ytterligare lämpliga
orter utöver de befintliga för träffpunktsverksamhet för våra äldre, med
möjlighet att umgås och äta mat tillsammans. Möjliga platser är t.ex. Rälla,
östra sidan, Soldalen och Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är
tillgängligheten och kommunikationer till träffpunkten.
Förslag lämnas till KS 2019-09-27
att uppdra till socialförvaltningens verksamhetschef i samarbete med
utbildningsförvaltningens verksamhetschef att utarbeta övergripande
ramar för ett aktivitetsprojekt samt att uppdra till budgetberedningen att
årligen avsätta 360 000 kr (30 000 kr/boendeavdelning) som används som för
aktiviteter och för att främja generationer i samverkan. Avdelningarna
återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de boende som har
genomförts.
att uppdra till kommunchefen att verka för en annan typ av lösning för
kollektivtrafik på landsbygden eftersom den som finns idag inte fungerar bra
för vår kommun som skiljer sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.
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att uppdra till äldrekonsulent att skapa informations- och dialogtemadagar
för äldre i samband med äldreveckan.
Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre dar är för
många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget att öka och
sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre dagar. Både för att
förebygga illabefinnande i samband med flytten men också för att förutse och
bemöta den äldre personens särskilda behov när det är dags att byta boende är
den grundläggande principen för en personcentrerad vård och omsorg. Att utgå
från den äldres individuella behov och önskemål är den mest betydelsefulla
faktorn för om den äldre upplever flytten som något positivt eller negativt - med
andra ord, om man upplever att man flyttar till något eller från något.
samt uppdra till budgetberedningen att avsätta medel i budget från 2020.
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PERSONAL
att uppdra till socialförvaltningen att avskaffa alla ofrivilliga delade turer
till den 31 december 2020.
att uppdra till socialförvaltningen att inventera nuvarande och framtida
behov vad gäller kompetensutveckling bland personal. Behov av individuell
kompetensutveckling ska vara en fast del av medarbetarsamtal och kopplad till
lönesamtal/löneutvecklingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska
ligga hos enhetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida
kompetensbehov ska ligga hos förvaltningschefen.
att uppdra till socialförvaltningen att utifrån personalenkäten ”Upplevelse
av kompetens och fortbildning” (av Erik Nyberg daterad 2018-10-07)
upprätta åtgärder/handlingsplaner. Återrapportering till KS 2019-08-27.
att uppdra till äldreomsorgschefen tillsammans med personalavdelningen
att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på
bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar sig
själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. Fullmäktige
får årligen återrapportering om arbetet. Samt uppdra till budgetberedningen att
avsätta en pott på 500 000 kr/år under 5 år.
att uppdra till kommunchefen tillsammans med personalavdelningen att
öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och
sprida det positiva som personalavdelningen försöker åstadkomma inom
kommunen. Detta för att få delaktighet och samsyn vad det gäller att
uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det egna
individuella ansvaret.
att uppdra till personalavdelningen att utreda möjligheten och kriterier för
ersättning under praktiktiden. Rapporteras till KS 2019-06-25.
att uppdra till socialförvaltningen och personalavdelningen ta fram
riktlinjer för bidrag till arbetsskor. Samt att uppdra till budgetberedningen att
avsätta ca 200 000 kr/år från 2020.
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DIGITALISERING/VÄLFÄRDSTEKNIK
att ge i uppdrag till näringslivsutvecklaren att arbete för att göra
Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för välfärdsteknik
tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag.
En första återkoppling till KS 2019-05-28.
att ge i uppdrag till socialförvaltningen att skapa ett visningsrum med
exempel på välfärdsteknik i hemmet. Att återkomma med projektplan och
kostnadsberäkning till KS 2019-09-27
att ge uppdrag till socialförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen (generationer i samverkan) att skapa en årlig mässa
alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för att sprida
kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp teknik och
hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.
att ge i uppdrag till socialförvaltningen och e-hälsosamordnaren att
utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om
välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms kommun
till KS. (Direktivet beräknas redovisas senast i mars 2020.) Utifrån det kan
uppdrag om skarpare mål sättas och det fortsatta arbetet med välfärdsteknik i
Borgholms äldreomsorg arbetas fram.
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Bilaga 1 – Sammanställning medborgarträffar
Bilaga 2 – Rapport enkätundersökning kompetens
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Reviderad förbundsordning
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning har tagits fram som ersätter tidigare antagen
förbundsordning, daterad den 15 november 2017.
Borgholm och Mörbylånga kommuner har över tid varierat mellan att ha en gemensam
säkerhetssamordnare anställd inom Ölands kommunalförbund och att ha en
säkerhetssamordnare anställd i respektive kommun.
För ca 15 år sedan anställdes en gemensam säkerhetssamordnare med placering vid
Räddningstjänsten. Med tiden kom insikten att det var effektivare att ha
säkerhetssamordnaren närmare verksamheten. Samordnaren placerades i Borgholm på
en delad tjänst (50% säkerhetssamordning, 50% annat arbete), och Mörbylånga gjorde
en liknande lösning. 2018 anställdes på nytt en gemensam säkerhetssamordnare i
Räddningstjänsten, men redan nu ser vi att merparten av arbetet måste göras närmare
kommunerna. Båda kommunerna har varit tvungna att avsätta tid för arbete som den
gemensamma säkerhetssamordnaren genom sin placering inte kunnat utföra.
För en effektiv säkerhetssamordning krävs god kännedom om den egna kommunen,
inklusive individkännedom om relevant personal. Detta har varit svårt att leverera från
den gemensamma plattformen. Alla funktioner finns inte i en liten kommun, utan man
måste veta vem-gör-vad. Utan individkännedom blir det svårt att få tillgång till
nödvändig information, att kalla till möten, och att överhuvudtaget att göra praktiskt
arbete i kommunen. Säkerhetssamordnaren har använt en (eller ett fåtal) kontakter in i
kommunen. Detta har inneburit att strategiskt arbete från den gemensamma
säkerhetssamordnaren ändå måste omsättas i praktik i kommunen vilket medför
dubbelarbete.
Under 2019 och början av 2020 ska alla kommuner göra väldigt många leveranser till
staten. Dels har beredskapen i landet som helhet höjts, vilket ökar bördan även för
kommunerna. Säkerhetsskyddsklassning, säkerhetsskyddsanalys och krigsplaceringar är
nya arbetsuppgifter som dessutom kräver god personkännedom i kommunen. Dels är
det året efter allmänna val då många leveranser normalt ska göras. Risk- och
sårbarhetsanalys, utbildnings- och övningsplan, och nya styrdokument för extraordinära
händelser ska alltid göras året efter allmänna val. Behovet av en säkerhetssamordnare är
därför extra stort. Över tid bedöms behovet till mer än 50% i kommunerna men inte så
mycket som en heltid.
Delar av säkerhetsarbetet hamnar med nödvändighet på andra funktioner/personer än en
säkerhetssamordnare (oavsett placering) i kommunen. Vissa delar måste göras av
kommunchefen, av en kommunikatör och framför allt av utförare av samhällsviktiga
tjänster (vård och omsorg, VA, fastighet mm). Rent budgettekniskt är det därför enklare
att kunna nyttja de statliga medlen för extraordinära händelser respektive
säkerhetsskyddsarbete där de verkligen används (där arbetet utförs) i kommunen.
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Med anledning av detta föreslås att förbundsordningen för Ölands kommunalförbund
omarbetas så att säkerhetssamordningen utgår ur förbundsordningen. Detta föreslås
träda i kraft from 2020-01-01.
Ny skrivning gällande § 2 – Ändamålsparagrafen:
Säkerhetssamordning – skrivningen stryks.
Ny skrivning gällande § 13 – Kostnadstäckning.
Säkerhetssamordning – skrivningen stryks.
Ny skrivning gällande § 14 – Budgetprocess.
Budgetförslag ska fastställas innan maj månads utgång.
Förslag till beslut
1. Godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Ölands
kommunalförbund.
2.

Överlämna den reviderade förbundsordningen till medlemskommunerna
för godkännande.

3.

Den reviderade förbundsordningen ska träda i kraft den 1 januari 2020.

Jens Odevall
Förbundschef

Fattat beslut expedieras till:
Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
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FÖRBUNDSORDNING FÖR
ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND
Med bilaga 1 ”Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion”.
§1
Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Borgholms och Mörbylånga kommuner.
§2
Ändamål
Förbundet har till ändamål att samverka i frågor som är av gemensamt intresse för
de ingående kommunerna, inom de områden som anges i förbundsordningen.
Kommunalförbundets syften är att stärka medlemskommunerna genom effektivt
resursutnyttjande inom följande arbetsområden:
Besöksnäringsfrågor
-Turistbyråverksamhet
-Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och
utvecklingsfrågor
-Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/destinationsbolag
Räddningstjänst
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller annan
författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska
också ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder
förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som
åvilar förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.
Säkerhetssamordning
Kommunalförbundets ansvar för risk- och informationssäkerhetssamordning för
de ingående förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska leda och ha ett
samlat ansvar för kommunernas risk- och informationssäkerhetsarbete så som det
formuleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt förordning
(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

Jörgen Samuelsson
Tfn: 0485-887 04

1 (7)

309

2019-05-07

Dessutom ska kommunalförbundet stödja kommunernas arbete med
informationssäkerhet utifrån reglerna i dataskyddsförordningen och andra lagar
som är tillämpliga inom området.
§3
Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Ölands Kommunalförbund och har sitt säte i
Mörbylånga kommun.
§4
Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.
§5
Organisation
Kommunalförbundet ska vara ett förbund med förbundsdirektion. Direktionen kan
tillsätta utskott eller andra beredningsorgan.
§ 5a
Förbundschef
Kommunalförbundets koppling till medlemskommunerna och deras
organisationer säkerställs genom att förbundsdirektionen utser en av
medlemskommunernas kommunchef som förbundschef i kommunalförbundet.
Uppdraget som förbundschef ska alternera mellan medlemskommunerna.
Tidsperiod för uppdraget ska sammanfalla med mandatperiod.
Den medlemskommun som under mandatperioden innehar ordförandeskapet i
förbundsdirektionen ska utse förbundschef.
Den kommunchef som ej är förbundschef ska vara biträdande förbundschef.
Förbundschefen är chef och personalansvarig för kommunalförbundets samtliga
verksamhetsområden.
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§ 5b
Administrativ organisation
Medlemskommunerna ska bistå med stöd till kommunalförbundet genom
ekonomi- och kansliadministration (Mörbylånga kommun), personaladministration
(Borgholms kommun) och IT-drift (Borgholm).
Kommunalförbundet ska ersätta kommunera för ovanstående tjänster enligt
självkostnadsprincipen. Kommunerna fakturerar kommunalförbundet för
uppkomna kostnader.
Kommunalförbundet ansvarar för IT-investeringar och ska ha pengar för detta i
sin budget.
§6
Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen ska bestå av tio ledamöter och tio ersättare. Direktionen utgör
räddningsnämnd för medlemskommunerna.
Borgholms kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Mörbylånga
kommun utser fem ledamöter och fem ersättare för varje mandatperiod.
Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna.
Tidperioden för ett ordförandeskap är en mandatperiod.
Arbetsutskott
Inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott som har som uppgift att
bereda ärenden som ska behandlas av förbundsdirektionen. Arbetsutskottets
uppgifter i övrigt regleras i förbundsdirektionens reglemente.
Den medlemskommun som ej innehar ordförandeskapet i förbundsdirektionen
föreslås representeras av förste vice ordföranden och andre vice ordföranden i
arbetsutskottet.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras
tjänstgörningstid skall bestämmelserna i 9 kap. 3, 4, 7 §§ kommunallagen
tillämpas.
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§7
Initiativrätt
Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av
1.

medlemskommunerna genom dess fullmäktige och kommunstyrelse,

2.

av ledamot i förbundsdirektionen,

§8
Närvarorätt
Förbundsdirektionen får besluta att en förtroendevald i medlemskommunerna som
inte är ledamot eller ersättare i förbundsdirektionen ska få närvara vid direktionens
sammanträde och delta i överläggningarna men inte i beslutet.
§9
Revision
Kommunalförbundet ska ha 2 revisorer och 2 revisorsersättare. Borgholms
kommun utser två revisorer och två revisorsersättare för varje mandatperiod,
samråd ska ske med Mörbylånga kommun innebärande att en revisor och en
revisorersättare ska hämtas från var och en av medlemskommunerna.
§ 10
Tillkännagivande om justering av protokoll
Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets digitala anslagstavla som ska finnas på
kommunalförbundets webbplats. Medlemskommunerna får hänvisa genom
länkning till kommunalförbundets digitala anslagstavla på sina egna webbplatser .
§ 11
Lån, borgen m m
Förbundet får uppta lån och ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser intill ett
högsta sammanlagt belopp om 10 000 000 kronor.
§ 12
Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna anslagit till
förbundsverksamheten de tre senaste åren.
Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar
som föranleds av förbundets upplösning.
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§ 13
Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt,
täckas av anslag från förbundsmedlemmarna.
Förbundsmedlemmarnas anslag ska betalas, i förskott, kvartalsvis till förbundet.
Kostnaderna ska fördelas enligt fastställd budget i förhållande till medlemskommunernas invånarantal per den 1 januari året innan budgetåret med följande
undantag; Turism, besöksnäring och marknadsföring kostnadsfördelas 50/50.
Kostnader för säkerhetssamordning täcks i första hand genom att den statliga
ersättningen som betalas av Myndigheten för samhällskydd och beredskap till
kommunerna överförs till kommunalförbundet och att överskjutande kostnader
fördelas 50/50.
Fördelning av eventuellt uppkomna underskott ska fördelas på samma grunder.
Fördelning av eventuella underskott i av förbundet ägda bolag ska ske med hälften
vardera.
§ 14
Budgetprocess
Förbundsdirektionen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget
ska kommuniceras med kommunstyrelserna i medlemskommunerna och fastställas
av förbundsdirektionen innan maj månads utgång.
§ 15
Styrning och insyn
Förbundsdirektionen ska tillse att fullmäktige i respektive medlemskommun får
yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.
Kommunstyrelsen i respektive kommun ska genom förbundsdirektionen och
förbundschefen/biträdande förbundschefen löpande hållas informerade om
förbundets verksamhet.
Allmänheten ska ges rätt att ställa frågor om årsredovisningen i samband med det
sammanträde då förbundsdirektionen behandlar årsredovisningen. Möjligheten
ska annonseras minst en vecka innan sammanträdet och skriftliga frågor ska
kunna skickas in i förväg. Frågor ska också kunna ställas muntligt direkt vid
sammanträdet under en allmänhetens frågestund då även de skriftliga frågorna
besvaras.
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§ 16
Ersättning
Ersättning till förtroendevalda i Ölands Kommunalförbund ska utgå enligt av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun fastställda regler.
§ 17
Utträde m m
I fråga om förbundets likvidation och upplösning tillämpas 3 kap 26 §
kommunallagen. Om förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap ska förbundet
träda i likvidation tre år efter uppsägningen. Likvidation verkställs av direktionen i
egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i
12 § angivna fördelningsgrunden gälla.
När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller
på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får tillfälligt fortsättas om det
behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar
för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
När likvidationsuppdraget är fullgjort ska direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta vården av de handlingar som tillhör
förbundets arkiv.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som
förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andre
förbundsmedlemmen inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av
ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas.
§ 18
Tvist
Vid tvister mellan förbundet och medlem ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, tvisten avgöras i allmän domstol.
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§ 19
Ändring eller tillägg till förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.
Denna förbundsordning ersätter förbundsordning för Ölands Kommunalförbund
gällande från och med 2018-01-01 och träder i kraft 2020-01-01.
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Bilaga 1 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund

Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion
Utöver det som föreskrivs om förbundsdirektionen i kommunallagen och förbundsordningen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Förbundsdirektionens mandatperiod är 4 år och börjar 1 januari året efter det
år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
§ 1 Allmänt om förbundsdirektionens uppgifter
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela förbundets verksamheter, utveckling och ekonomi.
Förbundsdirektionen leder och samordnar förbundets verksamheter med avseende på planering, genomförande och uppföljning.
Förbundsdirektionen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och återrapportera till medlemskommunerna.
Förbundsdirektionen ansvarar för de uppgifter som beskrivs i förbundsordningen och i detta reglemente.
Utöver detta ansvarar förbundsdirektionen för de uppgifter som framgår av
Kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
§ 2 Lednings- och styrfunktionen
I förbundsdirektionens lednings- och styrfunktion ingår:


Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den verksamhet förbundet svarar för.



Leda och samordna Räddningstjänsten. Förbundsdirektionen fullgör de
ingående kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor, samt övrig speciallagstiftning.



Leda och samordna besöksnäringens utveckling på Öland.



Leda och samordna det internationella arbetet.



Besluta om den egna förvaltningens organisation.
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§3
Direktionen har ansvar för att det finns ett system som säkerställer att hänsyn
tas till nedanstående perspektiv vid beredning och beslutsfattande inom kommunalförbundet.


Folkhälsa



Trygghet och säkerhet



Funktionshinder



Integrering



Jämställdhet



Arbetsmiljö



FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna



Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna

§ 4 Ekonomisk förvaltning
Förbundsdirektionen skall ha hand om förbundets medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.
I uppgiften ingår också att bevaka att förbundets inkomster inflyter och att betalningar görs i god tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar.
Förbundsdirektionen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning.
I denna uppgift ingår bland annat följande.
 Svara för att förbundet följer lagar och övriga antagna styrdokument
inom ekonomiområdet.
 Utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering
och uppföljning för ökad effektivitet.
 Underhåll och förvaltning av förbundets egendom.
 Se till att förbundets försäkringsskydd är fullgott.
 Ansvar för förbundets stiftelser.

§ 5 Arbetsgivarpolitiken
Förbundsdirektionen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. Detta innebär bland annat
följande.




Formulera förbundets arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande dokument som behövs för tillämpningen.
Genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandla på förbundets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt.
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Besluta om stridsåtgärd.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare
och dess arbetstagare.
Anställa förbundschef och biträdande förbundschef.
Besluta om frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för förbundets anställda.
Fullgöra arbetsmiljöansvaret för förbundets anställda.
Fullgöra förbundets skyldigheter vad gäller anordnande av företagshälsovård för förbundets anställda.

§ 6 Övrig förvaltning
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för förbundet enligt arkivlagen
(1990:782).
Förbundsdirektionen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen
och ska utse personuppgiftsombud för sin verksamhet.
§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Förbundsdirektionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som finns
i lag, förordning, andra föreskrifter, förbundsordning samt detta reglemente.
Förbundsdirektionen och förbundschef/biträdande förbundschef ska löpande
informera respektive kommunstyrelse om förbundets verksamhet och ekonomisk ställning.
§ 8 Förbundsdirektionens sammansättning
Förbundsdirektionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.
Förbundsdirektionen väljer vid mandatperiodens första sammanträde ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.
Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna.
§ 9 Ordförandens övergripande ansvar och uppgifter
Ordföranden ska följa frågor av betydelse för kommunalförbundet utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor.
Ordföranden ska främja samverkan mellan förbundsdirektionen och medlemskommunerna.
Ordföranden ska representera förbundet vid uppvaktningar och i olika externa
sammanhang.
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Förbundsdirektionens arbetsformer
§ 10 Närvaro och yttranderätt
Ledamöter och ersättare har alltid rätt att närvara vid direktionens sammanträden. Dessutom ska förbundschef och vice förbundschef närvara vid sammanträdena samt övriga chefer som förbundschefen beslutar.
Rätt att delta i överläggningen har ledamöter, ersättare, förbundschef, vice
förbundschef samt övriga chefer som är närvarande efter förbundschefens
beslut. Revisor i kommunalförbundet har rätt att yttra sig vid behandling av
revisionsberättelse och årsredovisning samt i frågor som rör revisorernas egen
förvaltning. Direktionens sekreterare har rätt att yttra sig i frågor som rör beslutens laglighet.
§ 11 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten kallas in för att tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock
alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att
utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden per år med arvode.
§ 12 Växeltjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende för åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
§ 13 Protokollsanteckning
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
§ 14 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in ersättare.
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§ 15 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 16 Tidpunkt för sammanträden
Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. Sammanträden ska minst hållas i mars, juni, september och december
månad.
Sammanträde ska hållas också om en tredjedel av förbundsdirektionens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
Den nyvalda förbundsdirektionen sammanträder första gången i början av januari månad året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Ålderspresidenten (den som varit ledamot i kommunalförbundet längst tid)
sammankallar den nya förbundsdirektionen och är ordförande till dess att ny
ordförande har valts.
Om särskilda skäl finns får ordföranden efter samråd med presidiet ställa in
eller ändra tidpunkten för sammanträde.
Ordförande ska snarast och minst en vecka före det planerade sammanträdet
anslå beslutet om ändringen på medlemskommunernas anslagstavlor samt
meddela beslutet till varje ledamot och ersättare.
§ 17 Kallelse till sammanträde
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
För sammanträde gällande budget ska kommunallagens regler om kungörelse
tillämpas. Offentlighet gäller både överläggning och beslut gällande budget.
Kallelsen ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare senast sex dagar
före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Varje ledamot och ersättare ska
före sammanträdet ha tillgång till förslag till beslut eller yttrande i varje ärende
som upptas i föredragningslistan. Ordföranden bestämmer i övrigt vilka handlingar som ledamöter och ersättare ska ha före sammanträdet.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
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§ 18 Yrkanden
Förslag eller yrkanden ska lämnas skriftligen.
När förbundsdirektionen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Därefter får inte något yrkande ändras eller
återtas.
§ 19 Protokoll och justering
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Det omedelbart justerade beslutet bör under, eller i omedelbar anslutning till
sammanträdet skrivas under av ordföranden och justerande ledamot.
Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering.
§ 20 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren innan protokollet har justerats.
§ 21 Delgivning
Delgivning med direktionen sker med ordföranden, sekreteraren eller annan
anställd som direktionen bestämmer.
§ 22 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer.
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.
Utskott
§ 23 Arbetsutskott
Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott som även är förbundets budgetberedning och personalutskott.
Arbetsutskottet består av ordföranden, förste vice ordföranden och en andre
vice ordföranden, enligt § 8 detta reglemente, samt tre personliga ersättare.
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§ 24 Arbetsutskottets uppdrag
Arbetsutskottet ska





Fatta beslut enligt delegering från förbundsdirektionen.
Bereda ärenden och lämna förslag till beslut i ärenden som ska beslutas av förbundsdirektionen.
Ansvara för information gentemot allmänheten exempelvis i form av
pressträffar.
Bevaka och rapportera till direktionen om händelser i omvärlden av betydelse för kommunalförbundet.

§ 25 Utskottets ordförande
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan
ledamot som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter.
§ 26 Sammanträden
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl finns får ordföranden ställa in eller ändra tidpunkten för
sammanträde.
§ 27 Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid arbetsutskottets sammanträden.
Arvode eller ersättning utgår inte till ej tjänstgörande ersättare.
§ 28
Reglementets §§ 11-20 ska i tillämpliga delar också gälla för arbetsutskottet.
Beredningar
§ 29 Beredningar
Förbundsdirektionen kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska
avgöras av direktionen. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och
med direktionens mandattids slut.

322

2019-05-17

Bilaga 1 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund

Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion
Utöver det som föreskrivs om förbundsdirektionen i kommunallagen och förbundsordningen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Förbundsdirektionens mandatperiod är 4 år och börjar 1 januari året efter det
år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
§ 1 Allmänt om förbundsdirektionens uppgifter
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela förbundets verksamheter, utveckling och ekonomi.
Förbundsdirektionen leder och samordnar förbundets verksamheter med avseende på planering, genomförande och uppföljning.
Förbundsdirektionen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och återrapportera till medlemskommunerna.
Förbundsdirektionen ansvarar för de uppgifter som beskrivs i förbundsordningen och i detta reglemente.
Utöver detta ansvarar förbundsdirektionen för de uppgifter som framgår av
Kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
§ 2 Lednings- och styrfunktionen
I förbundsdirektionens lednings- och styrfunktion ingår:


Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den verksamhet förbundet svarar för.



Leda och samordna Räddningstjänsten. Förbundsdirektionen fullgör de
ingående kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor, samt övrig speciallagstiftning.



Leda och samordna besöksnäringens utveckling på Öland.



Leda och samordna det internationella arbetet.



Besluta om den egna förvaltningens organisation.
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§3
Direktionen har ansvar för att det finns ett system som säkerställer att hänsyn
tas till nedanstående perspektiv vid beredning och beslutsfattande inom kommunalförbundet.


Folkhälsa



Trygghet och säkerhet



Funktionshinder



Integrering



Jämställdhet



Arbetsmiljö



FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna



Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna

§ 4 Ekonomisk förvaltning
Förbundsdirektionen skall ha hand om förbundets medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.
I uppgiften ingår också att bevaka att förbundets inkomster inflyter och att betalningar görs i god tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar.
Förbundsdirektionen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning.
I denna uppgift ingår bland annat följande.
 Svara för att förbundet följer lagar och övriga antagna styrdokument
inom ekonomiområdet.
 Utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering
och uppföljning för ökad effektivitet.
 Underhåll och förvaltning av förbundets egendom.
 Se till att förbundets försäkringsskydd är fullgott.
 Ansvar för förbundets stiftelser.

§ 5 Arbetsgivarpolitiken
Förbundsdirektionen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. Detta innebär bland annat
följande.




Formulera förbundets arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande dokument som behövs för tillämpningen.
Genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandla på förbundets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt.
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Besluta om stridsåtgärd.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare
och dess arbetstagare.
Anställa förbundschef och biträdande förbundschef.
Besluta om frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för förbundets anställda.
Fullgöra arbetsmiljöansvaret för förbundets anställda.
Fullgöra förbundets skyldigheter vad gäller anordnande av företagshälsovård för förbundets anställda.

§ 6 Övrig förvaltning
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för förbundet enligt arkivlagen
(1990:782).
Förbundsdirektionen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen
och ska utse personuppgiftsombud för sin verksamhet.
§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Förbundsdirektionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som finns
i lag, förordning, andra föreskrifter, förbundsordning samt detta reglemente.
Förbundsdirektionen och förbundschef/biträdande förbundschef ska löpande
informera respektive kommunstyrelse om förbundets verksamhet och ekonomisk ställning.
§ 8 Förbundsdirektionens sammansättning
Förbundsdirektionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.
Förbundsdirektionen väljer vid mandatperiodens första sammanträde ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden.
Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna.
§ 9 Ordförandens övergripande ansvar och uppgifter
Ordföranden ska följa frågor av betydelse för kommunalförbundet utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor.
Ordföranden ska främja samverkan mellan förbundsdirektionen och medlemskommunerna.
Ordföranden ska representera förbundet vid uppvaktningar och i olika externa
sammanhang.
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Förbundsdirektionens arbetsformer
§ 10 Närvaro och yttranderätt
Ledamöter och ersättare har alltid rätt att närvara vid direktionens sammanträden. Dessutom ska förbundschef och vice förbundschef närvara vid sammanträdena samt övriga chefer som förbundschefen beslutar.
Rätt att delta i överläggningen har ledamöter, ersättare, förbundschef, vice
förbundschef samt övriga chefer som är närvarande efter förbundschefens
beslut. Revisor i kommunalförbundet har rätt att yttra sig vid behandling av
revisionsberättelse och årsredovisning samt i frågor som rör revisorernas egen
förvaltning. Direktionens sekreterare har rätt att yttra sig i frågor som rör beslutens laglighet.
§ 11 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten kallas in för att tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock
alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti.
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att
utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden per år med arvode.
§ 12 Växeltjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende för åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
§ 13 Protokollsanteckning
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
§ 14 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in ersättare.
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§ 15 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan ledamot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 16 Tidpunkt för sammanträden
Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. Sammanträden ska minst hållas i mars, juni, september och december
månad.
Sammanträde ska hållas också om en tredjedel av förbundsdirektionens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
Den nyvalda förbundsdirektionen sammanträder första gången i början av januari månad året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Ålderspresidenten (den som varit ledamot i kommunalförbundet längst tid)
sammankallar den nya förbundsdirektionen och är ordförande till dess att ny
ordförande har valts.
Om särskilda skäl finns får ordföranden efter samråd med presidiet ställa in
eller ändra tidpunkten för sammanträde.
Ordförande ska snarast och minst en vecka före det planerade sammanträdet
anslå beslutet om ändringen på medlemskommunernas anslagstavlor samt
meddela beslutet till varje ledamot och ersättare.
§ 17 Kallelse till sammanträde
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
För sammanträde gällande budget ska kommunallagens regler om kungörelse
tillämpas. Offentlighet gäller både överläggning och beslut gällande budget.
Kallelsen ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare senast sex dagar
före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Varje ledamot och ersättare ska
före sammanträdet ha tillgång till förslag till beslut eller yttrande i varje ärende
som upptas i föredragningslistan. Ordföranden bestämmer i övrigt vilka handlingar som ledamöter och ersättare ska ha före sammanträdet.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
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§ 18 Yrkanden
Förslag eller yrkanden ska lämnas skriftligen.
När förbundsdirektionen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Därefter får inte något yrkande ändras eller
återtas.
§ 19 Protokoll och justering
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Det omedelbart justerade beslutet bör under, eller i omedelbar anslutning till
sammanträdet skrivas under av ordföranden och justerande ledamot.
Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering.
§ 20 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren innan protokollet har justerats.
§ 21 Delgivning
Delgivning med direktionen sker med ordföranden, sekreteraren eller annan
anställd som direktionen bestämmer.
§ 22 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer.
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.
Utskott
§ 23 Arbetsutskott
Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott som även är förbundets budgetberedning och personalutskott.
Arbetsutskottet består av ordföranden, förste vice ordföranden och en andre
vice ordföranden, enligt § 8 detta reglemente, samt tre personliga ersättare.

328

7 (7)

§ 24 Arbetsutskottets uppdrag
Arbetsutskottet ska





Fatta beslut enligt delegering från förbundsdirektionen.
Bereda ärenden och lämna förslag till beslut i ärenden som ska beslutas av förbundsdirektionen.
Ansvara för information gentemot allmänheten exempelvis i form av
pressträffar.
Bevaka och rapportera till direktionen om händelser i omvärlden av betydelse för kommunalförbundet.

§ 25 Utskottets ordförande
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan
ledamot som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter.
§ 26 Sammanträden
Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Om särskilda skäl finns får ordföranden ställa in eller ändra tidpunkten för
sammanträde.
§ 27 Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid arbetsutskottets sammanträden.
Arvode eller ersättning utgår inte till ej tjänstgörande ersättare.
§ 28
Reglementets §§ 11-20 ska i tillämpliga delar också gälla för arbetsutskottet.
Beredningar
§ 29 Beredningar
Förbundsdirektionen kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska
avgöras av direktionen. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och
med direktionens mandattids slut.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 138

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-03

138

Dnr 2019/96 007 KS

Granskningsrapport - fakturahanteringen Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

lämna följande redovisning av föreslagna åtgärder som svar till revisorerna:

Nedan beskrivs de kontrollmål som lyftes i rapporten där bedömningen är delvis
uppfyllt samt de åtgärder som är genomförda samt planerade att genomföras.
- Är regler och riktlinjer kända i verksamheten?
Bedömningen är att regler och rutiner endast delvis kända i verksamheten. Av 45
genomförda stickprov visade det avvikelse på 11 stycken. Avvikelserna berodde
främst på inköp utanför ramavtal.
- Vilka kontroller görs mot befintliga ramavtal eller andra överenskommelser i samband med attest?
I och med införande av e-handelssystem så begränsas möjligheten att köpa produkter från ej avtalad leverantör. I systemet finns endast ramavtalsleverantörer och
i de fall ramavtal avgränsar till varandra, finns det endast avtalsvaror. Samtidigt
som införandet sågs inköpsorganisationen över vilket medförde att det nu är cirka
300 som kan göra inköp, mot tidigare då alla hade den möjligheten. Begränsat antal inköpare ökar möjligheten att kunna kommunicera ut information kring gällande
avtal och leverantörer. I e-handelssystemet finns även en automatisk eskalering,
vilket innebär att fakturan går direkt till överordnad chef för beslutsattest. Eskaleringen sker enligt beslutad attestlista.
- Görs uppföljning av att regler och riktlinjer samt lagstiftning efterlevs?
Bedömningen är att det är delvis uppfyllt men att kommunens uppföljning av avtalstrohet behöver ske mer systematiskt.
Under 2018 påbörjades arbetet med en spend-analys (kostnadsanalys per kategori) samt en analys av kommunens avtalstrohet. Detta för att kunna mäta effekten av
införande av e-handel och att då ha 2018 som basår. Det är planerat att presentera
den första uppföljningen efter halvårsskiftet 2019 och sedan även en uppföljning
efter bokslut 2019 för få en bild över hela året.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun har PwC genomfört en granskning avseende fakturahantering med fokus på attesträtt och behörigt beslutsfattande.
Beslutsunderlag
Granskning av fakturahantering med fokus på attesträtt och behörighet beslutsfattande.
Tjänsteskrivelse 2019-05-27 med redovisning av åtgärder.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-03

138

Ekonomiavdelningens bedömning
Kontrollmålen som lyfts i rapporten bedöms vara delvis uppfyllda tillsammans med
åtgärder som är genomförda samt planerade att genomföras.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning och revisionell
bedömning
I revisorernas uppdrag ingår att granska om räkenskaperna är rättvisande och om
verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Processen för utbetalning av
leverantörsfakturor har bäring på informationen i årsredovisningen eftersom dessa utgör
cirka 40 % av den kostnadsmassa som utgör verksamhetens kostnader i
resultaträkningen.
Revisorerna i Borgholms kommun och lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB har
utifrån en bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att granska styrelsens
och nämndernas fakturahantering med fokus på attesträtt och behörig beslutsfattande.
Säkerställer kommunstyrelsen, nämnderna och Borgholm Energi AB att den interna
kontrollen avseende hanteringen av leverantörsfakturor är tillräcklig?
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna endast delvis säkerställer att den
interna kontrollen avseende hanteringen av leverantörsfakturor är tillräcklig. Vi grundar
vår bedömning på att det finns system och rutiner för fakturahanteringen men att regler
och rutiner endast delvis är kända i verksamheten. Resultatet av stickproven visar
avvikelser på 11 av 45 stickprov, ca 25 %. Vidare bedömer vi att det finns fungerande
rutiner för tilldelning och uppföljning av IT-system i och med att det finns attestlistor som
styr behörigheter och attesträtter. Vi bedömer att roll- och ansvarsfördelningen mellan
beslutsattestanter och mottagningsattestanter är tydlig. Dock bedömer vi att det endast
delvis görs kontroller mot befintliga ramavtal i samband med attest samt att det endast
delvis görs uppföljning av att regler och riktlinjer samt lagstiftning efterlevs.
Vi bedömer att Borgholm Energi AB endast delvis säkerställer att den interna kontrollen
avseende hanteringen av leverantörsfakturor är tillräcklig. Vi grundar vår bedömning på
att det finns system och rutiner för fakturahanteringen men att en översyn avseende
behov av ramavtal behöver ske. Vidare bedömer vi att det finns fungerande rutiner för
tilldelning och uppföljning av IT-system i och med att det finns attestlistor som styr
behörigheter och attesträtter. Vi bedömer att roll- och ansvarsfördelningen mellan
beslutsattestanter och mottagningsattestanter är tydlig. Dock bedömer vi att bolaget bör
upprätta ett avtalsregister och göra det tillgängligt i organisationen. Vi bedömer att det
saknas systematisk uppföljning av regler och riktlinjer.
Bedömningar mot kontrollmål:
Kontrollmål

Kommentar

Har kommunstyrelsen,
nämnderna och Borgholm Energi
AB beslutat om system och
rutiner för fakturahanteringen?

Kommunen
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annat behandlar vilka kontrollmoment som
ska utföras av beslutsattestanten. Det finns en
inbyggd kontroll i systemet som gör att
beslutsattestanten enbart kan kontera inom
givet ansvar enligt attestlistan.
Det finns attestlistor för respektive verksamhet
som uppdateras kontinuerligt. Det finns
tillämpningsanvisningar som stöd vid
kontering. Vidare har kommunfullmäktige
antagit en upphandlingspolicy som avser både
kommunen och de kommunala bolagen.
Beslutsattestant för kommunstyrelsens
ordförandes utlägg är enligt kommunens
attestreglemente kommunchefen med
ekonomichefen som ersättare. Vi bedömer att
beslutsattestanten ej ska vara underordnad
eller i beroendeställning. Vi rekommenderar
därför att kommunstyrelsens ordförandes
utlägg attesteras av kommunstyrelsens vice
ordförande.
Vi rekommenderar att göra en översyn av
attestreglementet, med anpassning till den
utveckling av system och rutiner som skett
under de senaste åren.

Borgholm Energi AB
Uppfyllt
Vi bedömer att det finns system och rutiner för
fakturahanteringen. Vi grundar vår bedömning
på att det finns ett attestreglemente som bland
annat behandlar vilka kontrollmoment som
ska utföras av beslutsattestanten. Det finns en
inbyggd kontroll i systemet som gör att
beslutsattestanten enbart kan kontera inom
givet ansvar enligt attestlistan.
Det finns attestlistor för respektive verksamhet
som uppdateras kontinuerligt.
Är regler och riktlinjer kända i
verksamheten?

Kommunen
Delvis uppfyllt
Vi bedömer att regler och rutiner endast delvis
är kända i verksamheten. Vi grundar vår
bedömning på att resultatet av stickproven
visar avvikelser på 11 av 45 stickprov, dvs ca 25
%. De vanligaste förekommande avvikelserna
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avser inköp av varor utanför ramavtal, att
inköp görs av upphandlad leverantör men att
köpen inte avser avtalsvaror, felkonteringar
samt att det saknas anteckning i systemet vid
representation.
Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver
säkerställa att det finns rutiner för att göra
upphandlingsregler och avtalskataloger kända
i organisationen.
I samband med stickproven påträffade vi
faktura som beslutsattesterats av tjänsteman
underordnad mottagningsattestanten. Vi
rekommenderar att attestlistorna och
attesträtterna i systemet ses över för att
säkerställa att fakturor alltid beslutsattesteras
av överordnad chef.

Borgholm Energi AB
Delvis uppfyllt
Vi bedömer att regler och rutiner endast delvis
är kända i verksamheten. Vi grundar vår
bedömning på att resultatet av stickproven
visar avvikelser på 4 av 15 stickprov, dvs ca 25
%. Vi bedömer med stickproven som grund att
det finns inköpsområden där översyn avseende
behov av ramavtal behöver ske.
Finns fungerande rutiner för
tilldelning och uppföljning av
behörigheter i IT-system?

Kommunen
Uppfyllt
Vi bedömer att det finns fungerande rutiner
för tilldelning och uppföljning av behörigheter
i IT-system. Vi grundar vår bedömning på att
det finns attestlistor som styr behörigheter och
attesträtter samt att det finns rutiner som styr
att den som har attesträtt inte själv kan
genomföra förändringar i attesträtten.

Borgholm Energi AB
Uppfyllt
Vi bedömer att det finns fungerande rutiner
för tilldelning och uppföljning av behörigheter
i IT-system. Vi grundar vår bedömning på att
det finns attestlistor som styr behörigheter och
attesträtter samt att det finns rutiner som styr
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att den som har attesträtt inte själv kan
genomföra förändringar i attesträtten.
Finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan
beslutattestanter och
mottagningsattestanter?

Kommunen
Uppfyllt
Vi bedömer att det finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan beslutsattestanter
och mottagningsattestanter. Vi grundar vår
bedömning på att det förefaller tydligt vilka
kontrollmoment som ingår i respektive
attestants ansvar. Mottagningsattestanten
ansvarar för att varan är mottagen, alternativt
att tjänsten är utförd samt att pris enligt
faktura överensstämmer med avtalat pris.
Beslutsattestanten kontrollerar konteringen,
att beloppet är rimligt samt att de har vetskap
om vad fakturan avser.

Borgholm Energi AB
Uppfyllt
Vi bedömer att det finns en tydlig roll- och
ansvarsfördelning mellan beslutsattestanter
och mottagningsattestanter. Vi grundar vår
bedömning på att det förefaller tydligt vilka
kontrollmoment som ingår i respektive
attestants ansvar. Mottagningsattestanten
ansvarar för att varan är mottagen, alternativt
att tjänsten är utförd samt att pris enligt
faktura överensstämmer med avtalat pris.
Beslutsattestanten kontrollerar konteringen,
att beloppet är rimligt samt att de har vetskap
om vad fakturan avser.
Vilka kontroller görs mot
befintliga ramavtal eller andra
överenskommelser i samband
med attest?

Kommunen
Delvis uppfyllt
Vi bedömer att det endast delvis görs
kontroller mot befintliga ramavtal eller andra
överenskommelser i samband med attest. Vi
grundar vår bedömning på att vi i samband
med stickproven påträffade inköp från ej
upphandlad leverantör eller inköp från
avtalsleverantör men att den specifika varan ej
var en avtalsvara hos leverantören.
Kommunens använder sig av systemet Inyett
som rapporterar inköp som har gjorts utanför
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ramavtal, dock sker detta i efterhand när
inköpet redan är gjort. Vi ser positivt på
införandet av e-handelssystemet som kommer
bidra till en ökad avtalstrohet.

Borgholm Energi AB
Delvis uppfyllt
Vi bedömer att det endast delvis görs
kontroller mot befintliga avtal eller
överenskommelser i samband med attest.
Bolaget bör upprätta ett avtalsregister och göra
det tillgängligt i organisationen.
Görs uppföljning av att regler och
riktlinjer samt lagstiftning
efterlevs?

Kommunen
Delvis uppfyllt
Vi bedömer att det delvis görs uppföljning av
att regler och riktlinjer samt lagstiftning
efterlevs. Vi grundar vår bedömning på att
kommunstyrelsen och nämnderna har en
internkontrollplan för år 2018 med ett flertal
kontrollmoment som har bäring på
granskningsområdet. Kontrollpunkterna i
internkontrollplanen har utförts och följts upp.
Vi anser att kommunens uppföljning av
avtalstrohet bör ske mer systematiskt.

Borgholm Energi AB
Ej uppfyllt
Vi bedömer att det saknas en systematisk
uppföljning av regler och riktlinjer. Vi anser att
uppföljning av avtalstrohet bör ske mer
systematiskt. Vi ser positivt på att Borgholm
Energi har upprättat en internkontrollplan
inför år 2019.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

I revisorernas uppdrag ingår att granska om räkenskaperna är rättvisande och om
verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Processen för utbetalning av
leverantörsfakturor har bäring på informationen i årsredovisningen eftersom dessa utgör
cirka 40 % av den kostnadsmassa som utgör verksamhetens kostnader i
resultaträkningen.
Revisorerna i Borgholms kommun och lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB har
utifrån en bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att granska styrelsens
och nämndernas fakturahantering med fokus på attesträtt och behörig beslutsfattande.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Säkerställer kommunstyrelsen, nämnderna och Borgholm Energi AB att den interna
kontrollen avseende hanteringen av leverantörsfakturor är tillräcklig?

1.3.

Revisionskriterier

Kommunala styrdokument såsom policyer/riktlinjer och rutiner med bäring på
granskningsområdet.

1.4.







1.5.

Kontrollmål
Har kommunstyrelsen, nämnderna och Borgholm Energi AB beslutat om system
och rutiner för fakturahanteringen?
Är regler och riktlinjer kända i verksamheten?
Finns fungerande rutiner för tilldelning och uppföljning av behörigheter i ITsystem?
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan beslutattestanter och
mottagningsattestanter?
Vilka kontroller görs mot befintliga ramavtal eller andra överenskommelser i
samband med attest?
Görs uppföljning av att regler och riktlinjer samt lagstiftning efterlevs?

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom granskning av följande styrdokument:






Handbok Kontering och Attest
Attestreglemente för Borgholms kommun
Attestlista
Kontoplan
Upphandlingspolicy för Borgholms kommun och de kommunala bolagen
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Intervjuer har genomförts med controller, kommunens inköpssamordnare, Borgholm
Energi ABs ekonomichef samt verksamhetschef kost vid Borgholm Energi AB. Stickprov
utifrån ett selektivt urval av konton har genomförts.
Granskningen avgränsas till stickprov av totalt 60 bokförda fakturor fördelade på följande
nämnder: kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden,
socialnämnden samt Borgholm Energi AB.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1. Har kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB
beslutat om system och rutiner för
fakturahanteringen?
2.1.1.

Iakttagelser

Vi har tagit det av följande dokument som har bäring på granskningsområdet:
”Handbok Kontering och Attest”. Dokumentet är upprättat på tjänstemannanivå och
senast uppdaterat 2017-08-28. Handboken innehåller detaljerade instruktioner hur
exempelvis inloggning i systemet går till, förklaring till olika funktioner i systemet, vilken
information som kan utläsas av fakturorna, hur en faktura konteras och periodiseras, hur
en anteckning bifogas samt hur fakturan vidarebefordras till beslutsattestant.
”Attestreglemente för Borgholms kommun”. Reglementet fastställdes av
kommunfullmäktige 2004-03-29, § 28. Av reglementet framgår att respektive nämnd
beslutar om attestanter, ersättare för dessa, samt svarar för att upprätta och hålla en
aktuell förteckning över utsedda attestanter. Förteckningen lämnas till
ekonomiavdelningen och till kommunens revisorer. Enligt reglementet omfattar
attestmomentet en attest och en kontroll, alternativt två attester. Beslutsattesten innebär
kontroll mot beslut, kontering och finansiering. I beslutsattestantens kontrollmoment
ingår att försäkra sig om att varan eller tjänsten har mottagits samt att avtal/beställning,
pris och betalningsvillkor är riktiga. Kontrollen ska dokumenteras i den elektroniska
fakturans anteckningsfält.
Vidare anger reglementet att beslutsattest inte får utföras av person som administrerar
systemet (systemansvarig). Elektroniska fakturor ankomstregistreras av
ekonomiavdelningen och skickas därefter till respektive mottagningsattestant. Efter
beslutsattest återvänder fakturan till ekonomiavdelningen innan utbetalning verkställs.
Förvaltningschef har en överordnad attesträtt för samtliga ansvar inom en förvaltning.
Förvaltningschefen är underställd kommunchefen. Kommunchefen attesterar
förvaltningschefens kurser/konferenser, reseräkningar kreditkort mm.
Kommunstyrelsens ordförande attesterar kommunchefens utlägg och fakturor.
Beslutsattestant för kommunstyrelsens ordförande är kommunchef med ekonomichef
som ersättare. I de fall som attestanten är berörd av den utgift som ska betalas utses
närmast överordnad chef till beslutsattestant.
Enligt reglementet finns en automatisk kontroll där systemen kontrollerar mot inlagda
ansvar, vilket gör att beslutsattestanten endast kan kontera inom givet ansvar. Varje
nämnd ansvarar för att det finns en förteckning över aktuella attestanter och ersättare
samt namnteckningar för den pappersbaserade fakturahanteringen.
Enligt intervjuerna med Borgholm Energi AB framgår att bolaget tillämpar kommunens
attestreglemente.
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”Attestlista”. Varje nämnd har upprättat attestlistor för sin respektive verksamhet. Av
attestlistan framgår ansvars- och verksamhetskoder samt namn på mottagningsattestant
och beslutsattestant som har behörighet att attestera inom de upplagda ansvaren och
verksamheterna. Ersättare för beslutsattestant framgår och i flertalet attestlistlistor
framgår även beloppsgräns för beslutsattestanten. Attestlistan för Borgholm Energi AB är
uppbyggd på samma sätt som kommunens och innehåller samma information.
”Kontoplan”. Kommunens kontoplan med tillhörande tillämpningsanvisningar är
anpassad till Kommunbas-13. Kontoplanen som tillämpas av Borgholm Energi AB har
inga tillhörande tillämpningsanvisningar.
”Upphandlingspolicy för Borgholms kommun och de kommunala bolagen” antagen av
KF 2014-08-18, § 150. Enligt policyn är det kommunstyrelsens arbetsutskott som
godkänner tilldelningsbeslut. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens egna
upphandlingars skallkrav, kriterier, viktning och utformning. De kommunala bolagen kan
ha egna upphandlingar som enbart berör den egna verksamheten. Beslut om dessa
upphandlingar fattas av de kommunala bolagen. De kommunala bolagen fattar, som egna
juridiska personer, beslut om vilka upphandlingar de deltar i.
Enligt policyn ska all upphandling i kommunen samordnas så långt det är möjligt och
praktiskt genomförbart. Ekonomiavdelningens centrala inköpssamordnare svarar för
upprättande och distribution av en centralt sammanställd avtalsförteckning, information
kring inköpsrutiner och kontakter med inköpsavdelningen i Kalmar kommun.
Inköpsansvarig är den person som handlägger det enskilda inköpsärendet inom
förvaltningen. Den inköpsansvarige ansvarar för att upphandlingen görs enligt lag (LOU)
och kommunens riktlinjer. Kommunens centrala inköpssamordnare konsulteras vid
behov och då avtal inte finns. Upphandling inom Borgholms kommun och de kommunala
bolagen innebär exempelvis att:


Upphandling ska ske utifrån ett totalkostnadstänkande där samtliga kostnader
värderas i samband med köp av varor, tjänster och entreprenad.



Kommunens enheter ska känna till och nyttja de ramavtal som upprättats.



All upphandling sa bygga på affärsmässighet, objektivitet och konkurrens. Det
innebär att ingen hänsyn får tas till ovidkommande faktorer, ingen leverantör får
särbehandlas samt att alla anbudsgivare deltar i upphandlingen på lika villkor.



Dokumentation ska ske av upphandlingar så att skälen för beslut är tydliga och
lätta att förstå.

Enligt policyn ska utbildning i upphandling ske regelbundet för berörda politiker och
tjänstemän.
Vid tidpunkten för granskningen finns förslag till uppdaterad policy för upphandling och
inköp som kommer att beslutas av kommunfullmäktige under våren 2019. Det finns även
förslag till riktlinjer för upphandling och inköp som kommer att beslutas tillsammans
med policyn. Förslag till riktlinjer anger exempelvis att direktupphandling får ske under
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det lagstadgade tröskelvärdet. Upphandlingen ska dokumenteras och minst tre
leverantörer ska tillfrågas.
Vidare anger riktlinjerna att Borgholms kommun strävar efter att ha en varierad
leverantörsbas där även mindre företag ingår. Vid planering av upphandling och inköp
ska hänsyn tas till mindre företags behov av information och framförhållning. Detta kan
t.ex. ske genom att undvika korta tider mellan tilldelningsbeslut och avtalsstart och
genom tidig dialog med leverantörerna. Större upphandlingar ska om möjligt utformas så
att det är möjligt att lägga anbud på avgränsade delar. En bedömning av de samlade
kravens inverkan på möjligheterna för små och medelstora företag att delta i
upphandlingen ska göras innan upphandlingen publiceras.
Enligt förslag till riktlinjer är kommunens verksamheter skyldiga att använda de
upphandlade ramavtalen vid inköp som omfattas av ramavtalet och där behovet kan
tillgodoses. Vid avsteg ska skälen dokumenteras av ansvarig chef. Där det är möjligt ska
avrop ske via kommunens e-handelssystem. Avseende beslutsfattande vid upphandling
gäller att kommunchef beslutar om vilka upphandlingar (ej direktupphandlingar) som
kommunen ska genomföra samt vilka upphandlingar kommunen ska delta i.
Förvaltningschef beslutar om vilka direktupphandlingar som ska genomföras.

2.1.2.

Bedömning

Kommunen
Vi bedömer att det finns system och rutiner för fakturahanteringen. Vi grundar vår
bedömning på att det finns ett attestreglemente som bland annat behandlar vilka
kontrollmoment som ska utföras av beslutsattestanten. Det finns en inbyggd kontroll i
systemet som gör att beslutsattestanten enbart kan kontera inom givet ansvar enligt
attestlistan.
Det finns attestlistor för respektive verksamhet som uppdateras kontinuerligt. Det finns
tillämpningsanvisningar som stöd vid kontering. Vidare har kommunfullmäktige antagit
en upphandlingspolicy som avser både kommunen och de kommunala bolagen.
Beslutsattestant för kommunstyrelsens ordförandes utlägg är enligt kommunens
attestreglemente kommunchefen med ekonomichefen som ersättare. Vi bedömer att
beslutsattestanten ej ska vara underordnad eller i beroendeställning. Vi rekommenderar
därför att kommunstyrelsens ordförandes utlägg attesteras av kommunstyrelsens vice
ordförande.
Vi rekommenderar att göra en översyn av attestreglementet, med anpassning till den
utveckling av system och rutiner som skett under de senaste åren.
Bolaget
Vi bedömer att det finns system och rutiner för fakturahanteringen. Vi grundar vår
bedömning på att det finns ett attestreglemente som bland annat behandlar vilka
kontrollmoment som ska utföras av beslutsattestanten. Det finns en inbyggd kontroll i
systemet som gör att beslutsattestanten enbart kan kontera inom givet ansvar enligt
attestlistan.
Det finns attestlistor för respektive verksamhet som uppdateras kontinuerligt.
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2.2. Är regler och rutiner kända i verksamheten?
2.2.1.

Iakttagelser

I detta avsnitt redovisas resultaten av stickproven. Vi har granskat totalt 60 stycken
fakturor, varav 45 stickprov avser kommunen och 15 stickprov avser Borgholm Energi AB.
Stickproven som avser kommunen är uppdelade på kommunledningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
Fakturorna som har granskats avser verksamhetsåret 2018. I samband med stickproven
har vi kontrollerat vad som har köpts in, om giltigt ramavtal finns, om rätt baskonto har
använts samt att attestanter överensstämmer med gällande attestlista. Vi har även
kontrollerat att det inte har förekommit beslutsattest av kostnader hänförbara till egen
person. De avvikelser som har framkommit vid stickproven redovisas nedan:
Typ av inköp
Avvikelse
Representation/konferens Avser två separata fakturor som är
felaktigt konterade på kontot för
livsmedel. Anteckning i
fakturasystemet som ska ange syfte
och deltagare saknas, vilket
resulterar i att det är svårt att
bedöma vad fakturorna avser.
Troligtvis avser fakturorna konferens
eller representation.
Kontorsmaterial
Faktura avser färgpatroner.
Ramavtal avseende denna typ av
vara är tecknat med annan
leverantör. Fakturan är felkonterad
på kontot för läromedel.
Konsulttjänster
Avser kostnad för konsulttjänst.
Fakturan beslutsattesterades av
person som är underordnad
mottagningsattestanten.
Övriga främmande
Faktura avser aktivitet och mat för
tjänster
54 personer. Anteckning med
deltagare och syfte saknas, vilket gör
det svårt att bedöma om kostnaden
avser personal eller exempelvis en
skolklass.
Förbrukningsinventarier
Faktura avser inköp och installation
av smartprojektor. Inköpet har ej
gjorts av upphandlad leverantör.
Ramavtal avseende denna typ av
vara är tecknat med annan
leverantör.
Förbrukningsinventarier
Faktura avser inköp av verktyg.
Inköp har gjorts av ej upphandlad
leverantör. Ramavtal avseende
denna typ av vara är tecknat med
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Kontorsmaterial

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial

Övriga personalkostnader

Anläggningsmaterial

Förbrukningsmaterial

2.2.2.

annan leverantör.
Faktura är felaktigt konterad på
kontot för övriga fastighetskostnader
där bl.a. fastighetsskatt bokförs.
Faktura avser färgpatroner. Inköp
har gjorts av upphandlad leverantör
men ramavtal avseende denna typ av
vara är tecknat med annan
leverantör.
Faktura avser bl.a. kopieringspapper
och kontorsmaterial. Inköp har
gjorts av upphandlad leverantör men
ramavtal avseende denna typ av vara
är tecknat med annan leverantör.
Faktura avser inköp av kassarullar.
Inköp har gjorts av ej upphandlad
leverantör. Ramavtal avseende
denna typ av vara är tecknat med
annan leverantör.
Faktura avser 50-årsuppvaktning
till personal i form av presentkort.
Faktura är felkonterat på kontot för
övriga förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial. Anteckning
med syfte och gåvomottagare saknas.
Vi har erhållit mail från
beslutsattestant med förklaring till
inköp.
Tre separata fakturor som avser
blommor, matjord samt
trädgårdsmaterial. Inköp gjorda av
bolaget. Enligt representant från
bolaget finns inget ramavtal för
dessa varor.
Faktura avser städartiklar levererat
till Borgholm Energi. Inköp är gjort
utan ramavtal. Enligt representant
från bolaget finns det inget tecknat
ramavtal för dessa typer av
produkter.

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Kommunen

Borgholm Energi
AB

Borgholm Energi
AB

Bedömning

Kommunen
Vi bedömer att regler och rutiner endast delvis är kända i verksamheten. Vi grundar vår
bedömning på att resultatet av stickproven visar avvikelser på 11 av 45 stickprov, dvs ca 25
%. De vanligaste förekommande avvikelserna avser inköp av varor utanför ramavtal, att
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inköp görs av upphandlad leverantör men att köpen inte avser avtalsvaror, felkonteringar
samt att det saknas anteckning i systemet vid representation.
Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns rutiner för att göra
upphandlingsregler och avtalskataloger kända i organisationen.
I samband med stickproven påträffade vi faktura som beslutsattesterats av tjänsteman
underordnad mottagningsattestanten. Vi rekommenderar att attestlistorna och
attesträtterna i systemet ses över för att säkerställa att fakturor alltid beslutsattesteras av
överordnad chef.
Bolaget
Vi bedömer att regler och rutiner endast delvis är kända i verksamheten. Vi grundar vår
bedömning på att resultatet av stickproven visar avvikelser på 4 av 15 stickprov, dvs ca 25
%. Vi bedömer med stickproven som grund att det finns inköpsområden där översyn
avseende behov av ramavtal behöver ske.

2.3. Finns fungerande rutiner för tilldelning och
uppföljning av behörigheter i IT-system?
2.3.1.

Iakttagelser

Av intervjuerna framgår att behörigheter i ekonomisystemen styrs av attestlistorna.
Respektive nämnd har ansvar för attestlistorna men löpande förändringar är delegerat till
respektive förvaltningschef. Uppdatering av attestlistorna sker i samråd med respektive
förvaltnings controller. När attestlistorna uppdateras med nya användare eller om någon
användare får förändrad behörighet skickas uppdaterad lista till ekonomiavdelningen på
kommunen. Inom Borgholm Energi AB framgår att styrelsebeslut krävs för att uppdatera
attestlistan samt lägga till nya användare.
Controller på ekonomiavdelningen administrerar behörigheter för nya
mottagningsattestanter i ekonomisystemen, i enlighet med attestlistan. Kommunen har
ett försystem till ekonomisystemet där beloppsgränser läggs in för respektive attestant
samt vilka ansvar och verksamheter som attesträtten avser. Som en säkerhetsåtgärd och
som en del av den interna kontrollmiljön är det två ekonomiassistenter på
ekonomiavdelningen som inte har något budgetansvar och som heller inte har någon
beslutsattesträtt som administrerar dessa behörigheter.

2.3.2.

Bedömning

Kommunen
Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för tilldelning och uppföljning av
behörigheter i IT-system. Vi grundar vår bedömning på att det finns attestlistor som styr
behörigheter och attesträtter samt att det finns rutiner som styr att den som har attesträtt
inte själv kan genomföra förändringar i attesträtten.
Bolaget
Vi bedömer att det finns fungerande rutiner för tilldelning och uppföljning av
behörigheter i IT-system. Vi grundar vår bedömning på att det finns attestlistor som styr
behörigheter och attesträtter samt att det finns rutiner som styr att den som har attesträtt
inte själv kan genomföra förändringar i attesträtten.
April 2019
Borgholms kommun och Borgholm Energi AB
PwC

14 av 20

346

Granskning av fakturahantering med fokus på attesträtt och behörigt beslutsfattande

2.4.

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning
mellan beslutsattestanter och
mottagningsattestanter?

2.4.1.

Iakttagelser

Som en del i granskningen har vi kontaktat besluts- respektive mottagningsattestanter i
kommunen samt Borgholm Energi AB. Vi har efterfrågat uppgifter om följande:


Vilka kontroller som utförs av respektive attestant



Om och hur de försäkrar sig om att varan är levererad/tjänsten utförd innan de
attesterar



Om det görs kontroller av om varan är köpt enligt ramavtal/upphandlad
leverantör



Om avtalat pris överensstämmer med faktura



Vem som ansvarar för att kontrollera att gränsvärde för upphandling inte
överskrids om inköp görs från ej upphandlad leverantör.

Enligt de mottagningsattestanter vi har erhållit svar från framgår att kontroll utförs av att
behörig person har gjort inköpet, kontroll av att varan är mottagen/tjänst utförd samt att
fakturan överensstämmer med erhållna varor/tjänster och pris enligt beställning.
Beroende på verksamhet besiktigas även arbete innan faktura mottagningsattesteras. I
vissa fall görs även en anteckning i systemet för att dokumentera kontrollen samt att ge
information till beslutsattestant. Innan mottagningsattest utförs kontrolleras att
varan/tjänsten är levererad. Exempel på kontroller är att stämma av följesedel mot
leverans. Andra tillvägagångssätt är att kommunicera med kollegor för att säkerställa att
de erhållit leverans. Noggrannare kontroller utförs i de fall varor/tjänster är av dyrare
karaktär samt om inköpet gjorts av leverantörer de inte handlar av regelbundet.
Enligt de beslutsattestanter vi har erhållit svar från framgår att det är
mottagningsattestantens erfarenhet som styr vidarekontrollen. Om det är en erfaren
mottagningsattestant utförs färre kontroller av beslutsattestanten. Kontroll av kontering,
rimligt belopp samt vad fakturan avser utförs alltid. Eventuella anteckningar i systemet
kontrolleras. Det är beställaren och mottagningsattestantens ansvar att kontrollera att
varan är mottagen och att leverans motsvarar fakturans innehåll. Beslutsattestanten gör
en fördjupad kontroll vid tveksamheter, exempelvis inköp från ny leverantör.
Enligt de intervjuade ska kommunen och Borgholm Energi AB från och med den 1 mars
2019 införa e-handel. Detta kommer exempelvis medföra att det blir färre personer som
har behörighet att göra inköp. Utbildningsförvaltningen, som vid tidpunkten för
granskningen har flest inköpare, kommer efter införande av e-handel enbart ha två
behöriga inköpare. I och med införande av e-handel kommer beslutsattest av chef ske
innan inköpet genomförs. Mottagningsattest sker när varan har levererats till kommunen.
Enligt de intervjuade ska kommunen införa ”inköpskörkort”. Personal som arbetar med
inköp ska genomgå utbildning i både inköp och fakturor för att få behörighet att göra
inköp.
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2.4.2.

Bedömningar

Kommunen
Vi bedömer att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan beslutsattestanter
och mottagningsattestanter. Vi grundar vår bedömning på att det förefaller tydligt vilka
kontrollmoment som ingår i respektive attestants ansvar. Mottagningsattestanten
ansvarar för att varan är mottagen, alternativt att tjänsten är utförd samt att pris enligt
faktura överensstämmer med avtalat pris. Beslutsattestanten kontrollerar konteringen, att
beloppet är rimligt samt att de har vetskap om vad fakturan avser.
Bolaget
Vi bedömer att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan beslutsattestanter
och mottagningsattestanter. Vi grundar vår bedömning på att det förefaller tydligt vilka
kontrollmoment som ingår i respektive attestants ansvar. Mottagningsattestanten
ansvarar för att varan är mottagen, alternativt att tjänsten är utförd samt att pris enligt
faktura överensstämmer med avtalat pris. Beslutsattestanten kontrollerar konteringen, att
beloppet är rimligt samt att de har vetskap om vad fakturan avser.

2.5.

Vilka kontroller görs mot befintliga ramavtal
eller andra överenskommelser i samband med
attest?

2.5.1.

Iakttagelser

Borgholms kommun använder sig av upphandlingssystemet Visma Tendsign. I systemet
finns kommunens avtalsregister samlat. Personalen kan via intranätet söka bland
befintliga avtal. Budgetchefen ansvarar för att hålla avtalsregistret uppdaterat. Borgholm
Energi AB använder också Visma Tendsign men har inget samlat avtalsregister som
personalen kan nå via exempelvis intranätet. Enligt representant från bolaget inleddes ett
arbete med att sammanställa och katalogisera ingångna avtal under verksamhetsåret
2017. Alla upphandlingar sedan dess är samlade i att digitalt arkiv. Det digitala arkivet är
sammanställt i Visma Avtal. Syftet var att skapa en databas som anställda med
inköpsansvar i bolaget kunde använda för att finna avtalade leverantörer och på så sätt
upprätthålla avtalstrohet. På grund av personalförändringar blev arkivet aldrig helt
sammanställt och då inte heller publikt för användning. Målsättningen är att detta arbete
skall tas i mål inom innevarande år och då göras publikt för bolagets anställda.
Enligt de intervjuade finns inbyggda kontroller som upptäcker eventuella köp utanför
ramavtal. Kommunen använder systemen Inyett och Spendency. Inyett skannar
kommunens och bolagets fil med utbetalningar och kontaktar kommunen om betalningar
görs till så kallade blufföretag. Spendency infördes under år 2018 och är ett analysverktyg
som används för att få bättre kontroll på sin kostnadsmassa. Systemet kan tillhandahålla
aggregerad leverantörsdata, inköp per leverantör, inköp per kategori, inköp per
förvaltning och antal fakturor med mera. I Inyett kan kommunen registrera vilka
leverantörer som de har ramavtal med. Systemet rapporterar vilka inköp som har gjorts
utanför ramavtal, dock sker detta i efterhand när inköpet redan har genomförts. I och med
införandet av e-handel kommer kontroll mot ramavtal ske automatiskt innan inköp
genomförs eftersom ordrar skickas elektroniskt till avtalsleverantörer baserat på
upphandlad prislista. Systemet kommer inte att tillåta inköp mot ej upphandlade
leverantörer.
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Enligt mottagningsattestanterna har beställarna god vetskap om upphandlade
leverantörer när det gäller varor som de köper från regelbundet. Kontroll av ramavtal sker
innan inköp verkställs. Beställarna uppmanas att söka i avtalsregistret på intranätet eller
kontakta ekonomiavdelningen om de är osäkra på vilken leverantör de ska använda.
Enligt beslutsattestanterna åligger det beställaren att kontrollera att inköp är gjort enligt
ramavtal/upphandlad leverantör. I de fall det råder en osäkerhet tar beslutsattestanten
kontakt med mottagningsattestanten. Det framgår att beslutsattestanter vid kontroller av
inköp mot ramavtal har funnit inköp utanför ramavtal. Inköpet är vid tillfället för
beslutsattest redan utfört och leverans mottagen. Beslutsattestanterna är positiva till
införandet av det nya e-handelssystemet där attest ska ske innan inköpet går igenom. Det
nya e-handelssystemet kommer förenkla och kvalitetssäkra inköpsprocessen, både vad
gäller säkerhet och avtalstrohet.
När det gäller kontroll av att gränsvärde för tillåten direktupphandling inte överskrids när
inköp görs utanför ramavtal tillämpas olika tillvägagångssätt. Enligt vissa
beslutsattestanter är det förvaltningschefen som ansvarar, andra utför kontroller i samråd
med ekonomiavdelningen. Vissa tar ut listor per leverantör och summerar inköpsbelopp.

2.5.2.

Bedömningar

Kommunen
Vi bedömer att det endast delvis görs kontroller mot befintliga ramavtal eller andra
överenskommelser i samband med attest. Vi grundar vår bedömning på att vi i samband
med stickproven påträffade inköp från ej upphandlad leverantör eller inköp från
avtalsleverantör men att den specifika varan ej var en avtalsvara hos leverantören.
Kommunens använder sig av systemet Inyett som rapporterar inköp som har gjorts
utanför ramavtal, dock sker detta i efterhand när inköpet redan är gjort. Vi ser positivt på
införandet av e-handelssystemet som kommer bidra till en ökad avtalstrohet.
Bolaget
Vi bedömer att det endast delvis görs kontroller mot befintliga avtal eller
överenskommelser i samband med attest. Bolaget bör upprätta ett avtalsregister och göra
det tillgängligt i organisationen.

2.6.

Görs uppföljning av att regler och riktlinjer
samt lagstiftning efterlevs?

2.6.1.

Iakttagelser

Vi har tagit del av kommunfullmäktiges internkontrollplan för både år 2018 och år 2019.
Internkontrollplanen avser samtliga av kommunens verksamheter och inför år 2019 har
den även kompletterats med övriga stödfunktioner, så som IT, HR och
informationssäkerhet. Som ett komplement till internkontrollplanen har utbildnings- och
socialnämnden egna kvalitetsledningssystem.
I internkontrollplanen för år 2018 finns det en rad kontroller som har bäring på
fakturahantering och inköp. Exempel på kontrollmoment som ingår i planen är följande:


Kontroll av att attestlistorna är aktuella samt att det finns aktuella attestrutiner
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Kontroll av att det finns fakturareferens på fakturan för att undvika att fakturor
attesteras av fel person



Stickprovsvisa kontroller av hur rutiner kring inköp på respektive enhet ser ut för
att undvika att leverans inte kontrolleras mot beställning och att verksamheterna
betalar för något som inte levererats



Kontroll av avtalstrohet gentemot leverantörer



Uppföljning av de kategorier av inköp där värdet riskerar att överstiga
beloppsgränsen för direktupphandling

Vi har tagit del av kommunens uppföljning av internkontrollplanen för år 2018, se nedan.
Enligt uppföljningen har kommunen inte påträffat några större risker. Riskerna i
inköpsprocessen förväntas minska i och med införandet av e-handel. Uppföljning av den
interna kontrollen år 2018 görs i samband med årsbokslutet.

Attestlista
Risk
Attestlistan är
inte aktuell

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

Fakturor
attesteras fel
och

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

av fel person
Inköp
kontrolleras inte
mot beställning

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

Upphandling
Risk
Kommunen
begår avtalsbrott
gentemot
leverantörer

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

Att Borgholms Under året har en kommunens kostnader inventerats, så kallad
spendanalys, för att se inom vilka kategorier de största kostnaderna finns
kommun som
samt att kunna följa upp avtalstroheten i kommunen och i respektive
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Risk
helhet

förvaltning. Spendanalysen kommer ligga till grund för vilka
upphandlingar som bör prioriteras.

överstiger
beloppsgränsen för
direktupphandling

Internkontrollplanen för år 2019 innefattar även den en rad kontroller som har bäring på
granskningsområdet. Kontrollmomenten som ingår i internkontrollplanen är kontroll av
att mottagningsattest/inköpsansvarig har rutiner för inköp för att undvika att
verksamheterna betalar för något som inte levererats, kontroll av avtalstrohet samt
kontroll av att kommunen inte överstiger beloppsgränsen för direktupphandling.
Borgholm Energi AB har inför år 2019 upprättat en internkontrollplan som ska fastställas
av styrelsen under våren år 2019. De kontrollmoment som enligt förslaget har bäring på
granskningsområdet är stickprov av bedrägerier i attest, årlig kontroll av att
beloppsgränser för direktupphandling uppfylls samt avtalstrohet.
Enligt de intervjuade genomför kommunen stickprov på sina egna upphandlade ramavtal.
De ramavtal som är upphandlade av Kalmar kommuns Inköpscentral och SKL
kommentus kontrolleras av respektive upphandlande enhet. Enligt de intervjuade är det
främst entreprenadupphandlingar som kommunen upphandlar på egen hand. Löpande
uppföljningar görs av att exempelvis timpris följs samt att fakturering sker enligt avtal.

2.6.2.

Bedömningar

Kommunen
Vi bedömer att det delvis görs uppföljning av att regler och riktlinjer samt lagstiftning
efterlevs. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen och nämnderna har en
internkontrollplan för år 2018 med ett flertal kontrollmoment som har bäring på
granskningsområdet. Kontrollpunkterna i internkontrollplanen har utförts och följts upp.
Vi anser att kommunens uppföljning av avtalstrohet bör ske mer systematiskt.
Bolaget
Vi bedömer att det saknas en systematisk uppföljning av regler och riktlinjer. Vi anser att
uppföljning av avtalstrohet bör ske mer systematiskt. Vi ser positivt på att Borgholm
Energi har upprättat en internkontrollplan inför år 2019.
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Delårsrapport 1 med prognos för 2019
Om kommunalförbundet
Kommuner som vill samverka har flera olika samverkansformer att välja på: interkommunala avtal, interkommunala företag, gemensam nämnd och kommunalförbund.
Kommunalförbund som samverkansform introducerades i lagstiftningen 1919. Redan då förekom olika
former av interkommunal samverkan på civilrättslig grund.
Kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper
men saknar beskattningsrätt. Verksamheten finansieras genom debitering av medlemskommunerna.
Ölands Kommunalförbund bildades under en process mellan åren 1968 – 1970.
Den 16 mars 1970 sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, daterad 1994, anses detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är medlemmar.
Ändamål och verksamhet
Förbundets syften är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom följande arbetsområden:
Räddningstjänst
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.
Besöksnäringsfrågor
Turistbyråverksamhet.
Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor.
Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/ destinationsbolag.
Resultatet för kommunalförbundet
Prognosen för 2019 är ett negativt resultat på -86 tkr.
Prognosen för investeringarna är att hela investeringsbudgeten kommer att nyttjas.
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Verksamhetsplaner
Allmän verksamhet
Kommunalförbundets ändamål är att samverka inom de områden som anges i förbundsordningen (§ 2):


Räddningstjänst; som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av medlemskommunerna
Borgholm och Mörbylånga.



Säkerhetssamordning; risk- och informationssäkerhetssamordning.



Besöksnäringsfrågor; turistbyråverksamhet, organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor, samt äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/destinationsbolag.

Kommunalförbundets syfte är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom de
i förbundsordningen angivna områdena.
Ekonomisk uppföljning
tkr

2019 Budget
Intäkter Kostnader

2019 Prognos
Netto

Intäkter Kostnader

2019
Netto

2018

Avvikelse Avvikelse

Direktion

0

-327

-327

0

-367

-367

-40

15

Förbundsledning

0

-905

-905

0

-905

-905

0

4

EU-Konsulent

0

-714

-714

0

-724

-724

-10

33

Nettokostnad

0

-1 946

-1 946

0

-1 996

-1 996

-50

52

Kommentarer till prognos
Budgeten för politikernas arvoden räcker inte för att klara ersättarna som inte ersätter någons arvoden
samt fanns ej utbildningsdagen budgeterad, då ingen äskning gjordes för detta inför 2019. Utöver detta
finns det icke budgeterade kostnader för EU-konsulent som är fastighetsrelaterade såsom skrivare sophantering etc.
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Verksamhetsplan med prognos per 2019-04-30
Turistorganisationen

Turistorganisationen
Verksamhet
Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande
turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla
Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra
till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka.
Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm.
I övrigt finns 11 st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande perspektiv.
Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer.
Analys av nuläge och utmaning
Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och tillit
byggs upp mellan organisationen och det lokala näringslivet.
Banden mellan turismorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun behöver stärkas. Samarbetet med Region Kalmar och Destination Kalmar behöver även prioriteras.
En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som kännetecknas
av arbetsglädje och gemenskap. Arbetssätt och metoder behöver genomlysas och möta den digitala nutiden.
Verksamhetsmål
Perspektiv – Kund
Verksamhetsmål
1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka
2. Öka antalet inflyttningar
3. Turistorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen.
Aktiviteter för att uppnå mål


Tätt samarbete med näringslivet



Nära samarbete med kommunernas verksamheter



Stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation b.la genom tydliga målbilder och
tydlig arbetsfördelning.
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Verksamhetsplan med prognos per 2019-04-30
Turistorganisationen
Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Indikatorer

Mål 2019

Öland är en bra
plats att leva och
bo på (SCB)

>65 (61 av 111 kommuner 2018)

Invånarantal

Mörbylånga: 15 045

Måluppfyllelse

Prognos 2019

Kommentar

Ej genomförd ännu

Borgholm är med 2019
Prognostiseras
att delvis uppnås

Borgholm: 10 950

Invånartal enligt SCB
per den 31 mars 2019:
Mörbylånga: 15 103
(+55)
Borgholm: 10 842 (-108)

Perspektiv – Utveckling
Verksamhetsmål
1. Varumärket Öland förstärks
2. Utveckla nya säsonger på Öland
3. Erbjuda en hållbar turistdestination
Aktiviteter för att uppnå mål


Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer



Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt



Nära samarbete med kommunernas klimatstrateger och de strategier som finns.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Indikatorer

Mål 2019

Kommersiella
gästnätter (SCB)
2018 (1 378 454
apr 2019)

1 450 000

Måluppfyllelse

Prognos 2019

Analys

Siffror först i december
2019, anläggningarna under april, maj varit nöjda
med beläggning)

Perspektiv – Medarbetare
Verksamhetsmål
1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats
2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats
3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter
Aktiviteter för att uppnå mål


Medarbetarsamtal



Arbetsplatsträffar
3
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Verksamhetsplan med prognos per 2019-04-30
Turistorganisationen


Teamaktiviteter

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Indikatorer

Mål 2019

MedarbetarenkätHållbart medarbetarengagemang,
totalt värde

89

Måluppfyllelse

Prognos 2019

Analys

Ej genomförd ännu.

Perspektiv – Ekonomi
Verksamhetsmål
1. Budgetramarna ska hållas
2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den
Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland
Aktiviteter för att uppnå mål:


Regelbundna uppföljningar av ekonomin



Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten



Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Indikatorer

Mål 2019

Måluppfyllelse

Prognos 2019

Analys

Ekonomisk uppföljning

Budget i balans

Budget prognostiseras att hållas

Avhängigt att budgeten för
bokningarna håller.

Medel för aktiviteter

Öka extern medfinansiering
samt modell för ”krona för
krona” med kommunalförbundet kommer utredas under 2019.

Process påbörjad och en
dialog med näringsliv samt
politiken pågår.

Antal företag i Partnerskap Öland

40

32 st maj månad
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Turistorganisationen
Ekonomisk uppföljning
tkr

2019 Budget
Intäkter

Turistbyråverksamhet

Kostnader

2019 Prognos
Netto

Intäkter

Kostnader

Netto

2019

2018

Avvikelse

Avvikelse

0

-4 329

-4 329

0

-4 329

-4 329

0

334

Bokning Turistbyrån
Destinations- marknadsföring
Partnernätverk

585

-970

-385

585

-970

-385

0

-483

214

-995

-781

214

-995

-781

0

144

0

0

0

500

-500

0

0

0

Nettokostnad

799

-6 294

-5 495

1 299

-6 794

-5 495

0

-6

Kommentarer till prognos
Prognosen för 2019 är att budgeten kommer att kunna hållas, men det är till stor del av avhängigt hur
bokningar går. Utmaningen som uppstår är att de stora kostnaderna för reklam och marknadsföring uppstår innan turistsäsongen drar igång medan intäkterna först genereras under sommarmånaderna, vilket gör
att det är svårt att minska kostnaderna om behov skulle uppstå. Detta gör att budgeten för reklam och
marknadsföring ej nyttjas fullt ut inför säsongen särskilt då trenden sedan en längre tid varit att intäkterna
från stugbokningarna minskar från år till år. Budget för intäkter 2019 är satt till ungefär samma nivå som
de intäkter bokningarna genererade 2018. neddragningar på sommarpersonalen från 10 till 8 st har genomförts inför säsongen. Vilket medför högre arbetsbelastningen för de som arbetar.
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Räddningstjänsten

Räddningstjänsten
Verksamhet
Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och informationssäkerhetssamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.
Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och egendom.
Analys av nuläge och utmaning
Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att bemanna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större risker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att räddningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta nya
risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid.
Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten
på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska
styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara
tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed
kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns.
Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund av
det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns några
brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid trafikolyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för dessa nya
risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap och hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. Sänkning av räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt med att problemen ökar. Detta
för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga mycket tid på att försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna
minskar.
På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för
att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland
annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras
på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs.
Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare
och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att
Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt
skydd mot olyckor. Den utredning som har gjorts om räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för
att möta de problem som finns.
Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen
efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt
förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna
innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom
en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella förbättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas en räddningstjänst
överhuvudtaget.
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Verksamhetsplan med prognos per 2019-04-30
Räddningstjänsten
Verksamhetens mål 2018

Perspektiv – Kund
Verksamhetsmål
1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka
2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter
3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet
Aktiviteter för att uppnå mål


Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början



Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet)



Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök



De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info



Bli aktiv på sociala medier

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Indikatorer

Mål 2019

Utlarmning

Prognos 2019

Analys

I mindre än 5 % av olyckorna ska det upplevas att
utlarmningen var felaktig

Målet prognostiseras att
uppnås

Responstider

Responstiderna totalt ska
minska från föregående år

Osäkert

Hittills under 2019 har
det vid 0% av olyckorna
upplevts att utlarmningen
varit felaktig
De åtgärder som planeras
för att minska responstiderna har inte satts in än.
Det går därför inte att uttala sig än om resultatet

Tjänsteanteckning
efter första tillsynsbesök

Tjänsteanteckning från
första tillsynsbesöket ska
skickas ut inom en vecka i
70 % av ärendena, inom
två veckor i 90 % av ärendena och inom tre veckor
i 100 % av ärendena.
Svarsbrev ska gå ut
samma dag tillståndsansökan LBE registreras

Målet prognostiseras att
uppnås

Facebook-konto ska
skapas och börja användas

Målet prognostiseras att
uppnås

Svarsbrev på tillståndsansökan
LBE
Sociala medier

Måluppfyllelse

Målet prognostiseras att
uppnås
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Räddningstjänsten

Perspektiv – Utveckling
Verksamhetsmål
1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver
2. Ny personal ska få nödvändig utbildning
Aktiviteter för att uppnå mål:


Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station



RCB ska öva tillsammans med brandmännen



Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande



Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Indikatorer

Övningsuppföljning

Övningsplanering

Formella kompetenser

Mål 2019

Måluppfyllelse

Prognos 2019

Analys

All personal ska ha genomfört de övningar som
är planerade för resp.
station
Planeringen ska ta med
övningar som behövs för
att uppfylla förmågan för
resp. station

Målet prognostiseras att delvis uppnås

Övningsuppföljningen
hittills under 2019 visar
på ett bra deltagande på
övningar

Grundutbildning för formella kompetenser ska
ges minst en gång/år

Målet prognostiseras att
uppnås

Målet prognostiseras att
uppnås

Perspektiv – Medarbetare
Verksamhetsmål
1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats
2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats
3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter
Aktiviteter för att uppnå mål


Medarbetarsamtal



Arbetsplatsträffar



Infoblad



Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha



Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
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Räddningstjänsten
Indikatorer

Mål 2019

Måluppfyllelse

Prognos 2019

Analys

Medarbetarenkät

Över 90 % av medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats och känna stolthet

Målet prognostiseras att
uppnås

Bedömningen är att trivseln är stor på arbetsplatsen

Upplevd kompetens

Över 70 % av medarbetarna ska uppleva att de
har kompetens att utföra
samtliga uppgifter

Osäkert

En ny förmågebeskrivning börjar gälla, det är
osäkert hur medarbetarna upplever denna i
förhållande till sin egen
kompetens

Perspektiv – Ekonomi
Verksamhetsmål
1. Budgetramarna ska hållas
2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan
Aktiviteter för att uppnå mål:


Regelbundna uppföljningar av ekonomin



Planera för inköp



Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:
Indikatorer

Mål 2019

Måluppfyllelse

Prognos 2019

Analys

På grund av höga utbildningskostnader samt övriga kostnader som
hängt efter kommer
budgeten för 2019 inte
att hållas

Ekonomisk uppföljning

Driftsbudgeten totalt ska
ligga på +2% inför sommaren, därefter enligt
plan

Målet Prognostiseras att ej
uppnås

Service och underhåll

Service, underhåll och besiktningar ska vara gjorda
enligt givna intervall

Målet prognostiseras att
uppnås
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Räddningstjänsten
Ekonomisk uppföljning
tkr

2019 Budget
Intäkter

2019 Prognos

Kostnader

Netto

Intäkter

2019

Kostnader

Netto

2018

Avvikelse Avvikelse

Administration

0

-1 850

-1 850

0

-1 655

-1 655

195

-415

Drift och underhåll

0

-2 511

-2 511

156

-2 571

-2 415

96

662

Operativt

100

-18 285

-18 185

500

-19 415

-18 915

-730

-365

Förebyggande

295

-2 311

-2 016

295

-2 323

-2 028

-12

-95

0

-4 792

-4 792

0

-4 941

-4 941

-149

73

1 000
1 395

-1 000
-30 749

0
-29 354

1 000
1 951

-1 000
-31 905

0
-29 954

0
-600

-16
-155

Lokaler
Risk- & Infosäksamordning
Nettokostnader

Kommentarer till prognos
På grund av höga utbildningskostnader samt kostnader för materiel som skjutits upp under flera år och
därför blivit större i år än övriga år, kommer budgeten inte kunna hållas.
Investeringsbudget räddningstjänsten

Investeringsprojekt, tkr

Budget
2019

Uppgradering/byte av utrustning i
utryckningsfordon
Släckbil i Degerhamn

Prognos 2019

Total budget
projektet

Avvikelse

1 025

1 025

0

1 500

500

500

0

500

Friska brandmän

300

300

0

300

Personbilar

300

300

0

300

72

72

0

3 000

2 197

2 197

0

5 600

Tankbil Borgholm
Summa

Kommentarer till investeringsprognos
De flesta investeringar återstår att göra under andra halvan av året.
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Cykelprojektet

Cykelprojektet Fyr till Fyr
Verksamhet
Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands kommunalförbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom Trafikverket och de båda
Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2018 utan planeras att avslutas under 2019
Vision
Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed generera
fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.
Analys av nuläge och utmaning
Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna
av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation
till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i
områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1.
Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2019.
Verksamhetsmål
Sträcka

Planerat byggår

Grankullavik – Byxelkrok

2018-2019

Albrunna – Grönhögen

2018

Grönhögen – Ottenby vandrarhem

2018

Ottenby vandrarhem – Torngård

2018-2019

Del av trollskogen

2019

Västerstad – Smedby

2019

Smedby – Gåssten – Väg 931

2019

Dammvägen – Strömelbacken

2019

Torngård – Skärlöv

2019

Ekonomi
Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. Budget finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in till
projektet. Projektet lyder under LOU.
Framtid
Under senare delen av 2019 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan
beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden.
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Cykelprojektet
Ekonomisk uppföljning
Projektredovisning,
tkr

2019 Budget
Intäkter

Ingående balanserade
intäkter (-)/kostnader(+)
Cykelprojektet 2019
Utgående balanserade intäkter/kostnader

Kostnader

2019 Prognos
Netto

Intäkter

Kostnader

2019

Netto

2018

Avvikelse Avvikelse

3 143

-

3 143

3 143

-

3 143

-

-

29 250

-32 393

-3 143

29 250

-32 393

-3 143

-

-

32 393

-32 393

-

32 393

-32 393

-

-

-

Kommentarer till prognos
Kvarvarande finansiering från Trafikverket samt balanserade medel från tidigare år uppgår totalt till 32 393
tkr. Det är stora investeringar som ska genomföras under 2019 och prognosen är att tillgängliga medel ej
kommer att räcka för att klara de investeringar som krävs. Översyn för hantering av detta pågår.
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Ölands kommunalförbund
Verksamhetsplan med prognos per 2019-04-30
Turistorganisationen

Driftsredovisning

tkr

2019 Budget
Intäkter

2019 Prognos

Kostnader

Netto

Intäkter

Kostnader

Netto

2019

2018

Avvikelse

Avvikelse

Driftsverksamheter
Allmän verksamhet

0

-1 946

-1 946

0

-1 996

-1 996

-50

52

Turistorganisationen

799

-6 294

1 299

-6 794

-5 495

0

-6

Räddningstjänst

1 395

-30 749

1 951

-31 905

-29 954

-600

-155

Cykelprojektet

32 393

-32 393

-5 495
-29
354
0

32 393

-32 393

0

0

0

0

-2 800

-2 800

0

-2 600

-2 600

200

473

0

0

0

0

-130

-130

-130

315

40 109

0

40 109

40 109

0

40 109

0

0

0

-20

-20

0

-20

-20

0

-14

74 696

-74 202

494

75 752

-75 838

-86

-580

666

Avskrivningar
Finansieringsverksamhet
Finansförvaltning
Medlemsbidrag

Finansiella poster
TOTALT

Kommentarer till prognos
Budgeten för politikernas arvoden räcker inte för att täcka ersättarnas arvoden när ordinarie ledamot är
närvarande. Utöver detta fanns ej utbildningsdagen budgeterad, då ingen äskning gjordes för detta inför
2019. Utöver detta finns det icke budgeterade kostnader som är fastighetsrelaterade såsom kopiator, sophantering etc. Totalt prognostiseras underskottet för den allmänna verksamheten uppgå till -50 tkr
Prognosen för turismverksamheten är att budgeten kommer att hållas men det finns en stor osäkerhetsfaktor med bokningsverksamheten.
Prognosen för Räddningstjänsten är att budgeten kommer att överskridas med 600 tkr. Kostnaderna för
utbildning av nya deltidsbrandmän samt kostnader för materiel som skjutits upp under flera år är anledningen till denna avvikelse.
Cykelprojektet bedrivs i projektform och påverkar inte direkt resultatet. Kvarvarande finansiering från
Trafikverket samt balanserade medel från tidigare år uppgår totalt till 32 393 tkr. Under 2019 förväntas
investeringar uppgå till motsvarande belopp, men pengarna beräknas ej räcka till hela investeringen.
Finansverksamheten prognostiseras ge ett litet överskott då avskrivningarna ej kommer att utgå för 12 månader däremot saknas det budget för pensionsutbetalningarna i likhet med tidigare år.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 144

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-03

144

Dnr 2019/20 106 KS

Kommunala representanter och kontaktpersoner i olika projekt, styrelser och råd; Kalmar läns luftvårdsförbund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

utse Liselott Hovdegård (SD) till kommunens kontaktpolitiker för Kalmar läns
luftvårdsförbund.

Ärendebeskrivning
Kalmar läns luftvårdsförbund är en gemensam institution som utför övervakning av
luftkvaliteten och därmed utför medlemskommunernas åtaganden inom luftövervakning. Flera andra kommuner i regionen har utsett kontaktpolitiker som är de som gemensamt utövar styrning av luftvårdsförbundets verksamhet. Luftvårdsförbundets
styrelse har genom en skrivelse till miljö- och hållbarhetsberedningen efterfrågat en
kontaktpolitiker även från Borgholms kommun.
Miljö och hållbarhetsberedningen överlämnar till kommunstyrelsen att fatta beslut
om kontaktpolitiker från Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Fråga från Kalmar läns luftvårdsförbunds styrelse.
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2019-05-22 § 23.
Bedömning
Borgholms kommun är medlem/delägare av Kalmar läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet utför de uppgifter som bland annat kommuner är ålagda att göra för
att övervaka luftkvaliteten. Det betyder att luftvårdsförbundet sköter arbetsuppgifter
som annars skulle ligga på Borgholms kommuns tjänstemannaorganisation. Det
som efterfrågas är att kommunen deltar i styrningen av luftvårdsförbundet, och att
utse en kontaktpolitiker bedöms därför som lämpligt.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 155

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-11

155

Dnr 2019/20 106 KS

Kommunala representanter i olika projekt, styrelser och råd; Glokala
Sverige
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

utse Staffan Larsson (C) som ordinarie med Carl Malgerud (M) som ersättare
till politisk representant i Glokala Sverige.

att

utse miljöstrateg Magnus Karlsson till kommunens kontaktperson.

Ärendebeskrivning
Borgholms och Mörbylånga kommuner har 2019-01-18 blivit antagna till projektet
Glokala Sverige. Projektet stöttar, stimulerar och engagerar, genom Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska FN-förbundet, landets kommuner och regioner i
arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet
och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal och
regional nivå. Agenda 2030 ger oss, tillsammans med resten av världen, en gemensam riktning för den globalt hållbarhetsarbete. Med utbildning, erfarenhetsdelning,
nätverkande och information kan projektdeltagarna dra nytta av vad andra redan
gjort och vinna tid och öka kvalitet och måluppfyllelse.
Projektets förväntningar på kommunerna är
- att ambitionen att arbeta med Agenda 2030 och deltagandet i Glokala Sverige är
förankrad i organisationen.
- att ledande politiker och tjänstepersoner är målgrupp för er medverkan i projektet
och bjuds in att delta i utbildningsinsatserna.
- att ni utser en tjänsteperson som är kontaktperson för er medverkan i projektet
och har tid avsatt i sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av utbildningsinsatserna hos er. Vi kommer att behöva sätta korta deadlines och schemalägga
utbildningsveckorna redan inledningsvis under året för att planeringsarbetet ska
fungera.
- att ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för
lokaler och eventuellt fika, i samband med utbildningsinsatsen hos er
- att ni bekostar resor och logi för era deltagare i samband med den nationella
konferensen 25 september och den regionala utbildningen. Till konferensen i
september välkomnar vi minst en, max tre deltagare från er kommun.
- att ni vill dela med er av erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete
till andra kommuner, landsting och regioner. Det kan innebära att skicka in en
kort text eller svara på några frågor från oss.
- att ni är behjälpliga i vårt utvärderingsarbete. Det kan handla om att svara på en
kortare enkät eller delta i några enstaka intervjutillfällen med personer som be
rörs av projektet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-11

155

Beslutsunderlag
Ansökan
Meddelande att kommunen är antagen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-03
§ 135 Parkeringsövervakning; förordnande av parkeringsvakter
§ 136 Hinder för fordonstrafik på Kärlekstigen och Sturzen Beckersväg
§ 137 Tertialbokslut 2019
§ 138 Granskningsrapport - fakturahanteringen Borgholm
§ 139 Äskande om medel till bok; Per Lublin
§ 140 Remiss - Granskning av havsplan för Östersjön
§ 141 Ansökan om utökad lokal, Borgholms Bowls
§ 142 Remiss - Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022 i Mönsterås
kommun.
§ 143 Överenskommelse om markbyte. Osten 2; Godkännande av avtal
§ 144 Kommunala representanter och kontaktpersoner i olika projekt,
styrelser och råd; Kalmar läns luftvårdsförbund
§ 145 Planering för utbyggnad av Skogsbrynets förskola och
ersättningslokaler till Solstrålens förskola
§ 146 Godkännande av utlandsresor 2019
2019-06-04
§ 147 Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
§ 148 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
2019-06-11
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155

Översiktsplan för Borgholms kommun; projektplan
Skötsel av Djupviks badplats sommarsäsongen 2019
Redovisning av delegationsbeslut; Skötsel av toalett, Sandbybadet
Presentation; ny kommunikatör
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB
Lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun
Kommunala representanter i olika projekt, styrelser och råd; Glokala
Sverige
§ 156 Motion (Per Lublin ÖP) - ändring av markhyrorna i kommunens
Hamnar
§ 157 Återrapportering; Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i
centrala Borgholm
§ 158 Ansökan om bidrag, bordtennisklubben Enig
§ 159 Diskussion och uppdrag gällande förslag på ökad samverkan med
Mörbylånga kommun
§ 160 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden

------------------------------------
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-06-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-05-21 - 2019-06-18

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Marie-Louise Johansson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1638

U

2019-05-21

Tillåtelse- Grävning sker på Per Lindströmsv Till Alexander Sundstedt
Bosams från Bovieran. 2019-05-26--2019-07-14
20190029/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1897

U

Tilldelning Skötselbolaget D&U AB vid
upphandling Totalentreprenad
VentilationTennishallen Borgholms kommun.

Lars Gunnar Fagerberg

2019-05-21
KS 2019/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2019.1646

U

2019-05-21

Tillåtelse-Grävning sker på Per Lindströmsv
2019-05-27--2019-06-14

Alexander Sundstedt

20190030/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1649

U

Remiss – ansökan om tillfällig lokal
Marie-Louise Johansson
trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg
136 till 30 km 2019-09-23

2019-05-22
KS 2019/90

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter ,
remisser från länsstyrelsen

2019.1652

U

2019-05-23

Attestlista reviderad 2019-05-23

Jens Odevall

gäller inte

KS 2018/240

DELEGERINGSBESLUT
Attestanter 2018-2022

2019.1653

U

Lions Club Borgholm- tillstyrkt ansökan för
Borgholms marknad 2019-06-26 mellan 08-18

2019-05-23

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-23/magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
Sidan 1 av 7
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1654

U

Borgholms Blues Rock festival- Tillstyrkt
ansökan för eventet 2019-08-03 mellan 08:0018:00 längs med Storgatan

2019-05-23

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-23/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1668

U

Borgholms cityförening- Ansökan tillstyrks för
Anders Magnusson
allsångskvällar på torget och hamnscenen
Onsdagar under perioden 2019-07-10--2019-0821 samt
söndagar den 2019-07-18 och 2019-07-25
mellan 15:00-22:00

2019-05-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-27/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1669

U

Borgholms hälsobutik - Tillstyrkt ansökan för
gatupratare/varuexponering för perioden 201905-27--2019-12-31

2019-05-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1670

U

Poolbaren i Borgholm- Ansökan tillstyrks 2019- Anders Magnusson
04-17--2019-08-21 fastställd gågatuperiod samt
under skördefesten 2019-09-25 2019-09-29

2019-05-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-27/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1671

U

2 Kök- Ansökan tillstyrks 2019-04-17--2019-0821(fastställd gågatuperiod) samt under
skördefesten 2019-09-25—2019-09-29.
Ansökan avstyrks 2019-08-22—2019-09-24

2019-05-27

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-05-27/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

Sidan 2 av 7
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1710

U

Vid fältbesök 15/4 konstaterar jag att ekarna
Stefan Andersson-Junkka
skulle ta allvarlig skada av en sådan kraftig
åtgärd.
Beslut;
Jag godkänner ej begärd åtgärd,toppning
7meter.
Jag medger däremot en trädvårdande åtgärd
där dött material tas bort, kronorna glesas och
tyngdpunkt för kronorna justeras.
Detta skall utföras av specialist/arborist enligt
rekommendation. Åtgärden bekostas av den
sökande.
Jag vill hållas underrättad om pågående arbete.
Ansökan om toppning av 4 st Ekar
trädfällning 4 st ekar på IsgärdevägIs gärde
vägen

2019-06-04
KS 2018/67

Besluts tog 2019-04-17 men har inte kommit
med i delegationsredovisningen därav dagens
datum.
2019-06-04/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begäran om trädfällning
2019.1766

U

Anderssons Glassfabrik -Storgatan 32,
Anders Magnusson
Borgholm, Utesevering tillstyrkt för perioden
2019-04-17--2019-08-21. Avslag för perioden
2019-0822-2019-10-06 som inte är gågatuperiod

2019-06-05

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-06-05/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
200476

K

Förfrågan och godkännande om att få använda
kommunal mark i samband med militärövning
2019-10-12-2019-10-23
Del av fastigheterna Byxelkrok 1:1 och
Borgholm 11:1

2019-06-10

Försvarsmakten Marinbasen

KS 2019/4

***Sekretess***

Alexander Sundstedt

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor 2019
2019.1895

U

Rutin för hälsokontroll vid tuberkulos

Jens Odevall

2019-06-10
KS 2019/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2019.1873

U

Ölandstids live AB-- Ansökan tillstyrks för Öland Anders Magnusson
mat & musikfestival 2019, Borgholms innerstad
2019-06-25, kl 08.00 förberedelser, festival 2019
-06-27--2019-06-29, kl
11.00-23.00 , återställande 2019-06-30, till kl
18.00

2019-06-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-06-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
Sidan 3 av 7
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1874

U

Chinarestaurangen i Borgholm - tillstyrkt
ansökan för uteservering under perioden 201906-11--2019-10-10

2019-06-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-06-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1875

U

OJ Öland AB - tillstyrkt ansökan om uteservering Anders Magnusson
för perioden 2019-06-14–2019-08-21

2019-06-11

Yttrande

KS 2019/6

Yttrandet skickat till polisen 2019-06-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1876

U

Ölands motorklubb- Tillstyrkt ansökan för
utställning av veteranfordon, Kaj Wieståls Park,
Badhusparken, Borgholm
2019-06-19--2019-08-21, kl. 18.00–21.00

2019-06-11

Yttrande

KS 2019/15

Skickat till polisen 2019-06-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019
2019.1877

U

Homage - tillstyrkt ansökan för marknadsföring
2019-07-01 -- 2019-07-07

2019-06-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-06-11/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1878

U

Alvesta Glass - tillstyrkt ansökan att sälja glass Anders Magnusson
från bilStenhuggarvägen, Sandvik, Löttorp,
Borgholm 2019-07-02, kl.10.00-16.00
Hamnvägen, Borgholm 2019-07-03, kl.10.0016.00

2019-06-11

Yttrande

KS 2019/6

Skickat till polisen 2019-06-11/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
2019.1887

U

LTF 2019.22 - tillfällig gågata Hamnvägen 23-27 Marie-Louise Johansson
juli 2019

2019-06-13
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

2019.1888

U

LTF 2019 37 - tillfälligt parkeringsförbud
Hamnvägen,Östra och Västra Kyrkogatan,
Stortorget samt Kyrkoparkeringen 27-29 juni
2019.

Marie-Louise Johansson

2019-06-13
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT

Sidan 4 av 7
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon
2019.1894

U

2019-06-13

Tillåtelse- Grävning sker på Hamnvägen 201906-17--2019-07-05

Alexander Sundstedt

20190031/BEAB

KS 2019/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2019

2019.1896

U

Novi - system för medarbetaranteckningar

Jens Odevall

2019-06-13
KS 2019/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2019.1900

U

Attestlista KS 2019 - 2019-06-13
(ersätter tidigare attestlista)

Jens Odevall

2019-06-13
KS 2018/240

DELEGERINGSBESLUT
Attestanter 2018-2022

2019.1907

U

Yttrande i mål 2034-19 med begäran att
förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan
bifall - valnämnden 2019-03-19

Ilko Corkovic

Skickat till Förvaltningsrätten 2019-06-14.

DELEGERINGSBESLUT

2019-06-14
KS 2019/9

Delegation KSO 2019
2019.1908

U

Yttrande i mål 2035-19 med begäran att
förvaltningsrätten lämnar överklagandet utan
bifall - kommunfullmäktige 2019-03-18

Ilko Corkovic

2019-06-14
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1918

U

Delegationsbeslut gällande parkeringsförbud på Marie-Louise Johansson
del av Kärleksstigen

2019-06-17
KS 2019/122

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om tillstånd att uppföra
parkeringsförbud på del av Kärleksstigen i
Löttorp

2019.1919

U

2019 38 parkeringsförbud del av
Kärleksstigen_2

Marie-Louise Johansson

2019-06-17
KS 2019/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd,
avflyttning av fordon

200724

K

Svar på remiss - Fastställande av kombinerad
Magnus Karlsson
skötselplan och bevarandeplan för
naturreservatet och Natura 2000-området Böda
Prästgård (SE0330101).

2019-06-17
Sidan 5 av 7
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/137

DELEGERINGSBESLUT
Remiss - Fastställande av kombinerad
skötselplan och bevarandeplan för
naturreservatet och Natura 2000-området Böda
prästgård

2019.1932

U

Tillköp av kollektivtrafik av en tur linje 101
mellan Borgholm och Föra för att kunna resa
vidare med 533 mot Löttorp samt
kompletterande trafik måndag från Löttorp mot
Borgholm för att möjliggöra resa för elever som
väljer Åkeboskolan.

Ilko Corkovic

2019-06-17
KS 2019/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2019

2019.1933

U

Borgholm Event AB - tillstyrkt ansökan om
begagnande av allmän plats tisdagar juli 2019
klockan 10-20.

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-06-17/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2019-06-17
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1934

U

Trenda AB - tillstyrkt ansökan om begagnande
av allmän plats gatupratare, bord, ställningar.
2019-01-01-2019-12-31

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-06-17/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2019-06-17
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1935

U

Byxelkroks marknad - tillstyrkt ansökan om
offentlig tillställning allmän platsmark 2019-0726--28.

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-06-17/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2019-06-17
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1938

U

Uppdragsbekräftelse - okulär kontroll och
bedömning av utfört arbete för de nybyggda
stenpirarna i Byxelkroks hamn.

2019-06-17

Ramböll

KS 2011/208

KS meddelande

Jens Odevall

DELEGERINGSBESLUT

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2019.1965

U

Byxelkroks hamn - avstyrkt ansökan från
Sandås Transport i Kalmar gällande placering
av container i Byxelkroks hamn.

Anders Magnusson

Skickat till polisen 2019-06-18/mlj

DELEGERINGSBESLUT

2019-06-18
KS 2019/6

Begagnande av allmän plats
2019.1968

U

Ny kommunjägare - Mikael Nilsson

Ilko Corkovic

Stefan A-J - lämnar beslutet till Mikael/Mlj

DELEGERINGSBESLUT

2019-06-18
KS 2019/144
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-06-18

Utskriven av: Marie-Louise Johansson

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2019-05-21 - 2019-06-18

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.1647

I

2019-05-22

Beviljad schablonersättning asylsökande om 40
500 kronor t o m maj 2019. Skickat till Eva K,
ekavd och soc (mlj mail).
Migrationsverket
KS meddelande

2019.1658

I

2019-05-24

Kalmarsund Överförmyndarnämnd

I

2019-05-28

PROTOKOLL

Missiv informerar om kommunens andel av
Magdalena Widell
ersättning av 195 miljoner kr som ska stärka
kommunernas möjlighet att låta
ensamkommande unga bo kvar i kommunen
under sin asylprocess. Betalas ut senast 3 juni
2019.
Eva K meddelar att Borgholms kommun kommer
att få 172 034 kr utbetalat

Migrationsverket
KS meddelande

2019.1675

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Protokoll Kalmarsund Överförmyndarnämnd 2019 Magdalena Widell
-05-16
KS meddelande

2019.1672

Marie-Louise Johansson

I

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Överprövning enligt lagen (2016:1145) om
Magdalena Widell
offentlig upphandling, LOU
Förvaltningsrätten bifaller ansökan om
överprövning och förordnar att upphandlingen
får avslutas först sedan ny utvärdering har
genomförts där anbudet
från Kontorsmaskiner i Kristianstads AB (Canon)
och Butik och kontorsservice
Bert Karlsson AB (Sharp) inte får tas med.

2019-05-29

Förvaltningsrätten

KS 2019/1

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Upphandling ramavtal
2019.1677

I

Inbjudan till samrådsmöte 2019-06-12 kl 18:00 i Magdalena Widell
Klockaregården i Högsrum. Överlämnad till MEX
och tillväxtchef. Kopia sänd till MOB

2019-05-29

Trafikverket

KS 2015/187

KS meddelande

INBJUDAN

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2019.1700

I

ÖKF 2019-05-27 § 36 - budget 2020

Marie-Louise Johansson

Skickat till ekonomiavdelningen.
KS meddelande

SKRIVELSE

2019-06-03
KS 2019/133

Budget 2020, delårsbokslut och årsredovisning;
Ölands kommunalförbund
2019.1705

I

2019-06-04

2019.1721

Protokoll från kommunförbundets styrelsemöte
2019-05-23

Magdalena Widell

Kommunförbundet Kalmar län

U

KS meddelande

PROTOKOLL

Beslut § 97 KF 2019-05-20
Kompletterande beslut gällande revisorernas
anmärkning mot kommunstyrelsen och
socialnämnden 2018

Marie-Louise Johansson

2019-05-29
KS 2016/246

KS meddelande
Budget 2018; tertialrapport, delårsrapport,
årsredovisning

2019.1791

I

Länsstyrelsen i Jönköpings län avslår Borgholms Magdalena Widell
kommuns ansökan om 645 000 kronor för
insatsen Jämställdhet - en förutsättning för
hållbar samhällsutveckling., inom ramen för 37a §
förordning om statlig ersättning för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter (2010:1122).

2019-06-07

Länsstyrelsen i Jönköping

KS 2018/76

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Projekt Flyktingguide - integration § 37 medel
2018
2019.1793

I

Förvaltningsrättensmål; 1226-19
Kammarenttenssmål; 1879-19 Kammarrätten
beslutar att avtal inte får ingås i upphandlingen
Multifunktionsskrivare 18/50, innan något annat
har bestämts.

2019-06-07

Kammarrätten i Jönköping

KS 2019/9

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019
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2019.1860

I

2019-06-10

2019.1865

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Mötesanteckningar 2019-05-24

Magdalena Widell

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2019-06-12

2019.1884

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

2019-06-11

2019.1883

Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod
(cirkulär 19:24)

KS meddelande

MINNESANTECKNING

Kammarrättens dom 7173-18 om
sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov |
cirkulär: 19:27

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Arbetsförmedlingens reformering är i full gång

Magdalena Widell

En fortsatt viktig och reformerad
arbetsmarknadsmyndighet ska vara på plats
2021.
Den 9 maj kom regeringens uppdrag till
Arbetsförmedlingen att förbereda inför
reformeringen av myndigheten och bistå med
analyser.
2019-06-12

AMS
KS meddelande

INFORMATION
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2019.1885

I

2019-06-13

2019.1898

Växjö Tingsrätt

I

2019-06-13

2019.1906

Växjö Tingsrätt meddelar i sitt beslut följande;
Magdalena Widell
1. Mark- och miljödomstolen avslår klagandenas
yrkande om att Lantmäteriets beslut
från den 12 mars 2018 i ärende H16682 ska
upphävas.
2. Mark- och miljödomstolen avslår klagandenas
yrkande om att ledningsrätt ska
upplåtas enligt alternativet benämnt Kustvägen.
3. Mark- och miljödomstolen ändrar Lantmäteriets
ledningsbeslut från den 12 mars enligt
handlingen.
4. Mark- och miljödomstolen ändrar Lantmäteriets
beslut om förskott från den 12
mars 2018 i ärende H16682 på så sätt att
beslutad förskottsersättning som avser
Djupvik s:1, 1 250 kr, ska betalas till ägarna
istället för till Borgholms kommun.
I övrigt ska Lantmäteriets beslut om förskott gälla
oförändrat.
5. Det ankommer på Lantmäteriet att i
förrättningsakten föra in de ändringar av
ledningsbeslutet och beslutet om förskott som
framgår av punkterna 3 och 4
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i
övrigt.

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Behörighetsreglering för den sociala barn- och
ungdomsvården. cirkulär 19:25

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Landsting

I

2019-06-14

KS meddelande

CIRKULÄR

Godkänner vattenverksamhet 100 m GC-väg
Böda Kronopark 2:176 - Fyr till Fyr, Ölands
kommunalförbund

Magdalena Widell

Länsstyrelsen i Kalmar län
KS meddelande

2019.1924

I

2019-06-17

2019.1937
2019-06-17

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs Marie-Louise Johansson
förbundsområde Hälso- och sjukvård | Viktig
information från SKL, cirkulär 19:28
Sveriges Kommuner och Landsting

I

Skickat till HR
KS meddelande

ÖVERENSKOMMELSE

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 |
Viktig information från SKL (cirkulär 19:29)

Marie-Louise Johansson

Sveriges Kommuner och Landsting
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2019.1938

U

KS-meddelande

CIRKULÄR

Uppdragsbekräftelse - okulär kontroll och
bedömning av utfört arbete för de nybyggda
stenpirarna i Byxelkroks hamn.

Jens Odevall

2019-06-17

Ramböll

KS 2011/208

KS meddelande

DELEGERINGSBESLUT

Utbyggnad av Byxelkroks hamn
2019.1939

I

2019-06-18

Protokoll Länsberedning för regionala
utvecklingsfrågor 190605 signed
Region Kalmr
KS meddelande

2019.1941

Marie-Louise Johansson

I

PROTOKOLL

Beslut om lokalstöd till nybyggnation av ridhus på Marie-Louise Johansson
norra Öland, Löttorp 4:18

2019-06-18

Allmänna Arvsfonden

KS 2016/84

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Fastighetsförvärv Löttorp 4:16
2019.1943

I

Letter to Borgholm Municipality gällande vänort

2019-06-18

Cupra Marritima

KS 2018/190

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
SKRIVELSE

Samarbetsförfrågan Cupra Maritima;
vänortsförfrågan
2019.1969

I

Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att bevilja
Borgholms kommun statligt stöd till lokala
vattenvårsprojektet från strategi till åtgärd för
minskad övergödning i Egbykanalen och
Silverbäcken med högst 240 000 kr

2019-05-27

Länstyrelsen i Kalmar

KS 2019/126

KS meddelande

Kristin Bertilius

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

LOVA Från strategi till åtgärd
2019.1970

I

UN § 53 - information Kontroll i Statsbidrag för en Marie-Louise Johansson
likvärdig skola 2018.

2019-06-17
KS 2019/26

KS meddelande
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022;
utbildningsnämnden
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