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1 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. Nytt för 2019 är att 
arbetsmarknadsenheten också inryms inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver 
detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Budgetram 2018 282 690 tkr

Budgetram 2019 297 620 tkr

Ordförande

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

2 Socialnämndens förändringar mellan åren
Inför 2019 erhöll socialnämnden 3,6 mkr för att kunna bibehålla den ökade 
bemanningen inom äldreomsorgen. Det statliga bidraget som kommunen fått 
under 2,5 års tid utgår vid årsskiftet 2018/2019 men det kommer inte påverka 
verksamheterna.  

(tkr) Förslag 
2019

Plan 2020 Plan 2021

Nya tider 3 600

Del av välfärdsmiljarder -1 500

Verksamhetsövergång Arbetsmarknadsavdelning 
med integration 5 882

Inför 2018 erhöll nämnden 5,0 mkr som kommunen fick av de statliga 
välfärdsmiljarderna. Då de kommer avta sker en utfasning av tillskottet under 
2020.
Inför 2019 övergår budgetansvaret för arbetsmarknadsenheten från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.

3 Verksamhet

Äldreomsorg
Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den 
egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden. Kommunens äldreomsorg 
arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så 
långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför 
biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt 
behovsprövade. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen medborgare med 
behov av kommunala insatser ökar.
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Hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter: 
hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av 
den kommunala hälso-och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS). Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka, 
bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna 
leva ett så självständigt liv som möjligt.

Omsorg om funktionsnedsatta
Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri 
enligt socialtjänstlagen. OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva 
som andra. Verksamheten innefattar bland annat gruppbostäder, servicebostäder, 
boendestöd samt dagligverksamhet/sysselsättning.

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen, IFO, myndighetsutövar, utreder och verkställer 
insatser, inom ett flertal områden. Verksamheten utreder alltid ärenden som gäller 
barn som befaras far illa och ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras 
familjer. Även råd och stöd till personer med missbruksproblem ges. 
Försörjningsstöd handläggs inom IFO. Vidare gör verksamheten utredningar i 
familjerättsärenden, faderskapsärenden, adoption och dödsbon.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten, AME, är kommunens resurs för människor som står 
utanför arbetsmarknaden och samarbetar med handläggare på 
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Verksamheten hjälper 
till med coachning, arbetsträning, vägledning, studiebesök med mera.

Boende och insatser
Verksamheten har under 2018 förändrats. Inom ramen för verksamheten finns ett 
stödboende för ensamkommande samt en verksamhet som arbetar med insatser 
inom individ- och familjeomsorg.  Syftet med verksamheten är att öka kvaliteten 
för medborgaren och minska antalet placeringar genom att erbjuda alternativa 
lösningar inom kommunen.
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4 Budget
 Budget 2019 (tkr)

Total

70 Centralt 18 335

71 Bemanningsenheten 1 444

72 Hälso- och sjukvård 23 180

73 Särskilt boende 82 812

74 Hemtjänst o sociala verks. 73 591

75 Omsorgen om funktionsneds. 63 610

76 Individ- och familjeomsorg 28 498

77 Arbetsmarknadsenheten 6 151

78 Boende och insatser

Summa 297 620

5 Verksamhetsinvesteringar

Verksamhetsinvesteringar 2019

 Budget_2019 Plan_2020 Plan_2021

7 Socialnämnd

3001 Nyckelfria lås 80 80

3003 Möbler Ekbacka 
2-4 60

3004 Möbler OFN 60

Summa 200 80

6 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 
samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som 
önskas uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till 
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i 
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan 
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att 
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar 
verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts 
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån 
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för 
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kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan 
med aktivitesplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.

Medborgare

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andel upprättade 
genomförandeplan
er innehållande 
mätbara mål

100 %

Andel 
biståndsbeslut i 
systemet LifeCare

100 %

Andel BPSD-
registreringar på 
demensboende

100 %

Uppföljning av 
genomförandeplan
er minst var 6:e 
månad

Verkställda beslut 
inom tidsramen 100 %

Andel 
hemmaplanslösnin
gar som 
förebyggande eller 
alternativ till 
externa placeringar

95 %

Andel upprättade 
genomförandeplan
er

100 %

Uppföljning av 
genomförandeplan
er minst var 3:e 
månad

Andel 
välkomstbesök vid 
nya brukare

100 %

Handläggningstid 
ska understiga fyra 
månader från det 
att ansökan 
inkommit

100 %

Andel patienter 
med aktuell 
vårdplan

100 %

Andel upprättade 
individanpassade 
handlingsplaner

100 %

Antal 
genomförandeplan
er där klientens 
delaktighet 
dokumenterats

100 %

Borgholms 
kommun ska 
genomsyras av 
öppenhet, 
delaktighet, 
inflytande och lika 
möjligheter.

Stöd, vård och 
omsorg är 
individanpassad.

Antal 50 %
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

genomförandeplan
er med mätbara 
mål

Torsåsmodellen 

Bygg om 
organisationsträdet 
i 
verksamhetssystem
et 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
uppföljning av och 
innehållet i 
genomförandeplan
er 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
att beslut verkställs 
inom tidsramen. 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
att patienter har 
aktuell vårdplan 

Utföra 
besöksstatistikmätn
ing 

Antal personer som 
har sysselsättning 
som har 
försörjningsstöd

50

Antal personer i 
etableringen som 
90 dagar efter 
avslutad etablering 
går till arbete eller 
reguljära studier

60 %

Antal deltagare 
som kommit ut i 
arbete eller studier 
efter avslutad 
insats i projektet 
Pontibus

30 %

Antal inskrivna 
deltagare i DUA 
(Delegationen för 
ungdomar och 
nyanlända till 
arbete) som går 
vidare till 
arbete/utbildning/an
nan aktivitet

50 %

Handlingsplansarbe
te 

Borgholms 
kommun ska 
tillsammans med 
företagare och 
myndigheter 
arbeta för nöjdare 
företagare som blir 
fler.

Individanpassad 
sysselsättning 
genom samverkan 
med företag och 
myndigheter

Välkomstsamtal 

Borgholms Verksamheten Andel registreringar 90 %
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

i Palliativa registret

Följsamhet till 
länets 
förskrivningsanvisni
ngar

Personalkontinuitet 
14 dagar 12

Andel avvikelser 
som är 
analyserade, 
besvarade och 
åtgärdade.

100 %

Följsamhet till 
basala 
hygienrutiner

100 %

Antal träffar med 
dokumentationsom
bud

1

Andel brukare med 
ökad upplevd 
kvalitet/ nöjdhet

Procentuellt sett 
ska en större andel 
familjehemsplacerin
gar ske i egna 
familjehem/ egen 
regi jämfört med 
tidigare år

65 %

Analysera data av 
det palliativa 
registret 

Utföra PPM-
mätning 

Brukarundersöknin
g 

kommun ska 
skapa goda 
förutsättningar för 
att leva, verka och 
bo i hela 
kommunen året 
runt.

genomsyras av god 
kvalitet

Analys av 
resursfördelningsm
odellen varje 
månad 

Organisation

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andel utbildade 
undersköterskor 50 %

Total sjukfrånvaro 6 %

Andel 
omsorgsassistenter 90 %

Borgholms 
kommun ska vara 
en attraktiv 
arbetsgivare där 
medarbetarna 
bidrar till utveckling

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

Följa upp 
handlingsplaner 
från 
medarbetarundersö
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

kningen 2018

Korttidssjukfrånvaro 3 %

Finns 
kompetensutvecklin
gsplan?

Andel medarbetare 
som upplever att 
närmsta chef är väl 
insatt i det dagliga 
arbetet

90 %

Implementera ny 
mall för 
medarbetarsamtal 

Sjukfrånvaroanalys 

Utforma 
enhetsspecifik 
medarbetarenkät 

Riktlinjer och rutiner 
revideras enligt 
plan.

100 %

Övertidstimmar 50 %

Fyllnadstid 50 %

Timanställda 50 %

Borgholms 
kommuns ska vara 
en effektiv och 
ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är 
ändamålsenlig och 
effektiv

Andel utbokade 
beställningar 100 %

Hållbarhet

Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

Andel elbilar i 
verksamheten 30 %Borgholms 

kommun ska vara 
en förebild och 
bidra till en 
ansvarsfull 
samhällsutveckling
.

Verksamheten tar 
hänsyn till miljö och 
kultur. Antal traditionella 

/kulturella aktiviteter 12

Hjälpmedelsbudget 
är i balans

Produktivitet (andel 
utförda av 
tillgängliga timmar)

71,91 
%

Bemanningsnyckel 
i Säbo 0,71

Resurser ska 
fördelas efter behov

Vårdtyngd- och 
tidsmätning utförs

Verksamheterna i 
Borgholms 
kommun ska 
bedrivas utifrån 
god ekonomisk 
hushållning, 
långsiktighet och 
stabilitet.

Verksamheten ska 
bedrivas 
kostnadseffektivt.

Antalet obokade 
timmar hos 
poolanställda

0
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål Nyckeltal Målvä
rde

Aktiviteter

HVB-placeringar 
har en lägre 
dygnskostnad än 
tidigare period

2 620

Förtydliga 
biståndsbeslut 

Implementera en 
modell för 
resursfördelning av 
gruppbostäder 

Tidsbedöma 
insatser i 
boendestöd 

Analys av 
produktivitet 

Journalgranskning 
för att säkerställa 
att 
vårdtyngdsmätning 
utförs 

7 Socialnämndens tankar om framtiden
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska 
överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till 
följd av ändrad lagstiftning samt politiska beslut som ska implementeras. Fokus 
råder på ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten.
Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad 
tjänstgöringsgrad i projektet Heltid som norm som fortsätterunder 2019. Större 
fokus på verksamheternas resultat och kvalitetsledning ger systematisk 
uppföljning, analys och utveckling. Förvaltningen implementerar under 2019 ett 
nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som följer föreskrifterna för 
SOSFS 2011:9.
Förvaltningen arbetar med säkerställa och öka kvaliteten för kommunens 
medborgare. Genom att erbjuda olika former av öppenvård kan den slutna vården 
undvikas. Hemsjukhuset, som innebär ett nära sammarbete mellan hemsjukvård, 
hemtjänst och hälsocentralen kommer fortsätta att utvecklas då rehabenheten och 
hemtjänst involveras i högre utsträckning för att bygga vidare på en fungerande 
modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt. 
Ett förändrat arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen innebär fördjupade 
utredningar och behandling på hemmaplan. Verksamheten anpassas för att kunna 
erbjuda olika former av öppenvård som alternativ till kostsamma placeringar.
Teknik inom välfärden som mobilitet i hemtjänsten, hemsjukvård samt e-tjänster 
till exempelvis ekonomiskt bistånd fortsätter utvecklas och omfattar samtliga 
verksamheter. De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av 
strukturella förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska 
utvecklingen. Även om de som är äldre idag är blir allt friskare och kan klara sig 
självständigt allt högre upp i åldrarna, så ökar andelen som är äldre än 80 år 
markant. Med hög ålder ökar risken för multisjuklighet och demenssjukdom, och 
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det är den gruppen äldre som äldreomsorgen behöver rusta för. Vill vi ha en vård och 
omsorg som kan erbjuda våra äldre en värdig ålderdom så måste vi rusta äldreomsorgen för 
det ökade antalet äldre. Det kommer krävas både nya investeringar och nya arbetsmetoder.

Inför 2019 ingår arbetsmarknadsenheten inom nämndens ansvarsområde. 
Fördelen är att det blir kortare kontaktvägar mellan exempelvis handläggare och 
medborgare. Förhoppningen är att fler personer ska komma ut i arbetslivet genom 
exempelvis en verksamhet med återbruk.

8 Systematisk kvalitetssäkring
Under 2018 intensifierades arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet 
enligt SOSFS 2011:9. Kvalitetsbegreppet är definierat och socialtjänstprocessen 
med dess aktiviteter är identifierade och beskrivna, vilket utgör grunden för 
fortsatt arbete att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Nästa steg i det 
systematiska kvalitetsarbetet är att genom riskanalyser bedöma om det finns risk 
för att händelser som medför brister i verksamhetens kvalité kan inträffa. 
Identifieras sådana risker ska åtgärder ske. Vidare ska egenkontroller ske i syfte 
att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Ta emot ansökan/anmälan/vårdbegäran

Risk Egenkontroll Åtgärd

Risk att ansökan avvisas utan 
prövning 

Förhands- och 
skyddsbedömning har inte 
skett enligt lag och 
författningar 

Har skyddsbedömning skett 
inom 24 timmar från att 
orosanmälan för barn/unga 
alt. kännedom om barn som 
bevittnat våld inkommit?

Finns aktuella rutiner för att 
hantera ärenden med 
skyddade personuppgifter?

Utreda

Risk Egenkontroll Åtgärd

Ingen enhetlighet i 
bedömningar 

För mycket insatser beviljas 
för att "säkra upp" 

Finns övervägda alternativ för 
inför extern placering?
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Risk Egenkontroll Åtgärd

Är utredningar slutförda inom 
120 dagar?

Handläggs ärenden 
likvärdigt?

Meddela beslut

Risk Egenkontroll Åtgärd

Beslutsmottagare förstår inte 
beslutet 

Säkerställa att 
material/information finns 
tillgängligt samt att rutiner 
finns för meddelande av 
beslut i de fall där mottagaren 
behöver extra stöd för att 
förstå dess innebörd.

Besvärshänvisning sker inte 
vid avslag 

Finns besvärshänvisning 
angivet i avslagsbeslutet?

Verkställa och genomföra insats

Risk Egenkontroll Åtgärd

Insats utförs inte enligt beslut/ ordinationer 
följs inte 

Test

Brukare/klient/patient är inte delaktig i 
upprättande av genomförandeplaner/ 
vårdplan/ handlingsplan 

Brukare/patient är inte delaktig i 
uppföljning av 
genomförandeplan/vårdplan/handlingsplan 

Har vi jämlikhet i 
insatser/verkställighet?

Andel ej verkställda beslut

Har vi följsamhet till basala 
hygienrutiner?

Antal utskrivningsklara dagar 
från slutenvård

Analys av avvikelser

Förekomsten av trycksår och 
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Risk Egenkontroll Åtgärd
vårdrelaterade infektioner i 
förhållande till övriga landet

Analys av missförhållanden/ 
risk för missförhållanden 
enligt lex Sarah

Analys av vårdskador/ risk 
för vårdskador enligt lex 
Maria

Finns aktuell rutin för 
hanterande av skyddade 
personuppgifter?

Analys av Borgholms resultat 
av kvalitetsmåtten i KKiK

Analys av Borgholms resultat 
av Socialstyrelsens 
undersökning "Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?"

Analys av Borgholms resultat 
av SKLs 
brukarundersökning, LSS

Dokumentationsgranskning 
hälso- och sjukvård

Följa upp insats

Risk Egenkontroll Åtgärd

Uppföljning sker inte i den 
frekvens och omfattning som 
ärendet kräver 

Att uppföljning inte 
säkerställer att resurser 
används effektivt och att god 
kvalitetsleverans uppnås 

Ta fram en mall för 
uppföljningssamtal

Följs externa placeringar upp 
enligt rutin?

Sker uppföljning enligt lag?

Motsvarar insatsen aktuellt 
behov?

Är avtal vid extern placering 
upprättade av oss och 
framtagna enligt SKLs mall?
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Avsluta insats

Risk Egenkontroll Åtgärd

Insatsen avlutas inte i 
Procapita 

Är avslutade 
insatser/utredningar även 
avslutade i Procapita?

9 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens 
verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att 
arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att 
kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

 Arbetet sker mot uppsatta mål
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
 Minimera risker, säkra system och rutiner
 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
 Bevaka att fastställda styrdokument följs

Ekonomi

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

Handkassor/konta
nta medel

 Risken att 
kontanta medel 
hanteras på ett 
felaktigt sätt 

Konsekvens
Kontanta medel 
redovisas inte 
korrekt.

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
3. 
Kännbar
Riskvär
de
6

Gransk
ning Ja

 Kontroll 
genom 
kartläggning 
av 
kommunens 
kontanthanteri
ng.

HR

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

Redovisning av 
frånvaro

 Risken att 
kommunen betalar 
ut för mycket lön 

Riskbeskrivning
Risk att felaktig lön 
betalas ut på grund 
av att frånvaro inte 

Sannoli
khet
3. Trolig
Konsek
vens
3. 
Kännbar
Riskvär

Gransk
ning Ja

 
Sjukfrånvaroa
nalys
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Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

registreras korrekt.
Konsekvens
Ekonomiska och 
sociala konsekvenser 
på grund av att 
felaktig lön betalas ut 
samt att statistik för 
sjukfrånvaro blir 
missvisande och 
även att eventuella 
rehabiliteringsåtgärd
er uteblir.

de
9

Informationssäkerhet

Process Risk Riskvär
de

Vidare 
hanteri
ng

Till 
internk
ontroll
plan

Granskning

GDPR

 Risk att 
personuppgifter 
inte hanteras på rätt 
sätt 

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
4. 
Allvarlig
Riskvär
de
8

Gransk
ning Ja

 Kontroll av 
att det inte 
skett 
personuppgifts
incidenter.
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskole-
klass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgår-
dar, kulturskola samt bibliotek.

Rambudget 2019 184 520 tkr

Rambudget 2020 183 317 tkr

Ordförande Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef Tf. Jan Erik Karlsson

 

1.2 Utbildningsnämndens förändringar mellan åren
Inför budget 2020 används en ny budgetmodell som är framtagen av Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL). I modellen beräknas en teknisk ram per nämnd 
och prislappar som bygger på standardkostnad beskriver vad verksamheterna bor-
de kosta före eventuella prioriteringar. För utbildningsnämnden innebär denna 
tekniska ram en budget om 165 mkr.
Utöver den tekniska ramen görs politiska prioriteringar. Tidigare prioriteringar har 
ingått i budgeterad ram och prioriteras även för 2020. Då statsbidrag för kultur-
skolan väntas utgå prioriteras ytterligare 350 tkr för att verksamheten ska kunna 
fortsätta som tidigare.

(tkr) Förslag 2019 Plan 2020 Plan 2021

Tidigare prioriteringar:

Utökning av 0,8 tj 
Kulturskolan 420

Två förskolor 3 500

Barnomsorg på OB-
tid 765

Öppen förskola 400

Två skolor år F-5 7 750

Pedagogiska måltider 380

Kulturgaranti 200

Kompensation för 
lägre ram 8 500

Effektivisering och 
uppsägning av modu-
ler

-3 500

Summa tidigare 
prioriteringar 17 995

Kulturskola 350

Summa 350
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1.3 Verksamhet

Förskoleverksamhet och fritidshem
För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg i form av dag-
barnvårdare. Barnomsorg är kopplat till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller 
studier, men även barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds barnomsorg 
15 timmar/vecka.
Borgholms kommuns förskolor och antal barn 15 september 2019:

Område Förskola Antal inskrivna barn

Norra området Sandhorvan, Böda 14

Solvändan, Löttorp 19

Kråkbacken, Södvik 24

Centrala området Skogsbrynet, Borgholm 42

Rödhaken, Borgholm 28

Fyrtornet, Borgholm 14

Södra området Hasselbacken, Köpingsvik 24

Björkviken, Köpingsvik 30

Gärdslösa förskola 42

Runstens förskola 28

Rälla förskola 38

Summa 303

 

Grundskola inklusive förskoleklass och särskola
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt för barn som under 
året fyller 6 år. Förskoleklassen är organisatoriskt kopplad till grundskolan.
Borgholms kommuns grundskolor och antal elever 15 september 2019:

Område Skola Antal elever

Norra området Åkerboskolan, årskurs F-9 169

Centrala området Viktoriaskolan, årskurs F-5 189

Slottsskolan, årskurs 6-9 282

Södra området Köpings skola, årskurs F-5 94

Gärdslösa skola, årskurs F-5 78

Rälla skola, årskurs F-5 56

Summa 868

Särskolan är en alternativ skolform till grundskolan och den är anpassad för de 
elever som inte når grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning. 
Särskolan är organiserad i grundsärskola och träningsskola. De elever som är in-
skrivna i grundsärskolan i kommunen går integrerat med elever i grundskolan 
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alternativt på Björken på Köpings skola.

Fritidsgårdar
Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år. 
Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer struktu-
rerade aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det tre 
fritidsgårdar som organisatoriskt tillhör Åkerboskolan, Slottsskolan och Rälla sko-
la.

Kulturskola
Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av instrumentalun-
dervisning, dans, drama och skapande verksamhet. Verksamheten är en delvis 
avgiftsfinansierad fritidsaktivitet. Barn och ungdomar har i första hand tillgång till 
kulturskolans undervisning men även vuxna kan få del av den i mån av plats. Kul-
turskolan har verksamhet på flera orter i kommunen, men har egna lokaler i Kro-
nomagasinet i Borgholm.

Bibliotek
Biblioteket är organiserat med ett huvudbibliotek i Borgholm samt tre biblioteks-
filialer i Löttorp, Rälla och Runsten. Samtliga grundskolor i kommunen har skol-
bibliotek som bemannas av skol-bibliotekarier. På biblioteket finns möjlighet att 
läsa dagstidningar och tidskrifter, låna böcker, tidskrifter, Tv-spel, musik, ljudböc-
ker och hyra DVD. Här finns en stor samling med litteratur om Öland och möjlig-
het att studera och släktforska samt använda våra datorer, scanna, faxa och kopie-
ra. Biblioteket ordnar också en mängd olika aktiviteter för både barn och vuxna.

1.4 Budget
 Total Budget 2019 Budget 2020 Diff
     
60 Central stödfunktion                   63 651                   64 385                         734    
61 Norra området                   21 666                   22 005                         339    
62 Centrala området                   49 778                   48 203    -                1 575    
63 Södra området                   39 600                   38 348    -                1 252    
65 Kulturområdet                      9 825                   10 376                         551    
 Summa                 184 520                 183 317    -                1 203    
     
 

 Ovan ramar är baserade på elevpeng framtagen för kategorierna: förskola 1-5 år, 
förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9. För förskolans verksamhet baseras elevantal 
på ett snittvärde mellan vår- och hösttermin och grundskolan baseras på elevun-
derlag per 15 september. Antalet elever på fritidshem är inte inkluderade i nedan 
elevunderlag.

 Elevunderlag 
2019

Elevunderlag 
2020

Diff
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 Elevunderlag 
2019

Elevunderlag 
2020

Diff

Total

61 Norra rektorsom-
rådet 233,5 240,5 7

62 Centrala rektors-
området 571 565,5 -5,5

63 Södra rektors-
området 423,5 403,5 -20

Summa 1 228 1 209,5 -18,5

 

1.5 Verksamhetsinvesteringar
 Budget_2019 Plan_2020 Plan_2021

6 Utbildningsnämnd

2000 Gärdslösa Inventarier 80

2001 Rälla Inventarier 60

2002 Björkviken Inventarier 150

2005 Möbler Kronomagasinet 59

2009 Verksamhetsinvesteringar 400

Summa 349 400

1.6 Styrmodell och mål
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skatte-
pengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att 
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de re-
surser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas upp-
nås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till nå-
got som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i verksam-
heterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas 
även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få 
önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; välkomnan-
de, utvecklande och tillsammans genomsyrar verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts visio-
nen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån dessa 
perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för kommu-
nen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan med aktivi-
tetsplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.
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Medborgare

Beskrivning av perspektiv

Personer som bor, besöker, arbetar och/eller bedriver företag i Borgholms kom-
mun.

Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

Elever i åk 5: På lektionerna är vi 
elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skol-
uppgifter, positiva svar, andel (%) 

Elever i åk 9: På lektionerna är vi 
elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skol-
uppgifter, positiva svar, andel (%) 

Andel vårdnadshavare som anser 
sig ha inflytande över verksamhe-
ten i skolan ska öka jämfört med 
föregående år (%). 

Andel vårdnadshavare som anser 
sig ha inflytande över verksamhe-
ten i förskolan ska öka jämfört 
med föregående år (%). 

Andel elever i Kulturskolan som 
upplever inflytande över verk-
samheten ska öka jämfört med 
föregående år (%). 

Antal aktiviteter på biblioteket ska 
öka jämfört med föregående år. 

Antal deltagare i aktiviteter på 
biblioteket ska öka jämfört med 
föregående år. 

Antal fysiska besökare på biblio-
teket ska öka jämfört med föregå-
ende år. 

Borgholms kommun ska 
genomsyras av öppen-
het, delaktighet, inflytan-
de och lika möjligheter.

Utbildningsnämndens 
verksamheter ska 
genomsyras av del-
aktighet och inflytan-
de av våra brukare 
(kopplas till Lpfö18 
och Lgr11 2.3 An-
svar, delaktighet och 
inflytande samt Bibli-
oteken ska vara 
mötesplatser mellan 
människor, tankar, 
upplevelser och 
kulturer)

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av invåna-
re 7-15 år, (%) 

Borgholms kommun ska 
tillsammans med företa-
gare och myndigheter 
arbeta för nöjdare företa-
gare som blir fler.

Alla elever ska under 
grundskoletiden 
komma i kontakt med 
olika arbetsplatser, 
yrken och studievä-
gar, så att de kan 
göra välgrundade val 
av studier och yrken 
som baseras på 
deras intressen och 
möjligheter, inte på 
tradition och konven-
tioner. (kopplas till 
Lgr11 2.6, Skolan 
och omvärlden)

Andelen elever som genomfört 
PRAO (%). 
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Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

Elever i åk 5: Jag känner mig 
trygg i skolan, positiva svar, an-
del (%) 

Elever i åk 9: Jag känner mig 
trygg i skolan, positiva svar, an-
del (%) 

Andel vårdnadshavare i förskolan 
som anser att deras barn är tryg-
ga ska öka jämfört med föregåen-
de år (%). 

Andel trygga elever i Kulturskolan 
ska öka jämfört med föregående 
år (%). 

Andelen trygga besökare på 
fritidsgårdarna ska öka jämfört 
med föregående år (%). 

Förskolan ger barnen möjlighet 
att utvecklas utifrån målen i läro-
planen gällande omsorg, utveck-
ling och lärande. 

Elever i åk 9 som är behöriga till 
ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetenskapsprogrammen, 
hemkommun,  andel (%) 

Elever i åk 9, meritvärde, hem-
kommun, genomsnitt (17 ämnen) 

Andel elever med minst E i äm-
nesprovet svenska årskurs 9 (%) 

Andel elever med minst E i äm-
nesprovet engelska årskurs 9 (%) 

Andel elever med minst E i äm-
nesprovet matematik årskurs 9 
(%) 

Andel elever med minst E i äm-
nesprovet svenska årskurs 6 (%) 

Andel elever med minst E i äm-
nesprovet engelska årskurs 6 

Andel elever med minst E i äm-
nesprovet matematik årskurs 6 
(%) 

Andel elever som når resultatet i 
förskoleklass enligt läroplanen 
kap. 3 (%) 

Andel elever som når resultatet i 
fritidshem enligt läroplanen kap. 4 
(%) 

Antal e-boklån ska öka jämfört 
med föregående år (%) 

Borgholms kommun ska 
skapa goda förutsättning-
ar för att leva, verka och 
bo i hela kommunen året 
runt.

Utbildningsnämnden 
ska erbjuda trygga 
och utvecklande 
verksamheter i hela 
kommunen (kopplas 
till Lpfö18 och Lgr11 
2.1 Normer och vär-
den, 2.2 Kunskaper 
och lärande, 2.7 Be-
dömning och under-
visning samt till Det 
digitala biblioteket 
ska utvecklas till en 
attraktiv och uppdate-
rad arena och Skol-
biblioteken ska stimu-
lera till lustfyllt och 
livsviktigt läsande 
och lärande)

Antal e-filmslån på biblioteket ska 
öka jämfört med föregående år 
(%) 
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Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

Antal kränkningar i förskolan ska 
minska jämfört med föregående 
år (%) 

Antal kränkningar i grundskolan 
ska minska jämfört med föregå-
ende år (%) 

Organisation

Beskrivning av perspektiv

Organisationen innefattar flera personer som är delar av samma helhet. Medarbe-
tarnas samlade kompetenser utgör grunden i organisationen, Borgholms kommun.

Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

NMI (Nöjd medarbe-
tarindex) ska öka 
jämfört med föregå-
ende år (%) 

Andelen behörig 
personal (%) 

Borgholms kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgi-
vare där medarbetarna 
bidrar till utveckling

Utbildningsnämndens 
verksamheter ska ha 
en god arbetsmiljö 
med kompetent per-
sonal i ständig ut-
veckling (Kopplas till 
Lpfö18 och Lgr11 2.8 
Rektorns ansvar)

Andel sjukfrånvaro 
ska minska jämfört 
med föregående 
tertial (%) 

Andel genomförda 
politiska beslut (%) 

Borgholms kommuns ska 
vara en effektiv och än-
damålsenlig organisation

Utbildningsnämndens 
verksamheter ska ha 
en god service, 
präglas av transpa-
rens och förbättra 
verksamheten genom 
samverkan mellan 
enheter, stadier och 
verksamheter (kopp-
las till Lpfö18 och 
Lgr11 2.4 Försko-
la/Skola och hem och 
2.5 Övergång och 
samverkan)

Andel besvarade 
klagomål från vård-
nadshavare och 
myndigheter (%) 

Hållbarhet

Beskrivning av perspektiv

Perspektivet innebär ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande där 
dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjlighet 
att tillgodose sina behov.

Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

Borgholms kommun ska 
vara en förebild och bidra 
till en ansvarsfull sam-
hällsutveckling.

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

Andel förskolor som 
har ett tydligt arbete 
med hållbar utveck-
ling (%) 
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Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

Verksamheterna i Borg-
holms kommun ska be-
drivas utifrån god ekono-
misk hushållning, lång-
siktighet och stabilitet.

Utbildningsnämndens 
verksamheter ska ar-
beta aktivt med en re-
sursfördelning anpas-
sad till verksamhe-
tens behov

Andel genomförd må-
nadsuppföljning (%) 

1.7 Utbildningsnämndens tankar om framtiden
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och pro-
gnosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKLs befolknings-
prognos för kommunen uppskattar man en minskning på fem år från ca 500 till 
ca 466 barn i åldrarna 0-5 år. I åldersspannen 6-15 är framskrivningen på fem år 
en minskning på -38 elever. Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir än-
nu svårare att skapa åldershomogena klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det 
möjligt att rekrytera behörig personal. Det är också en svår ekonomisk utmaning 
att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små enheter, gällande både skolor 
och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. Utbildningsförvaltningens utma-
ning blir därmed att behålla en hög kvalitet på undervisningen och en hög andel 
behörig personal under framtida förutsättningar.
Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka 
och förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman vilket medför 
kostnader för interkommunal ersättning och minskat elevantal i våra egna verk-
samheter. Vidare kan vi se en växande efterfrågan kring skolskjuts på grund av 
särskilda skäl och växelvis boende vilket leder till kostnadsökning. Kostnader för 
läromedel ökar och kraven på undervisning har blivit större i form av exempelvis 
utökad timplan.
Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer 
och att utveckla vårt arbete med elever som har särskilda behov. Vi kan se i våra 
resultat att elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med svenska 
som modersmål. Vi kan även se en ökning av elever som har särskilda behov. 
Digitaliseringen kan vara en möjlighet för att använda olika kompetenser utan att 
fysiskt behöva förflytta dem inom kommunen eller från annan kommun.
Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är 
en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få 
till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning persona-
len bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. 
Vidare finns problematik kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras.

1.8 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksam-
het bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med 
uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen 
skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:

 Arbetet sker mot uppsatta mål
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
 Minimera risker, säkra system och rutiner
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 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
 Bevaka att fastställda styrdokument följs

Ekonomi

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Inköp

 Risken att verk-
samheten belastas 
av drösmålsavgif-
ter. 

Riskbeskrivning
Att verksamheten 
betalar onödiga kost-
nader då fakturor inte 
betalas i tid.
Konsekvens
Ekonomiska konse-
kvenser

 Kontroll av 
inköpsorgani-
sation samt 
kostnader för 
förseningsav-
gifter

HR

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Anställning

 Risken att inte 
kunna bemanna 
verksamheterna 

Riskbeskrivning
Stress för medarbe-
tare som är kvar på 
jobbet samt de med-
arbetare som är 
sjuka.
Konsekvens
Bidrar till ökade kost-
nader för verksamhe-
terna samt riskerar 
kvaliteten bli lidande. 
Det är svårt att rekry-
tera vikarier.

29



Kommunens verksamheter

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borg-
holm.se

Verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 
2021-2023

Borgholms Kommun 
12

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

 Risken att 
olämplig personal 
anställs. 

Konsekvens
Individuellt lidande 
för brukare och med-
arbetare samt ekono-
miska konsekvenser. 
Skadat förtroende för 
kommunen.

 Risken att an-
ställningsavtal inte 
lämnas in innan 
anställning påbör-
jas. 

Konsekvens
Konsekvensen är att 
personal inte har 
försäkringsskydd och 
att lön inte betalas ut 
i tid.

Arbetsmiljö

 Hotbild mot 
tjänstepersoner 

IT

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Integrationer

Informationssäkerhet

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

GDPR

 Risk att person-
uppgifter inte han-
teras på rätt sätt 
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Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Sekretess

 Risken att infor-
mation sprids utan-
för organisationen 

Riskbeskrivning
Känslig information 
sprids inom och utom 
organisationen.
Konsekvens
Att inte samtliga 
medarbetare har skri-
vit på sekretessavtal 
samt inte är medvet-
na om vilken informa-
tion som är relevant.

Säker inloggning

 Säker inlogg-
ning till EdWise 

Resurshantering

Trygghet

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Rutiner vid elev-
frånvaro

 Rutiner vid 
elevfrånvaro 
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ope-
rativa verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och 
behandling av ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommu-
nens samlade verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut 
inför behandling av ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2019 159 549 tkr

Budgetram 2020 163 516 tkr

Ordförande Ilko Corkovic

Förvaltningschef Jens Odevall

 

1.2 Kommunstyrelsens förändringar mellan åren
Prioriteringar inom kommunstyrelsen: Inför budget 2020 prioriterades 7 400 tkr 
jämfört med teknisk ram.

 För att bibehålla kvaliteten i verksamheten prioriteras medel till gata och 
park.

 Då en ny tobakslag träder i kraft tillsätts en handläggartjänst för att hantera 
kommunens skyldigheter gentemot lagen.

 Gymnasieförbundet ökar sin medlemsavgift 2020 men hyresavtalet mellan 
kommunen och Kalmarsunds gymnasieförbund för Halltorp utgår.

 Äldreomsorgen genomför både projektet rätt till heltid och Sveriges bästa 
äldreomsorg vilket innebär satsningar på ökad kvalitet och ökade resurser.

 I det strategiska markförvärvet avsätts medel för att kunna köpa och föräd-
la mark.

 Räddningstjänsten har ökade kostnader för personal som går upp till hel-
tidstjänster samt en ny förrådslokal. Utdelning från Borgholm Energi AB 
på de andelar som kommunen äger förväntas generera 3,0 mkr under 2020.

(tkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Gata, park 1 500 0 0

Handläggare, ny tobakslag 500

Gymnasieförbundet 1 100

Vägbidrag 200

Satsningar inom äldreomsorg 4 000

Strategiskt markförvärv 3 000

Räddningstjänst 1 000

Utdelning BEAB -3 900

Hyresavtal Ölands gymnasium -900

Summa 7 400
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1.3 Verksamhet

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltning
Kommunledningen omfattar verksamheterna, kommunledning, ekonomiavdel-
ning, personalavdelning, IT-avdelning, tillväxtenhet, administration, miljö, plan- 
och byggavdelning och integration.
Borgholms slott
Borgholms Slott idag är ruinen av det barockpalats som Karl X Gustav byggde 
vid mitten av 1600-talet. I dag är Borgholms Slott ett av regionens största turist-
mål som förvaltas av Statens Fastighetsverk. Borgholms kommun ansvarar för 
verksamheten på slottet.

1.4 Budget per ansvar
Effektiviseringar

 Inom fastighetsavdelningen är intäkter för hyreshus och offentliga toaletter 
budgeterade inför 2020 (650 tkr)

 Fastighetsfunktionen minskar av 0,6 tjänst, halvårseffekt, (200 tkr)
 Taxor för kopiering planeras att höjas inför 2020 (50 tkr)
 Inom kommunstab är budget för grafisk profil/hemsida minskad (200 tkr) 

samt för dataskyddsombud (25 tkr). Kommunstaben har även ett specifice-
rat sparbeting (100 tkr). 

 Samarbete med Mörbylånga avseende krissamordning avslutas och hante-
ras i egen regi (400 tkr).

 Ekonomiavdelningen har lägre kostnad för kommunens försäkringar i och 
med ny upphandling samt minskar budget för ekonomisystem. Utveckling 
av e-handelssystem genom införande av fler produkter genomförs under en 
längre tid än plan (200 tkr). 

 HR-avdelningen kan minska budget för annonsering vid rekrytering i och 
med att all rekrytering sker centralt och i de flesta fall i egen regi. Även 
budget avseende personalutbildning minskas inför 2020. En del aktiviteter 
får då genomföras under 2021 (300 tkr)

 Ökade intäkter för planavgifter (490 tkr).
 Intäkter kopplat till tobakstillsyn är budgeterade inför 2020 (150 tkr).
 Miljö- och hållbarhetsberedningen minskar budget för arvoden (20 tkr)

Prioriteringar

 Budget för gymnasieskola, räddningstjänst och turistverksamhet är enligt 
beslutat budget från gymnasieförbundet respektive Ölands kommunalför-
bund

 Budgeterat 4 000 tkr för prioriteringar inom äldreomsorg
 Tidigare budget för underskottstäckning mellan bolaget och kommunen 

för gymnasieskola är borttagen.
 Prioritering inom gata och park om 1 500 tkr ingår i ramen.
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 Prioritering av utökning för vägbidrag (200 tkr) finns budgeterad inom 
kommunstab.

 Utökning av en tjänst i och med ny lag avseende tobakshandläggning.
Förändringar utan budgetpåverkan

 Tjänst inom miljö- och hållbarhetsberedningen har flyttats till Tillväxten-
heten.

 Budget för informationssäkerhet är flyttat till kommunstab
 Tjänst för hamnverksamhet är flyttad till Tillväxtenheten
 Budget för avskrivningar inom hamnar är flyttad till Tillväxtenheten.
 Driftkostnader för stadshuset är flyttat från kommunstab till fastigheter.
 Budget för informationssäkerhet är flyttat från kommunstyrelsen till kom-

munstab
 Budget för parkeringsverksamhet är flyttad från kommunstab till tillväx-

tenheten.
 En tjänst flyttad från administrationen till kommunstab.
 Budget för verksamhetssystem är flyttade från administrationen till miljö- 

respektive planverksamheten.
 Tidigare budgeterade interna intäkter mellan tillväxtenheten och planav-

delningen är borttagna. Inför 2020 belastar lönerna respektive exploate-
ringsprojekt.

Övriga förändringar

 Kostnader för samlastning belastar respektive verksamhet.
 Kompensation för indexreglering av badhusavtalet

Utöver presenterade effektiviseringar har kommunstab, fastighetsfunktion, admi-
nistrationen, ekonomiavdelning, IT-avdelning, HR-avdelning, plan,- bygg- och 
miljöenheten ett sparbeting på 171 tkr för respektive verksamhet. Dessa sparbe-
ting ingår i ramar nedan.
Effekter av ännu ej beslutade organisationsförändringar är inte budgeterade. Om 
det medför betydande effekter genomförs eventuell ombudgetering efter beslut.
Översyn av taxor inom plan, bygg samt sjöbodsarrenden kommer göras med för-
väntat effekt under 2021-2022. Även fortsatt arbetet med ökad samverkan med 
andra kommuner för minskad sårbarhet, ökad rättssäkerhet och effektivitet.
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1.5 Verksamhetsinvesteringar
 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021

1 Kommunstyrelsen

4000 Verksamhetsinvestering KS 300 300

4001 Extern webb 500

4002 Office och programvaror 150

4003 Drönare 60

Summa 710 300 300

1.6 Styrmodell och mål
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skatte-
pengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att 
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de re-
surser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas upp-
nås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till nå-
got som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i verksam-
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heterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas 
även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få 
önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; välkomnan-
de, utvecklande och tillsammans genomsyrar verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts visio-
nen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån dessa 
perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för kommu-
nen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan med aktivi-
tetsplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.

Medborgare

Beskrivning av perspektiv

Personer som bor, besöker, arbetar och/eller bedriver företag i Borgholms kom-
mun. Perspektivet innehåller tre kommunfullmäktigemål som är nedbrutna till 
nämndens mål.
Målet Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig bedöms med hjälp av 2 nyc-
keltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 2/2 nyckeltal vara gröna. 1/2 
nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 
inget nyckeltal är grönt bedöms målet inte vara uppnått (rött).
Målet Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling bedöms med 
hjälp av 1 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 1/1 nyckeltal vara 
grönt. 1/1 nyckeltal ska vara gult för att målet ska bedömas som delvis uppnått 
(gult).
Målet Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet bedöms med 
hjälp av 1 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 1/1 nyckeltal vara 
grönt. 1/1 nyckeltal ska vara gult för att målet ska bedömas som delvis uppnått 
(gult).
Målet Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av 
företagsklimatet samt topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande sä-
songsvariationer bedöms med hjälp av 4 nyckeltal. För att målet ska anses upp-
nått (grönt) ska 3/4 nyckeltal vara gröna. 2/4 nyckeltal ska vara gröna för att målet 
ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 1 nyckeltal eller färre är grönt bedöms 
målet inte vara uppnått (rött).
Målet Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKLs undersökning av myndig-
hetsverksamheten bedöms med hjälp av 1 nyckeltal. För att målet ska anses upp-
nått (grönt) ska 1/1 nyckeltal vara grönt. 1/1 nyckeltal ska vara gult för att målet 
ska bedömas som delvis uppnått (gult).
Målet Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra service-
funktioner bedöms med hjälp av 2 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått 
(grönt) ska 2/2 nyckeltal vara gröna. 1/2 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska 
bedömas som delvis uppnått (gult). Om inget nyckeltal är grönt bedöms målet inte 
vara uppnått (rött).
Målet Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare 
bedöms med hjälp av 1 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 1/1 
nyckeltal vara grönt. 1/1 nyckeltal ska vara gult för att målet ska bedömas som 
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delvis uppnått (gult).
Aktivitetsplaner finns på respektive enhet och presenteras inte i den sammanställ-
da verksamhetsplanen.

Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

Nöjd-Inflytande-Index 75
Medborgarens väg in ska 
vara enkel och tydlig Hur god är kommunens we-

binformation till medborgarna 80Borgholms kommun ska 
genomsyras av öppen-
het, delaktighet, inflytan-
de och lika möjligheter. Medborgaren känner sig 

delaktig i kommunens 
utveckling

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

60

Borgholms kommun ska 
ha flest nystartade företag 
i länet

Antal nya företag som har 
startats per 1 000 invånare i 
kommunen 

5,2

Ska nå topp 10 i svenskt 
näringslivs ranking inom det 
lokala företagsklimatet i jäm-
förelse med kommuner med 
dominerande säsongsvaria-
tioner. 

10

Utföra 100 företagsbesök 100

Ska vara bland de 200 bästa 
inom svenskt näringslivs 
ranking inom det loka före-
tagsklimatet

Senast 2022 ska kommunen 
nått topp 50 i svenskt nä-
ringslivs ranking samt topp 3 
i jämförelse med kommuner 
med dominerande sä-
songsvariationer 

Nya e-tjänster till medborgare 
och företagare 15

Borgholms kommun ska 
tillsammans med företa-
gare och myndigheter 
arbeta för nöjdare företa-
gare som blir fler.

Senast 2022 ska kommu-
nen nått topp 25 i SKLs 
undersökning av myndig-
hetsverksamheten.

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

50

Sammanfattande omdöme 
om kommunens service för 
företagen 

70Skapa god kommunika-
tion med kommunens 
medborgare och andra 
servicefunktioner

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

75 %

Borgholms kommun ska 
skapa goda förutsättning-
ar för att leva, verka och 
bo i hela kommunen året 
runt.

Borgholms kommun ska 
skapa möjlighet för fiber 
till samtliga medborgare

Organisation

Beskrivning av perspektiv

Organisationen innefattar flera personer som är delar av samma helhet. Medarbe-
tarnas samlade kompetenser utgör grunden i organisationen, Borgholms kommun. 
Perspektivet innehåller två kommunfullmäktigemål som är nedbrutna till nämn-
dens mål.
Målet Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engage-
mang och personlig utveckling bedöms med hjälp av 5 nyckeltal. För att målet ska 
anses uppnått (grönt) ska 4/5 nyckeltal vara gröna. 3/5 nyckeltal ska vara gröna 
för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 1 nyckeltal eller färre är 
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grönt bedöms målet inte vara uppnått (rött).
Målet Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig bedöms med hjälp av 2 nyc-
keltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 2/2 nyckeltal vara grönt. 1/1 
nyckeltal ska vara gult för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult).
Aktivitetsplaner finns på respektive enhet och presenteras inte i den sammanställ-
da verksamhetsplanen.

Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Målvärde

Andel tjänster som annonseras inom 
kommunledningsförvaltningen är på 
100 % 

100 %

Andel verksamheter som har mål 
och handlingsplan avseende jäm-
ställdhet och mångfald (kommunö-
vergripande) 

100 %

Förbättra Medarbetarindex mot fg 
mätning (kommunövergripande) 

Förbättra Ledar-index mot fg mät-
ning (kommunövergripande) 

Borgholms kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgi-
vare där medarbetarna 
bidrar till utveckling

Medarbetarna är 
nöjda med sin 
arbetssituation 
genom delaktig-
het, engagemang 
och personlig 
utveckling

Kommunens totala sjukfrånvaro 5 %

Varje medarbetare ska ha haft mål- 
resultat och lönedialog med tillhöran-
de utvecklingsplan 

100 %Borgholms kommuns ska 
vara en effektiv och än-
damålsenlig organisation

Verksamheten är 
effektiv och ända-
målsenlig Antal ärenden som hanteras via e-

tjänsteplattformen ABOU 100

Hållbarhet

Beskrivning av perspektiv

Perspektivet innebär ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande där 
dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjlighet 
att tillgodose sina behov. Perspektivet innehåller två kommunfullmäktigemål som 
är nedbrutna till nämndens mål.
Målet Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen be-
döms med hjälp av 2 nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 2/2 
nyckeltal vara gröna. 1/2 nyckeltal ska vara gröna för att målet ska bedömas som 
delvis uppnått (gult). Om inget nyckeltal är grönt bedöms målet inte vara uppnått 
(rött).
Målet Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmar-
ker och ängsmarker bedöms med hjälp av 1 nyckeltal. För att målet ska anses 
uppnått (grönt) ska 1/1 nyckeltal vara grönt. 1/1 nyckeltal ska vara gult för att 
målet ska bedömas som delvis uppnått (gult).
Målet Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter bedöms med hjälp av 1 
nyckeltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 1/1 nyckeltal vara grönt. 1/1 
nyckeltal ska vara gult för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult).
Målet Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt bedöms med hjälp av 2 nyc-
keltal. För att målet ska anses uppnått (grönt) ska 2/2 nyckeltal vara grönt. 1/2 
nyckeltal ska vara gult för att målet ska bedömas som delvis uppnått (gult). Om 
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inget nyckeltal är grönt bedöms målet inte vara uppnått (rött).
Aktivitetsplaner finns på respektive enhet och presenteras inte i den sammanställ-
da verksamhetsplanen.

Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Mål-
värde

Andel flygresor i förhållande till 
annat resesätt. 

Borgholms kommun ska 
vara en förebild och bidra 
till en ansvarsfull sam-
hällsutveckling.

Verksamheten ska 
arbeta för minskad 
användning av fossila 
bränslen Andel miljöbilar 35

Verksamheten ska 
arbeta för att bibehål-
la alternativt öka 
arealen våtmarker 
och ängsmarker

Andel våtmarker och ängsmarker 
bibehålls eller ökar 

Verksamheterna ska 
ha energieffektiva 
fastigheter

Minskad energianvändningen 50 %

Referenskostnad för verksamheter 
inom kommunstyrelsens område 

Verksamheterna i Borg-
holms kommun ska be-
drivas utifrån god ekono-
misk hushållning, lång-
siktighet och stabilitet.

Verksamheterna ska 
bedrivas kostnadsef-
fektivt Ökad avtalstrohet jämfört med före-

gående år 

1.7 Kommunstyrelsens tankar om framtiden
Styrelsens verksamheter måste fortsätta utvecklas inom flera områden då utma-
ningarna är mångfacetterade. Bland dessa är näringslivsklimatet avgörande för att 
kommunen ska uppfattas som en attraktiv plats att verka och bo i. Därför måste vi 
fortsätta utveckla en god och tillgänglig service mot kommunens näringsliv och 
medborgare, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt aktivt driva kommu-
nens mark- och bostadsförsörjning. För att klara det kommunala välfärdsuppdra-
get krävs en ökad samverkan inom kommunkoncernen men också i olika samar-
betsformer med främst grannkommunen.
Styrelsen behöver fortsätta utveckla arbetet och ta fram olika åtgärder för att säkra 
den framtida kompetensförsörjningen.
Kommunens lokalförsörjningsplan, som baseras på fastighetsstrategin, kommer 
också behöva utvecklas för att svara mot verksamhetens behov. I detta ingår fort-
satt planering för ett högt renoveringsbehov av kommunens verksamhetslokaler, 
för att följa med i utveckling inom miljö- och energieffektivisering, parallellt med 
omfattande investeringar inom infrastruktur och hamnar.
Förvaltningen fortsätter även med att arbeta för god planering och beslutsunderlag 
från kommunens stabsfunktioner. Det förbättringsarbete som inletts fortsätter för 
att ge bättre struktur för kommunens ärendehantering och skapa förutsättningar 
för ökad digitalisering av flödena.

1.8 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksam-
het bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med 
uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen 
skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:
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 Arbetet sker mot uppsatta mål
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
 Minimera risker, säkra system och rutiner
 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
 Bevaka att fastställda styrdokument följs

Ekonomi

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Inköp

 Risken att verk-
samheten belastas 
av drösmålsavgif-
ter. 

Riskbeskrivning
Att verksamheten 
betalar onödiga kost-
nader då fakturor inte 
betalas i tid.
Konsekvens
Ekonomiska konse-
kvenser

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
3. Känn-
bar
Riskvär-
de
6

Gransk
ning Ja

 Kontroll av 
inköpsorgani-
sation samt 
kostnader för 
förseningsav-
gifter

Upphandling

 Risken att Borg-
holms kommun 
begår avtalsbrott 
gentemot leverantö-
rer 

Riskbeskrivning
Om kommunen inte 
följer avtalen och gör 
inköp hos en leveran-
tör som inte är avta-
lad kan skadestånd 
utgå.
Konsekvens
Ekonomiska konse-
kvenser till följd av 
skadestånd. Försäm-
rad trovärdighet 
gentemot leverantö-
rer.

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
8

Gransk
ning Ja  Kontrollera 

avtalstroheten

HR

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning
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Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

 Risken att 
olämplig personal 
anställs. 

Konsekvens
Individuellt lidande 
för brukare och med-
arbetare samt ekono-
miska konsekvenser. 
Skadat förtroende för 
kommunen.

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
8

Gransk
ning Ja

 Efterlevnad 
av rekryte-
ringsrutin ge-
nom stickprov

Anställning
 Risken att an-

ställningsavtal inte 
lämnas in innan 
anställning påbör-
jas. 

Konsekvens
Konsekvensen är att 
personal inte har 
försäkringsskydd och 
att lön inte betalas ut 
i tid.

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
2. Lindrig
Riskvär-
de
4

Gransk
ning Ja

 Gransk-
ning att det 
finns rutin för 
nyanställning.

Arbetsmiljö

 Hotbild mot 
tjänstepersoner 

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
8

Gransk
ning Ja

 Granska 
att det finns 
gällande ruti-
ner att minska 
risken för hot 
mot tjänsteper-
soner.

IT

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Nätverk

 Risken att nät-
verket inte fungerar 

Riskbeskrivning
Ingen kommer åt 
sina verksamhetssy-
stem.
Konsekvens
De centrala nätverks-
funktionerna ligger 
nere i serverrummet.

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
8

Gransk
ning Ja

 Granska 
det förebyg-
gande arbetet. 
För att minska 
sannolikhet 
och konse-
kvens.
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Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

 Risken att Back-
up för lagring är ur 
funktion 

Riskbeskrivning
Primär lagring måste 
ersättas av backup 
som inte heller fun-
gerar

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
8

Gransk
ning Ja

 Kontrollera 
tillsammans 
med system-
förvaltare att 
testa återläs-
ning av back-
uperna

Serverrum
 Risken att lag-

ring, servrar och 
nätverk är ur funk-
tion 

Riskbeskrivning
Brand eller över-
svämning, inga verk-
samhetssystem är 
tillgängliga.

Sanno-
likhet
1. Osan-
nolik
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
4

Gransk
ning Ja

 Kontrollera 
skyddet mot 
översvämning 
i serverrum-
met.

Integrationer

 Risken att 
systemfiler och 
kommunikation inte 
kommer fram till 
verksamhetssyste-
men. 

Riskbeskrivning
Det kan vara faktura-
filer, bankfiler mm.

 Granska 
att de kritiska 
flödena funge-
rar.

Informationssäkerhet

Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

GDPR

 Risk att person-
uppgifter inte han-
teras på rätt sätt 

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
8

Gransk
ning Ja

 Kontroll av 
att det inte 
skett person-
uppgiftsinci-
denter.
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Process Risk Riskvär-
de

Vidare 
hante-
ring

Till 
intern-
kon-
troll-
plan

Granskning

Sekretess

 Risken att infor-
mation sprids utan-
för organisationen 

Riskbeskrivning
Känslig information 
sprids inom och utom 
organisationen.
Konsekvens
Att inte samtliga 
medarbetare har skri-
vit på sekretessavtal 
samt inte är medvet-
na om vilken informa-
tion som är relevant.

Sanno-
likhet
2. Möjlig
Konse-
kvens
4. Allvar-
lig
Riskvär-
de
8

Gransk
ning Ja

 Kontrolle-
ras genom att 
ta fram listor 
på de som 
saknas sekre-
tessavtal och 
meddelar che-
fen i de fall det 
saknas
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Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  mattias.sundman@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning november 2019

Förslag till beslut 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter november 2019.

 Resultatet för kommunen är +12,0 mkr. (Årsprognos +19,0 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +9,5 mkr. (Årsprognos +17,1 mkr)
 Investeringar 70,1 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr)
 Likvida medel 25,3 mkr. (Årsprognos 28,5 mkr)

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende er-
sättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr. Utöver denna 
fordran väntar även kommunen in pengar för investeringsbidrag 11,2 mkr.      

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 2 procent. Generellt brukar ett resul-
tat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen november 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 under 2019:

 Hyresintäkter för hyreshus i Rälla avseende september-december.
 Ungdomsråd
 Utsmyckning grönområden
 Grafisk profil/hemsida
 Lägre kostnader för annonsering vid rekrytering
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De åtgärder som finns tillgängliga kommer inte ge en budget i balans under 2019 då 
den stora kostnadsmassan består av personalkostnader, däremot kommer utrymme 
skapas framöver genom att kommande planerade åtgärder genomförs.

Utbildningsnämndens rektorer fortsätter att arbeta mot den planerade bemanning-
en. Inga ytterligare åtgärder har gjorts. Beviljade statsbidrag hjälper till att minska 
det prognostiserade underskottet.

Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovi-
sas 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 november.

 

Individ- och familjeomsor-
gen

Summa effektivisering (kr) Hur långt har effektivise-
ringarna verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och 
familjeomsorgen 3 302 882 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 3 302 882

Uppsägning av avtal Mark-
gatan 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 självförsörj-
ning i stället för försörjnings-
stöd

3 600 000 92 000

Digitalisering av ansökan för 
försörjningsstöd 656 307 Ej verkställd, startdatum 

oklart 0

Översyn externa placerings-
kostnader 1 885 720 Pågående, helårseffekt, 

ingår i budget 2019 963 550

Översyn av egna familje-
hem 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 5 537 671

Omsorgen om funktions-
nedsatta

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 tidningspre-
numerationer 41 000 verkställt på helår, ingår i 

budget 2019 41 000

Effektivisering: 6 133 943 5 375 443
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Äldreomsorgen

Budget i balans inom 
hemtjänsten (baserat på 
behovet)

2 000 000
verkställt på helår, ingår i 
budget 2019 (prognos +622 
000 kr)

2 622 000

Särskilt boende anpassar till 
bemanningsnyckel 1 700 000

verkställt på helår, ingår i 
budget 2019 (prognos +2 
326 000 kr)

4 026 000

Sjuksköterskor inför flex-
klocka 250 000 Ej visat utfall 0

Ökade intäkter för omsorgs-
avgifter 1 020 000 Pågående, verkställt på 

helår 92 000

Rehab ej sommarvikarie 100 000 Verksamheten har anlitat 
sommarvikarier 0

Effektivisering: 4 970 000 6 740 000

Övergripande socialför-
valtningen

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 färdigställd 0

Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, helår 0

Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1 000 000
Verkställs på helår, jan-okt 
ökning med 0,3 % ( -300 
000 kr)

-300 000

Effektivisering: 1 736 313 21 313

Totalt effektiviseringar 
socialförvaltningen (kr) 23 257 596 17 647 426

 

Lars-Gunnar Fagerberg Mattias Sundman
Ekonomi och fastighetschef Controller

Skickas till
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen
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1 Kommunens verksamheter

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

Budgetram 2019 159 549 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

 

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -3,9 mkr efter perioden. Gata, park och hamnar 
och fastigheter och fastighetsfunktionen har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar 
till förvaltningens avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom tillväxtenheten och 
HR-avdelningen. Högre kostnader inom fastigheter beror först och främst på beslut att 
införa ny modell för VA-avgifter och obudgeterade uppvärmningskostnader för 
Åkerboskolan.

Förvaltningens helårsprognos uppgår till -1,4 mkr. Avvikelsen inom fastigheter förväntas 
reduceras i slutet av året. Återsökning sker kontinuerligt av kostnader som tillhör branden 
på Åkerboskolan. Avvikelsen inom gata, park och hamnar avser beslutade 
extrabeställningar samt slutavräkning. I övrigt förväntas verksamheten arbeta in 
periodens avvikelse.

1.3 Analys av verksamheten

Kommunledningsförvaltning
Flera projekt har genomförts för att rusta offentliga miljöer så som parker, lekparker, 
hamnar, badplatser, gator och gång- och cykelvägar. Kommunen samverkar med såväl 
näringsliv som föreningar för att öka trivseln för både bofasta och besökare.

Borgholms Slott fortsätter att locka besökare. Under sommaren slogs rekordet för antal 
besökare under en och samma dag. Totalt uppskattas antal besökare vara fler än 
rekordåret 2017.

IT-avdelningen har fortsatt planeringen av övergång till Ölands kommunalförbund.

Utvärdering för beslut om markanvisning för nytt äldreboende vid Ekbacka pågår. I 
beslutsunderlaget jämförs kostnader för alternativen blockhyra och att bygga i egen regi.

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Ersättningslokalerna blev klara enligt plan och 
verksamheten flyttade in i mitten av september. Under oktober har utbildningen fungerat 
tillfredsställande i ersättningslokalerna och att eventuella problem löses alltefter de dyker 
upp. Nytt uppvärmningssystem kommer att installeras i i bibliotek. Löpande kontakt och 
avstämning sker med försäkringsbolaget och den ursprungliga ambitionen att presentera 
förslag till ersättning har fördröjts till slutet av november. Parallellt pågår en process att ta 
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fram ett funktionsprogram för nya Åkerboskolan.

Bokningsbara bilar

Nedan följer redovisning av kommunens bokningsbara bilar. KFR 296 är placerad i 
Löttorp, övriga bilar i Borgholm. YOJ 289 är en eldriven bil och övriga drivs med diesel. 
Likvärdig beläggning under november som oktober.

Bil Leasing Beläggning 
september

Beläggning 
oktober

Beläggning 
november

YOJ 489 4 824 kr 17% 36% 38%

GTC 850 2 425 kr 34% 52% 53%

JBW 471 2 803 kr 40% 48% 43%

KXS 452 2 895 kr 26% 49% 53%

LXO 129 2 803 kr 37% 51% 54%

OFO 317 3 342 kr 51% 50% 63%

KFR 296 2 878 kr 28% 46% 30%

Medel 33% 47% 48%

 

1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -3,9 mkr under perioden. Det är negativ avvikelse 
inom flertalet verksamheter men som kompenseras av lägre kostnader inom HR-
avdelningen och tillväxtenheten.

 Kommunfullmäktige har högre kostnader för arvoden än budgeterat.
 Gata, park och hamnar har under perioden en högre kostnad än budgeterat.
 Högre kostnader för kommunens fastighetsförvaltning (1015 driftkostnader) 

beror på införande av ny debiteringsmodell för VA, så kallade 
lägenhetsekvivalenter, högre kostnad för fjärrvärme och el än budgeterat då 
etablering och inflyttning av nya verksamheter i Skogsbrynet, Näktergalen och 
Ekbacka skett under sen höst. Internhyran för köken har inte heller fördelats ut 
under innevarande år. Periodiseringen av arrenden ger en delvis skev bild i 
månadsuppföljningen eftersom intäkter fördelas på helåret.

 Slutfakturering till BEE samt Statensfastighetsverk görs i december månad 
(beräknas ge icke budgeterad intäkt på 100 tkr)

 Bortbokning av 125 tkr har gjorts för Kappeluddens arrende enligt beslut, vilket 
belastar ansvaret negativt.

 I avvikelsen för fastighetsfunktionen (1016 Fastighetsfunktion) beror till större 
delen av kostnader kopplat till branden på Åkerboskolan där självriken är på 
233 tkr. Löpande kontakt med försäkringsbolaget och återsökning av kostnader 
sker kontinuerligt. Resterande underskott förklaras av spolning av 
avloppsstammar, re-lining av stammarna på Stadshuset och Soldalen, samt övriga 
akutinsatser och jourutryckningar. Ändrade flöden för inköp och hantering av 
livsmedel har medfört att  kostnader utökning av kylar och frysar belastar 
ansvaret negativt.

 Inom kommunledning är det en tjänst som inte är budgeterad. Överskottet beror 
på att vägbidrag ännu inte är utbetalat.

 Inom HR- och ekonomiavdelningen är det lägre driftkostnader som bidrar till 
överskottet.

 IT-avdelningens avvikelse beror på kostnad för e-tjänster samt kostnader kopplat 
till branden på Åkerboskolan.
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 Fortsatt negativ budgetavvikelse på plan- och byggenheter då interna intäkter inte 
uppgår till budgeterad nivå.

 Miljöenheten visar på en negativ budgetavvikelse på grund av avsaknad av 
intäkter. Dock har fakturering skett för årsdebitering vilket kommer att redovisas 
i december.

 Ett antal större bostadsanpassningsuppdrag under årets sista månader skapar en 
negativ budgetavvikelse för november.

Ekonomisk sammanställning ansvar
 Årsbudget Budget jan-nov Utfall jan-nov Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 829 762 1 049 -286

1010 Kommunstyrelse 76 979 70 566 70 995 -429

1011 Samlastning 1 1 257 -257

1012 Gata, park och 
hamnar 16 238 14 491 15 992 -1 500

1013 Fritid 7 523 6 916 7 334 -417

1015 Fastigheter -1 370 -1 408 -143 -1 265

1016 Fastighetsfunktion 14 831 13 612 14 418 -806

1100 Kommunstab 6 010 5 582 5 127 455

1101 Administration 5 937 5 456 5 453 4

1102 Servicecenter 1 639 1 508 1 563 -55

1105 Tillväxtenhet 8 580 7 880 6 709 1 171

1110 Ekonomiavdelning 7 449 6 844 6 403 440

1112 IT- avdelning 1 483 1 386 2 323 -937

1120 HR-avdelning 8 188 7 525 5 982 1 543

1130 Plan- och byggenhet 695 662 1 380 -718

1135 Miljöenhet 3 017 2 482 3 006 -523

1139 Bostadsanpassning 1 522 1 396 1 725 -329

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 0 -2 2

1203 Lovaktiviteter 0 0 -7 7

Summa 159 549 145 662 149 563 -3 901

1.5 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 oktober 2019 är 117 årsarbetare. Jämfört med 
67 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av beslutad 
omorganisation samt återsättning av vakanta tjänster.
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Arbetad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Årsarbetare 
2018

116,
4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4 57,3 64,7 62,9 66,8

Årsarbetare 
2019

101,
3 97,3 102,

6 99,2 105,
3 93,3 88,3 98,3 107,

2
117,

1

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2019 samt för 2018. Antal 
övertidstimmar för perioden är 7 jämfört med 24 timmar för övertid föregående år.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Övertid 2018 18 25 22 30 17 24 55 27 38 24

Fyllnadstid 2018 11 2 7 10

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7

Fyllnadstid 2019 9 5 8 9 9 2
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Under oktober 2019 har sjukfrånvaron varit högre än föregående år, 5,25 jämfört med 
6,44. Sjukfrånvaron har även minskat jämfört med föregående månad.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Sjukfrånvaro 
2018 4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67 2,17 2,56 3,97 6,44

Sjukfrånvaro 
2019 4,75 4,84 4,11 3,91 4,39 3,48 4,38 5,31 7,18 5,25

 

1.6 Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse på -1,4 mkr för 2019.

 Kostnader för uppstart av samlastning i kommunens regi har under året medfört 
uppstartskostnader framförallt avseende transportvagnar, vilket beror på ökad 
volym av livsmedel som tidigare levererats direkt till köken.

 Avvikelsen inom gata, park och hamnar avser beslutade extrabeställningar samt 
slutavräkning. I övrigt förväntas verksamheten arbeta in periodens avvikelse.

 Fastigheter har fortsatt högre kostnader för lägenhetsekvivalenter och 
uppvärmningskostnader. Prognosen för fastighetsdriften (1015) är postiv vid årets 
slut vilket beror på att arrendeintäkterna matchar helåret.

 Kostnader avseende Åkerboskolan är återsökt och löpande kommunikation med 
försäkringsbolaget.

 Kommunstab har en tjänst som inte är budgeterad under året.
 IT-avdelningen har under perioden belastats av kostnader för e-tjänstplattform 

som inte är budgeterat samt även kostnader kopplat till branden på Åkerboskolan.
 Intäkter i form av årsdebiteringar för miljöenheten redovisas i december, vilket 

väntas ge en positiv budgetavvikelse.
 Interna intäkter på plan- och byggenheten kommer inte att nå budgeterad nivå, 

vilket förklarar den prognostiserade negativa budgetavvikelsen
 Större bostadsanpassningsuppdrag under november och december förväntas ge en 

negativ budgetavvikelse.
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Prognos ansvar
 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 829 1 116 -286

1010 Kommunstyrelse 76 979 76 787 192

1011 Samlastning 1 112 -112

1012 Gata, park och hamnar 16 238 16 820 -582

1013 Fritid 7 523 7 717 -194

1015 Fastigheter -1 370 -1 480 110

1016 Fastighetsfunktion 14 831 15 257 -426

1100 Kommunstab 6 010 6 825 -815

1101 Administration 5 937 5 933 4

1102 Servicecenter 1 639 1 640 0

1105 Tillväxtenhet 8 580 7 944 636

1110 Ekonomiavdelning 7 449 7 092 356

1112 IT- avdelning 1 483 2 266 -783

1120 HR-avdelning 8 188 7 119 1 069

1130 Plan- och byggenhet 695 960 -265

1135 Miljöenhet 3 017 2 805 212

1139 Bostadsanpassning 1 522 2 021 -500

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 -2 2

1203 Lovaktiviteter 0 -7 7

Summa 159 549 160 925 -1 376

1.7 Åtgärder
Effektiviseringar 2019

 Hyresintäkter för hyreshus i Rälla avseende september-december.
 Ungdomsråd
 Utsmyckning grönområden
 Grafisk profil/hemsida
 Lägre kostnader för annonsering vid rekrytering

De åtgärder som finns tillgängliga kommer inte medför en budget i balans under 2019, 
däremot kommer utrymme skapas framöver genom att nedanstående åtgärder planeras.

Effekt 2020-2022

 Förebyggande fastighetsunderhåll för att minska fördyrande akutinsatser.
 Inom fastighetsavdelningen är intäkter för hyreshus och offentliga toaletter 

budgeterade inför 2020 (650 tkr)
 Ekonomi- och astighetsfunktionen minskar av 0,6 tjänst, halvårseffekt, (200 tkr)
 Taxor för kopiering planeras att höjas inför 2020 (50 tkr)
 Grafisk profil/hemsida (200 tkr)
 Dataskyddsombud (25 tkr). 
 Samarbete med Mörbylånga avseende krissamordning avslutas och hanteras i 

egen regi (400 tkr).
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 Lägre kostnad för kommunens försäkringar i och med ny upphandling
 Lägre kostnader för ekonomisystem (200 tkr).
 Kostnader för annonsering vid rekrytering
 Personalutbildning i egen regi samt att en del aktiviteter genomförs under 2021 

(200 tkr)
 Ökade intäkter för planavgifter (500 tkr).
 Intäkter kopplat till tobakstillsyn är budgeterade inför 2020 (150 tkr).
 Miljö- och hållbarhetsberedningen minskar budget för arvoden (20 tkr)
 Medlemskap Kumulus.
 Samarbete M-långa/uppsägning av avtal avseende krishantering
 Översyn av taxor inom plan- och bygg inför 2021
 Översyn av sjöbodsarrenden och övriga arrenden (effekt 2021-2022)
 Samverkan med andra kommuner för minskad sårbarhet, ökad rättssäkerhet och 

effektivitet
 Se över ”kommunkoncerngemensamma” funktioner för ökad effektivitet

1.8 Framtid
 Framtidens äldreboende och konkretisering av projektet fortsätter enligt plan. I 

beslutsunderlag finns alternativen att bygga själv, extern entreprenad samt 
Riksbyggen koncept med kooperativa hyresrätter. 

 Intensifiera arbetet med konkretisera detaljplanerna i Stora Rör, Solberga och 
Rosenfors.

 Fortsatt planera för att återföra den skattefinansierade verksamheten i BEAB till 
kommunen

 Planering för prioriterade samverkansområden med Mörbylånga kommun.
 Kommunens satsning i Borgholms Slott tillsammans med Statens Fastighetsverk 

fortsätter. Bland annat planeras att öka tillgängligheten genom att bygga en hiss.
 Borgholms kommun har fått EU-bidrag för att medverka i energiförsörjnings- 

och energieffektiviseringsprojekt Active Network Management For All 
(ANM4L). Officiell projektstart med arbetsnamnet ANM-Öland, kommer att ske 
i januari 2020. Medarbetare i fastighetsavdelningen kommer att delta.

 I projekt nybyggnation Åkerboskolan bildades en projektgrupp med uppdrag att i 
fas 1 ta fram en behovsanalys för den nya skolans funktionsprogram. 
Förutsättningarna har förändrats något i och med branden i skolan. Konsultfirman 
Projekthuset har fått i uppdrag att i fas 2 konkretisera funktionsprogrammet 
tillsammans med verksamheten.

 Bygglovsprocessen för ytterligare ett hyreshus i Rälla är genomförd. 
Projektstarten avvaktar eventuellt återinförande av statsbidrag för nybyggnad av 
hyres- och studentbostäder. 

 Upprustningsprojekten av hamnar i Borgholm och Byxelkrok fortsätter enligt 
planerad etappindelning.

 Fortsatt rustning av kommunens lekparker efter sommaren. Parkerna i 
Bäckmanska parken och Löttorp är klara. Framtid Borgholm delfinansierar 
hälften av etapp 2 av belysningen i Bäckmanska parken. Lekparken i Rosenfors, 
Borgholm pågår enligt plan och klar i december.

 Fortsätta bevaka de områden där det finns möjlighet att söka statsbidrag.
 Förebyggande åtgärder på fastigheter för att undvika skador och akuta insatser. 

Bland annat görs en total översyn av tak- och  avvattningssystemen och utbyte till 
självrensande lövutkast på stuprör, så kallade "Lövis". 

 Planera för ersättning av hyrda förskolepaviljonger i Gärdslösa samt upprustning 
av förskola och fritids.
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Sammanställning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter november 2019.

 Resultatet för kommunen är +12,0 mkr. (Årsprognos +19,0 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +9,5 mkr. (Årsprognos +17,1 mkr)
 Investeringar 70,1 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr)
 Likvida medel 25,3 mkr. (Årsprognos 28,5 mkr)

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende 
ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr. Utöver denna fordran 
väntar även kommunen in pengar för investeringsbidrag 11,2 mkr.      

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 2 procent. Generellt brukar ett resultat på 
2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

1.2 Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -3,9 mkr (årsprognos -1,4 mkr). I 
månadsuppföljningen ingår inte de kostnader som är på grund av branden på 
Åkerboskolan då dessa kostnader är uppbokade med motsvarande belopp. Flertalet av 
verksamheterna går med underskott och det totala underskottet kompenseras av lägre 
kostnader inom HR-avdelningen och tillväxtenheten.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är -1,3 mkr (årsprognos -0,8 mkr). I 
månadsuppföljningen ingår inte de kostnader som är på grund av branden på 
Åkerboskolan då dessa kostnader är uppbokade med motsvarande belopp. Underskottet 
härleds bland annat till ökade kostnader för tilläggsbelopp, interkommunal ersättning och 
skolskjutsar.

Socialnämndens budgetavvikelse är -4,2 mkr (årsprognos -2,6 mkr). I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. 
Tilläggsbudgeten gör att avvikelsen för förvaltningen successivt minskar.

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.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +16,3 mkr (årsprognos +19,3 mkr). Avvikelsen 
härleds främst till överskottet efter årets lönerörelse +1,7 mkr. Överskottet på 
pensionskostnader och löneskatt +5,5 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 
+7,8 mkr samt utdelningen från Kommuninvest +1,3 mkr.

Diagrammet nedan visar budgetavvikelsen för september månad (gul cirkel), oktober 
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 159 549 145 662 149 563 -3 901

2 Övriga nämnder 2 206 2 065 2 552 -487

3 Borgholms Slott 2 177 1 520 -1 638 3 158

6 Utbildningsnämnd 184 520 168 910 170 165 -1 255

7 Socialnämnd 310 762 285 239 289 471 -4 232

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 533 489 573 -84

9 Finansförvaltning -661 663 -606 378 -622 668 16 290

Summa -1 916 -2 494 -11 983 9 490

1.3 Personaluppföljning
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under oktober 2019 är 975 årsarbetare. Jämfört med 
1011 årsarbetare vid samma månad föregående år.
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Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2018 samt för perioden januari till 
oktober 2019. Antal övertidstimmar för övertid och fyllnadstid är lägre jämfört med 
samma period föregående år.

Under perioden har sjukfrånvaron varit högre än föregående år, 9,06% jämfört med 
6,96%.

1.4 Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -1,4 mkr. I prognosen finns ett antagande 
om att samtliga kostnader för återinköp av inventarier och förbrukningsmaterial till 
Åkerboskolan kommer att kompenseras av försäkringsbolaget.

Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,8 mkr. Ett nytt statsbidrag har beviljats 
under november, bidraget gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I prognosen 
finns antagande om att samtliga kostnader för återinköp av inventarier och 
förbrukningsmaterial till Åkerboskolan kommer att kompenseras av försäkringsbolaget.

Socialnämndens helårsprognos uppgår till -2,6 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. I augusti månad beslutade kommunfullmäktige om att bevilja tilläggsbudget 
om 5,1 mkr till socialnämnden.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under 
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september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den 
prognostiserade avvikelsen negativt.

Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +19,3 mkr och består av följande:

 Utdelning från Borgholm energi elnät AB +3,9 mkr.
 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +6,8 mkr.
 Löneskatt och pensioner +5,7 mkr.
 Ej omfördelade lönekostnader +1,7 mkr.
 Kommuninvests överskottsutdelning +1,2 mkr.

Prognos driftredovisning (tkr)
 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 159 549 160 925 -1 376

2 Övriga nämnder 2 206 2 813 -607

3 Borgholms Slott 2 177 -1 063 3 240

6 Utbildningsnämnd 184 520 185 293 -773

7 Socialnämnd 310 762 313 367 -2 605

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 533 617 -84

9 Finansförvaltning -661 663 -680 932 19 268

Summa -1 916 -18 979 17 064

1.5 Åtgärder
Inom kommunstyrelsen kommer följande åtgärder att genomföras under 2019:

 Hyresintäkter för hyreshus i Rälla avseende september-december.
 Ungdomsråd
 Utsmyckning grönområden
 Grafisk profil/hemsida
 Lägre kostnader för annonsering vid rekrytering

De åtgärder som finns tillgängliga kommer inte ge en budget i balans under 2019 då den 
stora kostnadsmassan består av personalkostnader, däremot kommer utrymme skapas 
framöver genom att kommande planerade åtgärder genomförs.

Utbildningsnämndens rektorer fortsätter att arbeta mot den planerade bemanningen. 
Inga ytterligare åtgärder har gjorts. Beviljade statsbidrag hjälper till att minska det 
prognostiserade underskottet.

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 november.
 

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
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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 92 000

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 5 537 671

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 +622 
000 kr)

2 622 000

Särskilt boende anpassar till 
bemanningsnyckel 1 700 000

verkställt på helår, ingår i 
budget 2019 (prognos +2 
326 000 kr)

4 026 000

Sjuksköterskor inför 
flexklocka 250 000 Ej visat utfall 0

Ökade intäkter för 
omsorgsavgifter 1 020 000 Pågående, verkställt på 

helår 92 000

Rehab ej sommarvikarie 100 000 Verksamheten har anlitat 
sommarvikarier 0

Effektivisering: 4 970 000 6 740 000

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 färdigställd 0

Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, helår 0
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Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1 000 000
Verkställs på helår, jan-okt 
ökning med 0,3 % ( -300 
000 kr)

-300 000

Effektivisering: 1 736 313 21 313

Totalt effektiviseringar 
socialförvaltningen (kr) 23 257 596 17 647 426

 

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 perioden 
januari till november uppgår till 70,1 mkr. Investeringsprognosen för 2019 är 81,9 mkr.

 Budget Utfall Prognos Avvikelse

Investeringsredovisning (tkr) 2019-12-31 2019-11-30 2019-12-31 2019-12-31

Fastigheter ny- om och 
tillbyggnation 34 067 35 746 37 599 -3 532

Fastigheter upprustning 13 888 10 306 12 353 1 535

Hamnar 18 818 17 772 19 793 -975

Övriga investeringar 5 174 3 749 4 298 876

Infrastruktur 10 230 783 7 024 3 206

Utbildningsförvaltningen 349 187 349 0

Socialförvaltningen 200 126 200 0

Kommunstyrelsen 710 31 250 460

Mark 0 0 0 0

Finansiell leasing 0 1 435 0 0

Totalt 83 436 70 135 81 866 1 570
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§ 112 Dnr 2019/59 706 SN

Taxor för vård och omsorg 2020, avgift för hemtjänstttimmen 2020

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Att kostnaden för en hemtjänsttimme för brukare i Borgholms kommun fastställs 
          till 426 kr per timme. 

Att kostnad för hemtjänst som Borgholms kommun betalar då brukare erhåller 
           hemtjänst i annan kommun fastställs till 479 kr/h.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid.

Beslutsunderlag
Framtagen resursfördelningsmodell, dnr 2016/113-706  SN

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - tilläggsäskande socialnämnden

Förslag till beslut 
att avslå begäran om tilläggsbudget, 2,0 mkr baserat på förvaltningens prognosti-

serade underskott för 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat att göra ett tilläggsäskande till Kommunfullmäktige på 
2,0 mkr, baserat på förvaltningens prognostiserade underskott för 2019.

Beslutsunderlag
Beslut socialnämnden § 110/2019

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 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån -0,1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

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 tilläggs-
budget 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 verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-27 110

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning oktober 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att  godkänna budgetuppföljningen för oktober månad som visar ett resultat 
           för oktober månad på - 4,2 mkr och en helårsprognos på -2 mkr.  
Att till fullmäktige begära en tilläggsbudget på 2 mkr för att täcka den
          prognostiserade underskottet för år 2019. .

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,2 mkr 
efter perioden. I augusti månad tog kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggs-
budget till socialnämnden om 5,1 mkr. Tilläggsbudgeten är periodiserad på lika delar 
över månaderna augusti till december under centralt, vilket gör att avvikelsen för för-
valtningen successivt minskar.

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, däre-
mot kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna, 
månadens avvikelse beror främst på retroaktiv löneutbetalning för sjuksköterskorna 
sedan maj månad. Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar 
den centrala verksamheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utan-
för budget bidrar till den negativa avvikelsen.

Särskilt boende har efter oktober en positiv budgetavvikelse. Bemanningsnyckeln är 
lägre än budgeterat då frånvaro i största möjliga mån täcks av befintlig personal. Det 
har också under tidigare månader i år varit flertalet tomma platser. Kostnaderna har 
ökat för oktober och det mesta av dessa kostnader är kopplat till sjukfrånvaro.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikel-
sen härleds till Klinta korttid som visar på ett stort underskott som beror på utökat 
antal brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, kost-
nadskrävande personalplanering samt höga kostnader för fyllnads- och övertidser-
sättning. Gruppbostad Ranstad har under sommaren förbrukat sitt överskott i budget 
och visar nu istället ett underskott. Det beror på höga sjuklönekostnader, många in-
troduktioner av nya medarbetare, fyllnads och övertidsutbetalningar vid avslag från 
bemanningsenheten samt en planeringsdag för all personal innan sommaren.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det in-
nebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats 
över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras kostna-
der varit lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
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Prognos

Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 2,0 mkr.

Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat un-
der 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. I augusti månad beslutade kommun-
fullmäktige om att bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under 
september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den 
prognostiserade avvikelsen negativt. Även egna familjehem prognostiseras en ne-
gativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksam-
heten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut individer i sysselsätt-
ning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och beviljas försörj-
ningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den prognostiserade 
avvikelsen.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en positiv avvikelsen i slutet av 
året. Dock minskar intäkterna från Migrationsverket i högre takt än förväntat samt att 
antalet sålda stödboendeplatser minskat från 3 till en, vilket sänker prognosen från 
föregående månad.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Prognosen baseras på 
oktober månads utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder 
genomförs. I prognosen har hänsyn tagits till nedläggning av en gruppbostad innan 
sommaren och den effektivisering som detta medför. Förutsättningen för att nå en 
positiv avvikelse är att det aktiva arbetet med resursturerna ute på enheterna fort-
sätter i högre takt.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre belägg-
ning än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket ge-
nererat en positiv avvikelse. Under slutet på juli och under augusti och september är 
återigen boendena fullt belagda. Detta samt införandet av Heltid som norm medför 
att den positiva avvikelsen inte ökar i samma takt som tidigare under året.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en budget i balans. Resulta-
tet hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av 
personella resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräk-
nas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjuk-
frånvaro är andra faktorer som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på att utfallet av 
sjuksköterskornas lönerevision är betydligt högre än budgeterat, något högre be-
manning inom personalgruppen i kommunrehab påverkar också prognosen negativ.
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Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots 
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. 
Verksamheten förväntas 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 över-
skott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovi-
sas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning oktober 2019

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - tilläggsäskande utbildningsnämnden

Förslag till beslut 
att avslå begäran om tilläggsbudget, 894 tkr baserat på förvaltningens prognosti-

serade underskott för 2019.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har beslutat att göra ett tilläggsäskande till Kommunfullmäktige 
på 894 tkr, baserat på förvaltningens prognostiserade underskott för 2019.

Beslutsunderlag
Beslut utbildningsnämnden § 94/2019

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 1,9 mkr. Om beslut tas om tilläggsbudget på 
2,0 mkr är budgeterad resultatnivån 1 mkr. Beslut specificeras nedan:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.

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 verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget september  2019

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga månadsuppföljning september 2019 med godkännande till handlingar-

na.

att utbildningsförvaltningen uppmanas att följa upp de åtgärder man gjort tidiga-
re under året samt att utbildningsnämnden bedömer att besparingar i stor-
leksklassen en miljon är svår att uppnå då underskottet i huvudsak är hänför-
ligt till skolskjuts och interkommunal ersättning. 

att    utbildningsnämnden anmäler behov av tilläggsbudget motsvarande det pro-
gnostiserade underskott för att åter få budget 2019 i balans.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -1 675 tkr för september månad. 
Detta innefattar dock kostnader kopplade till branden av Åkerboskolan motsvaran-
de 475 tkr vilket försäkringsbolaget förhoppningsvis kommer ersätta. Prognosen på 
helår uppgår till -894 tkr. Underskottet är hänförligt till kostnader för skolskjuts, in-
terkommunal ersättning och extra elevresurser. I aprils månadsuppföljning som re-
dovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett progno-
stiserat underskott på -2 104 tkr. Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för 
att nå budget i balans. Efter detta har förvaltningens chefer gemensamt arbetat 
med att minska sina kostnader. I maj månads uppföljning hade det prognostisera-
de underskottet minskat till -1 295 tkr och har efter nu minskat ytterligare. Det kvar-
står dock ett prognosticerat underskott som behöver hanteras. 

Beslutsunderlag
Uppföljning september UN
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2019
Arbetsutskottets beslut den 9 oktober 2019 § 59

Bedömning
Prognosen visar att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget. För-
valtningens chefer ser svårigheter i att lyckas vidta ytterligare åtgärder för att utbild-
ningsnämnden ska nå budget i balans vid årets slut. 

Konsekvensanalys
Enheterna arbetar fortsatt med att genomföra de kostnadsminskningar som beslu-
tades innan sommaren.
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Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för den ekonomiska uppföljningen för september 
2019. Izabelle nämner blanda annat att förvaltningen har haft flera extratjänster som 
nu avslutas under hösten som varit ett stöd i verksamheterna. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Handläggare
Kristian Kijewski
Ekonomi-Fastighetsekonom

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www

0485-88 000 0485-129 35 www.borgholm.se

Budget för Rivning av Skogsbrynet

Att: Budget för rivningen av Skogsbrynet tas på fastighetsavdelningens 
driftbudget. 

Konsekvensbeskrivning
Då avskrivningsregler ej får tillämpas på rivningsentreprenader innebär 
detta att kostnaderna måste tas på driften. Då fastighetsavdelningen 
genomfört upphandlingen av rivningen är lämplig konstadställe också 
fastighetsavdelningens driftbudget. Fastighetsavdelningen har dock inte 
fått budget för dessa typer av åtgärder och kommer resulterar i ett 
underskott. 

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingen har genomförts som en generalentreprenad enligt LOU. 
Kontraktsarbetena ska vara färdigställda fyra veckor efter arbetets 
påbörjande. 

KS
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 306

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 306 Dnr 2018/236 660 KS

Återrapportering;  planering av Skogsbrynets förskola och ersätt-
nignslokaler till Solstrålens förskola

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anvisa medel för rivning av Skogsbrynets förskola, fastigheten Freja, enligt 

förslag från ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Härintill beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott

att lägga återrapporteringen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
2018-05-16 inkom Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen med skrivel-
se till Borgholms kommun om hjälp med att hitta/skapa ersättningslokaler för försko-
lans verksamhet. Förskolans nuvarande lokaler har brister gällande arbetsmiljön, vil-
ket kräver omfattande ombyggnad. För att åtgärda lokalerna krävs evakuering samt 
att föräldrakooperativet binder sig vid ett nytt långvarigt avtal. Dock kvarstår bristen 
på lekytor 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; Borg-
holms kommun inte i dagsläget inte har någon lämplig lokal samt att föräldrakoope-
rativets behov av lokaler ska tas med vid en kommande planering för framtida för-
skoleplatser i Borgholm. 

Föräldrakooperativet har därefter undersökt olika alternativ till ersättningslokaler 
men inte hittat någon lösning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför informe-
rats om att föräldrakooperativet kan tvingas upphöra med verksamheten vid hyres-
avtalets 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
Beslut § 111 KS 2019-06-25

Konsekvensanalys
Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen kan fortsätta bedriva sin verk-
samhet 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.
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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.

Dagens sammanträde
Fastighetsstrateg Kristian Kijewski och ekonomichefen informerar om förvaltningens 
arbete med ersättningslokaler och planering av Skogsbrynets förskola. 

Tillräckliga medel för rivning av Skogsbrynets förskola är inte angivet i nuvarande 
budget kostateras av kommunstyrelsens arbetsutskott efter diskussion med närva-
rande tjänstemän. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrel-
sen att anvisa medel för rivning av Skogsbrynets förskola, fastigheten Freja, enligt 
förslag från ekonomi- och fastighetsavdelningen och om kommunstyrelsens arbets-
utskott kan lägga återrapporteringen till handlingarna.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunstyrelsen 

______________
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§ 297 Dnr 2016/216 003 KS

Översyn av riktlinjer och regler för bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring i Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
att anta riktlinjer för bidrag till föreningar, att börja gälla från och med 2020.

Härintill föreslå kommunfullmäktige

att anta policy för bidrag till föreningar, att börja gälla från och med 2020.

I och med att policyn och riktlinjerna antas utgår tidigare fattade beslut om regler till 
kulturell verksamhet, KS 2000-12-11 § 170, bidragsregler för föreningar KFN, bidrag 
till studieförbundens verksamhet, KFN 2001-03-06 § 31, bidragsregler ungt kulturbi-
drag, KFN 2017-01-24 § 10. Riktlinjerna för uppväxlingsprojet, KS 2018-04-24 § 86 
uppdateras.

I och med att riktlinjerna antas kan även uppdrag nr. 12 i ärendet med dnr KS 
2016/243 om Sveriges bästa äldreomsorg, KF 2019-08-19 § 166 ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+)” an-
ses genomfört.

Ärendebeskrivning
Både kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har beslutat att 
uppdra åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 

Det är viktigt att förtydliga för kommunens medborgare vilka typer av bidrag som 
finns att söka, vad som krävs för att få ett bidrag och hur det sedan ska redovisas. 
Det är även önskvärt att få en bättre process för att hantera inkomna ansökningar 
samt ge ett väl genomarbetat beslutsunderlag till politiken för att komma ifrån da-
gens ofta snabba beslut som ger dålig överblick över budgeten samt gör det oklart 
om pengarna verkligen går till det de är tänkta för. Styrdokumenten ska underlätta 
besluten och bättre garantera att de bidrag som kommunen delar ut används till att 
skapa aktiviteter, mötesplatser, kulturella upplevelser och en meningsfull fritid för  
Borgholms invånare och besökare.

Ett ytterligare syfte är att förtydliga skillnaden på bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring. Se vidare policy för marknadsföring och sponsring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-13

Policy för föreningsbidrag i Borgholms kommun
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Riktlinjer för föreningsbidrag i Borgholms kommun

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2017-09-28 § 38

Konsekvensanalys
Kommunstyrelsen hade 2018 en budget på 508 tkr för ”projekt och bidrag”. Under 
2018 tillkom det i genomsnitt ett beslut per sammanträde på kommunstyrelsens ar-
betsutskott gällande bidrag. Ofta är ärendena ej beredda. Under 2018 hade det, utö-
ver det som budgeterats, beslutats om ytterligare 500 tkr i olika typer av bidrag av 
kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. I budgeten ingår även bidrag till fiber 
samt medfinansiering. Under 2019 är budgeten 1 200 tkr. 

Utöver den beslutade budgeten finns 500 tkr avsatta för uppväxlingsprojekt samt bi-
drag till näringsliv (bland annat ung företagsamhet), medlemsavgifter och ungdoms-
politik (bl.a. Kumulus och regional samverkan). 

Den allmänna kulturgarantin innebär att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 
finansierar skolans kulturverksamhet med 200 tkr var. 

Priserna Ölandsglöd, Kulturpriset och socialnämndens kvalitetspris till uppgår till 30 
tkr. Dessa är egentligen inte föreningsbidrag, men ändå en typ av stöd till organisa-
tioner och det civila samhället, som kan tas med i den samlade översikten av hur 
mycket kommunen bidrar med. Detsamma kan gälla för fonder. Dessa ingår inte i 
sammanställningen, eftersom utbetalningarna varierar beroende på avkastning och 
fondernas statuter.

Förutom kommunstyrelsen och kommunstyrelsens kulturutskott, betalar socialnämn-
den bidrag till organisationer inom det sociala området på 200 kr/år.

Bidragstyp Budget

Uppväxlingsprojekt, 
näringsliv, medlemsavgifter, ungdomspoli-
tik, investeringsbidrag

650 tkr

Vägbidrag och cykelbidrag 1 050 tkr

Studieförbund 175 tkr

Kulturgaranti (KS + UN) 200tkr + 200 tkr

Kultur (arrangemangs- och verksamhets-
bidrag)

800 tkr

Fritid (driftbidrag, lokalhyresbidrag, lokalt 
aktivitetsstöd, pensionärsföreningar, byg-
degårdar) 

1 255 tkr
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Bidrag sociala området 200 tkr

Priser (Ölandsglöd, kulturpris, social-
nämndens pris)

30 tkr

Sammanlagt 5 110 kr

De olika bidragen

Förändringar

 Ungt kulturbidrag utgår (det har endast varit en icke berättigad sökande under tiden 
det har funnits). Unga uppmanas istället att söka arrangemangsbidrag och kommer 
att prioriteras vid bedömning om bidrag.  

 De bidrag som socialnämnden har administrerat övergår till kommunstyrelsen att 
administrera i enlighet med de nya riktlinjerna. 

 Uppväxlingsprojekt ska inte kunna ges till en privatperson, bidrag ska alltid gå till en 
förening. 
Aktivitetsstöd 65+ - kallas i riktlinjerna för verksamhetsbidrag till sociala föreningar 
(Sveriges bästa äldreomsorg, dnr KS 2016/243)

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslåt kommun-
styrelsen att anta riktlinjer för bidrag till föreningar, att börja gälla från och med 
2020 och föreslå kommunfullmäktige att anta policy för bidrag till föreningar, att bör-
ja gälla från och med 2020.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Instans Bidragstyp

Kommunstyrelsen / kom-
munstyrelsens arbetsutskott

Arrangemangsbidrag, projektbidrag, verksam-
hetsbidrag, väg- och cykelbidrag, uppväxlings-
projekt, fonder

Kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskott

Bidrag till studieförbunden, lokal-, anläggnings- 
och/eller driftbidrag, arrangemangsbidrag, pro-
jektbidrag, verksamhetsbidrag, lokalt aktivitets-
stöd, samlingslokaler 

Borgholm Energi Sponsring till föreningar/evenemang
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§ 30 Dnr 2016/216 003 KS

Översyn av riktlinjer och regler för bidrag till föreningar i Borgholms 
kommun

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelen föreslå 
kommunfullmäktige 
att anta ”Policy för bidrag till föreningar”.

Vidare beslutar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslå kommunstyrelsen

att arrangemangsbidrag under 5 tkr delegeras till tjänsteperson, att beviljas 
löpande under året. 

att Studieförbundsbidraget fördelas utifrån de olika förbundens totala 
verksamhetsvolym i kommunen. 

att med ovan nämnda förändringar samt vissa redaktionella ändringar anta 
”Riktlinjer för bidrag till föreningar”.

Ärendebeskrivning
Både kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har beslutat att 
uppdra åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och regler för bidrag, 
sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun. 

Det är viktigt att förtydliga för kommunens medborgare vilka typer av bidrag som 
finns att söka, vad som krävs för att få ett bidrag och hur det sedan ska redovisas. 
Det är även önskvärt att få en bättre process för att hantera inkomna ansökningar 
samt ge ett väl genomarbetat beslutsunderlag till politiken för att komma ifrån da-
gens ofta snabba beslut som ger dålig överblick över budgeten samt gör det oklart 
om pengarna verkligen går till det de är tänkta för. 

Styrdokumenten ska underlätta besluten och bättre garantera att de bidrag som 
kommunen delar ut används till att skapa aktiviteter, mötesplatser, kulturella upple-
velser och en meningsfull fritid för Borgholms invånare och besökare.

Ett ytterligare syfte är att förtydliga skillnaden på bidrag, sponsring och marknadsfö-
ring. Se vidare policy för marknadsföring och sponsring. 

Förändringar;

• Ungt kulturbidrag utgår (det har endast varit en icke berättigad sökande under ti-
den det har funnits). Unga uppmanas istället att söka arrangemangsbidrag och kom-
mer att prioriteras vid bedömning om bidrag.  

• De bidrag som socialnämnden har administrerat övergår till kommunstyrelsen att 
administrera i enlighet med de nya riktlinjerna. 
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• Uppväxlingsprojekt ska inte kunna ges till en privatperson, bidrag ska alltid gå till 
en förening. 

• Aktivitetsstöd 65+ - kallas i riktlinjerna för verksamhetsbidrag till sociala föreningar 
(Sveriges bästa äldreomsorg, dnr KS 2016/243)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-13
Förslag; Policy för föreningsbidrag Borgholms kommun
Förslag Riktlinjer för föreningsbidrag Borgholms kommun

Konsekvensanalys
I och med att policyn och riktlinjerna antas utgår tidigare fattade beslut om regler till 
kulturell verksamhet, KS 2000-12-11 § 170, bidragsregler för föreningar KFN, bidrag 
till studieförbundens verksamhet, KFN 2001-03-06 § 31, bidragsregler ungt kulturbi-
drag, KFN 2017-01-24 § 10. Riktlinjerna för uppväxlingsprojet, KS 2018-04-24 § 86 
uppdateras.

I och med att riktlinjerna antas kan även uppdrag nr. 12 i ärendet med dnr KS 
2016/243 om Sveriges bästa äldreomsorg, KF 2019-08-19 § 166 ”att uppdra till 
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+)” anses ge-
nomfört.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med fritidschef 
och kultursekreterare förslagen. Förutom en del mindre redaktionella ändringar i tex-
ten anser utskottet att arrangemangsbidrag under 5 tkr bör delegeras till tjänsteper-
son, att beviljas löpande under året samt att Studieförbundsbidraget ska fördelas uti-
från de olika förbundens totala verksamhetsvolym i kommunen. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Riktlinjer för bidrag till föreningar

1 Inledning
Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, 
kultur-, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i Borgholms kommun 
samt att stärka Borgholms kommun som varumärke. Målsättningen är att 
föreningsbidragen ska bidra till att skapa en meningsfull och aktiv fritid för 
många av kommunens medborgare, samt att uppfylla Borgholms kommuns 
vision och övergripande mål. Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda 
och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för 
beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Borgholms kommun. 

Definition av föreningsbidrag
Föreningsbidrag definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk 
motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket 
Borgholms kommun erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, 
som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen. Det finns 
även övriga samarbeten, exempelvis samarbetsavtal, där Borgholms 
kommun har ekonomiskt utbyte med föreningar och dessa omfattas inte av 
denna policy.

Fördelning av bidrag
Kommunstyrelsen fastställer årligen en summa för hur mycket som ska 
avsättas till föreningsbidrag under kommande år. Föreningsbidrag ses som 
ett stöd till föreningslivet och innebär inte full kostnadstäckning. 

Fördelning av föreningsbidragen beslutas därefter av kultur- och 
fritidsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller 
Borgholm Energi AB (sponsring). Bidrag till samma aktivitet kan inte sökas 
från flera instanser inom kommunen och Borgholm Energi AB. 

Omfattning och beslutsstruktur
Policy för bidrag till föreningar är ett separat dokument, antaget av 
kommunfullmäktige, som omfattar alla föreningsbidrag som beviljas av 
Borgholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande riktlinjer för 
föreningsbidrag utifrån policyn efter samråd med berörda nämnder. Den 
administrativa processen som fastställs i de kommunövergripande 
riktlinjerna ska ligga till grund för nämndernas och förvaltningarnas arbete. I 
de kommunövergripande riktlinjerna utses ansvariga nämnder för de olika 
föreningsbidragen. Ansvarig nämnd beslutar årligen om bidragsnivåer 
utifrån beslutad budget. Beslut om beviljande eller avslag av 
föreningsbidrag sker också av ansvarig nämnd.
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2 Att söka bidrag
Ansökan
Ansökan om föreningsbidrag ska ske inom angiven tidsram. Till kommunen 
är sista ansökningsdag på våren 1 mars och på hösten 1 september. Är det 
andra datum som gäller, står det under respektive bidrag. Efter 
förvaltningens handläggning fattas beslut av respektive instans i april och 
oktober. 

Bidragsansökningar som inte inkommit inom angiven tidsram behandlas 
inte. Alla efterfrågade uppgifter i ansökan ska fyllas i och efterfrågade 
handlingar skickas in. Exempel på handlingar är verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll. Saknas 
handlingar betraktas ansökan som ofullständig och komplettering kommer 
att krävas. Om en ofullständig ansökan inte kompletteras inom 30 dagar 
kommer den att avslås. Bidrag kan endast sökas för angiven tidsperiod och 
aldrig retroaktivt. 

Utbetalning av bidrag
Beviljade föreningsbidrag sätts in på angivet bankgiro alternativt plusgiro 
Har föreningen endast bankkonto ska uppgifter om kontoägare bifogas 
ansökan om föreningsbidrag. I särskilda fall uppmanas föreningen att i 
stället fakturera kommunen. 

Redovisning
Föreningar som beviljats bidrag ska göra en redovisning av hur bidraget 
använts på en för detta särskild blankett. På kommunens begäran ska 
föreningen redovisa samtliga räkenskaper och eventuellt ytterligare 
handlingar.

Bidraget redovisas senast fyra veckor efter genomfört arrangemang, dock 
senast den 15 december innevarande år. 

Föreningar som fått bidrag av Borgholm Energi ska redovisa genomförd 
aktivitet senast den 15 december samma år som bidraget betalats ut.

Återbetalning
Föreningar kan bli återbetalningsskyldiga om arrangemang/aktivitet inte 
genomförs eller inte redovisas.
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3 Bidragsformerna

Driftbidrag 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag. 
Bidraget utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och 
föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa 
kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar. Det 
finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antalet sammankomster och 
det betalas automatiskt ut två gånger per år. 

Föreningarna behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända 
anläggningar. Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar 
bidraget ska godkännas av kultur- och fritidsutskottet. Anmälan om 
förändringar ska göras omgående. 

Lokalhyresbidrag
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet 
hyr lokaler, förvaltade av kommunen betalar viss del av hyran. För att 
erhålla lokalhyresbidrag måste verksamheten vara rapporterad och 
godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Kultur- och fritidsutskottet 
beslutar årligen, utifrån budgetförutsättningarna, hur stor del föreningarna 
ska betala. Lokalhyresbidrag utbetalas inte utan regleras direkt på fakturan. 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet 
hyr andra lokaler får efter prövning och godkännande av kultur- och 
fritidsutskottet lokalhyresbidrag med max 50 %. Verksamheten måste vara 
rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 

Lokalhyresbidrag beviljas inte då barn- och ungdomsorganisation hyr lokal 
av sin moder/huvudorganisation. Hyr föreningen ut sin hyrda lokal minskas 
lokalhyresbidraget. 

Sista ansökningsdatum är 25 februari för föregående år.

Instans Bidragsform
Kommunstyrelsen / 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Arrangemangsbidrag, projektbidrag, 
verksamhetsbidrag, väg- och cykelbidrag, 
uppväxlingsprojekt, fonder

Kommunstyrelsens 
kultur- och fritidsutskott

Bidrag till studieförbunden, lokal-, anläggnings- 
och/eller driftbidrag, arrangemangsbidrag, 
projektbidrag, verksamhetsbidrag, lokalt 
aktivitetsstöd, samlingslokaler 

Borgholm Energi Sponsring till föreningar/evenemang
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Lokalt aktivitetsstöd för ungdomar
Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-25 år och
avser att anslutas till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet, 
baserat på antalet sammankomster i föreningen. Sammankomsten ska 
uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd. 
Bidraget utbetalas per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen 
utifrån kultur- och fritidsutskottets budgetförutsättningar. 

Sista ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti.

Bidrag till föreningsägda samlingslokaler
För drift och underhåll till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per
kvadratmeter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen 
utifrån budgetförutsättningarna. Bidrag till godkända föreningar betalas 
automatiskt ut en gång per år. Godkända föreningar behöver inte ansöka 
om bidrag. Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antal 
kvadratmeter enligt gällande schablon. Schablonen beslutas årligen av 
kommunstyrelsen kultur- och fritidsutskott. 

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Arrangemangsbidrag 
Föreningar som har för avsikt att anordna ett arrangemang som är öppet för 
alla i kommunen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för 
kommunens invånare och besökare, kan söka arrangemangsbidrag. 

Samarrangemang där olika föreningar samverkar kring ett arrangemang 
kommer att premieras. Bidraget kan delvis finansiera annonsering, 
marknadsföring eller andra omkostnader, dock inte personalkostnader. 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas av föreningar som har för avsikt att genomföra 
enskilda projekt. Med projekt menas en avgränsad aktivitet med en tydlig 
början och slut och som har ett definierat mål. 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar
Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell 
verksamhet kan söka verksamhetsbidrag. Ett verksamhetsavtal tecknas 
mellan kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och föreningen. 

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 1 mars. 
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Verksamhetsbidrag till sociala föreningar
Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med 
behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten 
innebär kvalificerat stöd till dessa målgrupper. Verksamhetsbidrag går till 
föreningar som organiserar och driver frågor för

 Pensionärer
 Personer med funktionsvariation 
 Att minska förtryck och våld i samhället
 Ett ökat engagemang i sociala frågor
 En förbättrad folkhälsa

Bidraget kan även omfatta föreningar med verksamhet på hela Öland.

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 1 mars. 

Uppväxlingsprojekt
Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga 
initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo och som 
syftar till utveckla den egna bygden. Exempel kan vara att anlägga/anordna 
en promenadväg, grillplats, utomhusscen, boulebana eller plantering där 
den egna insatsen kan utgöras av eget arbete och medel söks för 
införskaffade av material och/eller få utfört arbete som kräver behörig 
personal. Efter uppväxlingsprojektets genomförande ansvarar föreningen för 
fortsatt drift och underhåll. 

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september.

Bidrag till studieförbund 
Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive 
studieförbunds idémässiga grund, i demokratiska former, bedriva och främja 
folkbildning samt kulturverksamhet av god kvalitet i hela kommunen. Bidrag 
utgår till de inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala 
organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av 
Folkbildningsrådet. Den verksamhet som bedrivs inom folkbildning ska både 
till form och arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga 
skolväsendet och högskolan. Bidraget från kommunen får inte användas till 
verksamhet med kommersiellt syfte eller till uppdragsutbildning. Kommunen 
kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller om 
avsevärda förbättringar skett.

För att erhålla kommunalt bidrag ska studieförbunden
 Stimulera intresset för nya kunskapsområden samt stödja folkligt 

förankrad bildnings- och kulturverksamhet i hela kommunen. 
 Stärka människors möjlighet att i samverkan påverka och förändra 

sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med 
förbundets ideal och värderingar. 
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 Bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället.
 Särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl, har 

begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet.
 Stimulera barns och ungdomars intresse för nya kunskapsområden 

samt folkligt förankrad bildnings- och kulturverksamhet.
 Främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de 

av kommunen antagna kultur- och fritidspolitiska målen. 

Fördelning av bidrag
Det totala anslaget, som årligen avsätts till studieförbundens verksamhet i 
kultur- och fritidsutskottets budget, fördelas procentuellt mellan kommunens 
bidragsberättigade studieförbund utifrån föregående års verksamhet.
75% av bidraget går till studiecirkelverksamhet,

23% till kulturprogram och

2% till annan gruppverksamhet.

För kulturprogram gäller att endast ett program per dag och plats godkänns 
för bidrag. Regelbunden guideverksamhet godkänns inte som 
kulturprogram.

Vägbidrag samt skötselbidrag grönytor
Bidragen omfattar både driftbidrag, turistvägsbidrag och skötselbidrag för 
grönytor och lekplatser. Beslut om vägbidrag gäller fem år, om inte 
förhållandena ändras. Bidrag till cykelprojektet Ölandsleden regleras genom 
avtal. 

Endast ett ansökningstillfälle per år: senast 30 september. 

Se bilaga 1, kommunfullmäktiges beslut 2018-05-21 § 112.
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Borgholms kommun vill främja ett gott föreningsliv
Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten, 
kultur-, idrotts- och fritidslivet och studieförbunden i Borgholms kommun 
samt att stärka Borgholms kommun som varumärke. Målsättningen är att 
föreningsbidragen ska bidra till att skapa en meningsfull och aktiv fritid för 
många av kommunens medborgare, samt att uppfylla Borgholms kommuns 
vision och övergripande mål. Syftet med policyn är att upprätthålla, bredda 
och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för 
beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Borgholms kommun. 

Definition av föreningsbidrag
Föreningsbidrag definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk 
motprestation. Det kan jämföras exempelvis med sponsring i vilket 
Borgholms kommun erhåller en motprestation, vanligtvis marknadsföring, 
som ska stå i proportion till den lämnade sponsringsersättningen. Det finns 
även övriga samarbeten, exempelvis samarbetsavtal, där Borgholms 
kommun har ekonomiskt utbyte med föreningar och dessa omfattas inte av 
denna policy.

Fördelning av bidrag
Kommunstyrelsen fastställer årligen en summa för hur mycket som ska 
avsättas till föreningsbidrag under kommande år. Föreningsbidrag ses som 
ett stöd till föreningslivet och innebär inte full kostnadstäckning. 

Fördelning av föreningsbidragen beslutas därefter av kultur- och 
fritidsutskottet, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller 
Borgholm Energi AB (sponsring). Bidrag till samma aktivitet kan inte sökas 
från flera instanser inom kommunen och Borgholm Energi AB. 

Omfattning och beslutsstruktur
Policy för bidrag till föreningar är ett separat dokument, antaget av 
kommunfullmäktige, som omfattar alla föreningsbidrag som beviljas av 
Borgholms kommun.

Riktlinjer för föreningsbidrag utifrån policyn antas av kommunstyrelsen efter 
samråd med berörda nämnder. Den administrativa processen som fastställs 
i de kommunövergripande riktlinjerna ska ligga till grund för nämndernas 
och förvaltningarnas arbete. I de kommunövergripande riktlinjerna utses 
ansvariga nämnder för de olika föreningsbidragen. Ansvarig nämnd beslutar 
årligen om bidragsnivåer utifrån beslutad budget. Beslut om beviljande eller 
avslag av föreningsbidrag sker också av ansvarig nämnd.
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Ett väl fungerande föreningsliv främjar det demokratiska samhället, erbjuder 
kommunens medborgare en meningsfull fritid samt bidrar till inkludering. En 
bredd av föreningar är positivt för kommunens invånare och besökare. 
Därför vill Borgholms kommun stödja det ideella föreningslivet genom att 
årligen dela ut föreningsbidrag. Föreningsbidragen avser att stödja 
föreningarna och bidra till bra och utvecklande verksamheter som främjar 
olika intressen samt ger möjlighet till social, kulturell och/eller fysisk 
utveckling för att främja hälsa och välbefinnande. Stödet syftar också till att 
skapa förutsättningar för bredd och mångfald inom kultur och fritid. 

Prioriterade målgrupper (utan inbördes rangordning)
 Barn och unga (upp till 25 år)
 Seniorer (65+)
 Social verksamhet/personer med behov av särskilt stöd 

(funktionsvariation, socialt stöd, integration)
 Föreningar som anordnar aktiviteter riktade till en bred målgrupp

Föreningsbidrag kan utgå i form av:
 kontanta bidrag
 upplåtelse av kommunala lokaler/anläggningar

För att kunna erhålla föreningsbidrag krävs att föreningen:
 Är en ideell förening med en utsedd styrelse
 Har verksamhet i Borgholms kommun
 Är demokratiskt uppbyggd med allmännyttigt syfte och lagenlig 

verksamhet, det vill säga ge alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning och funktionsvariation samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter

 Är öppen för alla som vill ansluta sig till föreningen
 Har en ansvarig styrelse och godkända stadgar
 Lämnar in en kopia av intyg om organisationsnummer från 

Skatteverket vid ansökan
 Lämnar följande handlingar vid ansökan: verksamhetsberättelse, 

ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll.
 Håller en uppdaterad medlemslista med medlemmar som betalat av 

föreningen beslutad medlemsavgift
 Är registrerad i Borgholms kommuns föreningsregister 

http://fri.borgholm.se/forening/
 Håller uppgifterna i föreningsregistret uppdaterade
 Består av minst 10 medlemmar

Föreningsbidrag beviljas inte till:
 Enskilda personer
 Ekonomiska föreningar eller aktiebolag
 Politiska organisationer
 Fackliga organisationer
 Bostadsrättsföreningar/ samfälligheter
 Religiösa samfund
 Supporterklubbar
 Företagsbaserade korpidrottsföreningar
 Kooperativa föreningar
 Aktiviteter där det förekommer alkoholförtäring
 Läger, utbildningar
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 Föreningar som i samverkan med skolan bedriver verksamhet 
unders skoltid, t.ex. idrottsklasser

 Kommunens egna verksamheter

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför att föreningen kan 
stängas av från bidragsfördelningen. Föreningen kan även bli 
återbetalningsskyldig.

För aktiviteter och arrangemang där någon form av kommunalt bidrag utgår 
ska i all marknadsföring klart framgå att Borgholms kommun är 
medarrangör. Arrangerande förening/studieförbund ansvarar för allt 
praktiskt arbete med arrangemanget, om inte annat överenskommits.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 298

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 298 Dnr 2019/237 003 KS

Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige
att anta policy för marknadsföring och sponsring.

Härintill föreslås kommunstyrelsen

att anta riktlinjer för marknadsföring och sponsring.

Ärendebeskrivning
Policyn för marknadsföring och sponsring ska säkerställa att kommunen är tydlig 
och transparent vid alla olika typer av samarbeten. 

Marknadsföring av Borgholms kommun syftar till att öka attraktionskraften så att 
fler vill besöka, bosätta sig och verka i kommunen. Marknadsföring ska rikta sig till 
privatpersoner och företag, möjliga inflyttare och företag, för eventuell etablering 
samt till befintliga och möjliga besökare i kommunen.

Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd till en 
aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. Sponsringen är ett öm-
sesidigt utbyte, där kommunen ger stöd kontant eller genom vara, tjänst eller service 
och i sin tur får en motprestation, som kan vara att synas på olika sätt i samband 
med den sponsrade aktiviteten. Kommunens vinst med sponsringen är att vinna 
marknadsföringsmässig nytta och stärka varumärket genom att kopplas samman 
med ett visst projekt eller aktivitet. 

För att sponsringen ska vara tillåten för en kommun måste insatsen och motpresta-
tionen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra. Sponsring skiljer sig på 
det sättet från bidrag, gåvor eller donationer. Om dessa står det mer i kommunens 
riktlinjer för föreningsbidrag. 

I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av sponsring mås-
te ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, övergripande styrdoku-
ment och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet och god 
ekonomisk hushållning. All sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet 
och rättsäkerhet. Vid alla sponsringsaktiviteter gäller riktlinjerna för kommunens gra-
fiska profil och logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt 
avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-06-18
Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun
Riktlinjer marknadsföring och sponsring Borgholms kommun
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 298

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslåt kommun-
styrelsen att anta riktlinjer för marknadsföring och sponsring och föreslå kommun-
fullmäktige att anta policy för marknadsföring och sponsring.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-02 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2019/237 003 KS

Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige 
att anta ”Policy för marknadsföring och sponsring”.
Vidare beslutar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslå kommunstyrelsen

att med vissa redaktionella ändringar anta ”Riktlinjer för marknadsföring och 
sponsring”

Ärendebeskrivning
Policyn för marknadsföring och sponsring ska säkerställa att kommunen är tydlig 
och transparent vid alla olika typer av samarbeten. Marknadsföring av Borgholms 
kommun syftar till att öka attraktionskraften så att fler vill besöka, bosätta sig och 
verka i kommunen. Marknadsföring ska rikta sig till privatpersoner och företag, möjli-
ga inflyttare och företag, för eventuell etablering samt till befintliga och möjliga besö-
kare i kommunen.

Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd till en 
aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. Sponsringen är ett öm-
sesidigt utbyte, där kommunen ger stöd kontant eller genom vara, tjänst eller service 
och i sin tur får en motprestation, som kan vara att synas på olika sätt i samband 
med den sponsrade aktiviteten. Kommunens vinst med sponsringen är att vinna 
marknadsföringsmässig nytta och stärka varumärket genom att kopplas samman 
med ett visst projekt eller aktivitet. 

För att sponsringen ska vara tillåten för en kommun måste insatsen och motpresta-
tionen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra. Sponsring skiljer sig på 
det sättet från bidrag, gåvor eller donationer. Om dessa står det mer i kommunens 
riktlinjer för föreningsbidrag. 

I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av sponsring mås-
te ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, övergripande styrdoku-
ment och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet och god 
ekonomisk hushållning. All sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet 
och rättsäkerhet. Vid alla sponsringsaktiviteter gäller riktlinjerna för kommunens gra-
fiska profil och logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt 
avtal.

95



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-02 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-18
Förslag ”Policy för marknadsföring och sponsring”
Förslag ”Riktlinjer marknadsföring och sponsring”

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar förslagen.  

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige
______________
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1 Inledning
Detta dokument är allmänt och kommunövergripande och gäller såväl 
lämnande som mottagande av sponsring inom alla kommunens verksamheter. 
Vid de tillfällen Borgholms kommun anser det lämpligt att lämna eller ta emot 
sponsorstöd, ska det ske enligt denna policy. Sponsringspolicyn syftar till att 
tydliggöra de regler och förutsättningar som finns för kommunen att ingå ett 
sponsoravtal. Borgholms kommuns kärnvärden är Välkomnande, Utvecklande, 
Tillsammans. För att synliggöra och sprida kunskap om Borgholms kommuns 
attraktivitet, kan och vill kommunen samverka med externa aktörer på olika sätt, 
exempelvis genom sponsring. Kommunens trovärdighet och anseende ska 
vårdas och Borgholms vision och kärnvärden ska beaktas vid all samverkan 
med andra samhällsaktörer. Sponsring förutsätter att Borgholms kommuns 
varumärke stärks. Lagstiftning som är styrande för sponsring är framförallt 
regeringsformen, kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och 
marknadsföringslagen.

2 Marknadsföring
Marknadsföringsbidrag är mycket likt sponsring. Skillnaden är att det ofta gäller 
lite mindre arrangemang och sammanhang, där kommunen mot ett bidrag 
erbjuds exponering och viss form av marknadsföring, eller annonsering / 
reklam. 

Viktigt att tänka på är att all marknadsföring ska utformas enligt Borgholms 
kommuns grafiska profil. 

3 När kommunen sponsrar 

Vad?
Då kommunen är den som sponsrar ska en restriktiv hållning vara 
huvudprincipen. Sponsring ska syfta till att synliggöra Borgholms kommuns 
verksamheter och varumärke. Sponsring kan ske i sammanhang där 
kommunens synlighet bedöms vara särskilt värdefull, exempelvis vid större 
kultur- eller idrottsevenemang.

Vem?
Sponsring kan ske gentemot privata, ideella och offentliga aktörer, 
hemmahörande inom eller utom kommunen, förutsatt att den sponsrade 
verksamheten gynnar kommunens varumärkeskommunikation. Vid bedömning 
av sponsormottagande ska beaktas att vederbörande bedriver en ekonomiskt 
seriös verksamhet, samt att verksamheten kan accepteras av kommunen ur 
miljömässig, etisk och arbetsrättslig synpunkt. 

Sponsring av enskilda företag bör endast ske i undantagsfall. Sådan sponsring 
får inte utgöra otillåtet stöd till enskild näringsidkare (2 kap. 8 § 
kommunallagen). 

Sponsring av företag och organisationer i tobaks- eller alkoholbranschen får 
inte förekomma, inte heller till företag och organisationer vars huvudsakliga 
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verksamhet står i konflikt med kommunens syn på likabehandling, mångfald 
och jämställdhet.

Hur?
Borgholms kommun kan välja att sponsra genom exempelvis kontanta medel, 
lokaler, personella resurser eller en kombination av dessa. Motprestationen kan 
handla om att synliggöra kommunens varumärke eller att kommunen ges 
möjlighet att presentera sina verksamheter. Om motprestationen utgörs av att 
en viss verksamhet, tjänst eller produkt synliggörs, så som en specifik 
utbildning, skola eller anläggning, så är detta att betrakta som reklam. 
(Skatteverkets ställningstagande, dnr. 130 702489-04/113). 

Oavsett vilken verksamhet som sponsrar ska Borgholms kommuns logotyp 
alltid synas.

4 När kommunen sponsras

Vad?
Huvudprincipen är att Borgholms kommun ska vara mycket restriktiv med 
mottagande av sponsring. Vid mottagande av sponsring ska denna stödja 
redan planerade verksamheter eller evenemang. Sponsringen ska med andra 
ord inte påverka den kommunala verksamheten till att genomföra något som 
annars inte hade genomförts. 

Inom flertalet kommunala verksamheter bör man vara särskilt restriktiv med att 
ta emot sponsring, med tanke på kommunens ställning gentemot enskilda. 
Skolverksamhet, omsorg eller andra verksamheter är exempel på verksamheter 
där den enskilde befinner sig i boroendeställning och sponsring därför endast 
kan förekomma i undantagsfall.

Vem?
Om kommunen väljer att ta emot sponsring ska den som sponsrar ha 
anknytning till Borgholms kommun. Sponsorn ska bedriva en ekonomiskt seriös 
verksamhet som även överensstämmer med kommunens regelverk. 

Sponsring från företag eller organisationer i tobaks- eller alkoholbranschen får 
inte förekomma.

Hur?
All sponsring ska regleras i skriftligt avtal, där det framgår vari sponsringen 
består och vilken som är kommunens motprestation. Sponsring ska 
företrädelsevis ske i form av varor och tjänster, inte i form av kontanta medel. 
Kommunens motprestation bör bestå i att sponsorns varumärke, produktnamn 
och/eller sponsoravtal synliggörs. Det senare kan vara fallet vid exempelvis 
evenemang eller trycksaker.
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5 Avtal och delegation vid sponsring
Vid såväl sponsring som mottagande av sponsring ska ett avtal upprättas 
mellan Borgholms kommun och den andra parten. Avtal upprättas av den 
verksamhet/sektor som sponsrar eller tar emot sponsring och får avse 
händelser där sponsringen eller motprestationen värderas till högst 1 
prisbasbelopp/år. Större avtal hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut och 
undertecknande.

Värdet av såväl prestationen som motprestation ska bedömmas så att 
jämförbara sponsringsaktiviteter kan behandlas likvärdigt. 

Varje förvaltning ansvarar för att hålla sponsringsavtal ordnade och tillgängliga. 
Samtliga förvaltningar ansvarar för att hålla sig informerad om eventuella 
verksamhetsspecifika bestämmelser samt att vid behov revidera dessa riktlinjer 
i enlighet med dessa.

6 Samordning av reklam och sponsring
All reklam och sponsring samordnas av kommunens kommunikatör. Detta för 
att undvika att kommunens olika verksamheter och bolag annonserar om 
samma sak alternativt sponsrar samma event. Kommunens annonsering och 
sponsring ska vara enhetlig, oavsett om den kommer från en förvaltning eller 
bolag.

Undantag är platsannonser och annonser för politiska möten och 
sammanträden, till exempel i kommunfullmäktige. De annonserna sköter HR-
avdelningen respektive kommunsekreterare på kommunledningskontoret. 
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1 Inledning
Policyn för marknadsföring och sponsring ska säkerställa att Borgholms 
kommun och dess bolag är tydliga och transparenta vid dessa typer av 
samarbeten. 

2 Marknadsföring 
Marknadsföring av Borgholms kommun och dess bolag syftar till att öka 
attraktionskraften så att fler vill besöka, bosätta sig och verka i kommunen. 
Marknadsföring ska rikta sig till privatpersoner och företag och bidra till 
nyinflyttning och nyetablering 

Marknadsföringsbidrag är mycket likt sponsring. Skillnaden är att det ofta 
gäller lite mindre arrangemang och sammanhang, där kommunen mot ett 
bidrag erbjuds exponering och viss form av marknadsföring, eller 
annonsering / reklam. 

Målet är att:

• stärka kommunens varumärke
• öka kunskapen om och intresset för kommunen hos invånarna
• öka antalet invånare i kommunen
• attrahera nya företag
• locka fler turister

3 Sponsring
Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd 
till en aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. 
Sponsringen är ett ömsesidigt utbyte, där kommunen ger stöd kontant eller 
genom vara, tjänst eller service och i sin tur får en motprestation, som kan 
vara att synas på olika sätt i samband med den sponsrade aktiviteten. 
Kommunens vinst med sponsringen är att vinna marknadsföringsmässig 
nytta och stärka varumärket genom att kopplas samman med ett visst 
projekt eller aktivitet. 

För att sponsringen ska vara tillåten för kommunen måste insatsen och 
motprestationen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra. 
Sponsring skiljer sig på det sättet från bidrag, gåvor eller donationer. Om 
dessa står det mer i kommunens policy för föreningsbidrag. 

I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av 
sponsring måste ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, 
övergripande styrdokument och bestämmelser, till exempel i fråga om 
likabehandling, jämställdhet och god ekonomisk hushållning. All sponsring 
ska ske restriktivt och präglas av öppenhet och rättsäkerhet. Vid alla 
sponsringsaktiviteter gäller riktlinjerna för kommunens grafiska profil och 
logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt avtal.
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4 Målgrupper

• befintliga och potentiella kommuninvånare
• befintliga och potentiella företag
• turister och besökare

5 Marknadsföringskanaler
Det är möjligt att använda en mångfald av kanaler för att visa upp 
kommunen:

• de inom verksamheterna som har kontakt med målgruppen
• massmedia, som radio, TV och tidningar
• Internet och sociala medier
• tryckt media som broschyrer, KommunNytt med mera.
• aktiv medverkan i relevanta organisationer inom regionen/landet
• utställningar och mässor

Val av kanal för annonsering varierar beroende på syftet med 
annonseringen, möjligheten till framförhållning och vilka målgrupper 
kommunen vill nå. Olika kanaler kan kombineras. 

Vid annonsering ska annonserna utformas efter tänkt målgrupp. Vid riktade 
annonser mot en eller två målgrupper förespråkas annonseringen i sociala 
medier eller på internet, då de annonserna blir mest kostnadseffektiva, 
eftersom de kan riktas direkt till sin målgrupp. 

För att nå majoriteten av kommuninvånarna rekommenderas lokala medier 
och magasin. 

Av kostnadsskäl ska strävan vara att göra samlingsannonser i tidningar 
istället för flera mindre annonser. I den årliga annonsplanen för Borgholms 
kommun anges under vilka perioder kommunen satsar på marknadsföring 
av olika förvaltningar och verksamheter.

All annonsering samordnas av kommunens kommunikatör som godkänner 
annonserna. Undantag är platsannonser och annonser för politiska möten 
och sammanträden, till exempel i kommunfullmäktige.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 301

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 301 Dnr 2016/217 151 KS

Kommunikationsstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta kommunikationsstrategin för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
En kommunikationsstrategi är en plattform för information och kommunikation

för kommunens medarbetare, förtroendevalda och andra som agerar företrädare för

kommunen. Den presenterar riktlinjer och ett gemensamt synsätt på hur alla relatio-
ner och information- och kommunikationsfrågor ska hanteras både internt och 
externt.

Det är en kommuns skyldighet att vara transparent för sina invånare, att föra en dia-
log och att ge information och kunskap som är enkel för alla att ta till sig. Strategin 
ska fungera som ett verktyg och ett stöd för samtliga verksamheter i kommunen och 
hjälpa oss att uppnå de mål som formulerats för verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-11-15 § 419 kommun-led-
ningskontoret att fortsätta framtagandet av kommunikationsstrategi utifrån 
presenterad behovsanalys och handlingsplan. 

Strategin visar på hur vi ska kommunicera i enlighet med kommunens kärnvärden:

Välkomnande, utvecklande och tillsammans - för att uppnå verksamhetens övergri-
pande vision: "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till 
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden."

Kommunikationsstrategin definierar intern och extern information, målgrupper, mål 
och riktlinjer för kommunikationen. De olika tillämpliga kanaler som finns för kommu-
nens kommunikation gås igenom, liksom roller och ansvar i kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategi Borgholms kommun

Tjänsteskrivelsen 2019-11-29

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrel-
sen att anta kommunikationsstrategin för Borgholms kommun.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till

106



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 301

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
______________

107



STRATEGI
Sida
1(18)

Datum
2019-11-29

Kommunikationsstrategi

Antagen av kommunstyrelsen …

108



Borgholms kommun
Datum
2019-11-29

     
     

Sida
2(18)

Kommunikationsstrategi

Innehållsförteckning
1 Inledning ............................................................................3
2 Bakgrund............................................................................3
3 Nuläge ................................................................................3
4 Syfte....................................................................................4

4.1 Den interna kommunikationen ska ........................................................4
4.2 Den externa kommunikationen ska .......................................................5

5 Borgholms kommuns kärnvärden...................................5
6 Målgrupper.........................................................................5

6.1 Specifika målgrupper för kommunen.....................................................6
6.2 Målgruppen kommuninvånare kan delas in i tre olika kategorier: .........6
6.3 Mål.........................................................................................................6

7 Generella riktlinjer för kommunens kommunikation .....7
8 Grafisk profil ......................................................................7

8.1 Riktlinjer för bildhantering ......................................................................8

9 Kanaler ...............................................................................8
9.1.1 Hemsida ................................................................................................9

9.1.2 Sociala medier.......................................................................................9

9.1.3 Youtube ...............................................................................................10

9.1.4 E-post ..................................................................................................10

9.1.5 Intranät ................................................................................................11

9.1.6 Tryckt material .....................................................................................11

9.1.7 KommunNytt........................................................................................11

9.1.8 NäringslivsNytt.....................................................................................12

9.1.9 Telefoni och direkta möten ..................................................................12

9.1.10Arbetsplatsträffar .................................................................................13

9.1.11Media...................................................................................................13

10 Kriskommunikation.........................................................14
11 Organisation och ansvar ................................................15

11.1.1Planerad kommunikation .....................................................................16

11.1.2Lagar ...................................................................................................17

12 Sammanfattning ..............................................................18
13 Utvärdering och revidering ............................................18

109



Borgholms kommun
Datum
2019-11-29

     
     

Sida
3(18)

Kommunikationsstrategi

1 Inledning

Borgholms kommuns kommunikationsstrategi är en plattform för 
information och kommunikation för kommunens medarbetare, 
förtroendevalda och andra som agerar företrädare för kommunen. Den 
presenterar riktlinjer och ett gemensamt synsätt på hur alla relationer och 
information- och kommunikationsfrågor ska hanteras både internt och 
externt. 

Det är en kommuns skyldighet att vara transparent för sina invånare, att 
föra en dialog och att ge information och kunskap som är enkel för alla att 
ta till sig. Strategin ska fungera som ett verktyg och ett stöd för samtliga 
verksamheter i kommunen och hjälpa oss att uppnå de mål som 
formulerats för verksamheten.

Strategin visar på hur vi ska kommunicera i enlighet med kommunens 
kärnvärden: Välkomnande, utvecklande och tillsammans - för att uppnå 
verksamhetens övergripande vision: ”Med gemensamma krafter utvecklar 
vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för 
framtiden.”

2 Bakgrund

Vi står inför stora förändringar då vårt samhälle blir mer och mer 
individualiserat och vi är ständigt uppkopplade mot Internet. 
Förväntningarna ökar på service, tillgänglighet, information och dialog. 
Borgholms kommun har ett stigande invånarantal och nästan 11 000 
medborgare (november 2019). Inom kommunen finns cirka 1000 
medarbetare och på somrarna har kommunen över två miljoner besökare 
årligen. Behovet av en god kommunikation är således stort och ökande. 

Kommunikation och information på olika nivåer får en allt större betydelse i 
samhället och blir mer och mer en strategisk fråga. Som kommun är 
tillgänglighet och transparens nyckelord i kommunikation till de olika 
mottagarna. Det är viktigt för medborgarna att få tillgång till 
samhällsinformation men också av intresse för kommunen att kunna lyfta 
fram sina styrkor och profil. 

3 Nuläge

Borgholms kommuns kommunikation omfattar allt utbyte av information 
och åsikter som sker genom kommunens informationskanaler med 
kommunen som avsändare. Kommunens relationer med enskilda individer 
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och specifika målgrupper är ett resultat av hur kommunikationen och 
relationen med Borgholms kommun fungerar och uppfattas. 

För all verksamhet måste kommunikationsinsatser planeras och 
budgeteras för att kunna utformas på ett bra sätt. Informationen blir då 
integrerad i verksamheten och ett aktivt stöd i arbetet. En 
kommunikationsstrategi och en kommunikatör är basen för ett effektivt och 
långsiktigt kommunikationsarbete.
En kommunikatör ska ha det övergripande ansvaret och vara ett nav 
gällande all kommunikation inom kommunen. En kommunikationsstrategi 
är ett verktyg och en mall för kommunikatören, men ansvaret för att 
strategin efterlevs vilar på samtliga medarbetare. 

Kärnvärdena välkomnande, utvecklande och tillsammans ska vara den 
röda tråden i all kommunikation. Den ska vara känd för samtliga 
medarbetare, som alla inofficiellt är både kommunikatörer och 
ambassadörer, oavsett titel eller arbetsuppgift. 

4 Syfte

En genomtänkt kommunikation säkerställer en hög kvalitet på tjänster och 
service, en effektiv resursanvändning, god arbetsmiljö, goda relationer 
med kommuninvånare samt en ökad möjlighet till inflytande. Den hjälper 
till att nå uppsatta mål och garaterar att alla medarbetare får insikt och 
kunskap om verksamheten, dess utveckling och resultat samt förståelse 
för den egna rollen och betydelsen som medarbetare i verksamheten.

En väl fungerande intern kommunikation inom och över enhets- och 
förvaltningsgränserna bidrar till samhörighet, engagemang och förståelse 
för varandras verksamheter. Den bidrar till att driva verksamheten på ett 
effektivt sätt och minskar på sikt arbetsbelastningen för chefer. En god 
intern kommunikation är också en förutsättning för en framgångsrik extern 
kommunikation.

Syftet med den externa kommunikationen är att tillmötesgå 
kommuninvånarnas rätt att ta del av och påverka Borgholms kommuns 
verksamhet, samt att ge information om kommunens planer och beslut. En 
god extern kommunikation innebär också att lyssna på 
kommuninvånarnas synpunkter och vara öppen för en konstruktiv dialog. 
Den bidrar också till ett större intresse och förtroende för kommunen, goda 
medierelationer samt till att nå uppsatta mål för verksamheten.
 

4.1 Den interna kommunikationen ska
 Säkerställa att alla medarbetare får aktuell och viktig information 
 Skapa förutsättningar för en öppen intern dialog
 Skapa arbetstillfredsställelse, engagemang och gemenskap hos 

medarbetarna
 Stödja, effektivisera och utveckla verksamheten
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 Bidra till att nå uppsatta mål och driva verksamheten på ett effektivt 
sätt

 Bidra till en minskad arbetsbelastning för chefer
 Skapa förutsättningar för en bra extern kommunikation

4.2 Den externa kommunikationen ska
 Kommunicera politiskt fattade beslut på ett tydligt och effektivt vis
 Tillmötesgå kommuninvånarnas rätt att ta del av och påverka 

verksamheten 
 Vara allsidig och ge en rättvisande bild av kommunens verksamhet
 Ge information till externa målgrupper om kommunens verksamhet
 Ges till berörd personal innan den skickas vidare externt
 Samordnas vid större informationsaktiviteter för att nå större 

genomslagskraft
 Lyssna på och skapa dialog med kommuninvånarna

5 Borgholms kommuns kärnvärden
 Välkomnande 

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. 

 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 ansvariga för vår del av helheten.

6 Målgrupper
Kommuninvånarna är den kommunala verksamhetens yttersta 
uppdragsgivare, en verksamhet som dessutom finansieras med 
skattemedel. De har rätt till information om den service som kommunen 
tillhandahåller samt om sina rättigheter och skyldigheter. De har också rätt 
till alla upplysningar som kan underlätta en öppen diskussion och ett 
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demokratiskt inflytande på kommunens verksamhet.

I ett informations-, kommunikations- och demokratiperspektiv är det viktigt 
att ständigt ha den målgrupp som verksamheterna riktar sig till i åtanke. 
Kommunen har en bred målgrupp som alla behöver få sina behov 
tillgodosedda, vilket kräver att man ställer sig ett antal frågor vid 
förmedling av information:

Var befinner sig målgruppen geografiskt och vilken situation befinner de 
sig i? Hur ser kommunikationen till dem ut i dag och vilka är deras 
förutsättningar? Behöver några grupper eller individer prioriteras i 
kommunikationen? Behöver vi kommunicera olika saker till olika grupper 
eller individer? Behöver vissa målgrupper mer information än andra?

6.1 Specifika målgrupper för kommunen
 Kommuninvånare
 Sommarboende och turister
 Företagare och andra samhällsaktörer
 Förtroendevalda
 Medarbetare
 Myndigheter och statliga verk
 Media och andra opinionsbildare
 Presumtiva medarbetare inom kommunen
 Presumtiva kommuninvånare
 Presumtiva företagare
 Skolor och universitet 

6.2 Målgruppen kommuninvånare kan delas in i tre 
olika kategorier:

 Invånaren i egenskap av väljare och skattebetalare, med rätt till 
insyn, inflytande och delaktighet i beslutsprocesserna. 

 Invånaren i egenskap av brukare av kommunens tjänster och 
service, där vi har monopol inom vissa områden.

 Invånaren som ambassadör för Öland och framför allt Borgholms 
kommun. 

6.3 Mål
Borgholms kommun ska vara en kommun som präglas av kund- och 
medborgarfokus, demokrati och god service i alla verksamheter. Alla mål 
för verksamhet och kommunikation ska vara specifika, mätbara, 
uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsade. Både vision och 
verksamhetsmål ska revideras i början av varje mandatperiod. 

En effektiv kommunikationsverksamhet är välplanerad, samordnad, 
proaktiv och budgeterad. Uppföljning av kommunikationsinsatser och 
omvärldsbevakning ska göras löpande för att säkerställa att 
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kommunikationsarbetet ständigt utvecklas och förbättras. 

Vi ska vara en kommunikativ organisation, vilket innebär att samtliga 
medarbetare strävar efter en ständigt förbättrad och effektiv 
kommunikation. Kommunikativa effekter ska alltid vägas in i 
beslutsprocesser, för att säkerställa att vårt budskap når vald målgrupp vid 
vald tidpunkt med önskad effekt.
Vår kommunikation ska vara ärlig och bidra till att skapa förtroendefulla 
relationer med våra målgrupper. Vi ser värdet av dialog och välkomnar 
synpunkter och initiativ. Vi ska alltid vara sakliga och basera uttalanden på 
aktuell och uppdaterad fakta. All kommunikation ska vara helt fri från 
nedvärderande, sarkastiska och kränkande inslag. 

All kommunikation ska utgå från och anpassas till olika målgruppers 
behov, förkunskaper och förutsättningar. Speciell hänsyn ska tas till 
grupper med särskilda behov. Det innebär att vi uttrycker oss med ett 
tydligt och lättbegripligt språk i enlighet med språklagen. 

Information om våra verksamheter ska vara enkel att finna utifrån 
mottagarens förutsättningar och tillhandahållas och spridas via muntliga, 
tryckta och digitala kanaler. Kommunikationen ska utformas så att 
målgrupperna får relevant information med ett tydligt och trovärdigt 
budskap.

7 Generella riktlinjer för kommunens 
kommunikation
 All kommunikation ska vara förtroendeingivande, öppen, korrekt 

och saklig.
 Vi ska målgruppsanpassa och kommunicera på mottagarens 

villkor. 
 All kommunikation ska vara tydlig, tillgänglig och relevant.
 Vi ska skapa en känsla av gemenskap, engagemang och trivsel 

internt.
 Vi ska stärka bilden av och uppfattningen om kommunen externt.
 Vi ska alltid ha en tydlig avsändare oavsett kanal och syfte.
 Vi utgår från vår grafiska profil, oavsett kommunikationsform.
 Vårt språk är professionellt och fritt från nedvärderande och 

kränkande inslag.
 Ledorden välkomnande, utvecklande och tillsammans ska alltid 

beaktas.

8 Grafisk profil
Det är viktigt att ha en enhetlig grafisk profil, det vill säga riktlinjer för hur vi 
använder logotyp, typsnitt, färger och så vidare. Borgholms kommuns 
kommunikation ska vara tydlig i sin utformning. Den grafiska profilen ger 
kommunens verksamheter möjlighet att kommunicera utifrån sina 
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målsättningar och målgrupper och signalerar samtidigt tillhörigheten till 
kommunen.

I all kommunikation ska det tydligt framgå att Borgholms kommun är 
avsändare. Vi ska därför konsekvent och utan undantag använda vår 
grafiska profil för att stärka vårt budskap och skapa en visuell identitet, en 
extern tydlighet och en intern samhörighet.

Den grafiska profilen visar också att en verksamhet är en del av 
Borgholms kommun. Som kommunal organisation är detta viktigt ur ett 
demokratiskt perspektiv då vi har en skyldighet att visa vad som är 
skattefinansierad verksamhet. Vår logotyp används därför endast av våra 
egna verksamheter. Vid behov av nya mallar eller annat material ska 
kommunikatören, som kan ge riktlinjer för utformningen, kontaktas. 

En konsekvent använd grafisk profil visar att kommunen arbetar 
professionellt. Riktlinjerna för den grafiska profilen finns på vårt intranät 
där logotyp, profilfärger, typsnitt, grafiska element och olika exempel 
presenteras på ett lättillgängligt sätt. Är du osäker eller har frågor? Tveka 
inte att kontakta kommunens kommunikatör.

8.1 Riktlinjer för bildhantering  
Enhetliga riktlinjer för bildanvändning hjälper till att skapa ett tydligt 
arbetssätt kring bildhantering och tydliggör ansvaret för bildpublicering. 
Riktlinjerna som finns i dokumentet "Riktlinjer för bildhantering för 
Borgholms kommun" gäller både för internt producerat material och material 
som produceras av externa aktörer på uppdrag av Borgholms kommun. 

Kommunikatören ansvarar för att riktlinjerna är tydliga. Alla medarbetare 
som lägger ut bilder på hemsida eller sociala medier ansvarar för att dessa 
bilder fotograferas, redigeras och används i enligt riktlinjerna. 

Bilder är starka bärare av värderingar och bygger på känslor, det är därför 
viktigt att även bilderna går i linje med våra kärnvärden välkomnande, 
utvecklande och tillsammans. För mer information, läs "Riktlinjer för 
bildhantering för Borgholms kommun". 

9 Kanaler 
Borgholms kommun använder olika kanaler för kommunikation och 
informationsspridning. Sammanhang och målgrupp avgör vilken kanal som 
väljs. Det är viktigt att komma ihåg att kommunens medarbetare och 
invånare har skiftande tillgång till och olika förutsättningar att inhämta och 
tolka information. 

Oavsett vilken kanal som väljs är det viktigt att följa den grafiska profilen, 
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bildpolicyn och eventuellt specifika riktlinjer. Vi använder ett korrekt, enkelt 
och tydligt språk. 

Ansvar
Varje chef har ett ansvar att meddela kommunikatören om sådant som är 
på gång inom den egna verksamheten, som kan vara aktuellt att publicera 
i våra kanaler. Viktigt att komma ihåg är att nästan inga inlägg är möjliga 
att göra utan en bra bild! Se ”riktlinjer för bildanvändning.”

9.1.1 Hemsida
Hemsidan www.borgholm.se är kommunens viktigaste informationskanal.
Borgholm kommuns information och kommunikation på Internet ska ha som 
övergripande syfte att vara till största nytta för användarna och skapa 
effektivitet i kommunens verksamheter. 

All information som riktar sig till externa målgrupper ska publiceras på 
borgholm.se. Hemsidan fungerar som ett arbetsverktyg och en faktabas för 
både externa målgrupper och medarbetare, och är Borgholms kommuns 
främsta informationskanal. 

På hemsidan ska aktuell information om verksamheterna, öppettider, 
kontaktuppgifter, blanketter etcetera alltid finnas. Driftstörningar ska 
publiceras omgående och nyheter publiceras vid aktualitet. 
Den grafiska profilen och bildpolicyn ska alltid följas. Språket ska vara 
enkelt, tydligt och effektivt i sin utformning och kärnvärdena alltid beaktas. 
Uppdatering av hemsidan sköts i första hand av webbredaktörerna, som 
består av minst en per förvaltning. Det är dock varje medarbetares ansvar 
att se till att sidor som presenterar information om just deras 
verksamhetsområde är uppdaterad och korrekt och att meddela sin 
webbredaktör om det är någonting som är inaktuellt på hemsida. Chefer har 
ett övergripande ansvar för att informationen är aktuell.

9.1.2 Sociala medier
Sociala medier har blivit ett viktigt verktyg för att nå ut till både medborgare, 
besökare och andra med anknytning till, eller kanske en längtan till Öland. 
Olika plattformar fyller olika behov och når olika målgrupper. 

Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med användandet och att göra det på ett 
sådant sätt att det stärker varumärket Borgholm. 

Verksamheter inom kommunen som väljer att engagera sig inom sociala 
medier ska tydliggöra att engagemanget sker i enlighet med förvaltningens 
verksamhetsutövning. Det ska finnas ett tydligt syfte och målgrupp och det 
är viktigt att driften av kontot sker i enlighet med ”riktlinjer för sociala 
medier”. Till exempel är det en generell regel att alla meddelanden som 
inkommer till eller lämnar kommunen på sociala medier är allmänna 
handlingar. Det är också viktigt att det finns resurser att besvara och 
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bemöta kommentarer som kommer in, även under semester och eventuell 
sjukdom.

Att starta ett konto ska godkännas av chef och anmälas till 
kommunikatören, på blanketten ”Anmälan om nytt konto i sociala medier”.

På kommunens hemsida finns en förteckning över vilka sociala medier 
kommunens är med i och hur de kan hittas. 

Kommentarer, synpunkter och svar som kan strida mot gällande 
lagstiftning, direktiv eller riktlinjer ska omgående avpubliceras eller 
raderas. Innan radering sker måste innehållet i meddelandet samt 
information om dess användare sparas. Såväl avpublicerat som raderat 
innehåll måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar. 
Kontakta kommunikatören. 

Kommentarer på sociala medier får inte innehålla:
 Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 Hets mot folkgrupp, sexistiska uttalanden eller andra trakasserier
 Olovliga våldsskildringar eller pornografi
 Uppmaningar till brott
 Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 Stötande eller kränkande ord
 Kommersiella budskap eller reklam
 Sekretessbelagda uppgifter

Sociala medier är levande kanaler där det är av yttersta vikt att vi följer 
den grafiska profilen och använder en professionell men personlig och 
varm ton i både bild och text.

9.1.3 Youtube
Borgholms kommuns Youtube-kanal startades för att möjliggöra sändningar 
från kommunfullmäktige, vilket har gjorts regelbundet sedan starten. Det är 
viktigt att avsändare och syfte tydligt framgår i presentationen, samt att alla 
gällande riktlinjer för grafisk profil och bildpolicy följs. 
Alla sändningar ska ha bra ljus, god kameravinkel och ljudkvalitet, samt en 
korrekt, enhetlig och tydlig rubrik. Önskvärt är också att filmerna klipps så 
att det mest väsentliga kan lyftas fram och filmerna inte blir för långa, samt 
att störande bakgrundsljud elimineras i möjligaste mån. 

9.1.4 E-post
E-post är det vanligaste sättet att kommunicera med medarbetare och 
andra målgrupper. Det är viktigt att följande riktlinjer följs:

 Samtliga anställda i Borgholms kommun ska använda en korrekt e-
postsignatur i enlighet med den grafiska profilen.
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 Svar på skrivelser och e-post ska ske skyndsamt, helst inom 24 
timmar.

 Språket som används ska vara professionellt, korrekt och lätt att 
förstå. Förkortningar och interna begrepp ska undvikas. 

 Tonen i all utgående post ska gå i linje med våra kärnvärden 
välkommande, utvecklande och tillsammans och bidra till att stärka 
Borgholms långsiktiga vision. 

9.1.5 Intranät
Kommunens intranät, insidan, är ett forum för intern kommunikation. Det är 
en effektiv kanal för att sprida information och nyheter till alla anställda samt 
ett verktyg för samarbete, och inte minst för att skapa gemenskap och 
sammanhållning i kommunen.

Intranätet ska uppdateras kontinuerligt och vara lätt att navigera, tolka och 
använda. Det är av yttersta vikt att intranätet endast innehåller aktuell 
information och att alla blanketter och länkar är fungerande. Det ska vara 
enkelt för samtliga medarbetare att hitta blanketter, protokoll, länkar till 
andra system, adresslistor, policyer samt övrig information.
Intranätet ska innehålla all information nyanställda behöver samt tydliga 
riktlinjer och lättillgänglig och uppdaterad information om vad som gäller vid 
semester, ledighet, sjukdom etcetera. Varje förvaltningschef har ansvar för 
att sprida viktig information vidare till dem som inte har tillgång till intranät 
och varje chef ansvarar för att viktig information publiceras. 

9.1.6 Tryckt material
Tryckt material, inklusive kopierade foldrar, ska följa vår grafiska profil och 
godkännas av kommunikatör. 

9.1.7 KommunNytt
KommunNytt är en tidning med samhällsinformation som går ut till 
kommunens invånare två-fyra gånger per år. 
Tidningen ska öka stoltheten och förståelsen för den kommunala 
verksamheten och på så sätt minska missnöje, ryktesspridning och 
missförstånd. Kommunen vill skapa förutsättningar för ett öppet samhälle 
där medborgarna är en naturlig del av samhällsutvecklingen. För att lyckas 
med detta krävs att alla invånare har kunskap om vad som händer inom 
kommunen. 
Varje förvaltning eller avdelning ansvarar för att förmedla texter eller bilder 
till kommunikatören innan utsatt slutdatum. Det är viktigt att texterna är 
kortfattade, informativa, relevanta och korrekturlästa, samt att bilderna håller 
en hög kvalitet.

KommunNytt följer en tydlig utgivningsplan för året, med deadlines för tryck 
och inlämnande av material som är känt för samtliga medarbetare. Den 
grafiska utformningen går i linje med den grafiska profilen och 
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kommunikatören säkerställer att nyhetsbrevet går ut enligt plan. 

9.1.8 NäringslivsNytt
NäringslivsNytt, med nyheter som riktar sig specifikt till företagare, skickas 
ut digitalt. Nyhetsbrevet distribueras via e-post och ska ha ett högt läsvärde 
för kommunens företagare. 

Den grafiska profilen ska följas och språk, ton och innehåll ska alltid rikta sig 
till och ha företagaren i fokus. Näringslivsutvecklaren ansvarar för att 
nyhetsbrevet skickas ut enligt utgivningsplan. 

9.1.9 Telefoni och direkta möten
Enligt vårt kärnvärde Välkomnande är det ”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”.

Ett aktivt arbete kring service och bemötande ska hela tiden pågå, och 
arbetet ska följas upp med avstämning och återkoppling. Årliga 
servicemätningar görs för att säkerställa en hög servicenivå. 

För att kommunen ska uppfattas positivt behöver kommuninvånaren mötas 
av professionella, pålästa och engagerade representanter vid kontakt med 
kommunen. Dessa dagliga möten, telefonsamtal, mailkontakter och 
diskussioner som sker med Servicecenter eller den enskilda medarbetaren 
är det som långsiktigt påverkar hur Borgholms kommuns varumärke 
utvecklas. 

En stor del av inkommande kontakter med målgrupperna sker via telefon. 
Mobiltelefonin ger dessutom möjlighet till SMS-tjänster, webbläsning och 
andra mobila applikationer. Nedan presenteras ett urval av riktlinjer. För mer 
information, läs Telefonpolicy för Borgholms kommun som finns på 
intranätet, och tveka inte att fråga närmaste ansvarig om du är osäker.   

 Antalet externt exponerade direkttelefonnummer ska minskas i 
syfte att styra samtalen Är man inte nåbar ansvarar man själv för 
att anknytningen är korrekt hänvisad med återkomst i datum och 
tid. 

 Röstbrevlåda med personligt, aktuellt hälsningsmeddelande ska 
alltid finnas. Inkomna meddelanden aviseras i e-post och SMS i 
mobilen, och ska avlyssnas och återkopplas till kunden snarast 
möjligt, helst inom 24 timmar.

 Samtal besvaras med hälsning och enhetens namn samt för- och 
efternamn, med kärnvärden och vision i åtanke. 

 Externa samtal ska alltid prioriteras före interna.
 Medarbetare i servicecenter ska alltid få information om 

pressutskick etcetera. 
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Servicecenter i Stadshuset är kommunens öppna dörr till kommunen för 
allmänheten och är dem en besökare ofta först möter eller pratar med i 
kontakt med kommunen. Det är därför extra viktigt för dem att hålla sig 
informerade samt för chefer att se till att de har tillgång till aktuell 
information och möjlighet att besvara de frågor som kommer på ett 
professionellt sätt.

Traditionella informationskanaler
Annonser, skyltar, informationstavlor, fordon, affischer och andra 
traditionella informationskalaner är viktiga identitetsskapare för kommunen 
och dess invånare. Genom att alltid ha en enhetlig grafisk kostym utåt, 
visar vi på den kommunala tillhörigheten. 

Kommunens logotyp ska alltid vara väl synlig på kommunala anläggningar 
och verksamheter, skyltar och informationstavlor. Riktlinjer för hur material 
ska utformas finns i den grafiska profilen. Det är av yttersta vikt att den 
alltid följs, samt att säkerställa att allt material är uppdaterat och aktuellt. 
Utformning sker alltid i samråd med eller efter godkännande av chef eller 
kommunikatör.

9.1.10 Arbetsplatsträffar
På arbetsplatsträffar har chefer god möjlighet att redogöra för, tolka och 
förklara verksamhetens mål, samt arbeta fram åtaganden för verksamheten. 
Det personliga mötet ger möjlighet till direkt delaktighet, inflytande och 
kunskapsutbyte. Dialog innebär ömsesidigt utbyte av information och idéer 
som leder till ökad kunskap och förståelse.

Varje chef ansvarar för att arbetsplatsträffarna sker i linje med FAS-avtalet, 
som står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. På arbetsplatsträffen ska 
frågor om utveckling, planering och uppföljning av arbetet tas upp. När 
verksamheten diskuteras ska man alltid analysera hur arbetsmiljön 
påverkas. 

9.1.11 Media
Medierna spelar en viktig roll i den kommunala demokratin, inte bara som 
förmedlare av information utan även som opinionsbildare och granskare av 
verksamheterna. Vi ska ha en god beredskap för att möta mediernas krav 
på snabb respons och rätt till insyn och alltid vara öppna och professionella, 
oavsett vilken roll media har. Media ska alltid betraktas som en tillgång, inte 
ett hot. 

Det ligger i vårt intresse att ge korrekt och allsidig information om kom-
munens verksamhet. Medarbetare och förtroendevalda bör på alla sätt 
medverka till detta. Viktig information ska således rutinmässigt delges alla 
lokalt verksamma medier. Kommunikatören ansvarar för att det blir gjort.  

De viktiga lagarna för informationsspridning, till exempel yttrandefrihet, 
meddelarfrihet och offentlighetsprincip, ska vara kända för alla medarbetare. 
Meddelarfriheten i tryckfrihetsförordningen innebär att alla medarbetare kan 
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lämna uppgifter till media, och att ingen har rätt att efterforska vem som 
lämnat uppgifterna. 

Medias representanter ska uppleva att det är enkelt att komma i kontakt 
med Borgholms kommun och att de möts av en öppen och serviceinriktad 
attityd. Kommunikatören har ett övergripande ansvar för att planera, 
samordna och följa upp mediaarbetet i kommunen. Ytterst är dock 
förvaltningscheferna, i samråd med kommunikatören, ansvariga för att svara 
på frågor från media. 

En medarbetare som direktkontaktas kan be om namn och kontaktuppgifter 
samt vilka frågor journalisten vill ha svar på och därefter återkomma med 
dessa, alternativt be chefen göra det. 

Ett strategiskt mediaarbete innebär att bevaka, analysera och ta egna 
initiativ. Vi bevakar den bild media ger av oss samt analyserar artiklar, 
notiser, debattinlägg och insändare. Vi gör egna regelbundna insatser 
genom planerad pressinformation. Vi bemöter snabbt och sakligt artiklar, 
debattinlägg och insändare när så behövs och vi arbetar för att förekomma 
istället för att förekommas. 

Pressmeddelanden skickas ut vid nyhetshändelser, presentationer av 
satsningar och vid viktig information från kommunen. Pressmeddelanden 
skickas till lokala medier och vid ett förmodat riksintresse även till riksmedia. 
Beroende på ärende kan det också vara intressant för specifika tidskrifter. 
Pressmeddelanden läggs också på hemsidan, skickas till ledningsgruppen 
och servicecenter. När vi bjuder in till pressträff informerar vi om det på 
Insidan. Alla pressutskick ska gå via kommunikatören och anställda får inte 
skicka egna pressmeddelanden. Förvaltningen ska informera om 
pressutskick i god tid samt tydligt ange var, när, hur och inte minst varför. 

10 Kriskommunikation
Vid extraordinära händelser, höjd beredskap eller andra samhällsstörningar 
som berör kommunen och dess invånare, är information om händelsen och 
de åtgärder som vidtas av stor betydelse. Informationsarbetet ska 
samordnas, präglas av professionalism, öppenhet och handling, samt ge 
snabb, saklig och väl avvägd information till alla berörda. 

Kommunen har en kriskommunikationsplan.

Roller, ansvar och uppgifter redovisas särskilt i krisplanens riktlinjer, som 
finns på intranätet. All information ska ske i linje med dessa riktlinjer. Vid 
frågor, kontakta säkerhetssamordnaren. 
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11 Organisation och ansvar

Den som representerar kommunen, ska göra det på ett sådant sätt, att 
kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks. Kommunens 
kommunikation ska alltid vara tillmötesgående och  kännetecknas av 
trovärdighet och tillgänglighet. 

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för att samtliga intressenter 
bemöts på ett trevligt och professionellt sätt. För vissa yrkesroller är 
ansvaret särskilt utpekat, exempelvis för chefer, men det är viktigt att alla 
medarbetare oavsett befattning tar ansvar för kommunikationen.

Alla medarbetare ska skaffa, skapa och bidra med den information som 
krävs internt och externt för en väl fungerande verksamhet. Kommunikation 
ska ingå som en naturlig del i ledaransvaret och varje chef bär ansvaret för 
att kommunikationen fungerar inom, till och från den egna enheten.

I rollen som chef innebär kommunikationsansvaret att:
 Uppmärksamma kommunikationsbehov och 

kommunikationsproblem.
 Kommunicera både internt och externt.
 Samråda med kommunikatör och andra inblandade i aktuell fråga.
 Konkretisera övergripande visioner, mål och beslut. 
 Skapa dialog, delaktighet och engagemang kring mål och visioner. 
 Vara tydliga i sitt sätt att kommunicera.
 Formulera mål och vision på ett inspirerande vis.
 Kommunicera tydliga förväntningar och göra återkopplingar 

regelbundet. 
 Använda valda kommunikationskanaler på ett korrekt sätt.
 Alltid väga in kommunikativa effekter i beslutsprocesserna.

Det kommunikativa ledarskapet ska bidra till ett öppet och tillåtande klimat, 
som ger medarbetaren kommunikationsutrymme, vilket i sin tur är en 
förutsättning för kommunikativt medarbetarskap.

Alla medarbetare företräder Borgholms kommun och har ett personligt 
ansvar att efterleva våra kärnvärden. Medarbetarnas kompetens och 
förmåga att kommunicera är avgörande för att skapa förbättrade 
verksamhetsresultat och mervärden som tillsammans gör organisationen 
konkurrenskraftig.
Alla medarbetare ska ha tillgång till snabb och korrekt information och 
känna sig hörda, sedda och delaktiga. Alla led i verksamheten ska sträva 
efter att lämna information till sina medarbetare om viktiga beslut och 
förändringar som rör den egna verksamheten, innan den når externa 
målgrupper.  
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En kommunikativ medarbetare tar sitt ansvar för att kommunikationen ska 
fungera genom att:

 Själv söka den information som behövs för att fullgöra ett väl 
genomfört uppdrag.

 Bidra till organisationens utveckling och innovativa förmåga genom 
att aktivt hämta in och dela med sig av nya kunskaper, idéer och 
perspektiv.

 Ta ansvar för relationer och det sociala klimatet på arbetsplatsen.

Borgholms kommun arbetar aktivt med ett chefsnätverk, som syftar till att 
dela erfarenheter, kunskap och information. Vi arbetar också med aktiva 
informationsträffar för chefer gällande kommunikation, för att säkerställa 
att ingen information hamnar mellan stolarna. 

11.1.1 Planerad kommunikation 

All kommunikation ska vara planerad med ett genomtänkt effektmål för 
kommunikationen. Relevant budskap ska förmedlas till rätt målgrupp, vid 
rätt tillfälle och via rätt kanal.

Checklista för att planera kommunikation (ur Nordisk kommunikation):

1. Gör en analys – Varför behövs kommunikationen? Vad ska den 
bidra med?

2. Prioritera målgrupper – Vilka individer eller grupper är viktiga att 
nå? 

3. Sätt kommunikationsmål – Vad ska uppnås med insatsen? Är 
målet mätbart?

4. Formulera budskap – Ta fram huvudbudskap och stödargument. 
5. Välj strategi – Utifrån resurser och ambitionsnivå. Hur nå målen på 

bästa sätt?
6. Välj kanaler – Vilka kanaler är mest effektiva för tänkt målgrupp?
7. Skapa aktiviteter och tidsplan – Aktivitet? Budget? Kanaler? 

Ansvarig?
8. Följ upp och utvärdera – Hur vet vi om vi nådde målen?

Kommunikatören ska inför varje nytt år upprätta en aktivitetsplan som ska 
godkännas av kommunchefen. 

Planen ska innehålla: KommunNytts planerade utskick och större 
kommunikationsinsatser.
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11.1.2 Lagar 
Borgholms kommuns kommunikationsriktlinjer bygger på bestämmelser i 
svensk lag och förutsättningarna för kommunikationen internt och externt 
styrs av dessa, samt av vilka rutiner och kanaler som finns. 

Följande lagar påverkar bland annat hur vi ska arbeta med 
kommunikationsfrågor i den kommunala verksamheten och kan vara viktiga 
att känna till vid en kommunikationsinsats. 

 Regeringsformen - visar på grunddragen i det svenska 
statsskicket, folkets makt och hur riksdag och regering arbetar. 

 Tryckfrihetsförordningen - innehåller bestämmelser om allmänna 
handlingars offentlighet. 

 Yttrandefrihetsgrundlagen - visar på medborgarens rätt att tycka 
och tänka fritt samt vad man inte får göra, exempelvis kränka eller 
förtala en annan person. 

 Upphovsrättslagen - ger upphovsmän rätt att förfoga över sina 
verk, samt skyddar verket mot intrång. 

 Arkivlagen - innehåller bestämmelser om myndigheternas och 
vissa andra organs arkiv, samt hur de ska bevaras och vårdas. 

 Förvaltningslagen - reglerar förvaltningsmyndigheternas 
verksamhet och garanterar enskilda individers rättssäkerhet i 
kontakt med kommunen. 

 Språklagen - slår fast att det svenska språket ska vara huvudspråk 
i Sverige, men innehåller också bestämmelser om skydd för 
minoritetsspråk och teckenspråk.

 Marknadsföringslagen - skyddar mot vilseledande, aggressiv och 
annan otillbörlig marknadsföring. 

 Offentlighets- och sekretesslagen - innehåller bestämmelser om 
tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna 
ut allmänna handlingar. 

 Lagen om elektronisk kommunikation - omfattar elektronisk 
kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät 
som telenätet, internet och kabel-TV-nätet.

 Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor - Den som 
tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ska lämna information till 
alla som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken 
utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra 
användare.

 Upphovsrättslagen - skyddar den som har skapat ett litterärt eller 
konstnärligt verk. 

 GDPR – Dataskyddsförordningen (The General Data Protection 
Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. GDPR påverkar särskilt vår bildhantering.
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12 Sammanfattning
Borgholms kommuns kommunikationsplattform kan sammanfattas med 
följande punkter:

 En lättnavigerad, välkomnande och ständigt uppdaterad hemsida.

 Ett informativt och lättillgängligt intranät med aktuell och 
uppdaterad information.

 En tydlig, lättanvänd och heltäckande grafisk profil.

 Ett informativt och läsvärt externt nyhetsbrev (KommunNytt).

 Ett informativt och läsvärt internt nyhetsbrev (MedarbetarNytt).

 Ett informativt och läsvärt externt nyhetsbrev (NäringslivsNytt).

 Ett aktivt, professionellt och tillmötesgående arbete med Facebook.

 En tydlig, känd och lättanvänd kriskommunikationsplan.

 En tydlig struktur för arbetsplatsträffar, utbildningar och 
kompetensutveckling.

 En tydlig struktur för utveckling av service och bemötande.

 En tydlig policy gällande mediakontakter.

13 Utvärdering och revidering
Denna strategi ska utvärderas och uppdateras minst en gång per år. Detta 
gäller även befintliga policyer och andra vägledande dokument inom den: 
Grafisk profil, riktlinjer för bildanvändning, telefonpolicy, riktlinjer för service, 
plan för kriskommunikation och så vidare. 
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From:                                 Kenneth Gyllensting
Sent:                                  Fri, 8 Nov 2019 06:41:58 +0000
To:                                      Magdalena Widell
Subject:                             SV: [2011/24 106] Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Hej igen,
 
Jag kom på att jag kanske behöver förtydliga en sak. Det är alltså halvårsskiftet juni/juli som gäller enligt 
stadgarna, dvs ni kommer ändå att vara medlemmar (och få en faktura) nästa år också. Stadgarna 
återfinns på hemsidan (www.sekom.se) under fliken ”OM SEKOM”.
 
Jag är mycket förvånad över tjänstemannaskrivningen om att det inte går att hitta något om Borgholms 
kontakter med föreningen. Bertil Lundgren (med flera tidigare) har varit på ett antal årskonferenser 
genom åren till exempel – har inte det återrapporterats på något sätt? Borgholm var för några år sedan 
en mycket aktiv medlem och er dåvarande kontaktpersonen Tommy Lindström var med och drog igång 
vårt samarbete med chilenska ekokommuner (han höll en föredragning om det vid årskonferensen 
2012). Föreningen sponsrade också en resa för honom och vår vice ordförande till Chile för att starta upp 
samarbetet.
 
Mvh
 
Kenneth Gyllensting
Miljöstrateg/Samordnare Sveriges Ekokommuner
Drift- och Serviceförvaltningen
371 83 Karlskrona
www.karlskrona.se 
0455-30 32 83

Karlskrona är en ekokommun:
www.sekom.se

 

Från: Magdalena Widell <Magdalena.Widell@borgholm.se> 
Skickat: den 6 november 2019 15:08
Till: Kenneth Gyllensting <Kenneth.Gyllensting@karlskrona.se>
Kopia: Magnus Karlsson <Magnus.Karlsson2@borgholm.se>
Ämne: SV: [2011/24 106] Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner
 
Hej Kenneth
Tack för upplysningen, då får KS besluta om detta i slutet av november.
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Med vänlig hälsning,
Magda Widell
Borgholms kommun
0485- 880 00
Postadress: Box 52, 387 21  Borgholm 
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
www.borgholm.se
 
 
 
 
 
Från: Kenneth Gyllensting [mailto:Kenneth.Gyllensting@karlskrona.se] 
Skickat: den 6 november 2019 15:04
Till: Magdalena Widell
Kopia: ellinor.avsan@sustema.se
Ämne: Re: [2011/24 106] Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner
 
Hej Magdalena, 
 
Enligt föreningens stadgar krävs det beslut i lägst KS för att avsluta medlemskapet. Dessutom 
måste beslutet vara styrelsen tillhanda innan halvårsskiftet, annars löper medlemskapet 
nästkommande år också.
 
Mvh

Skickat från min iPhone
 

6 nov. 2019 kl. 14:35 skrev "magdalena.Widell@borgholm.se" 
<magdalena.Widell@borgholm.se>:

 

Bifogar beslut från KSAU Borgholms kommun 2019-11-05 § 260 att avsluta medlemskapet i 
Svergies Ekokommuner.

Med vänlig hälsning

Borgholms kommun

Magda Widell

Förvaltningssekreterare 

0485-887 02
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<Beslut 260 KSAU 2019-11-05Avsluta medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner.docx>
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1

Magdalena Widell

Ämne: VB: [2011/24 106] Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner

 
 
Från: Kenneth Gyllensting [mailto:Kenneth.Gyllensting@karlskrona.se]  
Skickat: den 6 november 2019 15:04 
Till: Magdalena Widell 
Kopia: ellinor.avsan@sustema.se 
Ämne: Re: [2011/24 106] Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
 
Hej Magdalena,  
 
Enligt föreningens stadgar krävs det beslut i lägst KS för att avsluta medlemskapet. Dessutom måste 
beslutet vara styrelsen tillhanda innan halvårsskiftet, annars löper medlemskapet nästkommande år också. 
 
Mvh 

Skickat från min iPhone 
 
 
6 nov. 2019 kl. 14:35 skrev "magdalena.Widell@borgholm.se" <magdalena.Widell@borgholm.se>: 

  

Bifogar beslut från KSAU Borgholms kommun 2019-11-05 § 260 att avsluta medlemskapet i Svergies 
Ekokommuner. 

Med vänlig hälsning 

Borgholms kommun 

Magda Widell 

Förvaltningssekreterare  

0485-887 02 

  

  

<Beslut 260 KSAU 2019-11-05Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner.docx> 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 260

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 260 Dnr 2011/24 106 KS

Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avsluta medlemskapet i Föreningen Sveriges Ekokommuner.

att inte betala årsavgiften för medlemskapet nästa år. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll 2010-01-24 § 17 en motion från Kristdemokraterna om 
att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Ekokommuner. 

Efter nära tio års medlemskap kan Borgholms kommun konstatera att det tillfört 
kommunen mycket liten nytta. Det finns ingen dokumentation någonstans som på-
visar att kommunen vunnit något på medlemskapet. Årskostnaden om 7 262 kronor 
för år 2019 måste betalas. Men därefter är det både oklart vad kostnaden kommer 
att bli och att den summan, oavsett storlek, kan användas mer effektivt inom exem-
pelvis LONA-projekt eller andra insatser för att värna om biodiversitet, ekologisk 
hållbarhet och andra miljö- och klimatmål.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2010-01-24 § 17.
Faktura,
Tjänsteskrivelse 2019-10-10 med förslag att avsluta medlemskapet.

Bedömning
Tillväxtenheten bedömer att medlemskapet i Föreningen Sveriges Ekokommuner 
inneburit en näst intill obefintlig nytta.

Konsekvensanalys
Att inte förnya medlemskapet från och med årsskiftet kommer medföra en ekono-
misk besparing av medel som kan användas för att göra faktiska åtgärder eller an-
vändas i olika typer av miljövårdande projekt.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Föreningen Sveriges Ekokommuner
*______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 299

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 299 Dnr 2017/274 106 KS

Nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att ingå nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion för 2020-01-01 till 2020-

12-31 med villkor enligt bifogat avtalsförslag. 

att kostnaden på 40 tkr exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för 
näringsliv hos Tillväxtenheten.

att utvärdering ska göras innan eventuell förlängning.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande partneravtal, tecknat 2016, mellan Kalmarsund Promotion och 
Borgholms kommun är uppsagt för omförhandling och upphör att gälla 2019-12-31. 
Det nya avtalsförslaget har anpassats utifrån vad som är bra för nyföretagande 
samt redan existerande företag inom Borgholms kommun. Den nya avgiften har 
sänkts från 50 tkr till 40 tkr/år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Partneravtal mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslåt kom-
munstyrelsen att ingå nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion för 2020-01-
01 till 2020-12-31 med villkor enligt bifogat avtalsförslag, att kostnaden på 40 tkr 
exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för näringsliv hos Tillväxten-
heten och att utvärdering ska göras innan eventuell förlängning.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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PARTNERAVTAL KOMMUN    BILAGA 
 
Välkommen som kommunpartner i Kalmarsund Promotion. Som partner är du med och utvecklar och stödjer 
företagandet i regionen. Dessutom får du många företag som pratar gott om dig. 
 
Kommunpartner kan erbjuda kommunens företag & invånare: 

Företagsagendan (Kostnadsfritt) 
• Prioriterad plats för att marknadsföra egna event i Företagsagendan som går ut till över 1000  
   e-postadresser i regionen vid 10 tillfällen per år. 
   
Företagskurser & föreläsningar i Kalmarsundsregionen. (Kursavgift) 
  
Affärsutvecklingstjänster i Kalmarsundsregionen. 
• Kalmarsund Rådgivning (Kostnadsfritt 1 timme) 
• Kalmarsund Riskkapital via Investerare Sydost.  
• Kalmarsund Mentorer. (Avgift: 1.900-5.900:-**/år) 
• Connect Srångbräda. (Avgift: 1.900-5.900:-**/år) 
• Connect FöretagsAccelerator. (Avgift: 40.000:-)  ** Varierar utifrån antal anställda på företaget. 
  
Starta-eget-träff (Kostnadsfritt) 
2 Starta eget-träffar med information för blivande företagare/nystartade företag.  
Kalmarsund Promotion ansvarar för:                  Kommunen ansvarar för: 

• marknadsföring 
• anmälan 
• projektledning 
• ev. medarrangör 

• lokal 
• datum (i samråd med KP) 
• förtäring 
• eget deltagande

Starta-eget-rådgivning via NyföretagarCentrum (Kostnadsfritt) 
• Bokningsbara tider för Starta-eget-rådgivning i kommunen erbjuds 10 dagar per år. 
• Övrig tid rådgivning i grannkommuner eller via telefon/Skype. 
• Digital bokning. 
• Marknadsföring i Företagsagendan samt på sociala medier och informationsblad 
• Länk att använda på kommunens hemsida. 
 
Starta-eget-mentor (Kostnadsfritt) 
Ettårigt mentorprogram för nya företagare i kommunen. Adepten ansöker om deltagande. 
 
Information 
• Deltagande vid kommunens informationsträffar för företagare efter överenskommelse. 
 
Kommunpartner kan ta del av nedanstående. 

Intressanta & välbesökta affärsträffar i Kalmarsundsregionen. 
• 4 kostnadsfria biljetter till varje Promotionlunch, 9 luncher per år. 
• Dela ut information om din kommun under lunchen. 
• Delta i Promotionlunchens näringslivspanel. 
  
Engagerad samtalspartner 
• Bollplank i frågor om näringslivsutveckling. 
• Samverkan kring lobbying på lokal, regional, nationell nivå. 
• Rådgivning och information till dina medarbetare. 
• 2 Partnermöten för insyn och möjlighet att påverka verksamheten i Kalmarsund Promotion. 
 
Varumärkesbyggande marknadsföring 
• Exponering logotyp i vår kommunikation t. ex. hemsida, nyhetsbrev och Företagsagendan. 
• Exponering av logotyp vid alla nätverksträffar. 
• Presentation av kommunen på Kalmarsund Promotions sociala medier. 
• Rätt till titeln ”Kommmunpartner Kalmarsund Promotion”. 
• Marknadsföring vid alla nyföretagarrådgivningar (c:a 100/år) 
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PARTNERAVTAL KOMMUN 
Mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun.  
 
Tack för att ni bidrar till att vi kan erbjuda nätverkande, affärsutveckling och kompetensutveckling till företagen i 
Kalmarsundregionen. Tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för regionens näringsliv där tillväxt, 
mångfald, fler företag och nya jobb står i fokus. Ditt engagemang är viktigt! 

Under perioden har ni möjlighet att nyttja de tjänster som beskrivs i bilaga från Kalmarsund Promotion i 
samarbete med Connect Sydost och NyföretagarCentrum Kalmarsund. 

 

 

Avtalstid   2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Ersättning  40 000 kr exklusive reklamskatt och moms 
 
Uppsägning  Avtalet förlängs årligen såvida uppsägning av samarbete inte sker  
  skriftligen från någon av parternas sida senast per september   
  månads utgång. 
 
Övrigt  Borgholms kommun svarar för att egen logotyp kommer oss tillhanda. 
 
Avtalsex.  Förestående avtal har upprättats i två likalydande  
  originalexemplar, av vilka avtalsparterna erhållit ett var. 

 

 

För Kalmarsund Promotion  För Borgholm Kommun 

Kalmar 2019-____ - ____  Kalmar 2019-____ - ____ 

 

_________________________________ _______________________________ 

Maria Sundquist   Ilko Corkovic 

 

_______________________________ 

Jens Odevall 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-03 294

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 294 Dnr 2019/175 008 KS

Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för folkbokförda i 
kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att lämna förslaget utan vidare åtgärd.

Ärendebeskrivning
Anki Arfvidsson har lämnat ett medborgarförslag om att alla som är folkbokförda i 
kommunen ska få ett Ölandskort. Kommunfullmäktige lämnade 2019-10-21 § 175 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21 § 175.

Anki Arfvidssons medborgarförslag 2019-08-20 Ett Ölandskort för folkbokförda i 
kommunen.

Bedömning
En kommun är enligt första kapitlet i kommunallagen (2017:725) skyldig att be-
handla alla sina medlemmar lika. Som medlem i en kommun räknas inte endast 
folkbokförda utan bland annat även alla som äger fast egendom i kommunen. 
Kommunen kan alltså inte särbehandla personer som är folkbokförda i kommunen.

Därför har kommunen ingen möjlighet att ta fram ett Ölandskort enligt intentionerna 
i medborgarförslaget. Det finns dock inget som hindrar att en privat aktör, oavsett 
om det är ett företag eller till exempel en ideell förening, tar fram ett Ölandskort.

Dagens sammanträde
Ordförande frågor om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna förlaget utan vi-
dare åtgärd och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar göra så.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4341 I Premie för TGL-KL 2020 | Viktig information från 
SKL (cirkulär 19:37)

Magdalena Widell

2019-11-18 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4344 I Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 
skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL | Viktig 
information från SKL (cirkulär 19:39)

Magdalena Widell

2019-11-18 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4361 I Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 
avseende paragraf 336.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
Gäller Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
den 27 november 2018, §§ 336-337

Magdalena Widell

2019-11-19 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4362 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet, gäller 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 4 
december 2018, 338-360 §§

Magdalena Widell

2019-11-19 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4365 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet, gällande 
Kommunstyrelsens beslut den 11 december 
2018, 244-271 §§

Magdalena Widell

2019-11-19 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-12-10

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2019-11-18 - 2019-12-06

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4366 I  Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik 
– SÖK T samt ny handbok AID, 
Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista 
| Viktig information från SKL (cirkulär 19:47)

Magdalena Widell

2019-11-19 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4369 I Protokoll överformyndarnamnd- 2019-11-14 Magdalena Widell

2019-11-20 Kalmarsunds överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2019.4458 I Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom 
de kommunala musik/kulturskolorna för 
kalenderåren 2020-2022 | Viktig information från 
SKL, cirkulär 19:43

Magdalena Widell

2019-11-26 Sveriges Kommuner och Landsting

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4472 I Skrivelse med synpunkter på skateparkens och 
banvaktsstugans hantering av ärendena samt 
svar från KC 

Magdalena Widell

2019-11-28 Kaj Axelsson

KS 2018/45 KS meddelande SKRIVELSE

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1 
(Lyckås)

2019.4490 I Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 
småhus i bostadsrättsform | Viktig information 
från SKR, cirkulär 19:49

Magdalena Widell

2019-12-02 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4492 I TSS 2019-4419 Drifttillstånd för SSA Byxelkroks 
Marinservice AB 20191126

Magdalena Widell

2019-12-02 Transportsstyrelsen 

KS 2019/22 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Baltic Blue Growth, BBG. Storskalig musselodling 
i Östersjön.

2019.4497 I Underrättelse om avslutad förrättning gällande 
fastighetsreglering berörande Mellböda 25:1 och 
25:2 

Magdalena Widell

2019-12-03

KS 2017/246 KS meddelande UNDERRÄTTELSE

Skrivelse om att få köpa ytterligare mark till 
Mellböda 25:2

Sidan  2 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4500 I Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 
barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
m.m. för år 2020 | Viktig information från SKR, 
cirkulär 19:44

Magdalena Widell

2019-12-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4501 I Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att de har 
ingen erinran mot föreskrifterna 

Magdalena Widell

2019-12-03 Länsstyrelsen Kalmar län

KS 2019/165 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Revidering - allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Borgholms kommun

2019.4502 I Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2020 | Viktig information 
från SKR (cirkulär 19:46)

Magdalena Widell

2019-12-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4503 I Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SoL år 2020 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 19:45

Magdalena Widell

2019-12-03 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4506 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet avseende 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 
februari 2019, §§ 38-41

Magdalena Widell

2019-12-03 Förvaltningsrätten 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4511 U Uppdragsavtal från fastighetsbyrån att handlägga 
försäljningen av Norra Gärdslösa 10:1

Magdalena Widell

2019-12-04 Fatighetsbyrån

KS 2019/176 KS meddelande UPPDRAG

Fastighetsförsäljning del av Norra Gärdslösa 10:1

2019.4515 I Principöverenskommelse om Allmänna 
bestämmelser m.m. samt partsgemensamma 
arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd | Viktig information 
från SKR och Sobona, cirkulär 19:50

Magdalena Widell

2019-12-04 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4522 I Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och 
omställningsavtal och därtill hörande ändringar i 
Allmänna bestämmelser m.m. | Viktig information 
från SKR och Sobona, cirkulär 19:52

Magdalena Widell

2019-12-04 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4523 I Överenskommelse om prolongering av 
Principöverenskommelse Lokala 
omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad 
turordningsbestämmelse i Allmänna 
bestämmelser | Viktig information från SKR och 
Sobona, cirkulär 19:53

Magdalena Widell

2019-12-05 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2019.4560 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 8 
januari 2019

Magdalena Widell

2019-12-05 Förvaltningsrätten 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

2019.4591 I Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och 
upphäver kommunstyrelsens
kommuns beslut den 26 juni 2018, diarienr 
2016/191-106 KS, § 129.

Magdalena Widell

2019-12-06 Förvaltningsrätten 

KS 2016/191 KS meddelande DOM

Öland en kommun; Erbjudande - utredning av 
förutsättningar för kommunsammanslagning på 
Öland

2019.4608 U Borgensförbindelse för lån Borgholm Energi AB 
Lånebelopp:
SEK 120 000 000

Magdalena Widell

2019-11-26 Kommuninvest 

      KS meddelande AVTAL
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4340 U Tillåtelse- grävning/ plöjning mitt i grusväg på 
mark Borgholm Högby S:3 2019-

Julia Persson

2019-11-18 20190065/BEAB 

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.4367 U Borgholms cityförening- Julmarknad tillstyrkt 
2019-12-07, kl 08.00-20.00
(AK-A538.824/2019)

Ansökan tillstyrks 2019-12-07 08:00-20:00
Avstängning av Tullgatan ner till västra 
kyrkogatan. 
Västra kyrkogatan är öppen för trafik. Östra 
kyrkogatan avstängd. 
Parkeringen vid på torget får ej stängas av.

Anders Magnusson

2019-11-19 Yttrande 

KS 2019/6 Skickat till polisen 2019-11-19/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2019.4370 U 2019 76 Borgholms kommun föreskriver med 
stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § 
första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Storgatan i Borgholm, delen Tullgatan-
Västra Kyrkogatan samt Östra Kyrkogatan, 
delen Södra
Långgatan-Norra Långgatan, får inte fordon 
föras.Förbudet gäller inte sådana trafikanter som 
anges i 1
kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller under tiden 7:e december 
2019 och mellan klockan 07.00 – 20.00.
Denna författning träder i kraft den 7 december 
2019 07.00 och upphör att gälla den 7 
december 2019 20.00.

Marie-Louise Johansson

2019-11-21

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2019-12-10

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2019-11-18 - 2019-12-06

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.4398 U Delegationsbeslut-avropsanmälan 
eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018

Jens Odevall

2019-11-21

KS 2019/1 DELEGERINGSBESLUT

Upphandling ramavtal 2019

2019.4406 U 2019 77 Storgatan avstängd. Borgholms 
kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 9 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Storgatan i Borgholm, delen Tullgatan-
Köpmangatan, får inte fordon föras.Förbudet 
gäller inte
sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § 
trafikförordningen (1998:1276).
2 § Förbudet gäller genomfart.
Denna författning träder i kraft den 26 november 
2019 07.00 och upphör att gälla den 26 
november 2019
16.00

Marie-Louise Johansson

2019-11-25

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon

2019.4410 U Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet 
Ortiz Ordenes Sandra 

Ilko Corkovic

2019-11-26 Hemvärnet 

KS 2019/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2019

2019.4412 U Tillåtelsen- Grävning sker vid padelbana från bef 
kabelskåp vid ridhus till padelbanorna tryckning 
under Löttorsvägen/badringen.

Julia Persson

2019-11-26 20190072/ONE Nordic AB

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.4413 U Tillåtelse- Grävning sker på Lötvägen 49. Julia Persson

2019-11-26 20190074/BEAB

KS 2019/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2019

2019.4491 U Delegationsbeslut att Borgholms kommun 
upphandlar enheter, datortillbehör och AV-
produkter åt sig själva, Mörbylånga kommun, 
kommunernas bolag och Ölands 
kommunalförbund 

Jens Odevall

2019-12-02

KS 2019/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2019.4496 U 2019 78 Hantverkaregatan. Borgholms kommun 
föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra 
stycket 9 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Hantverkaregatan i Borgholm, från Södra 
Esplanaden-38 m in på Hantverkaregatan, får 
inte fordon
föras.
2 § Förbudet gäller under tiden 6:e december 
2019 – 31:a januari 2019.
3 § Förbudet gäller genomfart.
Denna författning träder i kraft den 6 december 
2019 06.00 och upphör att gälla den 31 januari 
2020 17.00.
Detta beslut är taget på delegation den 3 
december 2019.

Marie-Louise Johansson

2019-12-03

KS 2019/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
avflyttning av fordon
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2019-12-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-03

§ 291 Information från kommunchef om återförandet av den
skattefinansierade verksamheten

§ 292 Information; Status kring återställandet av Åkerboskolan 
§ 293 Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning 
§ 294 Medborgarförslag (Anki Arfvidsson) - Ölandskort för folkbokförda i

kommunen
§ 295 Ansökan om bidrag för 2020; Totalförsvar Öland 
§ 296 Remiss - Regional serviceprogram för Kalmar län 2020-2024 
§ 297 Översyn av riktlinjer och regler för bidrag, sponsring och

marknadsföring i Borgholms kommun
§ 298 Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring 
§ 299 Nytt partneravtal med Kalmarsund Promotion 
§ 300 Kalmarsunds Gymnasieförbund, Robert Bergqvist - Kommunala

aktivitetsansvaret - information om vad KAA innebär och hur nuläget
ser ut i kommunen, samt arbetssättet.

§ 301 Kommunikationsstrategi för Borgholms kommun 
§ 302 Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17

Kultur- och fritidsutskottet

2019-12-02

§ 29 Utveckling av snöanläggning, med skidlekplats och belysning 
§ 30 Översyn av riktlinjer och regler för bidrag, sponsring och

marknadsföring i Borgholms kommun
§ 31 Bidrag till studieförbunden 2019 (avser 2018 års verksamhet) 
§ 32 Ansökan om Ungt kulturbidrag 2019 
§ 33 Mötesdagar 2020 
§ 34 Meddelanden 
§ 35 Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring

Borgholm Energi AB

2019-11-20

§ 113 Styrelsemötets öppnande 
§ 114 VD informerar 
§ 115 Månadsuppföljning 
§ 116 Utvärdering av Styrelsens och VD:s arbete 2019 
§ 117 Omsättning av lån 2019/93 10
§ 118 Delegation för nytecknande av lån 
§ 119 Internkontrollplan Borgholm Energi AB 
§ 120 Årshjul
§ 121 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen

och övriga rättsliga processer
§ 122 Ägandeförhållanden bostäder 
§ 123 Affärsplan 2020 – 2023
§ 124 Beslut från kommunen oktober 2019
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Borgholm Energi Elnät AB

2019-11-20

§ 35 BELNAB Styrelsemöte inledning 2019
§ 36 BELNAB Månadsuppföljning 2019 
§ 37 Utvärdering av Styrelsens och VD:s arbete 2019 
§ 38 Delegation för nytecknande av lån 
§ 39 Årshjul 
§ 40 Internkontrollplan Borgholm Energi AB 
§ 41 Affärsplan 2020 - 2023

-----------------------------------------------------------------
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