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Er beteckning
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Handläggare

Jens Odevall
Kommunchef

Till [skriv instans här]

Åtgärder med anledning av Coronapandemin
Förslag till beslut
att

godkänna föreslagna och genomförda åtgärder

att

medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under pågående pandemi träffats regelbundet
tillsammans med kommunens krisledningsgrupp för att hålla sig informerade om
kommunens arbete för att säkra verksamheten. Arbetsutskottet har även haft veckoavstämningsmöten med näringslivsrådet för att få information och inspel från kommunens företagare. Härutöver har gruppledarna fått information om dels läget i verksamheten dels om planerade åtgärder för att hantera effekterna av pandemin såväl i
den kommunala förvaltningen som i näringslivet.
Arbetsutskottet och gruppledarna har därför enats om ett en rad åtgärder för att
stödja näringslivet och föreningslivet utöver tidigare beslut, KS 2020-03-24 § 41, om
presentkort på 200 kronor till kommunens anställda som gäller hos valfri näringsidkare i Borgholms kommun:
- utöka konstinköpen av lokala konstnärer med 75 000 kronor. Budget för konstinköp
ligger normalt på 50 000 kronor per år men utökas nu till 125 000 kronor
- extra bidrag, totalt 100.000 kronor, till föreningar som får aktivitetsstöd för sin barnoch ungdomsverksamhet. Föreningarna behöver inte söka bidraget utan det betalas
ut direkt
- avsätta 80 000 kronor extra till föreningar med samlingslokaler. Stödet fördelas
mellan föreningar som idag får bidrag från kommunen.
- ingen hyra tas ut fram till sommaren för idrottsplaner och hallar av idrottsföreningar
med barn- och ungdomsverksamhet.
- alla hemtjänsttagare bjuds på fem luncher från restauranger i hela kommunen. Våra lokala restauranger lagar luncherna och vi anlitar lokala företag för att leverera
maten. Totalt beräknas kostnaden uppgå till 200 tkr.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Jens.Odevall@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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- Ingen avgift tas ut för försäsongen för restauranger som vill öppna sina uteserveringar.
Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
Bedömning
Åtgärderna bedöms bidra till att företag och föreningsliv får ökade möjligheter att
klara pågående kris.
Konsekvensanalys
Medlen finns ej upptaget i budgeten varför åtagandena kan komma att föranleda ett
överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas. Samtliga kostnader
som beslutas sätts upp på en särskild aktivitet för att kunna särskilja i redovisningen
och kan komma att vara återsökningsbara från staten.

Chefens namn.
Chefens titel.

Skickas till
Klicka här för att ange text.

Jens Odevall
Kommunchef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 41

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-24

41

Dnr 2020/59 KS

Eventuella åtgärder till följd av nya coronaviruset (COVID-19)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utdelningen av presentkort på 200 kronor till kommunens anställda som gäller hos valfri näringsidkare i Borgholms kommun. Presentkortet ska inte gälla för köp av spel, alkohol eller tobak och ska inte kunna inlösas mot
kontanter.
Ärendebeskrivning
Tillväxtennheten föreslår att kommunen delar ut presentkort på 200 kronor till kommunens anställda som gäller hos valfri näringsidkare i Borgholms kommun. Presentkortet ska inte gälla för köp av spel, alkohol eller tobak och ska inte kunna inlösas
mot kontanter. Förslaget läggs för att stödja det lokala näringslivet och tacka kommunens personal för sitt arbete under rådande kris.
Förslaget gäller utdelning av presentkort till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat
på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad.
Skickas till
Tillväxtenheten
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 79

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-04-07

79

Dnr 2019/160 254 KS

Information om särskilt boende Ekbacka
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

uppdra till kommunstyrelsen att stycka av och upprätta ett marköverlåtelseavtal för del av Ekbackaområdet till ägt dotterbolag till BJC Group AB för en köpeskilling om 1000 kronor per m2.

att

uppdra till kommunstyrelsen att ingå hyresavtal med ägt dotterbolag till BJC
Group AB om minst 20 år för ett särskilt boende om 80 platser på den försålda fastigheten med möjlighet till förlängning. Hyresavtalet ska även reglera
att LOU följs i efterföljande byggentreprenadupphandling.

att

uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en byggentreprenad-upphandling
för ett särskilt boende där byggentreprenadkontraktet överlåts till hyresvärden.

att

uppdra till kommunstyrelsen att utreda och föreslå kommunfullmäktige lämpliga åtgärder för Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5 och 6.

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget föreslås kommunstyrelsen besluta:
att

utse kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnds arbetsutskott till styrgrupp för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

att

uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från
socialförvaltning, fackliga organisationer och ekonomi- och fastighetsavdelningen samt att anlita en extern projektledare för den fortsatta processen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra ta fram en tidsplan för projektet tills när kommunstyrelsens bereder
ärendet.

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har behoven av ett nytt modernt äldreboende lyfts fram såväl av verksamhet som av politisk ledning. Detta då kommunens fastigheter för
äldreboenden har stora underhållsbrister vilket medför att de dels inte uppfyller dagens krav på särskilda boenden, dels inte arbetsmiljökraven. Kommunen har också
Sveriges högsta medelålder och andelen så kallade ”äldre äldre” beräknas öka under kommande år. Samtidigt visar erfarenheten att behovet av boende för personer
med demenssymtom ökar och sjukdomen drabbar allt yngre personer. Sammantaget kommer alltså ett ökat anspråk på vård och omsorg uppstå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-04-07

79

Idag har kommunen 137 platser varav 74 bedöms ha så stora brister att det krävs
omfattande åtgärder för att få dessa förenliga med dagens krav. Att åtgärda befintliga fastigheter skulle också medföra att antalet platser blir färre vilket i sin tur leder
till mindre effektiv verksamhet och högre kostnad per omsorgstagare.
I kommunens lokalförsörjningsplan har äldreboendenas status bedömts enligt följande:
Särskilt boende

Platser

Bedömning och okulär undersökning.

Åkerbohemmet Löttorp

36

Fungerande, men eftersatt underhåll och upprustning planeras.

Soldalen Köpingsvik

23

Stora brister gällande arbetsmiljö och brand.
Eftersatt underhåll.

Strömgården Borgholm

17

Stora brister gällande arbetsmiljö, brand, ventilation och utemiljö. Mycket stora renoveringsbehov.

Ekbacka 2 Borgholm

14

Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande
underhåll.

Ekbacka 4 Borgholm

13

Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande
underhåll.

Ekbacka 5 Borgholm

17

Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Ekbacka 6 Borgholm

17

Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Totalt antal platser

137

Enligt prognosen som tagits fram av socialnämnden bedöms behovet år 2026 öka
med 33 platser, vilket framgår av tabellen nedan.
Nuläget

65-79
år

80-äldre

Prognos
2026

65-79
år

80-äldre

Förändring
33 platser

SÄBO

27

94

SÄBO

26

128

Totalt i
kommunen

2756

927

Totalt i
kommunen

2585

1329

Andel på
SÄBO

1%

9,7 %

Procentuellt

1%

9,7 %

Den sammantagna bedömningen är att det finns ett behov för ett nytt särskilt boende om 80 platser som ska ersätta Soldalen (23 platser), Strömgården (17 platser)
och Ekbacka avdelning 5 och 6 (17 + 17 platser). Nya äldreboenden planeras i avdelningar med 10 platser och gärna så att en överlappning kan ske mellan avdelningar särskilt nattetid. Detta skulle även bli mer rationellt för verksamheten då en
god och effektiv omvårdnad kan ges i ett sådant boende.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-04-07

79

En intresseförfrågan gick därför ut sommaren 2019 till ett antal entreprenörer att
komma med hur de skulle kunna utveckla ett nytt särskilt boende i enlighet med
ovan och i enlighet med de krav som tagits fram tillsammans med verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28 § 25 att utse BJC Group AB som huvudalternativ till förslag om blockhyresavtal (läs mer under rubriken blockhyresalternativet).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under vintern beslutat att en ny detaljplan för
ändamålet ska upprättas på Ekbackaområdet. Planen förväntas vara färdig under
2020.
Under februari månad har fördjupad information hållits till de politiska partier som
så önskat om behov och olika alternativ, enligt nedan, som föreligger för att möta
behovet.
Blockhyresalternativet
Alternativet något förenklat att kommunen genom markanvisning försäljer del av
Ekbackaområdet till ett bolag som ska äga och förvalta fastigheten. Kommunen gör
härefter en byggentreprenadupphandling för ett särskilt boende som överlåts till
bolaget. Hyresnivån bestäms i förhand i relation till den totala kostnaden för totalentreprenaden. Detta innebär att det kan bli ett annat bolag som uppför byggnaden än det som sedan äger och förvaltar den. Hyresnivån har beräknats utifrån ett
markförsäljningspris på 1000 kronor per kvadratmeter på bruttoytan.
Kooperativ hyresrätt
Detta är ett alternativ till att bygga och äga i egen regi och att blockhyra av ett bolag. Det innebär att en samverkansförening bildas av de boende, kommunen och
till exempel Riksbyggen som också utgör styrelse. Det bygger vidare på en minimal
insats för de boende (100 kronor) och att kommunen betalar lokalhyra för gemensamma och verksamhetsytor. Vidare innebär det ett kommunalt borgenslån varför
förslaget inte ger kommunen ett större reellt låneutrymme än vid byggnation i egen
regi. Denna konstruktion gör att kommunen ändå sitter med hela risken för all framtid samtidigt som det inte sker någon offentlig upphandling av vare sig hyreskontrakt eller byggnation.
Den indikativa byggkostnaden som kommunen erhållit från Riksbyggen inkluderar
ett tillagningskök för 150 måltider och uppgår till 246,5 mkr. Den indikativa hyran
bygger på 70 års avskrivning att jämföras med 40 år i egen regi.
Bygga och äga i egen regi
Parallellt med utvärdering har en extern konsult upprättat en kalkyl på att bygga i
egen regi. Kalkylen är baserad på genomfört bygga av SÄBO i Kalmar samt på
ÅF:s kalkylhandbok. Bedömd byggkostnad kalkyleras till 229 mkr exklusive storkök
och konstnärlig utsmyckning, vilket är jämförbart med det indikativa pris som lämnats för kooperativ hyresrätt. Kostnadsberäknad i kostnadsnivå september 2019 utan hänsyn till kapitalkostnader under byggtid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-04-07

79

Ekonomisk jämförelse
För att jämföra de tre alternativen måste de omräknas till indikativ årshyra. I denna
har hyrorna för lägenheterna räknats bort då de ska bäras av de boende. Den
maximala hyran har satts till 7000 kronor per månad i samtliga alternativ. Vidare
kan momsersättning sökas för gemensamhetsutrymmet vilket gjorts i årshyreskostnaden och vid alternativet kooperativ hyresrätt ingår borgensavgift till kommunen
vilket reducerar nettohyran.
Blockhyresalternativet
Riksbyggen
Egen regi (år 1-20)

2 250 tkr per år
2 000 tkr per år
2 728,2 tkr per år

Ekonomisk bedömning
Kommunen har stora investeringsbehov i övrigt under kommande år. Till exempel i
infrastruktur och kommersiell verksamhet men även i ny skola i Löttorp och nya förskoleavdelningar samt inte minst ett stort underhållsbehov i befintliga fastigheter.
Samtidigt är det kommunala låneutrymmet begränsat då koncernens låneskuld inklusive ansvarsförbindelser uppgår till cirka 950 mkr.
Med hänsyn till verksamhetens behov och den ekonomiska bedömningen föreslås
att kommunen går vidare med blockhyresalternativet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar se en tidsplan och uppdrar kommunchefen
att ta fram en sådan till när kommunstyrelsen bereder ärendet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-04-09

2019/160 254

Ert datum

Er beteckning

1 (5)

Handläggare

Jens Odevall
Kommunchef

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Inriktningsbeslut; nytt särskilt boende med 80 platser
på Ekbackaområdet
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att

uppdra till kommunstyrelsen att stycka av och upprätta ett marköverlåtelseavtal för del av Ekbackaområdet till ägt dotterbolag till BJC Group AB för en köpeskilling om 1000 kronor per m2.

att

uppdra till kommunstyrelsen att ingå hyresavtal med ägt dotterbolag till BJC
Group AB om minst 20 år för ett särskilt boende om 80 platser på den försålda
fastigheten. Hyresavtalet ska även reglera att LOU följs i efterföljande byggentreprenadupphandling.

att

uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en byggentreprenad-upphandling
för ett särskilt boende där byggentreprenadkontraktet överlåts till hyresvärden.

att

uppdra till kommunstyrelsen att utreda och föreslå kommunfullmäktige lämpliga åtgärder för Soldalen, Strömgården och Ekbacka avdelning 5 och 6.

Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget föreslås kommunstyrelsen besluta:

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

att

utse kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnds arbetsutskott till styrgrupp för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

att

uppdra till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från
socialförvaltning, fackliga organisationer och ekonomi- och fastighetsavdelningen samt att anlita en extern projektledare för den fortsatta processen.

Telefon

Telefax

e-mail / www

Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Ärendebeskrivning
Under de senaste åren har behoven av ett nytt modernt äldreboende lyfts fram såväl
av verksamhet som av politisk ledning. Detta då kommunens fastigheter för äldreboenden har stora underhållsbrister vilket medför att de dels inte uppfyller dagens krav
på särskilda boenden, dels inte arbetsmiljökraven. Kommunen har också Sveriges
högsta medelålder och andelen så kallade ”äldre äldre” beräknas öka under kommande år. Samtidigt visar erfarenheten att behovet av boende för personer med demenssymtom ökar och sjukdomen drabbar allt yngre personer. Sammantaget kommer alltså ett ökat anspråk på vård och omsorg uppstå.
Idag har kommunen 137 platser varav 74 bedöms ha så stora brister att det krävs
omfattande åtgärder för att få dessa förenliga med dagens krav. Att åtgärda befintliga fastigheter skulle också medföra att antalet platser blir färre vilket i sin tur leder
till mindre effektiv verksamhet och högre kostnad per omsorgstagare.
I kommunens lokalförsörjningsplan har äldreboendenas status bedömts enligt följande:
Särskilt boende

Platser

Bedömning och okulär undersökning.

Åkerbohemmet Löttorp

36

Fungerande, men eftersatt underhåll och upprustning planeras.

Soldalen Köpingsvik

23

Stora brister gällande arbetsmiljö och brand. Eftersatt underhåll.

Strömgården Borgholm

17

Stora brister gällande arbetsmiljö, brand, ventilation och utemiljö. Mycket stora renoveringsbehov.

Ekbacka 2 Borgholm

14

Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande
underhåll.

Ekbacka 4 Borgholm

13

Ändamålsenligt och relativt gott skick. Löpande
underhåll.

Ekbacka 5 Borgholm

17

Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Ekbacka 6 Borgholm

17

Dåligt skick – delade toaletter (16 rum)

Totalt antal platser

137
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Enligt prognosen som tagits fram av socialnämnden bedöms behovet år 2026 öka
med 33 platser, vilket framgår av tabellen nedan.
Nuläget

65-79
år

80-äldre

Prognos
2026

65-79
år

80-äldre

Förändring
33 platser

SÄBO

27

94

SÄBO

26

128

Totalt i
kommunen

2756

927

Totalt i
kommunen

2585

1329

Andel på
SÄBO

1%

9,7 %

Procentuellt

1%

9,7 %

Den sammantagna bedömningen är att det finns ett behov för ett nytt särskilt boende om 80 platser som ska ersätta Soldalen (23 platser), Strömgården (17 platser)
och Ekbacka avdelning 5 och 6 (17 + 17 platser). Nya äldreboenden planeras i avdelningar med 10 platser och gärna så att en överlappning kan ske mellan avdelningar särskilt nattetid. Detta skulle även bli mer rationellt för verksamheten då en
god och effektiv omvårdnad kan ges i ett sådant boende. Möjlighet finns i ett senare
skede att renovera Ekbacka avdelning 5 och 6 och erhålla totalt ca 17 platser ytterligare.
En intresseförfrågan gick därför ut sommaren 2019 till ett antal entreprenörer att
komma med hur de skulle kunna utveckla ett nytt särskilt boende i enlighet med
ovan och i enlighet med de krav som tagits fram tillsammans med verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-28 § 25 att utse BJC Group AB som huvudalternativ till förslag om blockhyresavtal (läs mer under rubriken blockhyresalternativet).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under vintern beslutat att en ny detaljplan för
ändamålet ska upprättas på Ekbackaområdet. Planen förväntas vara färdig under
2020.
Under februari månad har fördjupad information hållits till de politiska partier som så
önskat om behov och olika alternativ, enligt nedan, som föreligger för att möta behovet.
Blockhyresalternativet
Alternativet något förenklat att kommunen genom markanvisning försäljer del av Ekbackaområdet till ett bolag som ska äga och förvalta fastigheten. Kommunen gör
härefter en byggentreprenadupphandling för ett särskilt boende som överlåts till bolaget. Hyresnivån bestäms i förhand i relation till den totala kostnaden för totalentreprenaden. Detta innebär att det kan bli ett annat bolag som uppför byggnaden än
det som sedan äger och förvaltar den. Hyresnivån har beräknats utifrån ett markförsäljningspris på 1000 kronor per kvadratmeter på bruttoytan.
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Kooperativ hyresrätt
Detta är ett alternativ till att bygga och äga i egen regi och att blockhyra av ett bolag.
Det innebär att en samverkansförening bildas av de boende, kommunen och till exempel Riksbyggen som också utgör styrelse. Det bygger vidare på en minimal insats för de boende (100 kronor) och att kommunen betalar lokalhyra för gemensamma och verksamhetsytor. Vidare innebär det ett kommunalt borgenslån varför förslaget inte ger kommunen ett större reellt låneutrymme än vid byggnation i egen regi.
Denna konstruktion gör att kommunen ändå sitter med hela risken för all framtid
samtidigt som det inte sker någon offentlig upphandling av vare sig hyreskontrakt eller byggnation.
Den indikativa byggkostnaden som kommunen erhållit från Riksbyggen inkluderar
ett tillagningskök för 150 måltider och uppgår till 246,5 mkr. Den indikativa hyran
bygger på 70 års avskrivning att jämföras med 40 år i egen regi.
Bygga och äga i egen regi
Parallellt med utvärdering har en extern konsult upprättat en kalkyl på att bygga i
egen regi. Kalkylen är baserad på genomfört bygga av SÄBO i Kalmar samt på ÅF:s
kalkylhandbok. Bedömd byggkostnad kalkyleras till 229 mkr exklusive storkök och
konstnärlig utsmyckning, vilket är jämförbart med det indikativa pris som lämnats för
kooperativ hyresrätt. Kostnadsberäknad i kostnadsnivå september 2019 utan hänsyn till kapitalkostnader under byggtid.
Ekonomisk jämförelse
För att jämföra de tre alternativen måste de omräknas till indikativ årshyra. I denna
har hyrorna för lägenheterna räknats bort då de ska bäras av de boende. Den maximala hyran har satts till 7 tkr per månad i samtliga alternativ. Vidare kan momsersättning sökas för gemensamhetsutrymmet vilket gjorts i årshyreskostnaden och vid
alternativet kooperativ hyresrätt ingår borgensavgift till kommunen vilket reducerar
nettohyran.
Blockhyresalternativet
Riksbyggen
Egen regi (år 1-20)

2 250 000 kronor per år
2 000 000 kronor per år
2 728 200 kronor per år

Ekonomisk bedömning
Kommunen har stora investeringsbehov i övrigt under kommande år. Till exempel i
infrastruktur och kommersiell verksamhet men även i ny skola i Löttorp och nya förskoleavdelningar samt inte minst ett stort underhållsbehov i befintliga fastigheter.
Samtidigt är det kommunala låneutrymmet begränsat då koncernens låneskuld inklusive ansvarsförbindelser uppgår till cirka 950 mkr.
Med hänsyn till verksamhetens behov och den ekonomiska bedömningen föreslås
att kommunen går vidare med blockhyresalternativet.
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Handläggare

Mattias Sundman
Controller

Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning mars 2020
Förslag till beslut
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter mars 2020.




Resultatet för kommunen är +12,0 mkr. (Årsprognos +37,1 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +5,2 mkr. (Årsprognos +20,2 mkr)
Likvida medel 3,1 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen mars 2020.
Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.
Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder. Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna
och sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta det lokala
näringslivet och föreningar är svåra bedöma.
Förvaltningen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i balans.
Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och
bli mer kostnadseffektiv.
Inom tillväxtenheten kommer personal att arbeta med exploateringsprojekt som
kommer att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad
jämfört med budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och framåt.
Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

mattias.sundman@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet. Arbetet med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner som
finns avseende vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke
pedagogiska måltider är planerad.
Lokalvårds- och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att
samplanera och minska kostnaderna.
Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Borgholms slott
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten.
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut
under april/maj.
Utbildningsnämnden
Inga åtgärder är vidtagna. Utbildningsförvaltningen avser att äska tilläggsbudget för
de ökade kostnaderna avseende skoltaxi på grund av genomförd upphandling inför
januari 2020.
Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,6 mkr.
Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial.
Åtgärden om 240 tkr som återfinns inom omsorgen om funktionsnedsatta avser
sänkta kostnader till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Eftersom beslut är taget om att renoveringen av våning 3, Ekbacka inte kommer att
genomföras förrän under 2021 utgår denna åtgärd från plan 2020.
Försörjningsstödskostnader beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under verksamheten för stöd och arbete.
För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både inom barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällande öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att
uppnå åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gällande verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vilka kommer ge effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen stärks.
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs med
tidigare års utfall. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga
utvecklingsmönster kommenteras.
Det är befolkningssiffran 1 november 2019 och aktuellt cirkulär fån SKR som ligger till
grund för prognosen för skatter och bidrag på finansförvaltningen (10 845 personer). SKR
har inte kommit med någon ny prognos utan endast en indikering att slutavräkningen blir
sämre på grund av rådande läge. Utöver detta så inkluderar även prognosen det extra
generella statsbidrag som är utlovat till kommunen.
Justeringar som gjordes i bokslutet 2019 påverkar prognosen positivt 2020. Justeringar i
prognosen avser utdelning från Borgholm Energi AB med 6,9 mkr. Eventuell ersättning
från försäkringsärendet för Åkerboskolan avvaktar den juridiska processen och ingår inte
i prognosen.
Den generella trenden är att verksamhetens intäkter från Migrationsverket har sjunkit
mellan åren och så även verksamhetens kostnader som är kopplade till detta. Trenden är
att integrationsverksamheten har gått från staten till kommunerna. Vilket i sin tur leder till
högre försörjningskostnader för kommunen.
Årets prognostiserade resultat +37,1 mkr bygger på det budgeterade resultatet +16,8 mkr
och att nämnder och styrelser når budgetavvikelsen +20,2 mkr.
Under rådande flyktingsituation tog kommunen i slutet av 2015 emot generella
statsbidrag. Detta intäktsfördelades sedan under 2016 och bidrog till 2016 års resultat.
Resultatet påverkade soliditeten positivt från 27 procent 2015 till 38 procent 2016.
Soliditeten har fortsatt att öka mellan åren och prognosen för 2020 är 42%.
2016 och 2018 års positiva resultat i kombination med en normal investeringstakt bidrog
till att möjliggöra 2019 års ökning av investeringar.
Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med
integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. Kommunens
skattefinansierade del har under året gått över från bolaget till kommunen vilket har lett
till att antalet anställda i kommunen har ökat med 52 personer.
Prognos
2020

Utfall
2019

2018

2017

2016

10 845

10 890

10 859

10 860

21,58

21,58

21,58

21,58

21,58

96 820

129 127

164 636

191 925

213 827

768 308

780 614

793 172

807 849

773 958

37 089

-12 007

17 608

12 166

67 037

Soliditet

42%

38%

39%

38%

38%

Soliditet inklusive totala
pensionsförpliktelsen

10%

5%

6%

4%

1%

59 650

79 967

39 182

46 883

46 239

Självfinansieringsgrad investeringar

108,7%

29,9%

134,3%

77,8%

204,1%

Långfristig låneskuld

255 400

255 400

255 400

259 334

259 334

1 019

979

1 028

1 025

987

Folkmängd 1 nov
Kommunal skattesats
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

Investeringar (netto)

Antal anställda
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1.2 Händelser av väsentlig betydelse
För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för
låg och löpande a conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för
hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och lokalanpassningar som
utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister fortgår angående
ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget. Bedömningen är att en lösning kan nås först
till halvårsskiftet 2020.
För att stötta näringslivet har presentkort om 200 kr styck delats ut till cirka 1000
anställda som sedan kan nyttjas hos kommunens näringsidkare samt att leverans av
matpaket från kommunens restauranger erbjuds till flera av hemtjänstens omsorgstagare.
Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda
fordringsbokningar är utbetalda.
Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,5 mkr är upptaget i prognosen
för finansförvaltningen och i det prognostiserade resultatet för kommunen. Rivningen är
slutförd och saneringskostnader för asbest med mera kommer att fördyra rivningen av
fastigheten.
Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget med
2,5 miljarder kronor varav 1,75 till kommunerna. Den 20 mars mottog kommunen
1,8 mkr av dessa pengar och som återfinns i budgetavvikelsen för finansförvaltningen
under mars.
I vårändringsbudgeten är merparten av satsningarna, som är riktade till kommunerna,
relaterade till de allvarliga ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför. Utöver
de 5 miljarder som tidigare har aviserats i generella statsbidrag, får kommunerna
ytterligare 15 miljarder kronor. Detta är inkluderat i prognosen för finansförvaltningen
och motsvarar 14,7 mkr.
Utöver detta har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner och regioner ska
kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdskostnader för att förhindra
smittspridning. Dessutom kommer staten tillfälligt stå för alla sjuklönekostnader under
april och maj.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för perioden januari till mars uppgår till +12,0 mkr och den totala
budgetavvikelsen är +5,2 mkr. Socialnämnden är den nämnd som visar en negativ
budgetavvikelse. Den totala budgetavvikelsen reduceras av det som återfinns på
finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.
Prognosen för kommunens resultat +37,1 mkr består av det budgeterade resultatet 16,8
och budgetavvikelsen 20,2 mkr. Kommunstyrelsen, Borgholms slott och socialnämnden
är de nämnder som har en negativ budgetavvikelse och detta reduceras av det som
återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.
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Likviditet
Likviditeten den sista mars var 3,1 mkr (januari 11 mkr och februari 24,6 mkr). Höga
investeringsnivåer med självfinansiering under 2019 har medfört att likviditeten är
ansträngd. Kommunen avvaktar utbetalningen för muddringen i Böda och Byxelkrok.
Ersättningsnivån för Åkerboskolan är för närvarande okänd och avvaktar den juridiska
processen. I vårändringsbudgeten väntas extra generellt statsbidrag på 14,7 mkr.
Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB medför ett positivt tillskott till likviditeten på
6,9 mkr. Årets största utbetalning, förutom löner, gjordes i mars när 4,5 procent av alla
lönesummor betalas till "Individuella pensions valet", dvs varje medarbetares val av
pensionsplacering. Summan uppgick till 15 mkr. Överföring av maskiner och inventarier
till Gata/Park under våren kommer att påverka likviditeten.

Kommunens verksamheter
Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.
Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende januari-mars 2020, baserat på inköp
som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 88%
(2019 var den 81 %).
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Inom kategorin "material" är avtalstroheten 85 % (2019 var den 82 %). Inköpen avser alla
inköp av varor inom kommunen. Inköpen är gjorda av totalt 148 leverantörer varav 40 är
avtalsleverantörer.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är +1,1 mkr (januari +0,8 mkr och februari +0,5
mkr). Kommunstyrelsen genererar ett överskott för de medel som avser heltid som norm
och Sveriges bästa äldreomsorg som riktats till socialförvaltningen. För helåret 2020 är
satsningen budgeterad till 5,5 mkr.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +0,8 mkr (januari +0,4 mkr och februari -0,2
mkr). Förändringen av förvaltningens budgetavvikelse härleds främst till olika former av
bidrag. Under perioden har förvaltningen fått en högre bidragsram än förväntat för
statsbidraget för likvärdig skola samt statsbidraget för läxhjälp. Kostnader för skolskjutsar
är fortsatt högre än budgeterad nivå.
Socialnämndens budgetavvikelse är -3,3 mkr (januari -0,7 mkr och februari -2,4 mkr).
Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa
placeringar gällande barn och unga samt individer med missbruksproblematik är högre än
budgeterat. Omsorgen om funktionsnedsatta har högre personalkostnader än budgeterat
samt att antalet hemtjänsttimmar har ökat jämfört med budget vilket bidrar till den
negativa avvikelsen. Kostnader relaterade till heltid som norm påverkar också periodens
avvikelse negativt.
Finansförvaltningens budgetavvikelse är +5,9 mkr (januari +1,0 mkr och februari +2,8
mkr). Överskottet på finansförvaltningen förklaras främst av generella statsbidrag och
utjämning +5,5 mkr och ännu låga pensionskostnader för månaden +0,4 mkr. Under mars
månad mottog kommunen 1,8 mkr i extra generellt statsbidrag.
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Driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Budget jan-mar

Utfall jan-mar

Avvikelse

165 316

40 604

39 478

1 126

2 185

615

408

207

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

3

Borgholms Slott

0

1 185

776

409

6

Utbildningsnämnd

187 317

46 538

45 709

830

7

Socialnämnd

309 779

75 035

78 327

-3 292

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

147

145

1

9

Finansförvaltning

-682 036

-170 938

-176 815

5 877

-16 851

-6 814

-11 972

5 158

Summa

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -4,6 mkr (januari -4,2 mkr och februari 4,9 mkr). Den prognostiserade avvikelsen härleds främst till gata/park där kostnaderna är
högre än budget. Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet samt hyreskostnaden för
Ölands gymnasium är inte budgeterad vilket medför en negativ avvikelse. Kostenheten
har högre livsmedelskostnader än budgeterat samt högre personalkostnader vilket
sammantaget bidrar till avvikelsen.
Borgholms Slott helårsprognos uppgår till -2,6 mkr (januari -0,2 mkr och februari -0,2
mkr). Anledningen till den vikande prognosen är effekter av Covid-19 då planerande
arrangemang och aktiviteter inte kommer vara möjliga att genomföra. Det kommer dock
upp för beslut avseende överföring av föregående års överskott +3,0 mkr.
Utbildningsnämndens prognos för helåret är 0,2 mkr (januari -0,7 mkr och februari -0,3
mkr). Prognosen inkluderar främst ökade kostnader för skolskjuts. Kostnaden förväntas
vara ca. 2,1 mkr över budgeterad nivå. Avvikelsen reduceras på grund av utbetalningen
från Migrationsverket om 742 tkr, samt de olika statsbidrag som inte varit budgeterade
fullt ut. Elevhälsan väntas ha ett överskott vad gäller personal vid årets slut på grund av
vakanser.
Socialnämndens helårsprognos uppgår till -2,6 mkr (januari -5,3 mkr och februari -5,3
mkr). Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än
budgeterat men sjunka under andra halvan av året. Den problematik som föreligger inom
omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer inte kunna
lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i verksamheterna
med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en personalplanering som
inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid
årets slut. Anledningen till att prognosen förbättrats mellan februari och mars är att de
medel för heltid som norm som återfinns i kommunstyrelsen budget ingår i den beräknade
helårsprognosen per mars månad.
Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +29,9 mkr (januari +11,3 mkr och
februari +11,3 mkr) och detta består av följande:





Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +24,2 mkr.
Löneskatt och pensioner +1,7 mkr.
Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mkr.
Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr.

Prognosen inkluderar de aviserade extra generella statsbidragen och en försämrad
slutavräkning.
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Prognos driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Fg prognos

Budgetavvikelse

165 316

169 917

-4 944

-4 601

2 185

2 185

-25

0

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

3

Borgholms Slott

0

2 581

-180

-2 581

6

Utbildningsnämnd

187 317

187 143

-349

174

7

Socialnämnd

309 779

312 398

-5 327

-2 619

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

588

0

0

9

Finansförvaltning

-682 036

-711 901

11 303

29 865

-16 851

-37 089

478

20 238

Summa

Åtgärder
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.
Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder.
Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och
sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i
nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och
föreningar är svåra bedöma.
Förvaltningen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i balans.
Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och bli mer
kostnadseffektiv.
Inom tillväxtenheten kommer personal att arbeta med exploateringsprojekt som kommer
att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och
framåt.
Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen
och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet. Arbetet
med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner som finns avseende
vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke pedagogiska måltider
är planerad.
Lokalvårds- och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att
samplanera och minska kostnaderna.
Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Borgholms slott
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten.
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut under
april/maj.
Utbildningsnämnden
Inga åtgärder är vidtagna. Utbildningsförvaltningen avser att äska tilläggsbudget för de
ökade kostnaderna avseende skoltaxi på grund av genomförd upphandling inför januari
2020.
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Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,6 mkr.
Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial.
Åtgärden om 240 tkr som återfinns inom omsorgen om funktionsnedsatta avser sänkta
kostnader till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Eftersom beslut
är taget om att renoveringen av våning 3, Ekbacka inte kommer att genomföras förrän
under 2021 utgår denna åtgärd från plan 2020.
Försörjningsstödskostnader beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 550 tkr
på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer kommer ut i
självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under verksamheten
för stöd och arbete.
För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både inom
barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällande
öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att uppnå
åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gällande
verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vilka kommer ge
effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbetet mellan individ- och
familjeomsorgen stärks.

1.4 Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen. Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka
verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer
och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur
turistsäsongen påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis
hamnar kommer att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska
hanteras ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turistnäringen är i skrivande
stund osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens
skatteunderlag.
Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras
förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som
finns.
Utbildningsnämnden. Kommunen står 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
personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut.
Utbildningsförvaltningen arbetar också med att utreda hur en framtida förskola och
skolorganisation bör se ut utifrån verksamhetens aktuella utmaningar och förutsättningar.
Likaså hur en lokaloptimering kan skapas. Arbetet med att utveckla elevhälsans
organisation fortgår och biblioteket arbetar för att kunna införa mer öppet i Borgholm,
Löttorp och Rälla i syfte att biblioteket ska vara mer tillgängligt även utanför ordinarie
öppettider.
På kortare sikt kommer utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta med anpassningar och
konsekvenser pga. Coronaviruset och förhoppningen är att inga skolor eller förskolor ska
behöva stängas. Dock hör förberedelser gjorts för de olika typer av stängningar som kan
behöva genomföras.
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Socialnämnden och äldreomsorgen kommer inom en femårsperiod att behöva ta hand
om allt fler äldre över 80 år enligt SCBs prognos. Konsekvensen av fler äldre i en
kommun som redan idag har Sveriges äldsta befolkning innebär att behovet av hemtjänst
och särskilt boende fortsätter att öka. För att möta detta ökade behov jobbar verksamheten
med effektiviseringar, införande av ny teknik och samlokalisering av äldreboende till
Ekbacka och satsningen på 80 platser i det nya boendet.
Implementering av "Heltid som norm" är snart slutfört i hela förvaltningen vilket gör att
verksamheterna behöver ställa om till ett nytt arbetssätt med större samverkan enheter
emellan. För förvaltningen kommer detta att innebära en kostnadsökning.
Med anledning av Covid- 19 har flera verksamheter anpassats och förvaltningen arbetar
aktivt med att följa de föreskrifter som gäller. Inga konstaterade fall av Covid- 19 finns i
förvaltningens verksamheter. Hur pandemin kommer att påverka ekonomin är i dagsläget
svårt att säga, dock genomförs täta uppföljningar av både personella resurser och inköp
av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.

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

Uppföljning mars
Borgholms Kommun

11

29

Kommunstyrelse

Uppföljning mars
Mar 2020

KS: 2020-04-28

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

Uppföljning mars
Borgholms Kommun

1

30

Innehållsförteckning
1 Förvaltningsberättelse..........................................................................3
1.1

Händelser av väsentlig betydelse............................................................3

1.2

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .............................3

1.3

Förväntad utveckling .............................................................................15

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

Uppföljning mars
Borgholms Kommun

2

31

1 Förvaltningsberättelse
1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Från och med årsskiftet har IT-avdelningen övergått till Ölands kommunalförbund.
Kommunen har också tecknat avtal med Mörbylånga om gemensamt dataskyddsombud.
För att driva uppdraget om ökat samarbete med Mörbylånga har/kommer berörda chefer
få uppdragsbeskrivningar för att analysera förutsättningarna och komma med förslag på
hur de precisa lösningarna kan se ut.
De skattetfinansierade verksamheterna inom Borgholm Energi har beslutats flyttas till
kommunstyrelsen från och med mars månad. Budget för dessa verksamheter är från
januari flyttad till kommunstyrelsen. Flytt av personal kommer att ske i mars.
För övrigt bör nämnas att kommunsekreteraren efter 45 mycket förtjänstfulla år gått i
pension.
Utökade statsbidrag för kommunerna är beslutade vilket innebär att Borgholms kommun
får cirka 16,7 mkr.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Ekonomisk sammanställning
Förvaltningen visar en positiv avvikelse om 1,1 mkr (prognos - 4,6 mkr).
Avvikelsen härleds främst till kommunstyrelsen där de medel som riktats till
socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket
visas i prognosen för helåret. Miljöenheten har ingen budget för intäkter för perioden men
ett utfall. Detta förklarar enhetens positiva budgetavvikelse för perioden.
Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är högre
än budget. Även hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte
budgeterad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre
livsmedelskostnader än budgeterat samt högre personalkostnader vilket sammantaget
bidrar till avvikelsen.
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet är inte budgeterad och belastar
fastighetsavdelningen vilket gör att avdelningen visar på en negativ prognos vid årets slut.

Kommunens verksamheter
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

165 316 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall
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Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning
Servicecenter har tittat på en programvara som bland annat innehåller forum (FAQ) och
chatt för medborgare, kund och näringsliv. Kommunvägledaren kan snabbt svara på
frågor och hänvisa vidare till handläggare och höjer därmed servicegraden ytterligare
vilket gynnar Borgholms kommun, medborgare, kunder och näringsliv. Denna
programvara går hand i hand med strävan att arbeta för "En väg in", som ständigt pågår.
Digitala lösningar på Borgholms kommuns hemsida i form av formulär och e-tjänster är
påbörjade och publicerade.
Inom tillväxtenheten har arbetsuppgifter delvis omprioriterats på grund av pandeminläget, insatser för person och näringsliv prioriteras i första hand. Konsekvensen av detta
är att vissa planerade insatser har förskjutits i tid.
Covid 19 påverkar arbetet inom HR. Avdelningen får väldigt mycket frågor gällande
rekrytering av extrapersonal, sommarpersonal samt övergripande samverkan för att
snabbt kunna flytta medarbetare. En komptensinventrering genomförs under april månad.
Pågående är att anpassa nya övergripande avtal kring semester med mera. Avdelningen
har även ett antal utredningar kring kränkande särbehandling samt åtgärdsarbete till följd
av detta. Möjligheten att som medarbetare köpa cykel mot bruttolöneavdrag har
implementerats under mars månad.
Under mars månad har fakturor för årlig avgift av livsmedelskontroll skickats ut från
miljöenheten till verksamheterna. På grund av den ovisshet som råder på grund av
coronakrisen har sista betaldatum flyttats fram till den 1 september.
Fritidsverksamheten har placerats hos kultursamordnaren. Ansvaret för fastigheter
kopplade till fritid ligger på fastighetsavdelningen. Gränsdragningslista ska upprättas
mellan fastighet, kultur och fritid samt i förekommande fall utbildningsförvaltningen.

Teknisk service
Arbete med att flytta de skattefinansierade verksamheterna från Borgholm Energi AB till
Borgholms kommun pågår. Budget för dessa verksamheter är flyttat från januari månad,
varpå uppföljningen görs på kommunstyrelsen. Personalen har flyttats över i mars månad.
Analys av hamnverksamheten fortgår samtidigt som ett planeringsschema med samtliga
återkommande insatser. Fullt fokus på att iordningställa toaletter och badplatser inför
säsong. En effektivisering av administrationen avseende underhåll av vägar pågår också.
Kost, lokalvård och transport är också med i överflytten till kommunstyrelsen.
Kostenheten förser kommunens verksamheter med måltider. Flertalet projekt drivs inom
kostenheten, bland annat fokus egenkontroll och öppen matsal för äldre. En plan för
etablerande av ett forum mellan kostverksamheten och Utbildningsförvaltningen började
diskuteras under mars månad. Lokalvårdsenheten utför samtlig lokalvård i kommunens
offentliga lokaler. Transportenheten sköter transport av livsmedel och måltider till
kommunens verksamheter samt posthantering. Under mars månad har det varit stort fokus
på Corona pandemin och att informera personal om vilka rutiner och riktlinjer som gäller.
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Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat
till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare
som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att
uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den
som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella
priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt
pris.
Nedan visas avtalstroheten för kommunstyrelsen för perioden januari-mars 2020, baserat
på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden 2020 är 86% (2019 var den 79
%). Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 88 % under perioden.
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Material
Nedan visas avtalstroheten vid inköp inom kategorin material. För perioden var
avtalstroheten 94 % ( 2019 var 61 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten på
85 % under perioden. Inköp har gjorts av 51 leverantörer varav 19 är avtalsleverantörer.
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Personaluppföljning
Nedan redovisas arbetad tid för 2020 samt för 2019.
Andelen årsarbetare har minskat med anledningen av IT:s övergång till Ölands
Kommunalförbund.(17 medarbetare) Om avräkning sker för dessa innebär det att en
ökning har skett med 3 årsarbetare jämfört med februari 2019.

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Antal
årsarbetar
e 2019

101

97

103

99

105

93

88

98

107

117

105

79

Antal
årsarbetar
e 2020

87

83

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2020 samt för 2019.
Övertiden är något lägre än februari 2019 vilket beror på att IT-avdelningen övergått till
Ölands kommunalförbund. Det är dock för tidigt att utläsa något kring detta.
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Arbetad
tid
Övertid
2019
Fyllnadstid
2019
Övertid
2020
Fyllnadstid
2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

10

43

47

29

74

45

41

69

13

7

18

16

0

9

5

0

8

9

9

2

0

0

4

0

17

21

0

0

I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron har ökat något, vilket beror på en ökning av långtidsfrånvaron
från 5 till 7 medarbetare.

Sjukfrånv
aro

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Total
sjukfrånvar
o 2019

4,8

4,8

4,1

3,9

4,4

3,5

4,4

5,3

7,2

5,3

6,3

4,4

Total
sjukfrånvar
o 2020

4,7

6,4

Korttidsfrå
nvaro
2019

2,0

2,3

1,6

1,0

1,3

1,1

0,5

0,7

2,5

1,3

2,1

1,5

Korttidsfrå
nvaro
2020

0,9

2,4
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Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en positiv avvikelse om 1,1 mkr för perioden.














Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som
riktats till socialförvaltningen, 5,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. Medlen
förväntas nyttjas under året vilket visas i prognosen.
Kommunstabens negativa avvikelse härleds till högre kostnader för turistvägar
gällande projektet fyr till fyr samt avsaknad av ännu ej inkommen ersättning för
krisberedning.
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar fastighetsavdelningen enligt KS
beslut. Kostnaden har inte budgeterats 2020. Rivning blir även något dyrare på
grund av asbestsanering mm.
Administrationen har under perioden lägre personalkostnader än budgeterat,
bland annat på grund av vakanser.
Gata park har vakanta tjänster som inte tillsatts samt lågt arbetstryck under årets
första period vilket förklarar verksamhetens budgetavvikelse.
Ekonomi och HR-avdelningen har haft lägre kostnader än förväntat under
perioden vilket förklarar enheternas positiva avvikelse.
Tillväxtenheten visar negativ budgetavvikelse på grund av tjänst som inte inryms
i budget.
Hamnverksamheten fortsätter att belastas av personalkostnader som ska hänföras
till projekt.
Lägre intäkter än budgeterat för januari månad är fortsatt anledningen till den
negativa avvikelse som finns på plan- och byggenheten.
Debiteringar har gjorts på miljöenheten vilka är budgeterade längre fram, detta
tillsammans med vakanser skapar periodens positiva budgetavvikelse.
Bostadsanpassningen har under perioden haft ett antal större projekt under
perioden vilket skapat högre kostnader än budgeterad nivå.
Kostenhetens avvikelse för perioden hänförs främst till högre
livsmedelskostnader än budgeterat.
OB-tid och vikariekostnader skapar en negativ avvikelse på lokalvården och
transportenheten. På omlastningen saknas debitering av separata livsmedel.

I tabellen nedan listas de bidrag som beslutats eller avtalats. Bidragen delas upp i tre
kategorier: projekt och bidrag, medfinansiering och allmän
kulturverksamhet/näringslivsarbete. I tabellen syns budgeterad kostnad och kvarvarande
budget för 2020.
Projekt och bidrag

§

Budget 2020 (kr)

Ölands skördefest & Öland spirar

KSAU 97/18

100 000

Framtid Borgholm (2018-2020)

KS 22/18

300 000

IFK Borgholm - Viktoriadagen (årligt)

KSAU 126/18

28 000

Bidrag till katthem (årligt)

KS 130/14

15 000

Kalmar brottsofferjour (årligt)

KSAU 172/15

32 712

Kalmar Ölands nämndemannaförening

KSAU 47/16

2 000

Länskommittén Sveriges Nationaldag

KSAU 138/18

3 000

Ölands vattenråd

236/15

10 853

Färjelinjen Oskarshamn-Byxelkrok marknadsföringsstöd (2019-2022)

Del beslut

235 000
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Ölandsglöd (årligen)

KF §175/16

Seniorgruppen - Seniorbroschyr

10 000
10 000

Träffpunktsverksamheter i Borgholm (PRO)

KS 206/18

25 000

Borgholms jaktvårdskrets (årligt)

KSAU 58/19

7 500

Regional samverkan kring ungas uppväxt
(2020-2022) inkl lupp

KSAU 192/19

36 063

SmåKom (årligen)

KS §89/16

26 718

Energikontor Sydost

20 914

Mouintenbikearena

KS 189/19

45 000

Totalförsvar öland

KS 295/19

5 000

Ridhus Löttorp

KS 153/18

80 000

KSAU 208/17

15 000

Bidrag fiber
Borgholms Godtemplares Byggnadsförening
fiber
Summa

1 007 760

Kvarvarande utrymme budget

430 940

Medfinansiering

§

Budget 2020 (kr)

Ung företagssamhet i Kalmar län (årligt)

KS 201/15

37 500

Kalmarsunds kommissionen (2019-2022)

KS 7/19

25 000

Kalmarsund promotion (årligen om inte avtal
sägs upp)

KSAU 299/19

40 000

Kalmar science park

55 000

Summa

157 500

Kvarvarande utrymme budget

-14 800

Allmän kulturverksamhet/näringslivsarbete

§

Driftsbidrag till Folkets hus

Budget 2020 (kr)
253 500

Uppväxlingsprojekt (riktlinje )

KS 171/20

455 000

Byxelkroks Hamnförening

KSAU 12/20

45 000

Summa

753 500

Kvarvarande utrymme budget

0
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Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Budget janmar

Utfall jan-mar

Avvikelse

Total
1000

Kommunfullmä
ktige

673

166

191

-25

1010

Kommunstyrels
e

84 287

21 057

19 744

1 314

1015

Fastigheter

-821

525

-223

748

1016

Fastighetsfunkt
ion

14 630

3 628

4 251

-622

1100

Kommunstab

6 925

1 387

1 650

-262

1101

Administration

6 232

1 497

1 372

125

1105

Tillväxtenhet

3 699

906

1 097

-191

1106

Gata och park

14 200

3 457

3 376

81

1107

Hamnar

3 410

534

875

-341

1108

Kultur och
näringsliv

8 902

2 213

2 101

112

1109

Miljöprojekt

1 106

272

179

92

1110

Ekonomiavdeln
ing

7 726

1 892

1 720

172

1120

HR-avdelning

8 443

2 069

1 920

149

1130

Plan- och
byggenhet

1 070

229

368

-139

1135

Miljöenhet

3 372

656

223

433

1139

Bostadsanpass
ning

1 462

362

475

-113

1140

Kostenhet

0

-101

77

-178

1150

Lokalvård

0

-142

7

-149

1151

Transport

0

1

64

-64

1152

Omlastning

0

-4

12

-15

1211

RäpplingeÄpplerum

0

0

0

0

165 316

40 604

39 478

1 126

Summa
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Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om - 4,6 mkr för 2020. Prognosen är
exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa medel är budgeterade för
inköp av strategiskt markförvärv.
Coronapandemin får stora konsekvenser för ekonomin såväl globalt som nationellt och
även lokalt i Borgholms kommun. Framförallt besök- och turismnäringen kommer att
påverkas av minskat antal besökande och osäkerheten är stor inför sommarsäsongen.
Minskningen av BNP och arbetade timmar kommer att påverka skatteunderlaget för
kommunen under hösten 2020 och 2021. Statliga stöd i form av generella statsbidrag
bedöms i nuläget inte vara tillräckliga för att möta ett vikande skatteunderlag. På grund av
den stora osäkerhet som råder blir även kommunens prognoser osäkra. SKR kommer att
publicera en ny skatteunderlagsprognos den 29 april.












Kommunfullmäktiges kostnad för arvoden är högre än budget redan under årets
första månad. Även föregående år var kostnaden högre än budgeterad nivå.
Därför väntas kostnaderna ge en negativ avvikelse vid årets slut.
Hyreskostnad för lokaler i Ölands gymnasium och verksamhetsanpassning finns
inte budgeterad vilket innebär att kommunstaben visar på en negativ prognos vid
årets slut.
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar fastighetsavdelningen enligt KS
beslut. Kostnaden har inte budgeterats 2020. Rivning blir även något dyrare på
grund av asbestsanering mm. Coronakrisen riskerar även att föra med sig
kostnader för fastighetsavdelningen, då akuta inköp, omstruktureringar och
omprioriteringar kan behöva genomföras.
Tillväxtenheten väntas ha en negativ avvikelse baserat på högre
personalkostnader än budgeterat.
Inom gata park väntas kostnader som inte inryms i budget ge en negativ
avvikelse.
Hamnarna kommer troligtvis att få minskat intäktsunderlag under 2020 på grund
av minskad turism, detta bedöms till 200 tkr. Vidare finns bilkostnader och
arvoden som inte inryms fullt ut i budgeten.
Miljöenheten väntas ha en positiv avvikelse vid årets slut baserat på vakanser och
förändringar i personalgruppen. Prognosen baseras på att intäkterna följer
budgeterad nivå, en osäkerhet finns huruvida Coronaviruset kommer påverka
kommunens företagare och därmed intäktsnivån.
Kostenheten kommer under året ha ett intäktstapp på 200 tkr, detta på grund av
utebliven lunch till tidigare kunder. Vidare väntas personalkostnaderna överstiga
budgeterad nivå, samt livsmedelskostnaderna.
Den avvikelse som finns under perioden på lokalvård, transport och samlastning
väntas jämnas ut under året. Detta genom god planering av bemanning.
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Prognos
Årsbudget

Årsprognos

Fg prognos

Budgetavvikel
se

Total
1000

Kommunfullmä
ktige

673

880

-274

-207

1010

Kommunstyrels
e

84 287

84 133

-101

154

1015

Fastigheter

-821

-969

351

148

1016

Fastighetsfunkt
ion

14 630

15 253

-731

-622

1100

Kommunstab

6 925

7 168

-217

-243

1101

Administration

6 232

6 223

0

9

1105

Tillväxtenhet

3 699

3 833

-146

-134

1106

Gata och park

14 200

17 215

-3 015

-3 015

1107

Hamnar

3 410

3 690

-70

-280

1108

Kultur och
näringsliv

8 902

8 902

7

0

1109

Miljöprojekt

1 106

1 075

20

31

1110

Ekonomiavdeln
ing

7 726

7 363

93

363

1120

HR-avdelning

8 443

8 443

0

0

1130

Plan- och
byggenhet

1 070

1 021

118

49

1135

Miljöenhet

3 372

3 172

200

200

1139

Bostadsanpass
ning

1 462

1 514

21

-52

1140

Kostenhet

0

1 000

-1 200

-1 000

1150

Lokalvård

0

0

0

0

1151

Transport

0

1

0

-1

1152

Omlastning

0

0

0

0

1211

RäpplingeÄpplerum

0

0

0

0

1215

Stora Rör

0

0

0

0

165 316

169 917

-4 944

-4 601

Summa
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Åtgärder
Förvaltningens framtagna åtgärder uppgår till 1,8 mkr för helåret 2020 vilket framgår i
tabellen nedan. Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta
ytterligare åtgärder. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning i tabellen för att visa
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd. Coronakrisen skapar osäkerhet om
dels hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. Regeringens
åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i nuläget bedöms uppkomma.
Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och föreningar är svåra bedöma.
Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans.
Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och bli mer
kostnadseffektiv.
Inom tillväxtenheten kommer personal att arbeta med exploateringsprojekt som kommer
att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och
framåt.
Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen
och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet. Arbetet
med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner som finns avseende
vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke pedagogiska måltider
är planerad.
Lokalvårdsenheten och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att
samplanera och minska kostnaderna.
Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Åtgärder
Åtgärder

Uppföljning

1 791

1 000

Total
11

Kommunledningsförvaltning
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1.3 Förväntad utveckling
Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka verksamheterna framåt
men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer och på så sätt skapar
nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur turistsäsongen
påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis hamnar kommer
att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska hanteras
ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turismnäringen är i skrivande stund
osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens
skatteunderlag.
Under året kommer inköp och avtalstrohet var ett fokusområde i månadsuppföljningen.
Under året så kommer varje månadsuppföljning fokusera på olika kategorier för att se vad
respektive förvaltning behöver fokusera på.
Det finns möjlighet att ansöka om gröna lån hos Kommuninvest med förutsättning att
lånet kan kopplas till en investering som omfattar energieffektiviserade åtgärder. Arbete
ska ske under året för att ansöka gröna lån för att på så sätt sänka räntekostnaderna.
Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras
förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som
finns.
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Årsredovisning 2019
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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revidera årsbokslut och årsredovisning 2019 och inte räkna med 7 000 tkr utdelning från Borgholm Energi AB och 9 000 tkr för utbetalning av försäkringsersättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

överlämna årsbokslut och årsredovisning till revisorerna.

att

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

1.2 Fem år i sammandrag
2019
Antal kommuninvånare 1 nov

2018

2017

2016

2015

10 845

10 890

10 859

10 860

10 658

59

83

18

335

61

-34

-68

-93

-88

-76

Skatte- och utjämningsbidrag
(mkr)

676

665

650

651

587

Nettokostnader i % av skatter
och bidrag

101%

97%

98%

90%

95%

63

60

59

54

52

Finansnetto (mkr)

-0,6

5,2

0,4

0,7

2,1

Årets resultat (mkr)

-12

18

12

67

29

Eget kapital (mkr)

251

263

251

239

167

Flyttnetto
Födelsenetto

Kommunen

Nettokostnader tkr/inv
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2019
Eget kapital tkr/inv

2018

2017

2016

2015

23

24

23

22

16

Totala skulder (mkr)

384

394

384

378

432

varav långfristiga (mkr)

264

264

263

261

271

Skuld per invånare (tkr)

35

36

35

35

40

Likvida medel (mkr)

22

78

69

59

109

Soliditet

38%

39%

38%

38%

27%

Antal tillsvidareanställda

901

908

927

876

833

Antal årsarbetare inkl visstid o
timanställda

882

896

907

866

813

Löner och ersättningar (mkr)

488

482

473

448

398

-17 695

-12 269

-15 823

1 049

-320

Utbildningsnämnden

-1 828

1 986

-8 864

1 029

1 954

Kommunstyrelsen

-1 971

1 396

2 950

33 765

836

3 022

2 177

1 762

773

33

-84

-911

595

2 202

-552

-120

161

-1 205

-49

4

165

0

0

2

-233

-699

-1 309

-803

-8

69

-80

-4

0

-18

-18 715

-8 356

-20 532

36 810

1 877

1

31

22

86

36

367

366

341

325

236

24%

25%

23 %

23%

18%

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

Borgholms kommun

21,58

21,58

21 58

21,58

21,58

Region Kalmar

11,37

11,37

11,37

11,37

11,37

Begravningsavgift

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

Medlemsavgift i Svenska
Kyrkan

1,54

1,54

1,54

1,54

1,54

Nämndernas utfall mot budget
(tkr)
Socialnämnden

Borgholms Slott
Miljö- och byggnadsnämnden
Bostadsanpassning
Revision
Överförmyndare
Allmänna val

Kommunkoncernen
Årets resultat (mkr)
Eget kapital (mkr)
Soliditet i %

Skattesats
varav
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1.3 Kommunalrådet har ordet
2019- ett år med rekordinvesteringar
2019 visar vi ett underskotts resultat i jämförelse med tidigare års överskott främst på
grund av att vi valt att skriva av en gammal fordran på Migrationsverket på ca 13 mkr
samt nedskrivning av hela värdet på den nedbrunna delen av Åkerboskolan, 9 mkr. Årets
resultat innebär ett underskott på -12 mkr, vilket motsvarar -1,8 procent av
skatteintäkter/bidrag.
Under 2019 har kommunen investerat mer än någonsin, 80 mkr har vi investerat utan att
ta upp några lån! Vi har fortsatt investera i våra verksamhetslokaler till gagn för såväl
personalens arbetsmiljö som för våra medborgare. Som exempel kan nämnas den fortsatta
upprustningen av Ekbacka där bland annat daglig verksamhet flyttat in i nya lokaler,
renoveringen av Näktergalen i Runsten för korttidsboende och nya Skogsbrynets förskola.
Vi har också påbörjat planeringen av 80 nya platser för särskilt boende på
Ekbackaområdet.
Vi har dessutom för första gången på drygt 30 år byggt hyresrätter. 10 lägenheter stod
inflyttningsklara efter sommaren i Rälla. Det pågår en stor satsning på utbyggnaden av
Byxelkroks hamn och upprustningen av yttre hamnen i Borgholm. I Stora Rör har nya
”Kalles brygga” kommit på plats. Vår satsning på lekplatser fortsätter och under året har
nya lekplatser i Bäckmanska parken och Löttorp invigts till glädje för våra yngsta. Vid
Sjöstugan byggdes strax före högsommaren en permanent brygga och på Sjötorget
färdigställdes en ny offentlig toalett.
Våra satsningar möjliggör också att besöksnäringen utvecklas ytterligare. Vi är redan idag
en väldigt attraktiv destination. Ett kvitto på detta är utvecklingen av antalet registrerade
gästnätter på Öland som nu ökat till ca 1,4 miljoner. Att vi är det bästa resmålet visar
mätningen ”semestra i Sverige”, där vi hamnar i topp, i fem kategorier.
Vi är inte bara solens och vindarnas ö utan musikens ö där konserter har avlöst varandra
hela sommaren och mycket tack vare vårt näringsliv. Borgholms slott har besökts av
110 000 besökare. Nu siktar vi vidare på att utveckla slottet och dess verksamhet utifrån
den nya utvecklingsplanen tillsammans med Statens Fastighetsverk - ”mot nya höjder”.
En satsning som vi är särskilt nöjda med, är att vi bjöd våra ungdomar på avgiftsfritt
sommarkort. Det användes flitigt för att åka till sommarjobb, kompisar och för att njuta
av sin ledighet. Våra satsningar ger resultat!
Våra verksamheter fortsätter också att leverera bra kvalitet. Vi är återigen den bästa
skolkommunen i länet och tillhör det absoluta toppskiktet i landet enligt Lärarförbundets
rankning. Vår omsorg om de svagaste är i toppklass vilket vi ser i mätningarna av nöjdhet
hos omsorgstagarna inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta.
Vi ska också glädjas åt förbättringarna som SCB:s undersökning visar när våra
medborgare bedömer tre olika index: nöjd medborgarindex, nöjd regionindex och nöjd
inflytandeindex. Fler och fler rekommenderar vår kommun som bosättningsort. Vi jobbar
för fullt med att ge fler möjlighet att leva, bo och verka i vår kommun. Våra planer för
Stora Rör där vi möjliggör för över 100 byggrätter och för nya verksamheter i Rosenfors
har högsta prioritet räknar vi med att anta under 2020.
Extra stolta är vi alla över den kraftsamling och den gemenskap som visades i samband
med branden på Åkerboskolan. Jag vill särskilt hylla all personal på skolan,
fastighetsavdelning, vårt lokala näringsliv och alla andra inblandade som gjorde det
möjligt att bygga upp den tillfälliga skolan på tre-fyra veckor. Under hösten har arbetet
med att bygga en ny och modern skola påbörjats och allas vår förhoppning är att den står
klar lagom till höstterminen 2021.
Vårt långsiktiga arbete med att förbättra vårt näringslivsklimat fortsätter. En viktig input
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står vårt engagerade näringslivsråd för. Deras synpunkter tillsammans med den pågående
insatsen där vi ringer alla våra företag för att hämta in input för att förbättra
företagsklimat kommer att ge oss förbättringsförslag. Nu måste vi alla göra vårt yttersta
för att avancera i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet.
Borgholms kommun satsar vidare på att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter
satsningen på heltid som norm och nu måste vi intensifiera arbetet med att ta bort delade
turer. Kompetensförsörjning är oerhört viktig för att klara framtidens välfärd och vi ska
kännetecknas av hög delaktighet hos våra medarbetare och med gott ledarskap. Vi måste
arbeta vidare för att höja frisktalet bland medarbetare genom bland annat satsning på
närvarande chefer, friskvård och hälsoinspiratörer. Våra medarbetare är vår absolut
viktigaste resurs och nu måste vi få effekt av våra satsningar.
Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god
kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera
demografiska utmaningar framöver. Vi vet att vi har ett stort investeringsbehov under de
kommande åren och för det är ekonomiska överskott nödvändiga. Kommande år måste vi
arbeta ännu mer intensivt med vår ekonomi och ha en strikt budgetdisciplin. Tillsammans
måste vi hitta effektiviseringar och ha nyfikenheten att pröva nya vägar att lösa vårt
uppdrag. Äldreomsorgen kan fungera som föredöme för oss alla då de skärskådat sin
verksamhet för att hålla sin tilldelade budget.
Jag vill slutligen rikta ett stort och innerligt tack till alla invånare som medverkar till att
utveckla kommunen och naturligtvis till kommunens medarbetare som åter igen
genomfört ett fantastiskt arbete dygnet runt för så många. TACK!

1.4 Kommunchefen har ordet
Nu när vi lägger 2019 bakom oss kan vi summera alla fina prestationer under året för att
dels effektivisera verksamheten dels för att nå många av de uppsatta målen. Ett särskilt
tack till alla medarbetare som har gjort det möjligt att minimera underskotten i
verksamheterna. Vårt arbete ger oss möjligheter att klara av vårt uppdrag framöver. För
att klara nödvändiga investeringar måste vi fortsätta effektivisera vår verksamhet och
hitta nya sätt att jobba.
Nu har jag haft förmånen att jobba här drygt två år och jag är stolt över få göra det
tillsammans med våra medarbetare som gör Sveriges viktigaste jobb, att leverera
välfärdstjänster till våra medborgare.
Borgholms skolor fortsätter att utmärka sig och är fortsatt länets bästa skolkommun på 17
plats i riket enligt lärarförbundets undersökning. Detta ska vi alla glädjas över och är
också viktigt när vi ska marknadsföra Borgholm som boendekommun för barnfamiljer.
2019 var också ett år där vi kunde se hur viktigt det är att vi alla hjälps åt. Precis före
skolstart i augusti brann Åkerboskolan ner. Något som berörde oss alla djupt inte minst
lärare och barn i vår norra kommundel. Men tack vare att alla arbetade tillsammans, från
kommunens alla verksamheter, kunde skolan börja i tid och inom bara några få veckor
fanns tillfälliga lokaler på plats. Nu ska vi se till att vi får en ny permanent skola som vi
alla kan vara stolta över kommer på plats så snart som möjligt.
Tillsammans med Borgholms hälsocentral har socialförvaltningen fortsatt utveckla vårt
”hemsjukhus” för att ge våra medborgare en bra och trygg vård på hemmaplan. Enligt
våra undersökningar är 96 % nöjda med hemtjänsten och 89 % med omsorgen på våra
särskilda boenden, vilket är oerhört glädjande. Invånarna känner sig också trygga här,
återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Detta är
ytterligare anledningar till att vilja bo och leva i vår kommun.
Under hösten har vi bland annat påbörjat att planera både nytt särskilt boende och LSSboende vilket är högt efterfrågat då nuvarande lokaler är gamla och inte alltid
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ändamålsenliga.
Vad gäller företagsklimatet har vi tagit små steg i rätt riktning att bli topp 50 bland
Sveriges kommuner. Dessvärre syns det inte i årets mätning där vi har tappat 23 platser
till plats 261 men jag är övertygad om att våra insatser kommer att bära frukt inom några
år. Det märks inte minst i löpande insikt där vi mäter hur nöjda företagen är med den
service vi levererat under året och i våra företagskontakter. Men nu måste vi alla hjälpas
åt för att våra många företag ska kunna få ännu bättre service.
I samband med valet till EU-parlamentet hölls återigen (senast 2009) en rådgivande
folkomröstning om Öland skulle bli en kommun. Resultatet var otvetydigt, Borgholm och
Mörbylånga skulle fortsätta vara två kommuner. Därefter gavs uppdrag från de båda
kommunerna att utöka samarbete för att klara framtidens utmaningar. Ett resultat av detta
var att IT-avdelningen flyttades till Ölands kommunalförbund, med samma uppdrag som
tidigare att serva de två Ölandskommunerna. Under de närmaste åren kommer vi
säkerligen se fler samarbetsområden och en hel del kommer att uppstå från initiativ från
verksamheterna.
De första stegen har också tagit till att flytta tillbaka de skattefinansierade verksamheterna
från BEAB till kommunen så bolaget kan renodla sin verksamhet och vi kan fortsätta
utveckla vår verksamhet tillsammans.
Under kommande år ska vi tillsammans med vår personal hitta arbetssätt för att minska
sjukfrånvaron och bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Att våra medarbetare mår bra och
trivs ligger högst på dagordningen då de är vår viktigaste resurs. Det är viktigt att ha kul
på jobbet och vad är roligare än en fest på slottet. Som arbetsgivare är det tacksamt att ha
engagerade medarbetare och det representerar verkligen det fantastiska gänget i
TRIKUMO.

1.5 Viktiga händelser
2019 inleddes den nya mandatperioden med en ny majoritet bestående av
socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Samtliga förtroendevalda erhöll en
grundutbildning om hur kommunen fungerar.
Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en
myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret,
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till
socialnämnden.
Principbeslut togs om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB under
2020. Ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren.
Under 2019 höll de båda Ölandskommunerna en folkomröstning om "Öland en
kommun?" där beslutet blev att ha kvar de två kommunerna. Uppdrag gavs härefter att
utöka samarbetet mellan kommunerna.
Under våren startade en projektering av nya Åkerboskolan. Strax före höstterminens start,
den 13 augusti, bröt en kraftig brand ut på Åkerboskolan och stora delar av skolan
totalförstördes. Trots detta och tack vare att alla hjälptes åt kunde eleverna börja skolan
som planerat och efter några veckor var paviljonger på plats i väntan på en ny skola.
Under våren beslutades om en ny utvecklingsplan för slottet ("mot högre höjder") som
bland annat ska ge bättre tillgänglighet till andra våningen.
Summeringen efter året visar stor aktivitet i kommunens investeringar.


Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och
inflyttning den 31 augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda.
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I hamnen i Byxelkrok fortsätter utbyggnaden och i Stora Rör har "Kalles brygga"
till förmån för den nya flytbryggan för småbåtar kommit på plats.
Etapp 1 av renoveringen av Borgholms yttre hamn färdigställdes under hösten.
I projekt fasta badbryggor blev bryggan Sjöstugeviken klar inför badsäsongen.
Projektet omfattar etappvis 4 bryggor i Borgholm och Köpingsvik.
Nya Skogsbrynet förskola är färdigställd och slutbesiktigad.
Bäckmanska parken har den nya lekparken färdigställts under våren med ny
belysning vid lekpark och gångstråk.
Kulturskolan är klar med fasadbelysning, stenläggning och konstnärlig
utsmyckning. Kulturskolan har idag cirka 300 elever i musik, dans och teater med
mera.
Renoveringen av Ekbackas äldre del har kommit in i slutfasen med plats för
daglig verksamhet, omklädningsrum för personal med mera. Även byte av
stammar, fasaden, fönster och dörrar har underhållits i fastigheten som byggdes
1892.
I Runsten har Näktergalen färdigställts för att inhysa socialförvaltningens
verksamhet.
I Triangeln har en dagvattenanläggning färdigställts.
Ny toalett på sjötorget har byggts under hösten.
Förstudie för nytt äldreboende om 80 platser vid Ekbacka har påbörjats.

1.6 Organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den allmänna samhällsservicen. Bland de
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms
kommun styrs av förtroendevalda som valts av kommunens medborgare. Deras uppgift är
att representera folket i kommunen och ange riktningen för kommunens verksamheter och
kommunens utveckling.

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i
verksamhetsplan med budget 2019 med plan 2020-2021. Bedömning sker enligt följande:
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Jämfört med delårsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats på målet Verksamheterna i
Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och
stabilitet (ekonomi). Inom främst individ- och familjeomsorgen och förskolan är
nettokostnadsavvikelsen högre jämfört med riket. Verksamheterna har under året arbetat
aktivt med att minska kostnaderna men minskningen har inte skett i den takt som var
tänkt för att uppfylla målet. Sammanställning per perspektiv följer nedan:

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått och baseras på att fler av de nyckeltal som ligger till grund för
målet inte kommer ge full effekt förrän tidigast 2020. SCB:s medborgarundersökning visar ett
gott resultat för detta arbete. NII (nöjd inflytande index) visar ett resultat om 44 jämfört med 39
för riket.
Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt
bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida pågår, vilket kommer
främja öppenhet, delaktighet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under
hösten vilket kommer att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka
samhällsutvecklingen. Kommunen har utarbetat en handlingsplan för folkhälso- och
ungdomsfrågor som verksamheterna planerar sitt arbete efter.
Kommunen arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras för att
på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Ölands utbildningscenter
har startat för att kunna erbjuda korta utbildningar för dessa personer.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar personalen medvetet med att barn, elever,
vårdnadshavare och låntagare ska vara delaktiga i verksamheternas utformning. Arbetet sker i
flertalet forum för att fånga upp åsikter och öka möjligheten till inflytande och delaktighet.

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare
företagare som blir fler.
Analys
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Kommunfullmäktigemål
Målet anses vara delvis uppnått. Kommunen har deltagit i undersökningen löpande insikt som
mäter hur nöjda företagen är vid kontakt med kommunen och dess myndighetsutövning. Dessa
mätningar ger oss förutsättningar för att ge oss bra underlag för kommande prioriteringar vad
gäller till exempel information och bemötande.
Kommunstyrelsen har som mål att arbeta mot att senast 2022 nått: topp 50 i Svenskt
näringslivsranking av företagsklimat samt topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande
säsongsvariationer. Målen uppnås inte under 2019 men arbete pågår för att nå målet till 2022.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. Elever i årskurs 8 och 9 har varit
ute på praktisk arbetslivserfarenhet under våren och brukare på daglig verksamhet har inlett
samarbete med frivilligorganisationer som kommer fortlöpa under året. Sett till antalet invånare
har Borgholms kommun flest nystartade företag i länet.
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela
kommunen året runt.
Analys
Målet anses vara delvis uppfyllt då samtliga nyckeltal inte levererat enligt satta målvärden. Etjänster har inte färdigställts och målet om direktkontakt med kommunen har ökat men inte nått
uppsatt målvärde. SCB:s medborgaundersökning visar NRI (nöjd region index), mått på hur
invånarna tycker att kommunen är en plats att leva och bo i, 63 jämfört med rikets 59.
Fiberutbyggnaden har tagit ny fart och i dagsläget bor 77% (mål 75%) inom område där
möjlighet till fiber finns.
Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt även framtagandet av app för hänvisning.
Utveckling av servicecenter, administrationen och e-tjänster genomförs under 2020 vilket
kommer förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra servicefunktioner.

Organisation
Målen inom perspektivet organisation är uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms
kommun vara en attraktiv arbetsgivare samt vara en effektiv och ändamålsenlig organisation.
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Ledarutvecklingsprogram, ökat antal chefer per medarbetare samt införande av möjlighet till
heltid förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen. I årets mätning av Nöjd-medborgar-index
(NMI), som visar hur medborgarna i Borgholms kommun ser på kommunens verksamheter,
blev det sammanfattade omdömet 55 (riket 53).

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling
Analys
Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en
attraktiv arbetsgivare, bland annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till
träning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, som ledarutvecklingsprogram och
att varje medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt.
Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med att införa heltid som norm pågått vilket ska
slutföras under 2020.
Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier och har
under 2019 genomfört förvaltningsövergripande kompetensutveckling.
Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation
Analys
Nöjd-medborgar-index (NMI) visar hur medborgarna i Borgholms kommun ser på kommunens
verksamheter. I mätningen som genomfördes 2019. Det sammanfattade omdömet för Borgholms
kommun blev 55 (riket 53). De båda Ölandskommunerna har genomfört folkomröstning där de
härefter har beslutat att ha kvar två kommuner men uppdrag har getts till kommunstyrelserna att
utöka samarbetet. IT-verksamheten kommer att lyftas in i Ölands kommunalförbund 2020 och
kommunerna kommer att ha ett gemensamt dataskyddsombud. Härutöver pågår sonderingar
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Kommunfullmäktigemål
inom ett flertal verksamhetsområden om fördjupat samarbetet där kommunerna kommer ta
ställning under 2020.

Hållbarhet
Målen inom perspektivet hållbarhet är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms
kommun vara en förebild och bidra till ansvarsfull samhällsutveckling och kommunens
verksamheter ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Borgholms kommun har antagit en ny miljö- och hållbarhetsstrategi och nu utarbetas ett
handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av
fossila bränslen i kommunens verksamheter.
Åtgärdsplaner för att få en budget i balans antogs av samtliga nämnder vilket resulterade i en
förbättring, särskilt inom socialförvaltningen jämfört med föregående år. Trots detta når
verksamheterna inte upp till måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.
Analys
Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till eldrivna fordon. Under 2019
levereras 6 stycken nya elbilar som ersätter tidigare dieseldrivna fordon. Även laddhybrider har
införskaffats i syfte att minska användningen av fossila bränslen. Borgholms kommun
klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har antagits och nu
utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska
användningen av fossila bränslen i kommunens verksamheter. Vi arbetar också för att
möjliggöra etablering av biogasmack och därmed avsättning för lokal biogasproduktion.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar förskolorna med miljöfrågor och några förskolor är
certifierade för Grön Flagg samt att nya inköp görs utifrån Giftfri skola.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning,
långsiktighet och stabilitet.
Analys
Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen inom
IFO fortsätter att öka, 85 % jämfört med 80 % under 2017. I övrigt ligger även förskolan över
standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg uppvisar mindre
avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med utgångspunkt från tekniska ramar,
dvs vad verksamheten borde kosta utifrån demografi mm.

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

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

Risken att
verksamheten betalar för
felaktiga
produkter/tjänster.
Risken att
verksamheten belastas
av förseningsavgifter.

Införande av inköpsansvariga för att minska antalet som
genomför inköp medför att risken minskar. Flödet från
beställning, mottagande av varor samt mottaningsattest av
fakturan sker då av samma person vilket underlättar flödet. Då
beställning av varor i e-handelssystemet stämmer överens med
vad som är kvitterat behöver inte fakturan hanteras, förutsatt att
beställning är godkänd innan beställning. Även detta minskar
tiden av fakturahantering och minskar risken för
förseningsavgifter.

Upphandling
Risk
Risken att
Borgholms
kommun begår
avtalsbrott
gentemot
leverantörer

Kommunfullmäktige
Avtalstroheten kan endast öka med mer information ut i
verksamheten samt en samlad inköpsprocess. Genom E-handel kan
inköpsprocessen utvecklas. Ett e-handelssystem bidrar till en ökad
tydlighet kring vilka leverantörer som kommunen har avtal med och
avtalstroheten förväntas därmed öka. Inför införandet av e-handel
togs det fram en inköpsorganisation för att begränsa antalet som
genomför inköp i kommunen.
Uppföljning av avtalstrohet kommer genomföras i
månadsuppföljning under 2020. I samband med
uppföljningen sker analys av de inköp som sker utan
avtal för att undvika att kommunen överstiger gränsen
för direktupphandling.

Risken att Borgholms
kommun som helhet överstiger
beloppsgränsen för
direktupphandling.

Sekretess
Risk
Risken att information sprids
utanför organisationen

Alla medarbetare tecknar en sekretessförbindelse i
samband med anställning.

Redovisning av frånvaro
Risk
Risken att
kommunen betalar ut
för mycket lön

Listor vad gäller oregistrerad frånvaro tas fram främst inom
Socialförvaltningen. Chef och medarbetare åtgärdar och HRavdelningen följer upp och korrigerar.

Nätverk
Risk
Risken att nätverket inte
fungerar
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Serverrum
Risk
Risken att Backup för lagring är ur funktion
Risken att lagring, servrar och
nätverk är ur funktion

Nästan alla enheter är duplicerade.

Mycket är duplicerat. Många nätverksprodukter ligger
som reserv på avdelningen.

GDPR
Risk
Risk att
personuppgifter inte
hanteras på rätt sätt

En utbildning via mail har genomförts avseende
informationssäkerhet. Kommunens större system är
klassificerade för att upptäcka brister och har tagit fram en
åtgärdsplan.

2.2 Personal
Personalen i siffror 31 dec
2019

2018

Avvikelse

Antal anställda (totalt)

979

1 028

-49

Årsarbetare (arbetade
timmar)

882

896

-14

Andel män %

18

17

1

Andel kvinnor %

82

83

-1

Medelålder

48

48

0

94,4

89,1

5,3

29 914

29 073

841

Personalkostnader (mkr)

488,1

481,9

6,2

Fyllnad arbetade timmar

13 250

14 545

-1 295

Övertid arbetade timmar

7 361

9210

-1 849

198 674

199 825

-1 151

Medelsysselsättningsgrad
Medellön

Timavlönade arbetade
timmar

Medarbetare i Borgholms kommun
Heltid som norm är implementerat i stor del av Socialförvaltningen. Personalpolitiken är
beslutad och arbetet med att förankra och att analysera vad som ger oss framgång pågår.
Chefsforum för viktiga diskussioner och erfarenhetsutbyte har startats. En av de första
frågorna var hur vi ska arbeta med sjukfrånvaron.
Under hösten genomfördes en föreläsning med Christina Stieli kring arbetsglädje och
värderingar. Den var mycket uppskattat och ca 600 medarbetare deltog.
HR-avdelningen har utvecklat material för UGM, utveckling grupp medarbetare, samt
genomfört workshops. Syftet är att ge medarbetare och chefer bra kunskaper i gruppens
utveckling samt verktyg för att bli en effektiv grupp
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Hälsa
Den totala sjukfrånvaron har ökat något inom samtliga förvaltningar. Arbetet med att
sänka sjukfrånvaron pågår genom bland annat genom samtal vid upprepad
korttidsfrånvaro. HR-avdelningen erbjuder cheferna stöd genom hälsoprofiler,
stresshanteringskurs, hälsoinspiratörer med mera. Det nära samarbetet med Previa,
hälsocentralen och Försäkringskassan fortgår i syfte att minska sjukfrånvaron. Det
konstateras att frånvaron i gruppen upp till 29 år är fortsatt hög men har minskat från
8,1 % till 7,6 %, vilket har varit ett fokusområde. Andelen långtidssjukskrivna har ökat
men vi har förestående åtgärder i form av sjukersättning, pension och tillfrisknande som
kommer att påverka positivt.
HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget
kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i
arbetsgrupperna.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 dec
2019

2018

Avvikelse

Totalt för alla
medarbetare

7,61

7,03

0,58

Kvinnor

8,18

7,58

0,60

Män

5,47

4,71

0,76

Personer upp till 29 år

7,76

8,13

-0,37

Personer mellan 3049 år

6,02

5,81

0,21

Personer 50 år och
äldre

8,76

7,78

0,98

Varav
långtidssjukfrånvaro

45,24

43,50

1,74

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning
2019
Kommunledning

2018
4,91

Miljö- och
byggnadsnämnden

Avvikelse
3,94

0,97

6,02

-6,02

Socialförvaltning

8,62

8,08

0,54

Utbildningsförvaltning

6,76

6,06

0,70

Totaler

7,61

7,03

0,58

Pensioner och minnesgåvor
Under året har 28 av kommunens tillsvidareanställda medarbetare avgått med pension. De
kommande 10 åren är det ytterligare ca 290 medarbetare som avgår med pension. Det
motsvarar ca 32 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Undersköterskor är
en grupp med stora pensionsavgångar de kommande åren.
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I december utdelades den sedvanliga 25-årsgåvan under högtidliga former till 11
medarbetare i kommunen.

Pensionsavgångar
2020-2024
Chefer

2025-2029

Totalt

6

7

13

Förskollärare

13

6

19

Lärare

10

17

27

1

2

3

Omsorgsassistent

17

19

36

Undersköterska

33

41

74

Vårdbiträde

18

14

32

Barnskötare

7

6

13

Övriga

38

35

73

Totaler

143

147

290

Fritidspedagog

Personalomsättning
Samtliga medarbetare erbjuds avgångssamtal genom HR-avdelningens försorg. Under
året har 42 personer haft avgångssamtal. Här framkommer avgångsorsaker som frågor
kring ledarskap, bristande kompetensutveckling/användning samt brister i introduktion
och information.

2019
Övrigt

2018

Avvikelse

8

3

5

Egen begäran

72

94

-22

Sjukersättning

1

1

Pension

28

25

3

Totaler

109

122

-13

Lön
Löneöversynen 2019 är genomförd för samtliga medarbetare. Översynen skedde som
vanligt i april och maj för huvuddelen av medarbetarna. Vårdförbundets avtalsområde
dröjde till hösten på grund av ett nytt avtal.

Arbetsmiljö
En uppföljning av medarbetarenkäten 2018 har genomförts, med analys och
handlingsplaner. Medarbetar- och ledarindex är oförändrat sedan föregående år. En av
anledningarna kan vara en omsättning av chefer mellan mätningarna.
Utbildning i systematisk arbetsmiljö har genomförts för samtliga chefer och
skyddsombud. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa.
Stresskurser och kollegiala samtalsgrupper har också genomförts i förebyggande syfte.
Hälsoinspiratörerna har blivit fler till stöd för chefer och kollegor.
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HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget
kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i
arbetsgrupperna.

Företagshälsovård och friskvård
En inspirationsföreläsning med Christina Stielli har genomförts med fokus på
arbetsglädje och värderingar. En mycket lyckad aktivitet för över 600 medarbetare.
Personalföreningen Trikumo (TRIvsel, KUltur, MOrtion) bjöd in till teaterföreställning
och hälsofrukost under både vår och höst. Även två Hälsoveckor anordnade en på våren
och en på hösten. Många aktiviteter fanns att tillgå bland annat prova på aktiviteter inom
olika områden. Populärast var Hälsofrukostarna i både Borgholm och Löttorp med 330
respektive drygt 40 deltagare.
Årets personalfest gick som vanligt av stapeln i Slottet, med mat tävlingar, sång och dans.
220 medarbetare deltog.
Antalet medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget under 2019 är 358 medarbetare.

Fokusområden framåt
Fem medarbetare har påbörjat vårt nystartade ledarförsörjningsprogram. Detta är ett
program som sträcker sig över ett år med syfte att förbereda ett eventuellt framtida
ledarskap.
Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring.
Här ingår både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla
medarbetare, det vill säga minska personalomsättningen.
Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "heltid som norm" inom hela kommunen
kommer att kräva ett fortsatt stort engagemang på flera plan.
Att få våra kärnvärden att genomsyra verksamheten och på så sätt sammansvetsa alla till
en kommun är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att vara en attraktiv arbetsplats
med stolta medarbetare
I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik
kommer satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt
arbetsmiljöarbete. En tredjedel av våra chefer har genomgått UGL, utveckling grupp och
ledare, samt UL, att leda genom föredöme och agera utifrån en synliggjord värdegrund.
En plan för samtliga chefer har lagts.
Detta gäller även vikten av att Personalpolicyn implementeras i organisationen.

2.3 Ekonomi
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning.





Resultatet för kommunen är -12,0 mkr. (2018 +17,6 mkr)
Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -18,7 mkr. (2018 -8,4 mkr)
Investeringar uppgår till 80,0 mkr. (2018 39,2 mkr)
Likvida medel 21,6 mkr. (77,8 mkr)

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är -1,8 procent. Generellt brukar ett resultat
om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
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Samhälle och omvärldsanalys
Svensk ekonomi har varit inne i en högkonjunktur och Sveriges kommuner och Regioner
(SKR) räknade med inför ingång i 2019 att den svenska konjunkturen hade passerat
toppen. Huvudförklaringar var att byggboomen tycks vara över och SKR räknade med att
bostadsbyggandet skulle minska under hela 2019 och kommande år. Det medför att
utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer att brytas, med minskad
sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd.
Arbetsmarknaden påverkas dock mer tydligt inför år 2020 och åren framåt. Mot slutet av
nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, understiga
potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att
arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Det innebär att ett glapp riskerar
uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och
omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Trots ett alltmer ansträngt
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits
för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg.
För att konkretisera vad omvärldsanalysen innebär för Borgholms kommun är att
kommunen har befolkning med stor del över 80 år jämfört med den del av invånarna som
är i arbetsför ålder. Det kan innebära att glappet mellan kommunsektorns intäkter och
behovet av kommunala tjänster blir ännu större i Borgholms kommun samtidigt som det
kan vara svårt med personalförsörjning inom vård och omsorg.
Med utgångsläge från verksamheternas underskott 2019 uppstår ett glapp som kommunen
behöver ta fram åtgärdsplaner för att få budget i balans över tid. Nettokostnadsavvikelsen
är störst inom främst förskola, grundskola samt individ- och familjeomsorg. Arbete med
åtgärdsplaner har pågått under 2019 och kommer fortgå även under nästkommande år.
Vi årsskiftet 2019/2020 startade en oroväckande spridning av ett nytt Coronavirus i Kina.
Spridningen har utvecklats till en global pandemi som har drabbat såväl Europa som
Sverige. I skrivande stund ser påverkan för kommunsektorn ut att bli allvarlig för såväl
kommunens verksamheter såväl som näringslivet. I förlängningen kan även
skatteunderlaget påverkas negativt.

Resultat och jämförelsestörande poster
Resultat och jämförelsestörande poster (mkr)
Bokslut 2019
Periodens/årets resultat

Bokslut 2018
-12,0

17,6

0

0

Periodens/årets resultat exkl
jämförelsestörande poster

-12,0

17,6

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

-1,8

2,6

Jämförelsestörande poster

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på
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14,0 mkr till 1,2 mkr (driftredovisningen 4.1). Förändringen består av:








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) 0,3 mkr.
Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.
Tilläggsbudget för överförmyndarnämnden (KF §247) 0,6 mkr.

Enligt driftredovisningen tabell 4.1 är nämndernas budgetavvikelse -18,7 mkr och
finansförvaltningens budgetavvikelse +5,5 mkr. Den totalabudgetavvikelsen det vill säga
skillnaden mellan nämnderna och finansförvaltningen är -13,2 mkr. Denna
budgetavvikelse och återstående budget 1,2 mkr utgör årets resultat -12,0 mkr.
Det som generar budgetöverskott på finansförvaltningen är följande:







Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +5,5 mkr.
Ej omfördelade lönekostnader +1,7 mkr.
Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,2 mkr.
Avskrivningskostnader -8,3 mkr.
Löneskatt och pensioner +5,8 mkr.
Finansiella kostnader -0,4 mkr.

Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med -1,8 procent i relation till skatter och
bidrag och når inte upp till god ekonomisk hushållning. Målet är inte uppfyllt då
kommunen har ett målresultat som är två procent av skatter och bidrag.
För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för
låg och löpande a conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för
hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och lokalanpassningar som
utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister fortgår angående
ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget. Bedömningen är att en lösning kan nås först
till halvårsskiftet 2020.
Fordran om 12,9 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren
2016, 2017 och 2018 och belastar årets resultat. Fortsatt analys pågår med
Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda uppbokningar är utbetalda.
I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i
Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget
kapital och en marginell minskning i soliditet.

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



Utgående saldo för 2019 är 21,6 mkr, vilket är en minskning med 56,3 mkr sedan
december 2018.
Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av
avgiftsbestämd del av anställdas pensioner 14,2 mkr i slutet av mars.
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Under året har 80,0 mkr i investeringar belastat likviditeten med motsvarande
belopp.
För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har
kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldo vid årets slut
uppgick till 12,8 mkr och de likvida medlen 21,6 mkr.

Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 551,5 mkr.
Av den beviljade ramen använder Borgholm Energi AB 485,4 mkr. Skillnaden mellan
beviljad och nyttjad borgen är 66,1 mkr. Under året har bolaget omsatt sina lån till
Kommuninvest.
Borgensåtagandet omfattar:






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

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

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och
löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen,
omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 219,8 mkr. Ansvarsförbindelsen
redovisas utanför balansräkningen.



Ansvarsförbindelsen minskar med -3,4 mkr mellan 2018 och 2019.
Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens
soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen.

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till
19,8 mkr och har ökat med +0,8 mkr mellan 2018 och 2019. Effekten är att kommunens
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resultat har minskar med motsvarande belopp.
Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den
förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp
över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig
skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För
detta är 14,9 mkr upptaget i balansräkningen för perioden.
Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 259,1 mkr. Beloppet utgör återlånade
medel. Den totala pensionsskulden minskar med -2,1 mkr jämfört med 2018 och 2019.
Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)
Förändring
2018/ 2019

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Upplupen kostnad

+0,5

19,5

19,0

22,2

17,5

16,5

Avsättning för
pensioner

+0,8

19,8

19,0

18,6

16,8

18,1

Ansvarsförbindelser

-3,4

219,8

223,2

226,8

234,8

245,2

Totala förpliktelser

-2,1

259,1

261,2

267,6

269,1

279,8

Återlånade medel

-2,1

259,1

261,2

267,6

269,1

279,8

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning

Finansnetto
Finansiella kostnader för året uppgår till 5,1 mkr. Detta är något högre i jämförelse med
föregående år 4,1 mkr. Den genomsnittliga räntan under det senaste året var 0,57 procent.
Detta är något lägre snittränta i jämförelse med föregående år (0,62 procent).
Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent
rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under föregående år för att möjliggöra större andel
lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns indikationer på
att räntan kommer stiga. Ett avsteg från finanspolicyn har skett under året där andelen lån
med lång räntebindning uppgår till 24,9 procent vilket beror på att lån med fast ränta har
löpt ut under året.
Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för
kommunens lån uppgår till 0,77 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år och
därav den höga andelen 75,1 procent.
Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga ökade
räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy och för det
andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2024.

Låneförfallostruktur (tkr)
Intervall

Kapitalbindning /
Genomsnitt år

Andel i procent

Kapitalbindning /
Bundet Belopp (tkr)

0-1 År

0,18

75,10%

191,8

1-2 År

1,71

8,61%

22,0

2-3 År

2,64

6,50%
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Intervall

Kapitalbindning /
Genomsnitt år

Kapitalbindning /
Bundet Belopp (tkr)

Andel i procent

3-4 År

3,15

9,79%

25,0

4-5 År

0

0

0

0,77

100%

255,4

Total

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

Balanskravsutredning (mkr)
2019
Årets resultat enligt resultaträkningen

-12,0

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-12,0

Reservering av medel till RUR

0

Användning av medel från RUR

0

Balanskravsresultat

-12,0

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

Finansiella mål
Delmål

Målnivå

Kommentar

Investeringarna ska
självfinanseras

Resultat och
avskrivningar ger ett
utrymme för
investeringar.

Målet är inte uppnått
då investeringsnivån
212 mkr är högre än
utrymmet 174 mkr.

Ett resultat som är
minst 2 % av skatter
och bidrag

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

Målet är inte uppnått
då de sammanlagda
resultaten för
perioden är 44,9 mkr
och resultatet enligt 2
procent av skatter
och bidrag är
67,3 mkr.

Ekonomin ska utgöra
begränsningar för
verksamheten

Nettokostnad för
verksamheterna ska
följa budgeterad nivå.

Målet är inte uppnått
då redovisade
nettokostnaderna är 3
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Delmål

Målnivå

Kommentar
328 mkr och de
budgeterade
nettokostnaderna är 3
265 mkr.

Investeringarna ska självfinanseras
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat)
samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på
174 mkr. Den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 212 mkr. Målet är
ej uppnått för femårsperioden.
Investeringsnivån under 2017 och 2019 är högre än utrymmet. Detta kompenseras av
lägre nivåer resterande år. Förutsättning för fortsatt självfinansiering av kommunens
framtida investeringar är att kommande årsresultat överstiger budgeterad nivå.

Ett resultat som är minst 2 procent av skatter och bidrag
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte
utvecklas i en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag.
Diagrammet visar förhållandet mellan periodens resultat och resultatet som är minst två
procent av skatter och bidrag. Målet är inte uppnått då de sammanlagda resultaten för
perioden är 44,9 mkr och resultatet enligt 2 procent av skatter och bidrag är 67,3 mkr.
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Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna följer budgeterad nivå, har ekonomin
utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte kommunen
målet under femårsperioden då de redovisade nettokostnaderna 3 328 mkr är högre än de
budgeterade nettokostnaderna 3 265 mkr.

Kommunkoncern
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet även innefatta en
sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom
annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de
företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna
definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi Elnät AB, Ölands
Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den
sammanställda redovisningen för Borgholms kommunkoncern.
Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande.
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Resultatet för koncernen är 1,3 mkr och 2018 30,9 mkr. Övriga förhållanden inom
koncernen redovisas med hjälp av nedanstående matris.
Koncern matris (tkr)
Ägd andel

Borgholms Kommun

Ägartillskott

Koncernbidrag

Utdelning

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Given

Mottagen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Borgholm Energi Elnät AB

99%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ölands Kommunalförbund

43%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kalmarsunds Gymnasieförbund

11%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mottagna

Givna

Mottagna

Given

Mottagen

Ägd andel

Försäljning
Givna

Borgholms Kommun

Lån

Borgen

53,9

9,0

0,0

0,0

0,0

485,4

Borgholm Energi Elnät AB

99%

8,6

41,8

0,0

0,0

485,4

0,0

Ölands Kommunalförbund

43%

0,3

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Kalmarsunds Gymnasieförbund

11%

0,1

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3 Kommunens verksamheter
3.1 Sammanställning
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr (2018 +1,4 mkr). Fastigheter, ITavdelningen och plan- och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar
till förvaltningens avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter.
Högre kostnader inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för
VA-avgifter och obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan.
Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och
utrustning.
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro. (se bilaga
1)
Socialnämnd
Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -17,7 mkr (2018 -12,3 mkr) varav
12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige
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beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr.
Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna
har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom
Individ- och familjeomsorgen.
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver
är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv. (se bilaga 2)
Utbildningsnämnd
Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -1,8 mkr (2018 +2,0 mkr).
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda
behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor.
Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att
stora delar av skolan brann ner.
Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler och förvaltningen har välkomnat
nya rektorer och chefer.
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och
inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än
föregående år, främst inom matematik. (se bilaga 3)
Miljö- och byggnadsnämnd
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -0,1 mkr. Inför 2019
flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden
startade även. Budgetavvikelsen härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa
god måluppfyllelse har under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och
utveckla verksamheten. (se bilaga 4)
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4 Kommunens räkenskaper
4.1 Driftredovisning
Driftredovisning
styrelse/nämnd
Kommunstyrelse

Intäkter
Innv. År

Kostnader
Fg. År

Innv. År

Budget

Fg. År

Intäkter

Kostnader

66 850

55 386

56 744

-228 775

-215 340

-204 310

11 464

-13 435

-1 971

34

0

0

-926

-896

-517

34

-30

4

Revision
Överförmyndare

Budget

Budgetavvikelse
Netto

-200

0

-4

-1 644

-1 610

-1 655

-200

-34

-233

294

250

243

-575

-600

-673

44

25

69

7 110

5 755

5 903

-6 265

-7 932

-5 488

1 355

1 667

3 022

Utbildningsnämnd

35 971

26 295

35 745

-222 113

-210 610

-210 414

9 675

-11 503

-1 828

Socialnämnd

64 248

54 043

82 732

-392 720

-364 821

-393 650

10 205

-27 899

-17 695

1 719

0

15 678

-2 336

-533

-31 702

1 719

-1 802

-84

-46 897

0

-32 405

74 739

0

55 236

0

0

0

129 127

141 729

164 636

-780 614

-802 343

-793 172

34 295

-53 010

-18 715

Allmänna val
Borgholms Slott

Miljö- och byggnadsnämnd
Justeras: poster som ej är
hänförbara till
verksamhetens intäkter och
verksamhetens
kostnader i resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och
verksamhetens
kostnader enligt
resultaträkning

Driftredovisning
verksamhet
Politisk verksamhet

Intäkter
Innv. År

Budget

Kostnader
Fg. År

Innv. År

Budget

Budgetavvikelse
Fg. År

Intäkter

Kostnader

Netto

384

290

280

-11 998

-11 323

-9 988

94

-675

-581

Infrastruktur, skydd mm

18 771

13 539

17 490

-59 792

-59 895

-66 777

5 233

103

5 336

Fritid och kultur

10 460

8 202

9 159

-37 229

-36 550

-35 454

2 259

-679

1 580

Pedagogisk verksamhet

45 981

32 403

37 895

-271 888

-255 912

-251 803

13 578

-15 976

-2 398

Vård och omsorg

52 731

38 845

53 269

-366 641

-344 773

-371 048

13 886

-21 869

-7 982

Särskilt riktade insatser

20 618

23 439

52 508

-39 150

-29 895

-47 214

-2 821

-9 255

-12 076

Affärsverksamhet

10 176

10 628

10 072

-12 781

-9 720

-12 462

-452

-3 061

-3 513

Gemensamma
verksamheter

16 902

14 384

16 368

-55 874

-54 275

-53 663

2 518

-1 599

919

-46 897

0

-32 405

74 739

0

55 236

0

0

0

129 127

141 729

164 636

-780 614

-802 343

-793 172

34 295

-53 011

-18 715

Justeras: poster som ej är
hänförbara till
verksamhetens intäkter och
verksamhetens
kostnader i
resultaträkningen
Verksamhetens intäkter
och verksamhetens
kostnader enligt
resultaträkning
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4.2 Resultaträkning
Resultaträkning kommun (tkr)

Kommun
Not

2019-12-31

Koncern
2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Verksamhetens intäkter

1

129 127

164 636

308 180

316 747

Verksamhetens
kostnader

2

-780 614

-793 172

-902 654

-886 167

Avskrivningar

3

-35 882

-23 684

-74 725

-61 473

-687 368

-652 219

-669 199

-630 893

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

4

461 701

445 429

461 701

445 429

Generella statsbidrag och
utjämning

5

214 220

219 234

214 220

219 234

-11 447

12 443

6 722

33 770

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

4 543

9 289

4 844

7 401

Finansiella kostnader

7

-5 104

-4 123

-10 251

-10 262

-12 007

17 608

1 315

30 909

0

0

0

0

-12 007

17 608

1 315

30 909

Resultat efter
finansiella poster
Extraordinära poster
Periodens/Årets
Resultat
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4.3 Balansräkning
Balansräkning (tkr)

Kommun
Not

2019-12-31

Koncern
2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar

8

0

0

2 069

3 114

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

9

493 791

447 505

745 699

706 468

Maskiner och inventarier

10

12 817

15 017

485 953

461 892

Finansiella
anläggningstillgångar

11

10 520

8 421

11 673

12 567

517 128

470 943

1 245 394

1 184 041

0

0

4 189

4 316

Materiella
anläggningstillgångar

Summa
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

12

115 939

127 233

172 786

193 872

Kassa och bank

13

21 578

77 836

84 987

122 408

Summa
omsättningstillgångar

137 517

205 069

261 962

320 596

SUMMA TILLGÅNGAR

654 646

676 012

1 507 356

1 504 637

-262 752

-245 144

-365 840

-334 930

12 007

-17 608

-1 315

-30 909

-250 745

-262 752

-367 155

-365 840

EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Eget kapital

14

Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

15

-19 757

-18 972

-21 601

-21 169

Andra avsättningar

16

0

0

-44 911

-44 188

-19 757

-18 972

-66 512

-65 357

-866 875

-867 584

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

17

-263 674

-264 271

Kortfristiga skulder

18

-120 471

-130 017

-206 814

-205 857

Summa skulder

-384 145

-394 288

-1 073 689

-1 073 440

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

-654 646

-676 012

-1 507 356

-1 504 637
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Kommun

Koncern

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala
borgensåtaganden

19

Pensionsförpliktelser före
980101 inkl löneskatt

485 400

484 619

0

0

219 779

223 208

224 716

228 370

253 455

206 672

378 519

316 457

17 046

75 052

55 148

114 740

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet %

38%

39%

24%

24%

Soliditet inkl
ansvarsförbindelse %

5%

6%

9%

9%

Skuldsättningsgrad %

153%

150%

292%

293%

Kassalikviditet %
Likvida medel
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4.4 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (tkr)

Budget
Not

Kommun

2019-12-31

2019-12-31

Koncern

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

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

3

13 950

-12 007

17 608

1 315

30 909

0

0

0

0

0

24 367

35 882

23 684

74 725

61 473

Försäljning

8,9,
10

0

0

0

0

0

Avsättning till pensioner

15

2 202

1 034

1 215

738

472

Upplösning av bidrag till infrastruktur

17

0

-405

-206

-405

-206

0

-3

12

3 163

224

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar

15

-435

-249

-867

-249

-867

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

17

0

0

0

6 853

7 247

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

17

0

245

5 549

245

5 549

0

0

0

127

-624

Övriga likviditetspåverkande poster

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

12

-2 610

11 294

-3 411

21 086

-7 197

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

18

2 354

-9 547

8 500

957

14 122

39 828

26 244

52 084

108 555

111 103

Medel från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

8,9,
10

0

0

0

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8,9,
10

-42 690

-79 967

-39 182

-147 119

-117 919

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8,9,
10

0

0

0

0

5 005

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

11

0

-2 099

0

-2 099

0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

11

0

0

0

10 647

2 305

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

0

0

0

-42 690

-82 066

-39 182

-138 571

-110 609

Medel från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

17

0

0

0

0

0

Ökning minskning av skulder för finansiell leasing

17

0

-436

348

-436

348

Amortering av skuld

17

-3 900

0

-3 934

-6 969

-11 075

Medel från finansieringsverksamheten

-3 900

-436

-3 586

-7 405

-10 727

PERIODENS KASSAFLÖDE

-6 762

-56 258

9 316

-37 421

-10 234

55 947

77 836

68 520

122 408

132 642

49 185

21 578

77 836

84 987

122 408

Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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4.5 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 42,7 mkr. 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 december uppgår till 80,0 mkr.

Investeringsredovisning (tkr),

Utgifter sedan projektens

Kommunen
Färdigställda projekt

Varav: årets investeringar

start
Beslutad

Ack. Utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

totalutgift
Infrastruktur, skydd

20 364

17 511

2 853

13 649

7 560

6 089

1 800

1 692

108

1 800

1 692

108

500

483

18

500

483

18

Allaktivitetspark Löttorp

1 300

1 816

-516

0

46

-46

Allaktivitetspark Borgholm

1 300

156

1 144

1 238

94

1 144

Offentlig lekplats

6 000

3 941

2 059

3 446

3 387

59

333

294

40

0

294

-294

Offentlig toalett
Brygga Sjöstugan

Swecon Rosy
Belysning Bäckmanska parken

131

407

-276

131

407

-276

Gatubelysning

3 000

7 743

-4 743

534

178

357

Lilla triangeln

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

Beläggningsarbeten

2 500

384

2 116

2 500

384

2 116

Knäppinge-Ormöga

2 000

596

1 404

2 000

596

1 404

Fritid- och kultur

5 235

4 931

304

2 661

2 357

304

Kronomagasinet

3 200

3 437

-237

908

1 144

-237

Möbler Kronomagasinet

340

321

19

59

40

19

Tennishallen ventilation

800

837

-37

800

837

-37

Biblioteket

175

85

90

175

85

90

Kallbadhuset målning

150

0

150

150

0

150

Tennishallen matta

300

0

300

300

0

300

Åkerbobadet
Pedagogisk verksamhet

270

251

19

270

251

19

18 162

18 191

-30

17 455

17 485

-30

Åkerboskolan
Skogsbrynet

0

12

-12

0

12

-12

15 075

15 588

-513

15 075

15 588

-513

Styrsystem Runstens förskola
Målning Björkviken
Målning

87

42

45

87

42

45

100

39

61

89

28

61

1 250

1 030

220

554

334

220

Matta Diamanten

200

262

-62

200

262

-62

Målning Gärdslösa skola

550

823

-273

550

823

-273

30

25

5

30

25

5

300

0

300

300

0

300

50

0

50

50

0

50

230

217

13

230

217

13

80

52

28

80

52

28

Inventarier Rälla skola

60

62

-2

60

62

-2

Brandskåp Slottsskolan

150

41

109

150

41

109

Rälla skola
Köping skola
Runstens förskola
Asfalt Åkerboskolan
Inventarier Gärdslösa skola

Vård omsorg

12 525

16 003

-3 478

8 800

9 920

-1 120

Näktergalen

2 500

3 262

-762

2 500

3 262

-762

Ekbacka hus 2

3 325

6 713

-3 388

0

1 032

-1 032
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Investeringsredovisning (tkr),
Ekbacka hus 6 plan 2

Utgifter sedan projektens
2 600

4 508

500

0

1 000

0

Ekbacka hus 6 plan 3
Återbruk Ölandslego

Varav: årets investeringar
-1 908

2 600

4 508

-1 908

500

500

0

500

1 000

1 000

0

1 000

Inventarier Ekbacka hus 1

120

0

120

120

0

120

Soldalen

480

106

374

480

106

374

Åkerbohemmet

575

342

233

575

342

233

Ekbacka

490

202

288

490

202

288

Brandlarm Höken

100

61

39

100

61

39

Strömgården

235

34

201

235

34

201

Laddning Ekbacka

400

581

-181

0

179

-179

Klädskåp Ekbacka

80

72

9

80

72

9

Inventarier Ekbacka 2+4

60

64

-4

60

64

-4

Möbler OFN

60

60

0

60

60

0

Affärsverksamhet

24 697

26 898

-2 201

24 526

26 727

-2 200

Hyreshus Rälla

16 500

18 897

-2 397

16 492

18 888

-2 397

Kvarngatan 25 B

250

211

39

250

211

39

Golv Sjöstugan

300

166

134

300

166

134

HSB lägenheter

350

99

252

350

99

252

Brygga Stora rör

750

789

-39

750

789

-39

Yttre hamn Borgholm

315

280

35

153

118

35

Yttre hamn Borgholm

5 942

6 065

-123

5 942

6 065

-123

100

71

29

100

71

29

Sjöräddning Böda
Räcke Kårehamn

0

151

-151

0

151

-151

190

169

21

190

169

21

3 179

3 271

-92

2 528

2 629

-101

284

333

-49

0

58

-58

Asfalt Sandvikshamn
Övrig verksamhet
Surfplattor
Stadshuset

45

0

45

45

0

45

Skylift

150

150

0

150

150

0

Stuprör

150

87

63

150

87

63

Brandväggar

490

382

108

490

382

108

Nätverk social

900

609

291

641

350

291

Laddning Höken

400

245

155

292

137

155

Extern webb

500

31

469

500

31

469

Office och programvaror

150

0

150

150

0

150

Drönare

60

0

60

60

0

60

Fastigheter

50

0

50

50

0

50

Finansiell leasing
S:a färdigställda projekt
Pågående projekt

0

1434

-1 434

0

1434

-1 434

84 162

86 805

-2 643

69 620

66 677

2 943

Beslutad

Ack. Utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

totalutgift
Affärsverksamhet

45 000

20 421

24 579

13 815

13 290

526

Byxelkroks hamn

45 000

20 421

24 579

13 815

13 290

526

S:a pågående projekt

45 000

20 421

24 579

13 815

13 290

526

129 163

107 227

21 936

83 435

79 967

3 468

S:a investeringsprojekt
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4.6 Noter
Noter (tkr)
Kommun
Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

2019-12-31

Koncern

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

176 024

197 041

355 077

349 152

kostnader i resultaträkningen

-46 897

-32 405

-46 897

-32 405

Summa verksamhetens intäkter

Justeras: poster som ej är hänförbara till
verksamhetens intäkter och verksamhetens

129 127

164 636

308 180

316 747

Försäljningsintäkter

21 983

21 226

21 983

21 226

Taxor och avgifter

23 692

21 912

23 692

21 912

Hyror och arrenden

17 967

18 045

17 967

18 045

Bidrag och ersättningar från staten

51 579

92 133

51 579

92 133

övriga bidrag och ersättningar
Försäljning av verksamhet
Försäljning av anläggningstillgångar
Summa verksamhetens intäkter

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

0

273

179 053

152 384

12 336

10 881

12 336

10 881

1 570

166

1 570

166

129 127

164 636

308 180

316 747

2019-12-31

2018-12-31

-855 353

2019-12-31

-848 408

2018-12-31

-977 393

-941 403

Justeras: poster som ej är hänförbara till
verksamhetens intäkter och verksamhetens
kostnader i resultaträkningen
Summa verksamhetens kostnader

74 739

55 236

74 739

55 236

-780 614

-793 172

-902 654

-886 167

Bidrag och transfereringar

-50 906

-37 567

-50 906

-37 567

Köp av huvudverksamhet

-82 035

-104 208

-82 035

-104 208

-468 576

-461 640

-468 576

-461 640

-59 432

-60 996

-59 432

-60 996

-125

-107

-239

-381

0

0

-1 959

-302

Övriga verksamhetskostnader

-119 540

-128 654

-239 507

-221 073

Summa verksamhetens kostnader

-780 614

-793 172

-902 654

-886 167

Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Finansiell revision
Skatt på åretsresultat

Not 3: Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

2019-12-31

2018-12-31

-26 656

2019-12-31

-23 684

2018-12-31

-65 499

-61 473

-9 226

0

-9 226

0

-35 882

-23 684

-74 725

-61 473

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

467 448

449 903

467 448

449 903

Korrigering av slutavräkning 2017; -351 kr per
inv (10 860 1 nov 2016)

0

-3 812

0

-3 812

Prognos slutavräkning 2018, -61 kr per inv
(10859 1 nov 2017)

0

-662

0

-662

-1 064

0

-1 064

0

Korrigering av slutavräkning 2018; -98 kr per
inv (10 859 1 nov 2017)
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Kommun
Prognos slutavräkning 2019, -430 kr per inv
(10890 1 nov 2018)
Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag

Koncern

-4 683

0

-4 683

0

461 701

445 429

461 701

445 429

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

147 799

146 759

147 799

146 759

3 354

3 345

3 354

3 345

7 647

3 067

7 647

3 067

-20 451

-9 132

-20 451

-9 132

Kostnadsutjämning LSS

19 883

14 949

19 883

14 949

Fastighetsavgift

50 078

49 385

50 078

49 385

5 910

10 861

5 910

10 861

214 220

219 234

214 220

219 234

Kostnadsutjämning

Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 6: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

14

24

14

123

Aktieutdelning

1 256

5 956

4 830

7 278

Borgensavgift

3 273

3 309

0

0

Summa finansiella intäkter

4 543

9 289

4 844

7 401

Not 7: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor

2019-12-31

Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar

2019-12-31

2018-12-31

-4 880

-4 023

-10 027

-10 162

0

0

0

0

-224

-100

-224

-100

-5 104

-4 123

-10 251

-10 262

Ränta pensionsskuld
Bankkostnader

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

0

0

5 411

5 411

Årets nyanskaffningar

0

0

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

5 411

5 411

Ingående avskrivningar

0

0

-2 297

-1 327

Åretsavskrivningar enligt plan

0

0

-1 045

-970

Avyttringar och utrangeringar

0

0

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

-3 342

-2 297

Utgående bokfört värde

0

0

2 069

3 114

Not 9: Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Mark
Ingående anskaffningsvärden

7 726

7 576

28 807

7 576

Årets nyanskaffningar

0

150

1 954

21 231

Avyttringar och utrangeringar

0

0

0

0

7 726

7 726

30 761

28 807

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
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Kommun

Koncern

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

0

0

0

0

7 726

7 726

30 761

28 807

755 607

723 768

1 093 709

1 047 585

76 197

31 839

88 475

48 817

9 524

0

18 129

0

Byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
Omklassificering
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Årets nedskrivning

0

0

-10 657

-2 693

841 328

755 607

1 189 656

1 093 709

-325 352

-306 630

-448 260

-418 917

-20 685

-18 722

-31 315

-29 343

-9 226

0

-9 226

0

Omklassificering

0

0

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

0

0

-355 263

-325 352

-488 801

-448 260

486 065

430 255

700 855

645 449

9 524

7 824

32 212

7 824

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
Omklassificering

0

1 700

0

24 388

-9 524

0

-18 129

0

0

9 524

14 083

32 212

493 791

447 505

745 699

706 468

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Not 10: Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
Omklassificering
Avyttringar och utrangeringar

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

133 625

130 878

912 182

900 471

2 335

2 747

55 255

34 861

0

0

0

0

0

0

0

-23 150

135 960

133 625

967 437

912 182

-122 092

-119 231

-453 774

-424 042

-3 628

-2 861

-29 770

-29 150

Årets nedskrivning

0

0

-516

0

Omklassificering

0

0

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

0

-582

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

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

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun

37

82

Kommun
Utgående ackumulerade avskrivningar

Koncern

-125 720

-122 092

-484 060

-453 774

Ingående balans

3 484

2 839

3 484

2 839

Årets nyanskaffning

1 435

2 746

1 435

2 746

Årets avskrivning

-2 342

-2 101

-2 342

-2 101

Utgående balans

2 577

3 484

2 577

3 484

12 817

15 017

485 953

461 892

Finansiell leasing

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

0

0

Övriga andelar

3 829

1 730

8 082

8 976

Kommuninvest

3 591

3 591

3 591

3 591

Redovisat värde vid årets slut

10 520

8 421

11 673

12 567

Summa anläggningstillgångar

517 128

470 943

1 245 394

1 184 041

Not 12: Fordringar

2019-12-31

2018-12-31

Kundfordringar

5 714

Ersättning för mervärdesskatt
Interimsfordringar proceedo
Interimsposter
Fordringar hos staten

Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank

2018-12-31

4 051

41 412

4 634

5 831

5 437

6 709

7 855

13 429

7 855

13 429

95 617

102 342

110 005

125 418

1 053

1 280

1 182

3 999

0

0

0

0

1 066

300

6 896

3 227

115 939

127 233

172 786

193 872

Slutavräkning
Övriga fordringar

2019-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

41 090

2018-12-31

Likvida medel

12

13

24

13

Handkassor

70

86

72

86

21 135

77 380

84 530

121 952

361

357

361

357

21 578

77 836

84 987

122 408

Bankkonto
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Ingående eget kapital

-262 752

Byte av redovisningsprincip
Periodens /årets resultat
Utgående eget kapital

Not 15: Avsättning för pensioner

-251 166

-365 840

-340 953

0

6 022

0

6 022

12 007

-17 608

-1 315

-30 909

-250 745

-262 752

-367 155

-365 840

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Avsättningen
Ingående avsättning
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Kommun
Pensionsutbetalningar

Koncern

-1 107

-1 049

-1 425

-1 072

Nyintjänad pension

398

851

358

959

Ränte- och basbeloppsuppräkning

483

296

489

299

Förändring av löneskatten

153

68

140

89

0

0

0

0

858

182

3 067

2 087

19 757

18 972

21 601

21 169

99%

99%

99%

99%

Pensioner och liknande

7 503

8 019

8 987

9 787

Övriga pensioner och liknande

7 021

6 422

7 021

6 422

Särskild avtalspension, visstidspension mm

1 376

827

1 376

827

15 900

15 268

17 384

17 036

3 857

3 704

4 217

4 133

19 757

18 972

21 601

21 169

4

4

4

4

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning

Aktualiseringsgrad

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Not 16: Andra avsättningar

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Ingående avsättning

0

0

36 643

37 262

Årets avsättning

0

0

-1 000

-619

Utgående avsättning

0

0

35 643

36 643

Ingående avsättning

0

0

6 946

6 067

Årets avsättning

0

0

1 984

1 584

Under året ianspråktagna belopp

0

0

-117

-705

Utgående avsättning

0

0

8 813

6 946

Ingående avsättning

0

0

599

0

Årets avsättning

0

0

-144

599

Utgående avsättning

0

0

455

599

44 911

44 188

Sluttäckning deponier

Återbetalning friskolor 2015-2018

Summa andra avsättningar

Not 17: Långfristiga skulder
Ingående låneskuld

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

255 400

259 334

736 650

755 864

Nyupplåningar under året

0

0

0

0

Årets amortering

0

-3 934

-6 970

-19 214

255 400

255 400

729 681

736 650

Utgående låneskuld
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Kommun

Koncern

Långfristiga skulder
Kommuninvest

255 400

255 400

0

0

Långfristig skuld finansiell leasing

1 350

1 786

1 350

1 786

Skuld investeringsbidrag

6 924

7 085

6 924

7 085

0

0

128 920

122 063

Summa

263 674

264 271

137 194

130 934

Summa långfristiga skulder

263 674

264 271

866 875

867 584

Genomsnittlig ränta

0,57%

0,62%

0,57%

0,62%

Genomsnittlig räntebindningstid

0,77 år

0,80 år

0,77 år

0,80 år

1 år

75%

67%

75%

67%

2-3 år

15%

18%

15%

18%

3-5 år

10%

15%

10%

15%

Periodiserade anslutningsavgifter

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom:

Not 18: Kortfristiga skulder

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Semesterlöneskuld

25 831

25 580

28 612

28 353

Interimsposter

28 561

31 344

59 833

56 447

7 420

7 154

7 420

7 595

Pensioner, individuell

14 924

16 241

16 762

17 440

Leverantörsskulder

20 819

27 096

40 514

45 136

8 620

8 662

9 723

9 315

0

0

0

0

Kortfristig skuld till staten

5 747

4 474

6 383

5 045

Övriga kortfristiga skulder

5 062

5 378

33 740

32 020

Källskatt

Arbetsgivaravgift
Skulder till Staten

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
Summa

Not 19: Borgensåtaganden m m

598

522

940

940

2 888

3 566

2 888

3 566

120 470

130 017

206 814

205 857

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Borgholm Energi AB

485 400

484 619

0

0

Summa

485 400

484 619

0

0

176 870

179 630

180 843

183 784

42 909

43 578

43 873

44 586

219 779

223 208

224 716

228 370

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

Ansvarsförbindelsen

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

Koncern

Pensionsstiftelses förmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse

223 208

226 831

228 370

231 823

122

5 043

133

4 864

5 558

3 371

5 688

3 389

0

0

0

0

1 399

-1 337

1 357

-865

-9 839

-9 993

-10 109

-10 112

-669

-707

-722

-729

219 779

223 208

224 716

228 370

99%

99%

99%

99%

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

Aktualiseringsgrad

Not 20: Leasing

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Finansiell leasing bilar
Totala leasingavgifter

5 582

4 999

9 710

10 633

Nuvärde minimileasingavgifter

2 576

3 484

2 576

3 484

Därav förfall inom 1 år

2 888

3 566

2 898

5 875

Därav förfall inom 1-5 år

1 350

1 786

1 653

5 110

Not 21: Kommuninvest
Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304
kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816 930 987 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 817 496 237 kronor.
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4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland
annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet.
I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i
Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget
kapital och en marginell minskning i soliditet.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och i kassaflödesanalys.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger
1,0 mkr.

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos
cirkulär 19:59 i enlighet med rekommendation R2.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period
uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

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

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



Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller
återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller
anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.
Under 2019 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då
huvudbyggnaden på Åkerboskolan brann ner i augusti skrevs denna del ned med 9,2 mkr.
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Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är
beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av R10.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för
tillgångskategorin är väsentligt.

Koncernredovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen
har minst tio procent inflytande. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar
framgår av figur under kapitel 2.3
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna
kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av
dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar
den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen
respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats.
Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen
fördelats på uppskjuten skatt 21,4 procent och eget kapital 78,6 procent.
Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala
redovisningslagens räkenskapsscheman är följande:



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

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen,
Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i
redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens
redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga
skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.
Borgholm Energi AB gör VA redovisning enligt vattentjänstlagen. Denna finns att läsa på
Borgholm Energi ABs hemsida.

4.8 Koncernredovisning
Kalmarsunds gymnasieförbund
Verksamhet
Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995.
Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal
vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.
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Ordförande för Kalmarsunds gymnasieförbund är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande
är Björn Andreen (M). Förbundschef är Joachim Håkansson.

Viktiga händelser





En utredning är genomförd och som påvisar att förbundet i förhållande till riket
har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och per invånare.
Gymnasieförbundet har även högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samtliga
utbildningsförbund i Sverige.
Förbundet har haft dialogmöten med medlemskommunerna om ytterligare en
permanent nivåhöjning av medlemsbidraget.
Gymnasieförbundet har infört anställningsstopp sedan januari månad 2019.

Ekonomisk analys
Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 2019 uppgår till 6,7 mkr.
Förbundet gick in i året 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr. Detta
innebar att förbundet redan under hösten 2018 började jobba med en åtgärdsplan för att
anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna under 2019. Åtgärder
har genomgåtts inom samtliga verksamheter och med ett anställningsstopp sedan januari
2019. Interkommunal ersättning visar på ett positivt resultat i förhållande till budget då
alltfler elever väljer en av förbundets skolor.

Kalmarsunds gymnasieförbund
(tkr)

Bokslut 2018

Budget 2019

Bokslut 2019

Verksamhetens
intäkter

128 777

150 461

142 309

Verksamhetens
kostnader

-602 219

-617 767

-600 950

-4 293

-4 697

-7 015

-477 735

-472 203

-465 657

Finansnetto

457 066

472 668

472358

Årets resultat

-20 670

464

6 700

Balansomslutning

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

168 164

214 310

Investeringar

4 564

12 564

Soliditet (%)

22%

27%

Framtid
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna,
vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt
befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med
en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028.
År 2020 forsätter återställning av 2018 års negativa resultat vilket innebär att förbundet
måste skapa yterliggare marginaler än bara ett positivt resultat.
En annan ekonomisk utmaning under kommande perioder är pensionskostnaderna för
lärarlönesatsningar. Förstelärarreformen täcker själva löneökningarna men inte ökningen
av pensionskostnader.
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Borgholm Energi Elnät AB
Verksamhet
Borgholm Energi Elnät AB är ett kommunägt bolag som producerar och levererar vatten,
el, värme, skolmat och mat till äldreboenden. Bolaget sköter även gator och parker samt
tar hand om hushållens avfall och avlopp. I ansvaret ingår också att sköta lokalvård i
kommunens fastigheter samt att, via de egna fastigheterna, erbjuda företag att hyra
lokaler för sin verksamhet.
Koncernen Borgholm Energi har ca 12 000 kunder, där många är kunder inom flera av
verksamhetsområdena, och en omsättning på ca 200 mkr. Antal anställda uppgår till drygt
100 personer.
Borgholm Energi Elnät ägs av Borgholms kommun och ett antal enskilda personer.
Kommunen är dominerande ägare med 99,36 procent av rösterna. Borgholm Energi AB
är i sin tur helägt av Borgholm Energi Elnät AB, som har 30 000 aktier i bolaget.

Viktiga händelser
Skattefinansierat
I november togs beslutet att bolagets skattefinansierade verksamheter från årsskiftet ska
övergå i kommunal regi. Arbetet med övergången sattes igång i och med att beslutet togs.
Taxefinansierat
Under året genomfördes en undersökning av nöjd kund index (NKI). Borgholm Energi
fick som bolag betyget Väl godkänd. Totalt placerade sig bolaget på plats nr 14 i landet
av de 70 talet företag som deltog i denna undersökning.
Ny styrelse tillsattes vid årsstämman 2019-03-27. Den nya styrelsen och bolagets
verksamhetschefer genomförde under juni månad strategidagar där verksamheternas
förutsättningar och kommande utmaningar belystes. Resultatet av dessa dagar utgjorde
grunden i Borgholm Energis affärsplan som beslutades i december. Affärsplanen kommer
att vara en av de viktigaste grundpelarna i utvecklingen av Borgholm Energis samtliga
verksamheter.
Renhållningsordning beslutades 2019-12-09. Renhållningsordningen är resultatet av ett
omfattande arbete i samverkan mellan politiker och tjänstemän. Renhållningsordningen
med dess riktlinjer för miljöarbetet i kommunen är ett av de viktigaste styrdokumenten
för verksamheten Återvinning och avfall.
I samverkan med Kalmar Energi, Ålem Energi samt Oskarshamn Energi har underlag
inför samt uppstart av upphandling gällande nästa generations elmätare och
mätinsamlingssystem genomförts. Upphandlingen förväntas slutföras under februari
2020, installation av nya mätare är planerat att påbörjas under 2020.

Ekonomisk analys
Skattefinansierat
Gata/park Med avseende av minskade hamnintäkter för Borgholms hamn och trots
minskad bemanning överskrider verksamheten årets budget.
Kosten Verksamheten kommer att överskrida årets budget, främst beroende på ökade
livsmedelskostnader samt ett ökat uttag av timanställda.
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Taxefinansierat
Aktieinnehav i Bixia AB har avyttrats till en summa av 7 424 tkr.
Återvinning och avfall Fortlöpande genomgång av taxemodeller. Totalkostnaden för
avfallshanteringen minskade jämfört med 2018, vilket främst tydliggjordes under
senhösten..
Vatten och avlopp Ökade driftskostnader för undersökning och underhåll av ledningsnät
under hösten.
Egen fastighetsförvaltning/bostäder Trots extraordinära kostnader på 400 tkr gör
verksamheten ett positivt resultat på 660 tkr.
Fjärrvärme Lägre kostnader för flisinköp för året gör att årets budget överträffas. Lägre
intäkter i december beroende på det milda vädret.
Vindkraft Högre ersättning för producerad energi, håller året ut sedan sänkta
prissäkringsnivåer.
Elnät Följer budget, har erhållit koncernbidrag för att täcka den kommande
aktieutdelningen.

Borgholm Energi Elnät AB
(tkr)

Bokslut 2018

Budget 2019

Bokslut 2019

Verksamhetens
intäkter

228 806

206 059

219 299

Verksamhetens
kostnader

-167 267

-150 696

-161 265

-36 726

-37 784

-37 396

Verksamhetens
nettokostnad

24 813

17 579

20 638

Finansnetto

-9 376

-9 629

-3 640

Årets resultat

15 437

7 950

16 998

Avskrivningar

Balansomslutning

806 734

Investeringar

67 433

Soliditet

12,3%

830 743
94 980

62 354
13,9%

Framtid
Arbetet har påbörjats för att föra över samtliga skattefinansierade verksamheter till
kommunen.
Taxefinansierat
Elnät Intäktstak, effektiviseringskrav, kvalitetsavdrag. Möjligheten att få en avkastning
på verksamhetens kapital begränsas av myndigheternas reglering samt lagstiftning.
Reglering av verksamheten sker i fyra årsperioder. Risk för under/överdebitering och
mindre marginaler ställer högre krav på uppföljning och prognoser.
Kända förutsättningar är att tidigare års underdebitering kommer att få räknas in i elnäts
intäktsram under kommande regleringsperioder 2020-2023 samt 2024-2027,
förutsättningen är dock att intäkterna går till investeringar. Ytterligare förutsättningar är
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att det enbart är summan av investeringarna som överstiger 1 % av elnätsanläggningens
icke åldersjusterade nyanskaffningsvärde som får tillgodoräknas samt att 25 % av
finansieringen måste ske med andra medel. Borgholm Energi har kommande fyra år
investeringar planerade på 26 mnkr, utbyte av mätinsamlingssystem och mätare står för
den största delen av dessa. Dessa investeringar medför en möjlighet att utöka vår intäkt
med de 18 mnkr som underdebiterats från regleringsperioden 2012-2015 under
kommande 2 regleringsperioder
Vatten och avlopp Ny lagstiftning samt nya tolkningar befintlig lagstiftning kan förändra
förutsättningarna för att fortsatt utveckla VA-tjänsterna och dess infrastuktur. Detta gäller
för samtliga VA-organisationer i Sverige. Under början av 2020 förväntas Mark och
miljööverdomstolen lämna domslut i frågan gällande anslutningsplikt för vatten. Ett
liknande fall i Varberg gällande anslutningsplikt för spillvatten är också under prövning.
Avgiftskyldighet samt anslutningsplikt inom verksamhetsområde är en fråga som vid
förändring skulle ha stor påverkan på vår verksamhet. Tekniska förutsättningar samt
ekonomisk bärighet i framtida projekt kommer att stå inför stora utmaningar om den
kollektiva lösningen helt eller delvis löses upp. Många pågående projekteringar bl.a.
Kårehamn, Djupvik-Lofta E4, Byxelkrok-Böda, förnyelseprojekt av VA nät,
mätinsamlingsprojekt.
Återvinning och avfall Verksamheten ska arbeta med aktiviteterna som utgår från målen
i avfallsplanen, till exempel översyn av insamlingssystemet för hushållsavfall.
Verksamheten ska titta på andra lämpliga verksamhetsspecifika mål, till exempel
nettofossilfri verksamhet. Samråd kommer att starta under hösten med aktörer som
planerar att söka tillstånd för framtida fastighetsnära förpackningsinsamling. Fortsatt
utveckling av återvinningscentralerna.
Vindkraft Från 2020 kommer prissäkringsnivåerna att sänkas, vilket kan påverka
resultatnivån jämfört med 2019.

Ölands Kommunalförbund
Verksamhet
Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och
Mörbylånga. Kommunalförbundet bildades 1970 och har således varit verksamt i 49 år.
Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från
kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna
ingår. Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för
Ölands Turistbyrå.

Viktiga händelser





Turistorganisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget
krävs att förtroende och tillit byggs upp mellan organisationen och det lokala
näringslivet.
Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att
ställning måste tas till hur nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst
hanteras.
Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt inom cykelprojektet fyr till
fyr. Sträckorna är belägna i de södra delarna av Öland.
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Ekonomisk analys
Ölands kommunalförbund (tkr)
(tkr)

Bokslut 2018

Budget 2019

Bokslut 2020

Verksamhetens
intäkter

22 494

34 587

21 439

Verksamhetens
kostnader

-57 693

-71 382

-59 734

-2 227

-2 800

-2441

-37 426

-39 595

-40 736

38 092

40 089

40 074

666

494

-662

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnad

Finansnetto
Årets resultat

Balansomslutning

30 959

29 426

4 704

1 100

29%

28%

Investeringar
Soliditet

Framtid


Banden mellan turistorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i
respektive kommun behöver stärkas. Även samarbetet med Region Kalmar och
Destination Kalmar behöver fördjupas.



Troliga framtida klimatscenarior och extremväder kommer bli mer vanliga i
framtiden. Vilket leder till en utökad samverkan och samordning mellan de olika
räddningstjänsterna i Kalmar län.



Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli
nationellcykelled. Om ansökan beviljas så kommer Öland att bli led nummer tre
efter Kattegattleden och Sydostleden.
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av
ärenden i kommunfullmäktige.
Budgetram 2019

159 549 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall

Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr. Fastigheter, IT-avdelningen och planoch byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar till förvaltningens
avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. Högre kostnader
inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för VA-avgifter och
obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan.
Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och
utrustning.
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro.

Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning
I Borgholms kommun har ett intensivt förberedelsearbete pågått inför våren och
sommarens många besökare. 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.
Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en
myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret,
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till
socialnämnden.
Principbeslut togs även om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB
under 2020 medan ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen under året.

Viktiga händelser under året
Lekskeppet och lekutrustningen i Bäckmanska parken har varit uppskattat för såväl
kommunens barnfamiljer, förskolor som besökare. Den nya aktivitetsparken och
lekplatsen i Löttorp har under året blivit klara och används flitigt av både bofasta och
besökare.
Upprustningen av Borgholm och Byxelkroks hamn har pågått under året. Ny
toalettanläggning är upphandlad med placering vid Sjötorget i Borgholm. Ansvaret för
hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren.
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Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och inflyttning den 31
augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda.
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.
Utvärdering för beslut om markanvisning för nytt äldreboende vid Ekbacka pågår.
Parallellt 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. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och
utrustning. Ersättningslokalerna är klara och slutbesiktigade och verksamheten planerar
flytta in i mitten av september. Löpande kontakt och avstämning sker med
försäkringsbolaget.
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 - Kulturplan Borgholms kommun -2020. Vision
för kulturpolitiken i Borgholms kommun "Borgholm ska vara en levande kulturkommun
året om. Kommunmedborgarna ska vara stolta över sin bygd och genom kulturen
inspirera varandra till utveckling, idéer och engagemang.
Det har arbetats fram en handlingsplan för att förbättra Näringslivsklimatet i kommunen.
I mars implementerades Proceedo, ett inköps- och fakturahanteringssystem. Systemet
används i samtliga verksamheter för inköp av varor samt för all fakturahantering inom
kommunen. I och med implementeringen av systemet har ett arbete gjorts med att öka
antalet e-fakturor som under december når 80 %.
Borgholms kommun har varit delaktig i SKRs projekt "Resursfördelning med fokus på
prislappar" som riktar sig mot mindre norrlandskommuner. Internt i kommunen fortsätter
arbetet med att förbättra budgetprocessen bland annat genom att skapa bra underlag för
beslutsfattarna och öka möjlighet till delaktighet och politiska prioriteringar.
Borgholms kommun medverkar i ett utvecklingsprojekt, tillsammans med Sveriges
kommuner och Regioner (SKR) och ett antal norrlandskommuner, som omfattar att
utveckla budgetprocessen för små kommuner. Projektet pågår till hösten 2020.

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr under perioden.










Kommunfullmäktige har högre kostnader för arvoden än budgeterat.
Avvikelsen inom gata, park och hamnar avser extrabeställningar som kommunen
har beställt och som inte ingår i ordinarie avtal.
Fritidsverksamheten har haft lägre intäkter än budgeterat samt högre kostnad för
badhusavtalet i och med indexuppräkning.
Högre kostnader för kommunens fastighetsförvaltning beror på införande av ny
debiteringsmodell för VA, så kallade lägenhetsekvivalenter, högre kostnad för
fjärrvärme än budgeterat, differens i elpris, samt att internhyra för köken inte
kommer att fördelas ut under innevarande år.
Hyra av fastigheten Kamelen för socialförvaltning och arbetsförmedling ger för
året ett underskott. Avtalet är uppsagt och upphör vid årsskiftet.
Arbetsförmedlingen betalar sin del av hyra året ut och har därefter valt att inte
hyra lokaler i kommunen för bokade besök.
Inom kommunledning är det en tjänst som inte är budgeterad.
Negativ budgetavvikelse på administrationen beror av högre driftskostnader än
budgeterat för bland annat konsulttimmar kopplade till IT-system, posthantering
och andra administrativa tjänster. Överskott återfinns vad gäller
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personalkostnader på grund av sjukskrivningar. Servicecenter visar nästintill en
budget i balans.
Tillväxteneheten har haft vakanta tjänster under perioden samt inte debiterats för
interna kostnader från bygg- och planenheten.
Ekonomiavdelningen har under året haft lägre personalkostnader än budgeterat
samt lägre kostnader för försäkringar och implementering av e-handelssystem.
HR-avdelningen har generellt lägre kostnader än budgeterat, exempelvis inom
annonseringskostnader för rekrytering, personalutbildning och övergripande
personalutbildning.
IT-avdelningens underskott beror främst på ökade kostnader för licenser samt
underhållsavtal.
Interna intäkter är inte redovisade på plan- och bygg, vilket är förklaringen till
den negativa budgetavvikelsen. Överföring av dessa medel kommer inte att
göras. Vidare återfinns överskott på externa intäkter kopplade till större
planprojekt och överskott kopplat till personal.
Miljöenheten visar på en positiv budgetavvikelse beroende av högre intäkter för
perioden än budgeterat. Den nya lagen gällande tobak ger ytterligare intäkter som
inte var beräknat inför budget 2019.
Underskottet på bostadsanpassningen beror av högre kostnader för
bostadsanpassningsuppdrag än beräknat under perioden.

Ekonomisk sammanställning ansvar
Budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

846

1 187

-341

76 979

77 306

-327

1

198

-197

16 199

16 538

-339

7 523

7 720

-198

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1011

Samlastning

1012

Gata, park och
hamnar

1013

Fritid

1015

Fastigheter

-1 363

-57

-1 306

1016

Fastighetsfunktion

15 242

15 618

-375

1100

Kommunstab

6 010

6 760

-750

1101

Administration

5 937

6 079

-143

1102

Servicecenter

1 639

1 721

-82

1105

Tillväxtenhet

8 580

7 038

2 002

1110

Ekonomiavdelning

7 449

6 904

544

1112

IT- avdelning

1 491

2 452

-960

1120

HR-avdelning

8 188

6 678

1 510

1130

Plan- och byggenhet

695

1 678

-983

1135

Miljöenhet

3 017

2 520

497

1139

Bostadsanpassning

1 522

2 054

-532

1200

Sommarlovsaktiviteter

0

-2

2

1203

Lovaktiviteter

0

-7

7

159 954

162 385

-1 971

Summa
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Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål,
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv.
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet.
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet,
inflytande och lika möjligheter.
Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig
Nöjd inflytandeindex visar 44 för Borgholms kommun jämför med 39 för riket.
Kommunen arbetar vidare med handlingsplan som togs efter satsningen "förenkla helt
enkelt" och näringslivsstrategin. Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt
även framtagandet av app för hänvisning. Utveckling av servicecenter, administrationen
och e-tjänster har genomförts under året. Ny webbplats liksom fler e-tjänster kommer
lanseras under nästkommande år vilket ytterligare kommer förbättra kommunikationen
med medborgarna.
Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling
Målet anses vara uppnått. Detta baseras på att SCBs medborgarundersökning som visar
att NII (nöjd inflytande index) ligger över riksgenomsnittet (44 jmf 39 för riket). Av
mätta parametrar är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra medborgarnas
nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga mätta parametrar.
Riktlinje för medborgardialog har fastställts under hösten 2019.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Nöjd-Inflytande-Index

39

44

Hur god är kommunens webinformation till medborgarna

80

70

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

60

50

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet
Under 2019 har vi haft 6,2 nystartade företag per 1000 invånare. Målvärdet var 5,2.

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

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun

53

98

Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av
företagsklimatet
Målet är inte uppnått, vid mätning utförd i början på 2019 ligger vi på plats 261. Under
2019 har en handlingsplan för bättre företagsklimat beslutats. handlingsplanen innehåller
13 aktiviteter som är kopplade till två strategier



Förbättrat bemötande och service till våra företag
Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 3 i jämförelse med kommuner med
dominerande säsongsvariationer i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet
Under 2019 var Borgholms kommun på plats 15. En handlingsplan är upprättad och
beslutad, aktiviteter är igång. Samtliga aktiviteter bottnar i två strategier



Förbättrat bemötande och service till våra företag
Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKRs undersökning av
myndighetsverksamheten.
Målet anses vara delvis uppnått. Resultat och ranking avseende 2019 presenteras i mitten
av april 2020. Jämfört med 2018 så har Borgholms kommun ett förbättrat omdöme inom
samtliga områden förutom brand.
Inom serveringstillstånd var Borgholms kommun på plats 14 under 2018 vilket till stor
del bygger på kundkommunikation. Under hösten genomfördes det övningar i
kundbemötande samt en inspirationsföreläsning i "arbetsglädje" som en del i
kundbemötande.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

5,2

6,2

100

103

Ska vara bland de 200 bästa inom svenskt näringslivs ranking
inom det lokala företagsklimatet

200

261

Sammanfattande omdöme om kommunens service för
företagen (NKI)

70

74

Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i
kommunen
Utföra 100 företagsbesök under 2019

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva,
verka och bo i hela kommunen året runt.
Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra
servicefunktioner
Målet är delvis uppnått. Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever medborgarna att
kontaktmöjligheterna är goda, 60 jämfört med 48 för riket och information får också ett
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godkänt resultat 56 jämfört med 53 för riket. Nöjd medborgarindex (NMI) mäter bland
annat bemötande och tillgänglighet och här får kommunen också ett bra omdöme 59
jämfört med 55 för riket. Arbetet med digitalisering har inte utvecklats i den takt som
beslutats utan förväntas få effekt först under 2020.
Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare
Målet anses vara delvis uppnått. Utbyggnaden av fiber pågår och i Borgholms tätort var
det färdigställt innan halvårsskiftet. Parallellt pågår utbyggnaden av fiber i sin slutfas i
övriga delar av kommunen. Arbetet fortsätter under 2020.
Nyckeltal
Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på enkel fråga
Andel ärenden som inkommer via e-tjänst
Minst 75 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta
sig till fiber.

Målvärde

Utfall

50

40

50 %

30 %

75 %

50 %

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna bidrar till utveckling
Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och
personlig utveckling
Målet är delvis uppnått, Sjukfrånvaron är fortsatt för hög.
Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2019-2021 är framtagen. Arbetet är långsiktigt och
full effekt förväntas uppnås först under 2021.
Den mindre medarbetarundersökningen är genomförd och arbetet med verksamheternas
handlingsplaner pågår. Både medarbetarindex såväl som ledarindex är på samma nivå
som föregående år. Här kan nämnas att omsättningen på chefer har varit hög vilket kan ha
påverkat svaren.
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare,
bland annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i
arbetet. Friskvårdsbidrag finns för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal
hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en
tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Andel tjänster som annonseras inom
kommunledningsförvaltningen är på 100 %

100 %

100 %

Andel verksamheter som har mål och handlingsplan avseende
jämställdhet och mångfald.

100 %

100 %

Förbättra Medarbetarindex mot fg mätning

Lika

Förbättra Ledar-index mot fg mätning

Lika
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Nyckeltal
Kommunens totala sjukfrånvaro

Målvärde

Utfall

5%

7,6 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig
organisation
Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig
Målet anses vara delvis uppnått. Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt
effektivisera verksamheten pågår. Utbildningar av chefer kopplat till mål-, resultat- och
löneprocessen är planerad till september 2019. I samarbete med SKR arbetar Borgholms
kommun med att förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt
budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På flertalet
enheter pågår genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och
ändamålsenligt.
Nyckeltal
Varje medarbetare ska ha haft mål- resultat och lönedialog med
tillhörande utvecklingsplan
Kartlaggning av kommunens processer

Målvärde

Utfall

100 %

97,5 %

10

4

E-blomlådan, förbättring mot fg år

Oförändrat

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en
ansvarsfull samhällsutveckling.
Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen
Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till eldrivna fordon. Under
2019 levereras 6 st nya elbilar som ersätter tidigare dieseldrivna fordon. Även
laddhybrider har införskaffats i syfte att minska användningen av fossila bränslen.
Borgholms kommun klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och
hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett
förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens
verksamheter. Vi arbetar också för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed
avsättning för lokal biogasproduktion.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Andel flygresor i förhållande till annat res-sätt.
Andel miljöbilar
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Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmarker och
ängsmarker
Baltic Blue Growth och de sammankopplade LOVA-projekten slutredovisades i maj och
avvaktar slututbetalning. Kompletteringar är insända enligt begäran angående LONAprojekten. Inledande möten och diskussioner om LOVA LRF "från strategi till åtgärd."
Områden är utpekade för vidare utredning i LONA.
VA-planens arbetsversion (inte den antagna 2013) innehåller ett utökat avsnitt om
dagvattenhantering, inklusive en påbörjad policy gällande dagvatten. Den nya versionen
av VA-planen planeras vara klar samtidigt som den nya översiktsplanen.
Arbete pågår att hitta lämpliga områden för dagvatten-hantering i tätbebyggt område.
Områdena illustreras och beskrivs i VA-planens dagvattenavdelning. Anläggning eller
projektering är påbörjad på flera platser, (Lilla Triangeln, Tallen och Göta-Frejaområdet). Fokus främst på Borgholm-Köpingsvik men även Löttorp.
Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter
Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i
energieffektiv teknik inom värme, ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de
riktvärden som minst anges i Boverkets byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad
silver). Kommunen kommer hösten 2019 att delta i EU-projektet ANM- Öland med
målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad
energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler. Under 2019
har ytterligare laddstationer för kommunens elbilar installerats inom ramen för
"Klimatklivet". Prognosen för helåret är att målet kommer vara fortsatt uppnått.
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt
Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen
inom IFO fortsätter att öka, 85 % jämfört med 80 % under 2017. I övrigt ligger även
förskolan över standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg
uppvisar mindre avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med
utgångspunkt från tekniska ramar, d.v.s. vad verksamheten borde kosta utifrån demografi
mm.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Andel våtmarker och ängsmarker bibehålls eller ökar
Minskad energianvändningen
Referenskostnad för verksamheter inom kommunstyrelsens
område
Ökad avtalstrohet jämfört med föregående år
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Personaluppföljning
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under december 2019 är 78,9 årsarbetare, jämfört
med 45,9 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av beslutad
omorganisation samt återbesättning av vakanta tjänster.

Arbetad tid

Jan

Feb

Antal
årsarbetare
2018

116,4

74,8

Antal
årsarbetare
2019

101,3

97,3

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

84,2

80,8

87,3

79,4

57,3

64,7

62,9

66,8

65,1

45,9

102,6

99,2

105,3

93,3

88,3

98,3

107,2

117,1

104,5

78,9

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2019 samt för 2018. Antal
övertidstimmar för perioden är 16 jämfört med 91 timmar för övertid föregående år.
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Arbetad tid
Övertid 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

25

22

30

17

24

55

27

38

24

29

91

11

2

29

74

45

41

69

8

9

9

2

Fyllnadstid 2018
Övertid 2019

10

Fyllnadstid 2019

43

47

9

5

7

10
13

4

7

18

16

4

0

Sjukfrånvaron går ner något jämfört med föregående månader. Trots detta är nivån högre
än december 2018, 4,38 jämfört med 3,71.

Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Sjukfrånvaro 2018

4,36

6,58

4,42

3,46

2,04

2,67

2,17

2,56

3,97

6,44

4,38

3,71

Sjukfrånvaro 2019

4,75

4,84

4,11

3,91

4,39

3,48

4,38

5,31

7,18

5,25

6,30

4,38

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.
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 energiförsörjningsoch energieffektiviseringsprojekt Active Network Management For All
(ANM4L). Projektgruppen har haft ett två inledande möten med målsättning att
ta fram lämpliga avgränsningar. Officiell projektstart med arbetsnamnet ANMÖland, kommer att ske i januari 2020. Medarbetare i fastighetsavdelningen och
Borgholm Elnät kommer att delta.
I projekt nybyggnation Åkerboskolan bildades en projektgrupp med uppdrag att i
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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.
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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Bilaga 2 - Socialnämnden
Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stödboende och
arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare
som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.
Budgetram 2019

310 762 tkr

Ordförande

Lars Ljung (S)

Förvaltningschef

Anna Hasselbom Trofast

Sammanställning
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr varav
12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige
beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr.
Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna
har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom
Individ- och familjeomsorgen.
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver
är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv.

Analys av verksamheten
Äldreomsorg








Alla enheter har under året gått in i heltid som norm och implementering av
samplanering samt resursturer är ständigt pågående. Analys av obokade
personalresurser sker löpande.
Enheterna erbjuder omsorgstagarna aktiviteter som högläsning, bingo,
handmassage, bakning, promenader med mera. Tillsammans med andra aktörer
har det genomförts grillning, tillagning av kroppkakor samt veteranbilsträff.
Enhetscheferna har tillsammans med verksamhetschef haft grupputveckling
under två halvdagar med syfte att sträva mot samma mål med fokus på
personcentrerad omsorg. Detta innebär att omsorgen ska utgå ifrån individens
behov.
Utbildningssatsning gällande målformulering, genomförandeplaner samt
dokumentation startades upp under slutet på året. Heldagsutbildning för chefer,
dokumentationsombud samt handläggare och en kortare utbildning för övrig
personal har genomförts. Satsningen fortlöper med stöd från utvecklingsledare.
Ekonomin har varit i fokus under året och verksamheten har budget i balans för
2019.

Hälso- och sjukvård


Under året har samverkan med Region Kalmar gällande gemensamt
journalsystem påbörjats. Detta görs för att öka patientsäkerheten och innebär att
regionen och kommunen har tillgång till samma information vilket också ger
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möjlighet till effektivare vård.
Planer för att vidareutveckla Hemsjukhuset tillsammans med Hälsocentralen
pågår i form av hälsosamtal som ska utföras av arbetsterapeut och sjuksköterska.
Utvecklingen ska bidra till ett förebyggande arbetssätt som ger individerna
möjlighet att klara sig själva hemma en längre period.
Lokala förtydligande av förskrivningsanvisningarna är framtagna och beslutade i
socialnämnden vilket ger en tydlighet och likvärdig bedömning hos
rehabpersonalen.

Omsorg om funktionsnedsatta














Under året har två nya biståndshandläggare, en enhetschef och en central
planerare påbörjat sina tjänster inom omsorgen om funktionsnedsatta.
Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har
flyttats till andra gruppbostäder.
Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter.
Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten.
En extern LSS placering har avslutats under året.
Utbildning har genomförts för biståndshandläggare, dokumentationsombud och
chefer med fokus på målsättning och dokumentation i biståndsbeslut och
genomförandeplaner.
Boendestödet har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka och har
implementerat LapsCare som planeringsverktyg för sin verksamhet samt börjat
arbeta med mobilitet.
Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn inom boendestödet vilket ledde till flera
åtgärder i förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet.
Träffpunkt för pensionerade brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta har
startats upp under året.
Implementering av Heltid som norm har påbörjats inom omsorgen om
funktionsnedsatta.
Under juni genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) planerat
tillsynsbesök på två av våra gruppbostäder. Inspektörerna intervjuade brukare,
personal, enhetschefer, socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef, socialchef
och politiker i arbetsutskottet samt inhämtade enkätsvar från godemän till brukare
på respektive gruppbostad. Återkopplingen från IVO var övervägande positiv
men det finns även förbättringsområden som identifierades på berörda
gruppbostäder.
Framtagande av resursfördelningsmodell för gruppbostad för att fördela resurser
enligt brukarnas behov har genomförts under året.
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Individ- och familjeomsorg










Rutiner har skapats, i samverkan mellan myndighet och öppenvård, för
ärendegången och för registrering i Procapita. Dessa kommer att implementeras i
grupperna barn och familj, vuxen och försörjningsstöd och stöd och insatser.
En omfördelning av funktioner inom gruppen har gjorts utifrån den aktuella
bemanningen. Den största skillnaden är att familjerättsliga utredningar kommer
att fördelas på alla handläggare. En förändring som har skett gällande
familjehemssekreterarna är att numera är det en person som arbetar 100% med
familjehemsarbetet. Det har varit svårt att utföra allt det arbete som krävs för att
målet kring familjehem ska nås. Det finns flera familjehem som väntar på att bli
utredda, även kontaktfamiljer och kontaktpersoner väntar på utredning.
Enheten för försörjningsstöd tillhör från och med hösten 2019
arbetsmarknadsenheten för att få ett bättre samarbete.
Arbetsmarknadsenheten är sedan december en ny enhet och byter namn till Stöd
och Arbete. I enheten ingår försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, mottagning
av nyanlända, samhällsorientering, feriejobb samt grupp- och individstärkande
aktiviteter.
Pontibus är ett samarbete med flera aktörer för att få individer som är långt från
arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Under året har 32 deltagare varit
inskrivna och hälften av deltagarna har gått vidare i arbete eller studier.
Projekt med Arbetsförmedlingen pågår från och med hösten 2019, där deltagare
ska få stöd och hjälp att gå vidare till egen försörjning eller utbildning.
Förändringar har skett inom stöd och insatser under året som har inneburit en
halvering av verksamheten. I samband med denna förändring har viss
kompetensväxling och kompetensutveckling skett.

Viktiga händelser under året
Äldreomsorg








Utbildningssatsning har genomförts inom mål, dokumentation och
genomförandeplaner.
Enhetschefsgrupp har tillsammans med verksamhetschef genomgått
grupputveckling.
Ekonomin har varit i fokus och verksamheten har en budget i balans.
Heltid som norm är implementerad på alla enheter.
Hemtjänstgrupperna från mellersta flyttade från Soldalen till nyrenoverade
lokaler på Ekbacka, tillsammans med hemsjukvården, bemanningsenheten och
boendestödet.
Planeringen har effektiviserats i hemtjänsten norr efter organisationsförändringen
hos samordnarna.
En bättre samverkan mellan kommunen och Region Kalmar för utskrivningsklara
omsorgstagare har gjort att medicinskt färdigbehandlade omsorgstagare kommer
hem fortare.

Hälso- och sjukvård





Enheten har deltagit i flera nationella konferenser gällande Nära vård.
Anna Nergårdh, regeringens utredare av "God och nära vård" har besökt
förvaltningen för att ta del av verksamhetens framgångsfaktorer och den
förändringsresa som gjorts tillsammans med hälsocentralen.
En större utbildning i sårvård har getts till samtliga sjuksköterskor. Detta ska
bidra till en säkrare och mer kostnadseffektiv vård.
Verksamheten har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka.
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Omsorgen om funktionsnedsatta




Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har
flyttats till andra gruppbostäder.
Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter på Ekbacka.
Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten.

Individ- och familjeomsorg




Det har varit svårigheter att få ut individer i praktik/aktiviteter eftersom det har
saknats företag och platser där individer kan arbetspröva.
Aktivt arbete har påbörjats med rutiner och riktlinjer för att tydliggöra roller inom
myndighet och öppenvården.
Under 2019 har 76 vuxna och 92 barn varit inskrivna i etableringen inom
integration på arbetsmarknadsenheten.

Ekonomisk analys
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr (se
tabell nedan) varav 12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog
kommunfullmäktige beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om
5,1 mkr.
Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna
har uppstått.
Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för externa
placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom Individoch familjeomsorgen. Antalet placeringar har minskat mellan åren 2018 och 2019 vilket
visas i diagrammet nedan men kostnaderna är fortfarande betydligt högre än budgeterad
nivå.
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Även kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd har ökat 2019 vilket bidrar negativt
till budgetavvikelsen. Kostnaden för försörjningsstöd är i nivå med 2018 men högre än
budget vilket redovisas i diagrammet nedan.

Hälso- och sjukvården har under året erhållit ett statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar
verksamhetens negativa avvikelse. Dock kvarstår problematiken med höga kostnader för
övertidsersättning för sjuksköterskorna samt att budget saknas för den löneökning som
erhölls i samband med det nya kollektivavtalet.
Omsorgen om funktionsnedsatta har under hösten haft en stor problematik med höga
personalkostnader inom några av enheterna. Anledningen till kostnadsökningen är dels att
verksamheterna krävt högre bemanning än vad som budgeterats då brukarnas behov har
ökat, höga sjuklönekostnader, fyllnads- och övertidsutbetalningar samt många
introduktioner av nya medarbetare.
Tilläggsbudgeten som är beviljad av kommunfullmäktige redovisas under centralt, vilket
förklarar verksamhetens positiva budgetavvikelse. Det som reducerar avvikelsen är dels
höga kostnader för tvätt av arbetskläder men också lönekostnad utöver budget för
perioden januari till maj.
Den positiva budgetavvikelsen inom särskilt boende härleds till att bemanningen
anpassats efter behov i form av att sänka bemanningen när lediga boendeplatser uppstår.
Flera särskilda boenden har gjort en resa under det senaste året från underskott till en
budget i balans. Bemanningsnyckeln kan komma att öka relaterat till heltid som norm och
risker för obokade resursturer vilket syns i diagrammet nedan för slutet på 2019 då
samtliga enheter gått in i heltid som norm. Överskottet beror även på vakanta chefs- och
handläggartjänster som tillsätts i januari 2020.
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Hemtjänstverksamheten utförde nästan 4 000 timmar mer hemtjänst under 2019 jämfört
med budget. Det var under årets första månader som denna ökning var påtaglig men
sedan maj har antalet timmar stabiliserat sig och håller sig nära budgeterad nivå.
Verksamheten har arbetat med att på kort tid ställa om efter behov vilket genererat i en
positiv budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsenheten och integrationen visar också på en positiv budgetavvikelse.
Inom arbetsmarknadsenheten härleds avvikelsen främst till att delar av verksamheten har
kunnat finansieras med projektmedel under året.
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Ekonomisk sammanställning
Budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

27 794

24 030

3 763

1 469

1 657

-188

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenhet

72

Hälso- och sjukvård

23 542

24 640

-1 098

73

Särskilt boende

84 106

81 600

2 506

74

Ordinärt boende

74 241

73 477

764

75

Omsorgen om
funktionsneds.

64 521

65 582

-1 061

76

Individ- och
familjeomsorg

27 246

37 695

-10 449

77

Arbetsmarknadsenh
eten

6 316

4 382

1 935

78

Stöd och insatser

1 543

15 991

-14 448

79

Projekt

0

-581

581

310 778

328 472

-17 695

Summa

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån följande struktur: perspektiv, kommunfullmäktigemål och nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och
hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa
perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om
målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys
av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av
nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet,
inflytande och lika möjligheter.
Stöd, vård och omsorg är individanpassad.
Målet är uppnått. Den enskilde individen ska känna sig delaktig och vara med i
utformning av behov och önskemål tillsammans med ansvarig handläggare i
biståndsbeslut och vårdplan. Vidare är det av vikt att individen känner sig delaktig i
upprättande av genomförandeplan och handlingsplan för att sätta realistiska och mätbara
mål. Vissa mål är uppnådda och en del finns kvar att vidareutveckla för att nå samtliga
mål.
Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska
aktiveras för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Socialförvaltningen,
Arbetsförmedlingen och Ölands gymnasium har startat för att kunna erbjuda korta
utbildningar för dessa personer. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus,
extratjänst, resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning. Målet är
att öka antalet personer med sysselsättning med 50 % och verksamheten har uppfyllt
detta. För att få ut fler personer i meningsfull sysselsättning skulle till exempel ett
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återbruk vara ett steg för att må bättre och på sikt bli självförsörjande. Försörjningsstöd
ska under 2020 utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

100 %

28 %

Andel biståndsbeslut i systemet LifeCare

100 %

100 %

Andel BPSD-registreringar på demensboende

100 %

100 %

Andel upprättade genomförandeplaner innehållande mätbara
mål (äldreomsorgen)

Uppföljning av genomförandeplaner minst var 6:e månad
Verkställda beslut inom tidsramen
Andel hemmaplanslösningar som förebyggande eller alternativ
till externa placeringar
Andel upprättade genomförandeplaner

Ja
100 %

99 %

95 %

95 %

100 %

95 %

Uppföljning av genomförandeplaner minst var 3:e månad

Ja
100 %

93 %

100 %

97 %

Andel patienter med aktuell vårdplan

100 %

100 %

Andel upprättade individanpassade handlingsplaner

60 %

59 %

Antal genomförandeplaner där klientens delaktighet
dokumenterats

100 %

100 %

Antal genomförandeplaner med mätbara mål (omsorgen om
funktionsnedsatta)

50 %

40 %

Andel välkomstbesök vid nya brukare
Handläggningstid ska understiga fyra månader från det att
ansökan inkommit

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter
Målet är uppnått. Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och
myndigheter uppnås till stor del. Antalet inom försörjningsstöd som har någon form av
sysselsättning/aktivitet är drygt hälften, dessa variera i karaktärer och fler praktikplatser
behövs. För ett 30 tal individer inom försörjningsstöd är behovet att stärka sina kunskaper
inom det svenska språket för att närma sig en självförsörjning.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

50

61

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

60 %

39 %

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

30 %

46 %

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

50 %

70 %

Antal personer som har sysselsättning som har försörjningsstöd
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva,
verka och bo i hela kommunen året runt.
Verksamheten genomsyras av god kvalitet
Målet är delvis uppnått. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och
medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande
utvecklas, bland annat genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss
förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för
medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande. Angående basala
hygienrutiner är målet inte uppnått på grund av att det finns brister i att använda handsprit
innan påtagning och användning av skyddshandskar. I övrigt är det acceptabelt med
följsamheten till basala hygienrutiner. Målet är uppnått på helår och arbetet ska aktivt
fortsätta i verksamheterna.
Nyckeltal
Andel registreringar i Palliativa registret

Målvärde

Utfall

90 %

95 %

Följsamhet till länets förskrivningsanvisningar

Ja
12

14

Andel avvikelser som är analyserade, besvarade och åtgärdade.

100 %

98 %

Följsamhet till basala hygienrutiner

100 %

64 %

1

2

Personalkontinuitet 14 dagar

Antal träffar med dokumentationsombud
Andel brukare med ökad upplevd kvalitet/ nöjdhet
Procentuellt sett ska en större andel familjehemsplaceringar ske
i egna familjehem/ egen regi jämfört med tidigare år

Lika
90 %

79 %

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna bidrar till utveckling
Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och
personlig utveckling.
Målet anses vara delvis uppnått. I samarbete med personalavdelningen har det tagits fram
ett ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom
ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö,
ekonomi och arbetsrätt.
Hälften av enheterna har förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron. Majoriteten av
enheterna som har hög sjukfrånvaro har en eller flera medarbetare som är
långtidssjukskrivna vilket påverkar resultatet. Rehabilitering och planering för att
medarbetare åter ska komma i arbete är i igång. Det finns även medarbetare som inte
förväntas komma åter i arbete och där enhetschef tar hjälp av personalavdelningen för att
avsluta rehabiliteringsarbetet och avsluta anställningen. Förvaltningen ska verka för att ge
gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö.
Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare.
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Flera av nyckeltalen är långsiktiga och kommer ge större effekter på sikt.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Andel utbildade undersköterskor

50 %

71 %

Total sjukfrånvaro

6%

8,5 %

Andel omsorgsassistenter

90 %

86 %

Följa upp handlingsplaner från medarbetarundersökningen 2018
Korttidssjukfrånvaro

Nej
3%

2,4 %

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

Ja
90 %

100 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig
organisation
Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
Målet är inte uppnått. Utvecklingsarbetet är på gång inom omsorgen om
funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen, utfallet är just nu att verksamheterna
inte uppnår målet. Utvecklingsarbete med SMARTA-mål göra att insatserna blir
effektivare och tydligare när målen är uppnådda.
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård uppnår målet genom att arbeta med processer
och rutiner som skapar en utvecklande, effektiv och ändamålsenlig verksamhet.
Kvalitetsledningssystem är uppbyggt och har börjat implementeras i olika verksamheter.
Tydlig struktur gör det lättare för medarbetarna att hitta information och därmed öka
följsamheten till framtagna rutiner.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Riktlinjer och rutiner revideras enligt plan.

100 %

84 %

Antalet timanställda ska minska med 50% jämfört med 2018

63 007

120 340

Antalet övertidstimmar ska minska med 50 % jämfört med 2018

3 354

4 719

4 984

8 755

Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 50% jämfört med
2018

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en
ansvarsfull samhällsutveckling.
Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.
Målet är uppnått. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att
antalet bilar som drivs på el har ökat. Arbete för minskad användning av engångsartiklar
sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.
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Samtliga brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta bjuds in att delta vid kultur
och/eller fritidsaktiviteter via inbjudningar från fritidsgruppen som anordnar olika typer
av aktiviteter med regelbundenhet och med varierande innehåll.
Nyckeltal
Andel elbilar i verksamheten
Antal traditionella /kulturella aktiviteter

Målvärde

Utfall

30 %

40 %

12

12

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.
Målet är uppnått. Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har uppfyllt målet
att bedriva verksamheten effektivt och det syns en tydlig förändring jämfört med
föregående år.
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten utför sjuksköterskorna tids- och
vårdtyngdsmätning för att påvisa var behoven finns, det är en förenklad
resursfördelningsmodell.
Inom individ och familjeomsorgen är målet delvis uppnått och det beror på att vi inte
bedriver verksamheten kostnadseffektivt. Orsakerna till det är höga kostnader för externa
placeringar, konsulentstötta familjehem, höga kostnader för försörjningsstödet och större
kostnader än budgeterat för hemmaplanslösningar inom öppenvården. Fortlöpande arbete
pågår med att göra medarbetarna delaktiga i ekonomin för att främja
kostnadsmedvetenheten. Rätt insats i rätt tid genom att arbeta med SMARTA-mål är en
del av utvecklingsarbetet för hela 2020.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Hjälpmedelsbudget är i balans
Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar)
Bemanningsnyckel i Säbo

Ja
71,91 %

54,69 %

0,71

0,71

Resurser ska fördelas efter behov

Ja

Vårdtyngd- och tidsmätning utförs

Ja

HVB-placeringar har en lägre dygnskostnad än tidigare period

4 900

4 068

Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten

100 %

90 %

Antalet utbokade timmar hos poolanställda

2 108

668

Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare
redovisas januari till novembers statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot
föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år
jämförs med snittet av samma månader innevarande år.
Antal årsarbetare är 4 stycken färre än föregående år under perioden.
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Arbetad tid
(åa)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

Med
el

Antal
årsarbetare
2018

560

500

548

528

553

524

526

556

552

594

574

547

Antal
årsarbetare
2019

580

529

569

548

557

513

508

527

536

568

542

543

Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och
fyllnadstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 4,0 mkr medan kostnaden för
samma period 2019 uppgick till 3,3 mkr.

Arbetad tid
(timmar)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

Sum
ma

Övertid
2018

746

635

486

438

454

388

708

957

849

424

667

6
751

Fyllnadstid
2018

106
4

944

905

674

707

572

994

121
6

104
5

866

991

9
978

Övertid

337

388

356

271

383

548

552

687

480

331

502

4
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Arbetad tid
(timmar)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

2019

Sum
ma
835

Fyllnadstid
2019

851

787

563

821

820

634

946

969

810

753

631

8
587

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period
föregående år är sjukfrånvaron 0,5 % högre innevarande år. Kostnaden för sjuklön var år
2018 4,4 mkr medan den uppgår till 4,8 mkr 2019.

Sjukfrånva
ro (%)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

Med
el

Sjukfrånvar
o 2018

8,8

10,
4

9,4

9,1

8,5

7,1

7,0

6,5

7,2

7,3

7,1

8,0

Sjukfrånvar
o 2019

9,4

8,8

7,5

8,2

8,4

7,1

7,2

8,2

9,1

10,
4

9,4

8,5

Framtid
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten




Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210
stycken om fem år (prognos 2017 + 177 stycken). Detta innebär att behovet av
hemtjänst och särskilt boende troligen kommer att öka under den kommande
femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en
långt större andel befolkning som är över 80 år än vad andra liknande kommuner
har.
Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som
pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat
behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns.
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För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.
Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistelse för att kunna
effektivisera beläggningen.
Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på
att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.
Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum.

Omsorgen om funktionsnedsatta




Implementering av Heltid som norm i hela OFN
Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN
är i behov av en ny gruppbostad omgående för att undvika kostnader för vite.
Renovering av Ekbacka plan 3 ska genomföras med start efter årsskiftet och när
det är färdigställt flyttar även daglig verksamhet Cikorian sin verksamhet till
Ekbacka.

Individ- och familjeomsorgen










Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar inom öppenvården samt
utveckla tydliga processflöden och rutiner för öppenvården.
Genom tydliga uppdrag till stöd och insatser kan insatserna bli effektiva och ges i
rätt form och i rätt tid. För att uppnå detta behöver verksamheten inventera det
som redan finns, komplettera med det som behövs och framförallt hitta sätt att
fullt ut utnyttja egna resurser.
Kunna arbeta med hela familjen där ett missbruk/beroende finns för att arbeta
förebyggande och systemiskt.
I de fall behov inte kan tillgodoses på hemmaplan görs noggranna planeringar för
att hitta rätt insats för att maximera effekten, minimera vårdtiden och, i
förekommande fall, tillförsäkra barn/ungdom det skydd som behövs.
Hitta egna familjehem.
Få fler praktikplatser, fler enkla arbeten och öppna Återbruket. Mer samverkan
med Arbetsförmedlingen för att korta processerna för klienterna till
självförsörjning.
Att mer arbetstid kan läggas på individers möjlighet att komma närmare
arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Specifika handlingsplaner/kartläggning
ska tas fram per individ.
Fler aktiviteter utefter individens behov av stöd, till exempel mer svenska
undervisning eller andra gruppverksamheter som ökar förmåga att bli
självförsörjande.
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Bilaga 3 – Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola
samt bibliotek.
Rambudget 2019

184 315 tkr

Ordförande

Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef

t.f Jan Erik Carlsson

Sammanställning
Utbildningsnämnden uppvisar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr.
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda
behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor.
Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att
stora delar av skolan brann ner. Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler
och förvaltningen har välkomnat nya rektorer och chefer.
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och
inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än
föregående år, främst inom matematik.

Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande









Förvaltningschef Helena Svensson valde den 30:e september att lämna sin tjänst
och rekrytering av ersättare har genomförts. Efter en rekryteringsprocess utsågs
Roland Hybelius till förvaltningschef och han kommer att börja sin tjänst 1:a
mars 2020. Roland har tidigare erfarenhet av arbete inom skola och har arbetat
som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Jan-Erik
Karlsson har utsetts till tillförordnad förvaltningschef tills att Roland börjar sin
tjänst.
Under året har även Åkerboskolan fått en ny rektor i form av Eva-Lena Lindster
Norberg. På Viktoriaskolan har Acke Hultsberg börjat som ny rektor och
biblioteket har fått en ny chef i form av Eva Savazzi. I augusti började även
Emma Berggren som ny utvecklingsledare på förvaltningen.
Det blev en start efter sommaren som vi sent ska glömma. Åkerboskolan brann
ner till stora delar den 13 augusti. Inga personskador, men mycket materiellt som
försvann i branden. Arbetet på förvaltning och fastighetsavdelning har fokuserats
mycket på att hjälpa rektor och personal på Åkerboskolan att komma igång med
skolstarten. Tillfälliga ersättningslokaler togs i bruk under hösten. Personalen på
Åkerboskolan har lagt ett stort arbete på att få verksamheten att rulla på som
vanligt.
Lotsen har gjort en kartläggning i kommunen vad gäller behov av
studiehandledning i modersmål. Studiehandledare saknas i vissa språk vilket har
löst genom att använda sig av fjärrundervisning.
Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit
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ledningsorganisation/arbetsmiljö, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och
målstyrning, elevpeng och digitalisering och arbetet med dessa
utvecklingsområden kommer att fortsätta under 2020.

Förskoleverksamhet







Nya lokaler för två av kommunens förskolor har öppnats under 2019.
Skogsbrynet har fått nya lokaler och barn från Fyrtornet har flyttat in tillsammans
med Skogsbrynet. I Böda har nya förskolelokaler också öppnats.
Under lov arbetar förskolorna med att slås samman för att möta det minskade
barnantal som återfinns under dessa tider.
Pedagoger och rektorer upplever genom sin professionella bedömning att allt fler
barn har särskilda behov och därmed har ett stort behov av extra stöd. Att sätta in
tidiga insatser i förskolan är av största vikt och förskolorna arbetar med TMO och
SKUA som handlar om förhållningssätt och att kunna bemöta barnen utifrån
deras behov.
Tillämpningsföreskrifterna inom förskolan håller på att revideras.
Utnyttjandet och inskrivna barn inom barnomsorg på obekväm arbetstid har
minskat och verksamheten har flera dagar i månaden då det inte är några barn.
Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa hur
situationen ser ut i dag och ska arbeta fram hur verksamheten ska fungera på ett
effektivt sätt utifrån hur den utnyttjas.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem







Alla enheter har under året arbetat med att öka tryggheten på skolorna och i
fritidshemmen. Arbetet med att rapportera och utreda upplevda kränkningar
mellan elever har utvecklats under året och alla anmälningar av upplevda
kränkningar dokumenteras i vårt digitala stödsystem KB Process.
Åkerboskolan har flyttat in i tillfälliga lokaler och personalen har arbetat för att få
verksamheten att flyta. Det har varit en stor påfrestning för personalen i skolan.
Alla enheter har dragit ner på personal inför höstterminen för att skapa budget i
balans. På flera enheter har man fått slå ihop till större grupper för att klara
budgetmålet.
Fritidshemmen har stora grupper och vi kan se en trend där barnen stannar kvar
på fritids högre upp i åldrarna än tidigare.
Under hösten har årshjulet för övergången mellan förskola och förskoleklass
reviderats. Bland annat har fritidshemmet lagts till.

Bibliotek och kulturskola




Vi har en hög andel elever, en av de högsta i landet, på Kulturskolan.
Kulturskolan har firat 50 år vilket under hela året firats med olika typer av
evenemang. Huset där skolan bedriver verksamheten, Kronomagasinet, fyllde
även 200 år.
Biblioteket har under hösten arbetat med att införa självbetjäningsapparater.
Även en SMS-tjänst har införts för information till bibliotekets besökare.
Biblioteket är även under utredning för ett eventuellt samarbete mellan de två
Ölandskommunerna till följd av resultatet i folkomröstningen.

Viktiga händelser under året


I augusti, precis innan skolstart, orsakades en brand på Åkerboskolan av en blixt.
Stora delar av skolan brann ner med innehållande inventarier. Ett intensivt arbete
startade och tre veckor efter branden fanns tillfälliga moduler där undervisning
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kan ske. Införskaffande av inventarier för att ersätta det som försvann i branden
har pågått hela året.
Särskolan Björken i Köping skola öppnades under hösten.
Förskolan Skogsbrynet flyttade under hösten in i nybyggda lokaler. Förskolan
Fyrtornet flyttade även in tillsammans med Skogsbrynet.
Förskolan Sandhorvan i Böda har under hösten också fått nya lokaler.
Proceedo implementerades under våren vilket är ett system för e-handel samt
fakturahantering. Samtidigt som implementeringen ändrades även rutiner för
beställning av livsmedel och förbrukningsmaterial.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr
(se tabell nedan).
Central stödfunktion visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 121 tkr. Under året
har antalet elever hos annan huvudman varit högre än budgeterad nivå vilket ger en
negativ budgetavvikelse om -796 tkr. En utbildningssatsning för SKUA har gjorts under
året och kostnader för detta belastar förvaltningens centrala stödfunktion, det har inte
varit en budgeterad satsning vilket har gett en negativ budgetavvikelse för central
kompetensutveckling. Under året har antalet tilläggsbelopp inom kommunen ökat. Detta
medförde att medel för att täcka kostnaden behövde förflyttas från förvaltningens enheter
i form av effektiviseringar. Positiv budgetavvikelse återfinns på elevhälsan på grund av
vakanser och sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Skolskjutskostnaderna har under
höstterminen legat på en högre nivå än förutspått vid budgetering inför 2019. Detta beror
av flertalet taxiresor samt ökad kilometerkostnad under november och december. Total
budgetavvikelse för skolskjutsar är -915 tkr. En slutfaktura på kost har inkommit sent
under året, denna var på 873 tkr som inte tidigare varit känt.
I augusti orsakades en brand på Åkerboskolan, norra området, av en blixt. Detta har
medfört att tillfälliga lösningar i form av moduler har byggts upp för att undervisningen
ska fortsätta som vanligt fram till att en ny skola finns på plats. Efter branden har
återinköp av inventarier, läromedel och förbrukningsmaterial gjorts om 1 666 tkr.
Antagande om att kommunens försäkringsbolag kommer att ersätta dessa kostnader gör
att de är uppbokade och därmed inte påverkar förvaltningens budgetavvikelse för året.
Åkerboskolans förskoleklass samt fritidshem visar på en negativ budgetavvikelse för
2019 på grund av en högre bemanning än budgeterat, främst på vårterminen. Under året
har även budget för lokalvård överskridits på grund av ökat behov av lokalvård av olika
anledningar. Områdets förskolor visar på en positiv budgetavvikelse, bland annat på
grund av att elevantalet har varit högre än förväntat och således intäkterna i form av
barnomsorgsavgifter.
Centrala området visar på en positiv budgetavvikelse om +1 122 tkr. Förskolorna i
området visar på en negativ budgetavvikelse om -510 tkr. Avvikelsen hänförs främst till
en högre bemanning under våren än budgeterat. Arbete med att samverka mellan
förskolorna har gjorts under lov för att hålla nere kostnaderna. Under året har inflytt till
nya Skogsbrynet förskola vilket medfört kostnader för bland annat vikarier.
Viktoriaskolan har under hösten anpassat sin organisation till ett minskat elevantal vilket
bidrar till en positiv budgetavvikelse för 2019. Även högre intäkter än förväntat på
Viktoriaskolans grundskola bidrar till den positiva budgetavvikelsen för enheten.
Slottsskolan visar även på högre intäkter än budgeterat, detta i form av statsbidrag.
Långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter har inte ersatts fullt ut vilket skapat en
positiv budgetavvikelse vad gäller personalkostnader.
Södra området visar på en negativ budgetavvikelse om -1 185 tkr. Inför höstterminen
2019 öppnades särskola Björken upp i Köping skola. Under hösten har organisationen
arbetats fram och osäkerhet har funnits kring vilka tilläggsbelopp som ska flyttas till
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särskolan. Detta innebär att enheten under hösten inte haft någon budget och avvikelsen
är totalt 536 tkr vilket ingår i områdets avvikelse. I övrigt visar Köpingområdet en budget
i balans för året. På Runsten förskola har negativ budgetavvikelse uppkommit på våren
vilket inte gått att ta igen under hösten. I Rälla återfinns en negativ budgetavvikelse på
grund av ett ökat behov av särskilt stöd till elever.
Kulturskolan har vid årets slut en negativ budgetavvikelse om -79 tkr. Detta hänförs till
tillkommande personalkostnader som inte varit kända i form av bland annat
föräldraledigheter. Bibliotekschef Hannah Krahner avslutade sin tjänst under sommaren
och denna tjänst var vakant under ett antal månader innan Eva Savazzi tog över rollen.
Detta, tillsammans med andra vakanser under året, innebär att biblioteket visar på en
positiv budgetavvikelse. Arbete med att införa självbetjäningsmaskiner på biblioteket har
under hösten inneburit några större inköp.

Ekonomisk sammanställning
Budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 445

64 566

-1 121

61

Norra
rektorsområdet

21 666

22 417

-751

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

48 656

1 122

63

Södra
rektorsområdet

39 600

40 785

-1 185

65

Kulturområdet

9 825

9 719

107

69

Projekt

0

0

0

184 315

186 143

-1 828

Summa

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och
kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv.
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet.
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet,
inflytande och lika möjligheter.
Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande
av våra brukare (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.3 Ansvar, delaktighet och
inflytande samt Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar,
upplevelser och kulturer)
Målet anses vara uppfyllt. En stor del av nyckeltalens målvärde är uppfyllda vilket visar
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på att målet är uppfyllt. Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet.
Under året har vi genomfört många olika aktiviteter som stödjer delaktighet och
inflytande, t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöte, informationsbrev, enkäter, dagliga
dialoger, föräldraaktiv inskolning och läroplattform. Vi har haft svårt att hitta relevanta
mätetal vad gäller vårdnadshavares inflytande. Arbete med detta kommer att fortsätta
under 2020.
Nyckeltal
Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 5

Målvärde

Utfall

100 %

84,9 %

100 %

100 %

Andelen vårdnadshavare som anser sig ha inflytande över
verksamheten i förskola och skola
Andelen elever i Kulturskolan som upplever inflytande över
verksamheten
Miljön är utformad utifrån barngruppens behov

Ökar

Andel elever i Kulturskolan

40 %

56 %

Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 9

100 %

61,7 %

Antal aktiviteter på biblioteket

78

102

Antal deltagare i aktiviteter på biblioteket

902

948

Antal fysiska boklån på biblioteket

31 791

98 149

Antal besökare på biblioteket

22 753

66 910

360

473

Andel elevplatser på Kulturskolan

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser,
yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som
baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner.
(kopplas till Lgr11 2.6, Skolan och omvärlden)
Målet anses vara uppfyllt då nästan alla elever har haft PRAO på en extern arbetsplats i
årskurs 8 och 9. Alla elever i årskurs 9 har haft vägledningssamtal inför gymnasievalet.
SYV-planen som har använts för första året har utvärderats i augusti och ska utvecklas
vidare.
Nyckeltal
Genomförd PRAO

Målvärde

Utfall
Samma

Resultat av gymnasieval
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar 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 värden, 2.2 Kunskaper
och lärande, 2.7 Bedömning och undervisning samt till Det digitala biblioteket ska
utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena och Skolbiblioteken ska stimulera
till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande)
Målet anses vara delvis uppfyllt.
Förskolan
Implementeringen av den nya/reviderade läroplanen fortskrider. Arbetslagsledare och
rektor håller i arbetet tillsammans. Pedagogerna har också arbetat med riktat fokus mot
tydliga värdegrundsmål som bedöms fungera väl. Personalen utgår ifrån läroplanen och
anpassar verksamheten efter barnens behov och förutsättningar.
För att se om våra barn känner sig trygga så har en enkät delats ut under våren där
vårdnadshavare fått svara på om de anser sina barn vara trygga. Även här visar det sig att
det är svårt att hitta relevanta kvantitativa tal när det gäller vårdnadshavarnas upplevda
trygghet och inflytande.
Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt.
Grundskolan
Resultatet av elevenkäten i maj 2019 visar på relativt hög måluppfyllelse när det gäller
tryggheten på våra skolor.
Årets resultat var sämre än tidigare år, framför allt i matematik. Detta påverkade
meritvärden och gymnasiebehörigheten i negativ bemärkelse. För meritvärde finns
SALSA-beräknat värde, vilket innebär förväntat värde utifrån bakgrundsfaktorer. För
2019 skulle detta innebära 192. Meritvärdet har minskat jämfört med 2018, dock visar
årets meritvärde på ett högre värde än det förväntade värdet enligt SALSA, vilket kan ses
positivt.
Kränkningar
Vi har ett nytt digitalt system som innebär att anmälan görs på ett strukturerat sätt. Alla
anmälda upplevda kränkningar utreds och dokumenteras i det digitala systemet. Antalet
anmälda kränkningar har ökat, vilket kan förklaras med det nya systemet och att alla
upplevda kränkningar dokumenteras på samma sätt på alla skolor. År 2018 var det 194 st
anmälda kränkningar, att jämföra med 2019 års siffra på 338 st.
Tittar vi närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest
anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små
barnen inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen.
Skolorna i södra området har också kommit igång med det nya systemet, dock något
senare än övriga enheter.
Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av
kränkningar – därför anmäls allt som händer och det kan tyckas mycket.
Kulturområdet - Kulturskolan
Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. 98,9 % trivs på kulturskolan och
1,1% svarar delvis.
Personalen genomgår ett fortbildningsresa med inriktning på att täcka kunskapsluckor i
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sitt ämne. Dvs lära sig mer om det som man upplever att man inte är så bra på. En av
anledningen är att alla lärare ska kunna undervisa i så brett kulturellt område som möjligt,
t ex flera genrer från olika tidsepoker och kulturer.
Nyckeltal

Målvärde

Utfall

Andel trygga elever i grundskolan åk 5

100 %

87,3 %

Andel trygga elever i grundskolan åk 9

100 %

76,4 %

100 %

98,9 %

Andel vårdnadshavare i förskolan som anser att deras barn är
trygga
Andel trygga elever i Kulturskolan
Uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling
finns på enheterna

Uppnått

Förskoleverksamheten präglas av omsorg, utveckling och
lärande som bildar en helhet

Ökar

Andel elever med behörighet till yrkesförberedande program

100 %

74,4 %

Meritvärde åk 9

226,6

201,4

Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 9

100 %

88,4 %

Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 9

100 %

86,4 %

Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 9

100 %

64,3 %

Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 6

100 %

99 %

Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 6

100 %

91,7 %

Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 6

100 %

83,3 %

Uppföljning av resultat i förskoleklassen

Uppnått

Uppföljning av resultat i fritidshemmet

Uppnått

Uppföljning av kunskapsresultat i alla ämnen i grundskolan

100 %

100 %

Antal besök på bibliotekets hemsida

10 440

39 120

Antal e-boklån

2 197

3 738

154

655

Antal e-filmslån på biblioteket
Uppföljning av skolbiblioteksplan
Antal anmälda kränkningar i förskola och skola

Uppnått
0

338

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna bidrar till utveckling
Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent
personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns ansvar)
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Målet anses vara delvis uppfyllt.
Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier. Vi
har nått målvärdena för genomförd kompetensutveckling och målvärdena vad gäller att
använda och dela med sig av kompetensutvecklingen i verksamheten.
Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2019 visar på en något lägre andel
nöjd personal. De områden som sticker ut är frågorna som handlar om att hinna med sina
arbetsuppgifter och hantera kraven. Enkäten kom ut i samband med implementeringen av
e-handelssystemet och nedläggningen av logistikenheten, vilket bedöms vara orsaken till
de lägre siffrorna. Arbetet med e-handel och beställning av separata livsmedel har blivit
bättre under perioden, men det finns fortfarande utvecklingspotential. Ledarskapsindex i
medarbetarenkäten har ökat från 3,8 till 3,9 på en femgradig skala.
Sjukfrånvaron har ökat marginellt från 2018. Korttidsfrånvaron är ungefär lika medan
långtidsfrånvaron har ökat något. Av de som är långtidsfrånvarande (mer än 29 dagar) är
endast ett fall stressrelaterat.
Nyckeltal
NMI (Nöjd medarbetarindex)
Andelen behörig personal

Målvärde

Utfall

5%

4%

100 %

93,7 %

Genomförd kompetensutveckling
Andel sjukskrivningar

Uppfyllt
0%

6,7 %

Genomförda friskvårdsinsatser

Ökar

Personalen i förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling
utifrån förskolans behov samt ges möjlighet att dela med sig av sin
kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen

Ökar

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig
organisation
Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens
och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och
verksamheter (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.4 Förskola/Skola och hem och 2.5
Övergång och samverkan)
Målet anses vara uppfyllt då utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt för
att förbättra information och tydlighet gentemot dem vi är till för. Övergångar mellan
stadier fungerar väl i de lägre åldrarna och överlämning mellan klass 5 och 6 har
utvecklats ytterligare. Arbetet i chefsteamen utvecklas och är en förutsättning för
måluppfyllelsen.
Nyckeltal
Andel genomförda politiska beslut

Målvärde

Utfall

100 %

100 %

Genomförd internkontroll
Andel besvarade klagomål

Uppnått
100 %

100 %

Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen
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Nyckeltal

Målvärde

av utbildningen

Utfall
Uppnått

Det ska finnas ett väl fungerande arbete med att förbereda
barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar till förskoleklass
och fritidshem

Ökar

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en
ansvarsfull samhällsutveckling.
Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till
Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv)
Målet anses vara uppfyllt.
Det ser lite olika ut på olika enheter hur långt man kommit. På förskolorna arbetar man
med miljöfrågor och på några förskolor är certifierade för Grön Flagg. I och med
miljöinspektörernas besök görs nu nya inköp utifrån Giftfri Förskola. Äldre material som
inte uppfyller kraven rensas efter hand bort.
Inom skolans uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all
undervisning. Genom miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
I förvaltningen i stort genomförs strategin att använda digitaliseringens möjligheter för att
bidra till en hållbar utveckling. Exempel kan vara att minska pappersåtgång och minska
resor mellan våra enheter.
Nyckeltal
Utvärdering av digitalisering

Målvärde

Utfall
Delvis
uppfyllt

Vi lär förskolebarnen om hållbar utveckling

Ökar

Personalen i våra verksamheter är goda förebilder (Giftfri
förskola/hållbar utveckling/återvinning)

Ökar

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning
anpassad till verksamhetens behov
Målet anses vara delvis uppfyllt. Resursfördelningen gällande tilläggsbelopp för elever
med extraordinära behov har inte varit tillräcklig. En utvärdering av tilläggsbeloppen
behöver göras.
Arbetet med resursfördelningen pågår aktivt i samarbete med ekonomiavdelningen. Vissa
poster är svåra att förutse när budget läggs och därför blir prognosarbetet mycket viktigt
och alla chefer är involverade i detta.
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Nyckeltal

Målvärde

Genomförd månadsuppföljning

Utfall
Uppnått

Personaluppföljning
Nedan följer statistik gällande personal per november månad då denna eftersläpar en
månad.

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Antal
årsarbetare
2018

262

230

270

236

274

204

85

230

258

287

287

Antal
årsarbetare
2019

275

243

286

259

284

196

87

223

271

290

263

Antalet årsarbetare är under november månad lägre än samma period föregående år.
Under året har antal årsarbetare legat över alternativt något under samma period
föregående år.
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Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Övertid
2018

47

87

89

99

202

84

8

40

199

196

138

Fyllnadstid
2018

276

209

306

379

440

206

50

170

348

391

392

Övertid
2019

100

81

118

115

310

104

5

75

150

120

111

Fyllnadstid
2019

282

299

529

411

595

197

77

262

240

218

236

Övertid och fyllnadstid ligger under samma period föregående år. Under året har
satsningar på kompetensutveckling inneburit viss över- och fyllnadstid.

Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

7,49

6,22

6,21

5,30

2,91

5,48

6,31

6,43

6,82

Sjukfrånvaro 2019

7,20

8,94

7,97

7,98

8,13

5,63

4,70

4,61

6,65

8,16

6,84

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Korttidssjukfrånvaro
2018

2,87

4,61

3,51

2,16

2,05

1,93

1,97

2,12

2,62

2,98

3,27

Korttidssjukfrånvaro
2019

3,16

3,85

3,16

2,7

2,64

1,41

1,96

1,48

3

3,48

2,13

Sjukfrånvaron per månad har i perioder legat högre under året än samma period
föregående år. Korttidsfrånvaron har under november gått ner till en lägre nivå än
föregående år.
2016

2017

2018

2019

Sjukfrånvaro

5,7

5,5

6,2

6,8

Korttidssjukfrånvaro

2,5

2,6

2,3

2,7

Ackumulerad sjukfrånvaro fram till november månad visar på en ökning jämfört med
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föregående år från 6,2 till 6,8 % av arbetstiden. Andelen korttidssjukfrånvaro har också
ökat från 2,3 till 2,7.
Chefen har ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering av sina medarbetare. Borgholms
kommun har rutin för ”Rehabilitering och arbetsanpassning” - hur chefen ska arbete med
rehabilitering samt rutin för ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” – hur chefen kartlägger och
riskbedömer sin verksamhet.
HR-avdelningen ger stöd och råd till chefen vid rehab-samtal med medarbetaren, vid
trepartssamtal med läkare, vid avstämningsmöte med Försäkringskassan samt närvar ofta
vid dessa möten.
Ytterligare stöd i sjukfrånvaroprocessen är individsamtal och stresskurs via
Företagshälsvården.
Hälsofrämjande och förebyggande stöd och aktiviteter är: Hälsoinspiratörer, UGM
(utveckling grupp och medarbetare), Verktygslåda för hälsofrämjande arbetsplats,
Hälsoprofilbedömning, Kollegiala samtal kring stress.
Utöver detta är HR-avdelningen med och utreder konflikter samt kränkande
särbehandling.

Framtid
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är
att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKRs befolkningsprognos för
kommunen uppskattar man en minskning på fem år från 498 till 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 ännu 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 utmaning 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 verksamheter. 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 högre 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, där vi ser att antalet elever ökat.
Vi kan se i våra resultat att elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med
svenska som modersmål. 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 personalen bedriver i dag,
utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Vidare finns problematik
kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras och ytterligare en ny avdelning på
Skogsbrynet förskola planeras.
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Bilaga 4 - Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden i korthet
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn
och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många
kommunala verksamheter.
Rambudget 2019

533 tkr

Ordförande

Joel Schäfer (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall

Sammanställning
Inför 2019 flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden
startade även. Nämnden visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr vilket till
stor del härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa god måluppfyllelse har
under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och utveckla verksamheten.

Analys av verksamheten
Miljö- och byggnadsnämnd
Från och med januari 2019 har kommunen en ny förvaltningsorganisation. Tidigare
samhällsbyggnadsförvaltningen ingår numera till stora delar i
kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden bytte vid samma tillfälle
namn till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning
avseende följande lagstiftningar:






Plan- och bygglagen
Miljöbalken
Livsmedelslagen
Alkohollagen
Tobakslagen

Viktiga händelser under året







Bygglovsenheten har under året haft en hög ärendeingång. En ny lagstiftning har
införts vilket innebär att ärenden ska hanteras inom 10 veckor.
Arbete pågår med att digitalisera bygglovshandläggningen.
Planverksamheten har arbetat fram en detaljplan som antagits samt en som vunnit
laga kraft. Ytterligare två planer ligger för antagande och större planarbeten i
kommunen har under året upptagits.
Miljöenheten har under sommarmånaderna en hög arbetsbelastning då många
verksamheter i kommunen har öppet under säsong. Med hjälp av extra
sommarpersonal har arbetet under den intensiva perioden gått bra.
Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten har gjorts under
året. Det föreligger arbete med implementering av systemet vilket miljöenheten
administrerar.
Under året har även rutiner för förenklad delgivning av besluts införts, detta har
medfört en effektivisering av arbetet.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr
(se nedan tabell).
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Budgetavvikelsen avser driftskostnader som under året varit högre än budgeterad nivå.
Nämndens representanter har gått utbildning för att belysa de viktigaste delarna i Planoch bygglagen samt Miljöbalken. Utbildningsdagen delades med representanter från
Mörbylånga kommun, kostnaderna togs av nämnden och intäkter för Mörbylånga
kommuns deltagande finns därav redovisade på nämnden.
Vidare har kostnader för en lokal i Löttorp belastat miljö- och byggnadsnämnden under
året, denna kostnad har varit högre än budgeterad nivå vilket även påverkar den negativa
budgetavvikelsen för drift.

Ekonomisk sammanställning per kontoslag

8000

Budget 2019

Utfall 2019

Avvikelse

0

-25

25

511

503

8

23

139

-117

534

617

-84

Miljö- och
byggnadsnämnde
n
Intäkter
Personalkostnader
Driftkostnader

Sum
ma

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och
kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. I
tabellen som hör till respektive nämndmål redovisas utfallet av de nyckeltal som mäts och
är med i bedömningen av måluppfyllelsen. Under respektive tabell står respektive
nämndmål med en bedömning uppnått (grön), delvis uppnått (gul) och ej uppnått (röd).
Avslutningsvis återfinns analysen på målet.

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

Målvärde

Utfall

Nöjd-Inflytande-Index

39

44

Kommunens webinformation till medborgarna

1

1

270

95

Antal ärenden inkomna via e-tjänst

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig
Målen anses vara delvis uppfyllt. Arbetet med att förbättra medborgarens väg in har
pågått under året. En ny hemsida är under framtagande vilket kommer att fortsätta under
2020. Man arbetar även med analoga och digitala guider och checklistor för att
medborgare och företag vad gäller tillstånd och lov.
Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering
Målet anses vara uppnått. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är genomförd.
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Förberedelser för konvertering pågår.

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

Målvärde

Utfall

80 %

91 %

Andel genomförd tillsyn i relation till planerad
Löpande insikt

Uppnått

Realistiska och aktuella tillsynsplaner
Målet anses vara uppnått. Verksamhetsregister har uppdaterats kontinuerligt under året.
Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla nämndens arbete
Målet anses inte vara uppnått. Det slutgiltiga resultatet av NKI-undersökningen är inte
klart än. Efter tredje kvartalet sågs en tydlig höjning av omdömena för områdena miljöoch hälsoskydd och livsmedel. Serveringstillstånd ligger på samma nivå som föregående
år.

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

Målvärde

Utfall

0%

4,2 %

10

1

Andel ärenden där handläggningstiden överskrids
Antal uppdaterade/digitaliserade detaljplaner

Beslutade handläggningstider överskrids inte
Målet anses inte vara uppnått. Vid överskridande av handläggningstid ges en reducering
av avgiften. Under 2019 har 26 ärenden fått en reducerad avgift vilket leder till ett
intäktsbortfall om ca. 150 tkr. Under året har arbete pågått för att ta fram rutiner och
mallar som stöd i arbetet.
Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner
Målet anses vara delvis uppnått. Ett antal äldre detaljplaner har digitaliserats fullständigt.
En ordentlig arbetsinsats har krävts för detta och på kort sikt ser man att arbetsinsatsen
inte morsvarar nyttan vilket gör att arbetet avtagits. Istället har plankartor georeferats för
att placeras i kartsystemet.

Organisation
Inga nämndmål finns kopplade till perspektivet organisation.

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där
medarbetarna bidrar till utveckling
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Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig
organisation
Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en
ansvarsfull samhällsutveckling.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Nyckeltal
Minskat antal anmärkningar i tillsynsarbetet

Målvärde

Utfall

0

0

Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt
Målet anses inte vara uppnått. Vi har ännu ingen bra metod för att mäta tillsynens effekt.

Framtid
Båda Ölandskommunerna har beslutat att en utredning om samverkan mellan
kommunerna. Miljöenheten omfattas av detta beslut då ett av de utpekade potentiella
samverkansområdena är kommunernas verksamhet inom bland annat tillsyn/kontroll och
prövning av livsmedelsverksamheter och serveringstillstånd. Utredning kommer ske ang.
samverkansmöjligheter på både kort och lång sikt.
Under 2020 planeras för ett omfattande förberedande arbete inför konvertering till ett nytt
ärendehanteringssystem. Enligt nuvarande tidsplan beräknas det nya systemet vara i drift
runt nästa årsskifte. Det nya systemet förväntas effektivisera ärendehanteringen då det ger
möjligheter till ökad digital hantering.
På grund av platsbrist har förvaltningsledningen beslutat att miljöenheten ska flytta till
andra lokaler under våren 2020. Förberedande arbete pågår.
Under 2020 kommer en tydligare rapportering av detaljplanearbetets fortskridande att ske
till miljö- och byggnadsnämnden.
En ny PBL-taxa kommer att tas fram. Dessutom arbete bedrivas för att
bygglovlovshanteringen ska bli mer digital.

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

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun

90

135

136

Ett år fu
ll t a
vm

Årsredovisning
2019

öjli

r!
e
t
e
gh

137

138

Innehållsförteckning
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE							2-26
Översikt över verksamhetens utveckling					3
Sammanfattning									3
Ordförande har ordet								4
Vision										5
Organisationsskiss								6
Fem år i sammandrag								7
Elevernas första handsval/organisation						8

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning			

9

Pensionsförpliktelser								11

Händelser av väsentlig betydelse						12
Styrning och uppföljning av verksamheten					
14
Intern kontroll									14
Beskrivning av budgetsystemet							14-15

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning			
16-18
Balanskravsresultat								19
Väsentliga personalförhållanden						20-25
Förväntad utveckling								26

MÅLUPPFYLLELSE									27-42
Våra prioriterade målområden							28-29
Måluppfyllelse 2019								30
Uppföljning av de prioriterade målområden					
31-42
Kunskap, utveckling och lärande							31-33
Normer, värden och inflytande							33-34
Integration									34-36
En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet				
36-37
Digital kompetens								37
Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande 38

Patientsäkerhetsberättelse							39-42

VERKSAMHETSBERÄTTELSER							43-78

Axel Weüdelskolan								44-49
Jenny Nyströmsskolan								50-57
Lars Kaggskolan									58-65
Stagneliusskolan									66-72
Ölands utbildningscenter							73-78

REDOVISNING 2019								79-93

Resultaträkning									80
Kassaflödesanalys								81
Balansräkning									82
Driftsredovisning								83
Investeringsredovisning							84-85
Noter										86-91
Begreppsförklaringar 								92-93		
Årsredovisning 2019

1.

139

Förvaltningsberättelse
2.

Årsredovisning 2019

140

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE • Översikt över verksamhetens utveckling

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund visar på ett positivt resultat om 6,7 mkr. Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott
om cirka 23,5 mkr. En åtgärdplan påbörjades redan hösten 2018 och fortsatte
in i år 2019 för att anpassa verksamheten efter de ekonomiska utmaningarna.
Åtgärder inom fler områden har bearbetats och som exempel införde förbundet anställningsstopp från och med januari månad 2019.
Bokslut 2019 visar på att skolenheterna lyckats förbättra sina resultat men att
det fortfarande finns ett negativt resultat för några skolenheter. Skolenheternas
underskott vägs upp av överskott inom den gemensamma verksamheten där
de interkommunala ersättningarna visar på ett positivt resultat i förhållande till
budget.
Under 2019 har Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 18 av 23 mål vilket ger
en måluppfyllelse på 78 procent. Förbundets prioriterade områden är; Kunskap,
utveckling och lärande; Normer, värden och inflytande; Integration; En skola på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; Digital kompetens; Attraktiv och
konkurrensmässig utbildningsorganisation – entreprenöriellt lärande.
Den 15 september 2019 hade förbundet 1 146 vuxenelever och 3 434 gymnasieelever varav 680 gymnasieelever kom från en annan kommun än från någon av
förbundets medlemskommuner.
Under året var antalet medarbetare 596 vilket är en minskning sedan föregående år. Antalet tillsvidareanställda uppgår till 512 jämfört med 529 för år 2018.
Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 62 procent kvinnor. Totalt arbetade 324 kvinnor och 188 män i förbundet vid årsskiftet. 31 medarbetare avslutade sin anställning under 2019 vilket är en stor minskning mot föregående år.
25 medarbetare avslutade på egen begäran och nio medarbetare avslutade
med avgångsorsak pension/sjukersättning. Personalomsättningen för året blev
5,96 procent. Den totala sjukfrånvaron var under året 4,11 procent inom förbundet. Medelåldern bland förbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 47,8 år.
Skolinspektion genomförde sin regelbundna tillsyn och förbundet mottog deras
beslut att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller författningarnas krav inom
förutsättningar för utbildningen samt styrningen och utveckling av utbildningen.
Förbundsdirektionen beslutade om att en ny inriktning på fordons- och transportprogrammet lärling karosseri och lackering i samverkan med branschen, på
grund av ökat söktryck, skulle starta hösten 2019.
Inflyttning i Campus Storken är avslutad och ett flertal skolor samt förbundskansli bedriver verksamhet i lokalerna.
Årsredovisning 2019
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Ordförande har ordet
2019 har varit ett ansträngande år för hela verksamheten som trots det avslutades med ett positivt resultat på 6,7 mkr. Förbundet gick in i år 2019
med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr och
en åtgärdsplan genomfördes tidigt för att anpassa
verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna. Trots de åtgärder som gjorts inom alla
områden och ett anställningsstopp som varat hela
året så har förbundet uppnått 18 av de 23 delmålen.
Gymnasieförbundet har under året haft dialogmöten med förbundets medlemskommuner om ytterligare en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Syftet är att stärka gymnasieförbundets möjligheter att bibehålla ett stort
utbildningsutbud med hög kvalité och att ha en fortsatt god ekonomi med
likvärdiga förutsättningar för att bedriva utbildningar.
Skolinspektionens granskning visar på att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller kraven inom förutsättningar för utbildningen samt styrningen och utvecklingen av utbildningen.
Andelen gymnasieelever som uppnår examen ligger över rikssnittet och även
inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen visat på goda resultat. Det är också
glädjande att se resultaten i trivselenkäten och kursutvärderingar där det tydligt
går att se att eleverna trivs på förbundets skolor och de känner sig trygga.
Ett stort tack till alla medarbetare för ert fantastiska arbete under året.
Dzenita Abaza (S)		
Förbundsordförande

MANDATFÖRDELNING DIREKTIONEN
Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består
av fem förtroendevalda från Kalmar, samt två
från vardera Borgholm, Mörbylånga och Torsås.
Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är Björn Andreen (M).

Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(5)
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Vision
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina
kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor
– berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin
utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier.
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Organisationsskiss

FÖRKORTNINGAR
Axel Weüdelskolan

Stagneliusskolan

AW1

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

ST1

AW2

Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

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

ST2

Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet

ST3

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Jenny Nyströmsskolan
JN1

Hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram

JN2

Estetiska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

JN3

Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet

JN4

Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Lars Kaggskolan

6.

LK1

Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet

LK2

Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

LK3

Introduktionsprogram

LK4

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

Årsredovisning 2019

Mjölnergymnasiet
MJ

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

Ölands utbildningscenter
ÖUC

Introduktionsprogram, Svenska för invandrare (sfi)
Lärvux (Särskild utbildning för vuxna), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning
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Fem år i sammandrag
2019

2018

2017

2016

2015

Antal gymnasieelever inom förbundet (15 sep)

3 434

3 392

3 368

3 349

3 099

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

2 754

2 770

2 800

2 762

2 491

Från andra kommuner (15 sep)

680

622

568

587

608

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

619

622

664

671

643

1 146

1 078

1 068

1 025

1 082

472

457

443

430

410

98,6%

104,5%

99,5%

98,2%

98,8%

Nettokostnader tkr/elev

136

141

131

126

131

Nettokostnader (mkr)

466

478

441

422

405

Finansnetto (mkr)

-0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Årets resultat (mkr)

6,7

-20,7

2,0

8,0

5,1

Eget kapital (mkr)

43

36

57

65

68

Total låneskuld Inkl kortfristiga (mkr)

116

124

155

105

70

Likvida medel (mkr)

97

92

94

62

93

Soliditet

26%

22%

27%

37%

45%

Antal tillsvidareanställda

512

529

521

511

489

Antal anställda inkl visstid o timanställda

596

625

626

602

565

Löner och ersättningar (mkr)

330

327

311

278

262

Förbundskansliet

-650

-738

-493

423

1 281

Lars Kaggskolan

-2 525

-4 265

-627

2 007

-3 463

Stagneliusskolan

2 934

1 050

4 053

1 510

-4 354

Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan

-8 068

-10 621

-4 743

-4 272

-4 307

7

-887

3 800

1 816

936

-1 795

494

1 219

3 293

-275

595

190

126

-1 241

-2 005

Antal vuxenstuderande

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

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)

Axel Weüdelskolan
Ölands utbildningscenter
Mjölnergymnasiet inkl komvux
* Permanent upphållstillstånd
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Elevernas förstahandsval/organisation
exkl. gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

Organisation

Barn- och fritidsprogrammet, JN

64

40

56

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK

60

65

59

Ekonomiprogrammet, ST

192

153

172

El- och energiprogrammet, LK

64

50

58

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

16

20

16

Estetiska programmet, dans, JN

14

12

13

Estetiska programmet, estetik och media, JN

32

23

32

Estetiska programmet, musik, JN

16

19

16

Estetiska programmet, teater, JN

18

16

17

Fordons- och transportprogrammet, LK

24

19

22

Handels- och administrationsprogrammet, ST

32

25

30

Hantverksprogrammet, frisör, LK

16

21

17

Hantverksprogrammet, styling, LK

16

13

15

Hotell- och turismprogrammet, JN

13

7

7

Naturvetenskapsprogrammet, JN

32

21

29

Naturvetenskapsprogrammet, LK

96

92

95

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

32

22

28

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

160

139

148

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet
profil ledarskap och idrott, ST

64

49

51

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet
profil räddning och säkerhet, ST

32

27

30

Teknikprogrammet, LK

128

123

128

VVS- och fastighetsprogrammet, LK

13

14

13

Vård- och omsorgsprogrammet, JN

32

25

31

1 166

1995

1 083

Summa

8.

Behöriga Antagna efter
1:a handsreservval
antagning

Program läsår 2019/2020
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om
6,7 mkr och ett balanserat resultat på 0,5 mkr. Detta
beror på att förbundet måste ta hänsyn till, och återställa, det negativa resultatet från bokslut 2018 i den
utsträckning som är möjlig. För bokslut 2019 innebär
det en återställning om 6,2 mkr. Det resultat som totalt
ska återställas från bokslut 2018 uppgår till 9,5 mkr så
i och med bokslut 2019 återstår 3,3 mkr att återställa
kommande år.
Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr vilket innebar att förbundet
redan under hösten 2018 började arbeta med en åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom alla
områden har bearbetats såsom gymnasieskolor, vuxenutbildning, förbundskansli och gemensam verksamhet. Exempelvis genomförde förbundet anställningsstopp från och med januari månad 2019. Bokslut 2019
visar att verksamheterna, genom sina åtgärder, lyckats
att förbättra sina resultat men att det fortfarande
finns ett negativt resultat för några skolenheter 2019.
Det vikande elevunderlaget inom språkintroduktionen utgör en del av det ekonomiska underskottet
för skolenheterna. I samband med att antalet elever
inom språkintroduktionen blir färre minskar bidragsintäkterna från Migrationsverket och från medlemskommunerna för de elever som är i etableringsfasen.
Dessutom påverkas ekonomin av det faktum att gymnasieförbundet inte får söka bidrag för de eleverna
som går i förbundets skolor men är bosatta utanför
förbundets medlemskommuner.
Skolenheternas underskott vägs upp av överskott inom
den gemensamma verksamheten där de interkommunala ersättningarna visar på ett positivt resultat i förhållande till budget. Mer intäkter och lägre kostnader
är resultatet efter att 2019 summerats. Anledningen är
att fler elever utanför förbundets medlemskommuner
valt någon av förbundets skolor för sina gymnasiestudier med början till hösten 2019. Samtidigt som färre

Resultat mot budget interkommunala
ersättningar 2016-2019, i tkr
Gymnasieelever
inkl. AST och gymnasiesärskoleelever

År

2019

2018

2017

2016

Interkommunala
kostnader

7 270

-7 206

-5 276

-3 313

Interkommunala
intäkter

2 947

-2 130

2 648

3 697

-2 628

384

10 217 -9 335

Summa

Finansiering
FINANSIERING
3%

8%
Finansiering
15% 8%

3%

15%

74%
74%

Statsbidrag

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Statsbidrag

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Försäljning
Försäljning
mmmm

Interkommunal
Interkommunal
ersättningersättning

Kostnadsfördelning
KOSTNADSFÖRDELNING
7%
Kostnadsfördelning
13%

7%

13%

14%
14%

47%
15%

47%

15%

4%

4%

Administration

Skolmåltid

Interkommunal ersättning

Undervisning

Fastigheter

Övrigt

Administration

Undervisning

Skolmåltid

Fastigheter

Interkommunal ersättning
Övrigt
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elever från förbundets medlemskommuner väljer en
annan huvudman.
Inom den gemensamma verksamheten återfinns
även förbundets enhet Restaurang & Café. Verksamheten uppvisar ett överskott om 0,2 mkr där avvikelserna främst härrör till den höga efterfrågan av
lägerverksamhet samt högre livsmedelspriser. 2019
var nettokostnaden för en matportion 38,39 kr och
446 762 portioner har serverats. Utöver detta ger förbundets utbetalningar av inackorderingsbidrag samt
kostnader för terminskort vid årets slut ett överskott
mot budget om 1 mnkr. 111 elever har fått inackorderingsbidrag och 2 237 elever har erhållit ett terminskort för att kunna ta sig till skolan.
Inom det gemensamma återfinns dock högre kostnader än budgeterat för exempelvis förbundets pensionskostnader som överstiger budget med cirka 1 mkr,
vilket inkluderar premier för förmånsbestämd- samt
avgiftsbestämd tjänstepension, förändringar av pensionsskuld samt utbetalning av pension. Främst är det
försäkringspremier för förmånsbaserad ålderspension
som blivit högre än förväntat. Den här delen av pensionen avser de anställda som har ett löneunderlag över
7,5 inkomstbasbelopp där antalet ökat bland annat i
och med lärarlönesatsningar och karriärstjänster.
Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten
sammanställs genom sex prioriterade områden med 23
delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. För
flertalet av verksamhetsmålen har gymnasieförbundet
höjt sina värden under året. Andelen gymnasieelever
som uppnår examen och som ligger över rikssnittet
ökar även 2019, vilket är en trend som gymnasieförbundet kunnat följa de senaste sex åren. Skolorna har
målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam
pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat
med individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen
även visat på goda resultat. Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildningen ska
ligga över rikssnittet vilket blev utfallet år 2019.
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Gymnasieelever

Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2016-2019.

År

2019

2018

2017

2016

Antal
elever

587

542

521

534

Antal ASTelever

24

20

20

20

Intäkt per
elev
genomsnitt

111 900 kr

119 200 kr

111 100 kr

115 500 kr

Särskoleelever

Antal elever från andra kommuner som studerar på gymnasieförbundets skolor samt genomsnittlig intäkt 2016-2019.

År
Antal
elever
Intäkt per
elev
genomsnitt

2019

2018

2017

2016

32

34

35

36

402 600 kr

411 300 kr

381 000 kr

370 400 kr

Andra utbildningsanordnare som eleverna
söker är:
År

2019

2018

2017

2016

Skolor i andra kommuner

47

73

77

91

Fristående skolor i
Kalmar

498

512

522

534

Fristående skolor övriga
landet

67

67

71

38

611

652

670

663

Totalt

148

Pensionsmedel

Bokslut 2019

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Avsättningar för pensioner

2,0

2,7

1,7

Ansvarsförbindelse

37,7

40,0

36,9

0

0

0

Totala pensionsförpliktelser

39,7

42,7

38,6

Återlånade medel

39,7

42,7

38,6

Särskild avtalspension

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt R15.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra bort
så mycket som möjligt av pensionsskulden i balansräkningen.
Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redovisas
enligt den så kallade blandmodellen.
Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade
från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Se sammanställningstabell ovan.
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Händelser av väsentlig
betydelse
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund har
under de senaste åren haft kraftiga kostymanpassningar på
grund av demografiska förändringar av antalet 16-19 åringar.
Detta har inneburit en kraftig kostnadseffektivitet samtidigt
som bidraget från medlemskommunerna, vid sidan om täckning för löneökningar, inte har höjts. På grund av ovanstående,
har förbundet sedan våren 2018 fortsatt med att jämföra och
kartlägga sina kostnadsnivåer för att visualisera effektivitet och
skillnader. Utredningen visar fortfarande på att förbundet i förhållande till riket har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i
jämförelse per elev och per invånare. Det rör sig om närmare
30 000 kr/elev/år. Kostnadsnivån i jämförelse med andra kommunalförbund visar även på samma fakta. Gymnasieförbundet
har även här högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samtliga utbildningsförbund i Sverige. Den låga kostnaden per elev
är ett direkt resultat av de senaste årens kostymanpassningar
som innebär att förbundet numera har en urholkad elevpeng
som inte står i paritet till de faktiska och skäliga kostnaderna
som programmen uppgår till.
För att skapa bättre handlings- och planeringsutrymme för
kommande utmaningar har därför förbundet, precis som
förgående år, haft dialogmöten med förbundets medlemskommuner om ytterligare en permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. Dialogmötena har skett såväl på politikernivå
som på tjänstepersonsnivå, vid ett flertal tillfällen. Dialogen
med medlemskommunerna syftar till hur de och gymnasieförbundet gemensamt kan stärka förbundets möjligheter att
bibehålla ett stort utbildningsutbud med hög kvalité, att ha en
fortsatt god ekonomisk hushållning samt för att ha likvärdiga
förutsättningar att bedriva undervisningen som genomsnittet
i riket. Kartläggningen visar att förbundet fortfarande saknar i
genomsnitt ca 12 mkr, exklusive årlig löneökning och volymökning av invånare, för att ha samma förutsättningar att bedriva
undervisningen som genomsnittet i riket. Efter diskussioner
med medlemskommunerna så är dock nivåökningen för år
2020 justerad till 10,4 mkr dvs. lägre än det förbundet begärt.

12.
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I samband med det ekonomiska läget har gymnasieförbundet infört anställningsstopp sedan januari månad
2019. En kraftig ekonomisk återhållsamhet genomsyrar verksamheten beroende på medelsbrist. Vidare har
gymnasieförbundet utrett och genomfört införande
av lärlingsförlagd utbildning inom restaurang och livsmedelprogrammet och hotell- och turismprogrammet
samt utrett och genomfört en organisationsförändring inom introduktionsprogrammet, individuellt alternativ – Navigatorskolan. Förändringarna kommer innebära en ekonomisk besparing för förbundet samtidigt
som eleverna inom lärlingsprogrammen får möjlighet
till att snabbt bli anställningsbara och får komma ut i
arbetslivet.
Utöver genomförda åtgärder så har förbundet även
utrett en eventuell lokaleffektivisering inom restaurang- och livsmedelprogrammet och en organisationsutredning av naturvetenskapliga programmet på Jenny Nyströmskolan. Utredningarna visade dock på att
förbundet utifrån ett elev- och ekonomiskt perspektiv
inte ska genomföra några förändringar i dagsläget.
En ny inriktning på fordon- och transportprogrammet
lärling karosseri och lackering har i samverkan med
branschen, på grund av ökat söktryck, beslutats starta
av direktionen. Inriktningen startar hösten 2019.
Ett flertal insatser och aktiviteter har genomförts med
syfte att utveckla och förstärka både den yttre och inre
organisationen. Under våren har arbetsmiljöpolicy och
jämställdhetsplan reviderats för att främja en gemensam målbild av hur arbetsförhållanden i förbundet ska
vara samt för att säkerställa att utbildningen är likvärdig oavsett kön och könsidentitet. Under året har även
direktionen fastställt förbundets finanspolicy som reglerar ramverket för finansverksamheten som omfattar
finansiering, skuldhantering och likviditetshantering.
Under senare delen av vårterminen 2019 genomförde
skolinspektionen en regelbunden tillsyn. Vid tillsynen
bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. I juni mottog förbundet
Skolinspektionens beslut om att det inte framkommit
annat än att Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen samt styrningen och utveckling av utbildningen.

I augusti redovisades kvalitetsuppföljningarna, trivselenkät våren 2019 och kursutvärderingar, läsåret
2018/2019. Sammantaget visar båda utvärderingarna
på mycket bra resultat. Eleverna trivs på förbundets
skolor och känner sig trygga. De anser att skolorna håller en hög utbildningskvalitet och att lärarna är rättvisa
vid betygsbedömningen.
Under november månad redovisades kursen ”språkutveckling genom entreprenörskap” vid Axel Weüdelskolan till direktionen. Kursen har fokus på tre av
förbundets delmål; Integration, digitalisering och Entreprenöriellt lärande. Målgruppen är personer med
invandrarbakgrund som studerar sfi och avslutat
eller läser kurs c. I december redovisades även Integrationsprojektet på naturvetenskapliga programmet
”Integration” som påbörjades hösten 2018 på Lars
Kaggskolan. Syftet med projektet är att nyanlända ska
integreras i skolan och i samhället. Ett antal elever från
introduktionsprogrammet har tillsammans genomfört
olika aktiviteter för att lära känna varandra och lära av
varandra. Utvärderingar visar att aktiviteterna har varit
uppskattade av eleverna och att många kontakter har
knutits.
Under året har även förbundet, med sina 10 samverkanskommuner i sydostregionen, reviderat sitt samverkansavtal. Avtalet grundar sig på en gemensam
strävan för kommuner/gymnasieförbund att tillsammans stärka och utveckla hela samverkansområdet till
att vara en attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalité. Ett tillägg i samverkansavtalet är bland annat för att utveckla metoder kring
KAA, avhopp och ökad genomströmning. Avtalsparter
är Kalmarsunds gymnasieförbund och kommunerna
Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro,
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö.
Årsredovisning 2019 13.
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Styrning och uppföljning av verksamheten
Styrning och uppföljning inom Kalmarsunds gymnasieförbund sker på alla plan inom förbundets verksamheter. Personal, arbetsmiljö, ekonomi, redovisning och
kvaliteten i utbildningsverksamhet följs årligen genom
olika processer på olika nivåer inom förbundet. I detta
avsnitt beskrivs styr- och uppföljningsmodellerna avseende personalområdet, övergripande verksamheter
samt kvaliteten i verksamheten. Även hur förbundets
främsta styrmedel, budgeten, tas fram beskrivs här.
Kalmarsunds gymnasieförbund är utsatt för olika risker
och för att hantera dessa ska direktionen systematiskt
arbeta med riskanalyser. Förbundsdirektören ansvarar för att riskanalyser genomförs, intern kontrollplan
upprättas och i övrigt verkar i enlighet med beslutat reglemente för intern kontroll och riskhantering.
Förhoppningen med att arbeta systematiskt är att öka
riskmedvetenheten inom förbundets verksamheter.
Alla förbundets olika skolenheter samt andra verksamheter (ekonomi, administration, kost m.fl.) ska upprätta en riskanalys utifrån egna förutsättningar och
behov. Risker kan inte alltid förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras.
Årligen ska förbundsdirektionen följa upp att förbundets interna kontroll fungerar genom att upprätta en
plan för granskning av den interna kontrollen – Intern
kontrollplan. Planen innefattar områden eller rutiner
som ska granskas särskilt under året. Vad som ska
prioriteras i den interna kontrollplanen grundar sig
på erfarenhet från tidigare års kontroller, riskanalys,
nya uppdrag och direktiv, förändringar i organisation och andra faktorer som bedöms vara relevanta.
Efter genomförd riskanalys upprättar cheferna på
förbundskansliet ett förslag på interna kontrollpunkter över sin verksamhet. I planen anges de
metoder och aktiviteter som ska syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel.
14.
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Avsikten och syftet med den interna kontrollen och den
omedelbara rapporteringen är att kunna vidta åtgärder
och komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras.
Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare
och politiker trygghet genom att skydda dem från
oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern
kontroll omfattar samtliga faktorer i verksamhetens organisation såsom system för styrning, ledning, redovisning och uppföljning utifrån gällande
lagstiftning, förordningar och rekommendationer.
Förbundsdirektionen fastställer när rapport, avseende riskanalys och intern kontroll, senast
ska avlämnas (uppföljning av
verksamhetsmålen sker i särskild ordning). Allvarligare brott
mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förbundsdirektionen.
Intern kontrollplan för förbundets skolor utgörs av
antagna verksamhetsmål för kommande år samt det
systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap
om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesanalys
ska bland annat innefatta ansvarsfördelningen mellan
huvudmannen, rektorer och andra chefer, elevernas
utveckling mot de nationella kunskapsmålen, elevinflytande, trivsel, trygghet och studiero och arbetet mot
kränkande behandling. I arbetet ingår även att följa upp
de förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning.
När nulägesbilden formuleras bygger den på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter som huvudmannen samlat in (exempelvis
trivselenkäter, kursutvärderingar, nationell statistik, anmälningar om kränkande behandlingar, kontaktpolitikerbesök, besök från direktionen etc.).
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Avstämning, uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt genom resultatdialoger, delårsrapporter, årsredovisning och enheternas kvalitetsredovisningar.
Måluppfyllelsen diskuteras och analyseras på respektive skolenhet i dialog med förbundsdirektören,
verksamhetsområdeschefen och kvalitets- och verksamhetsutvecklaren. Förbättringsåtgärder föreslås
och vidtas utifrån det. De planerade insatserna riktas
således mot de behov som framgår i uppföljningar
och analyser av måluppfyllelsen. Tidigare beslutade och genomförda förbättringsåtgärder följs också
upp av huvudmannens representanter för att se
vilka effekter detta fått på resultatet i skolorna.
Till direktionens sammanträden bjuds ett stort antal representanter för olika verksamheter och skolor in, för att informera om aktuella frågor och för
att ge direktionen en nulägesbild. Denna information är viktig för huvudmannen och ger kunskap om
och underlag för olika ställningstaganden och beslut.
Dessa informationstillfällen utgör också ett underlag för att kunna göra riktiga bedömningar av verksamheternas resultat, behov och förutsättningar.
Intern kontroll gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, centralt och lokalt till vilket
handlingsplaner kopplas. Vart annat år gör förbundet en medarbetarenkät som följs upp och genererar handlingsplaner, centralt och lokalt. Sjukfrånvaro,
personalomsättning, tillbud och arbetsskador följs
upp regelbundet under året och redovisas i förbundets skyddskommitté. Vid behov görs specifika insatser. Bemanningsprocessen hanteras genom
central bemanningsgrupp. Gruppen består av enheternas planerare, controllers samt HR-specialist, planeringschef och administrativ chef. I gruppen sker
planering, matchning och uppföljning av utlagda tjänstefördelningar, övertalighet och behov och grupper.

BESKRIVNING AV BUDGETSYSTEMET
Från och med höstterminen 2005 tillämpar
Kalmarsunds gymnasieförbund en programrelaterad
elevpeng. Den av Skolverket beslutade riksprislistan
(senast kända) för fristående skolor används som fördelningsnyckel när budgetramarna fördelas till enheterna. Beloppen som anges i prislistan kan både bli högre
och lägre för enheterna inom Kalmarsunds gymnasieförbund, då de endast används som fördelningsnyckel.

Introduktionsprogrammen ingår inte i riksprislistan och för gymnasiesärskolan finns enbart ett genomsnittligt grundbelopp angivet. Kalmarsunds
gymnasieförbund har därför tagit fram specificerade belopp för dessa verksamheter. Vart femte
år sker en översyn av de specificerade beloppen
och däremellan sker en uppräkning med skolindex.
Justering görs efter meritvärde enligt Växjös modell
(5-15 %). Detta ger kompensation för svagpresterande elever på nationella program. För elever som
läser ett programinriktat val integrerat i klasser med
nationella program och elever med dispens från behörighetskravet i engelska ges ett extra stöd med
5 000 kr. Särskild viktning görs för nationellt godkänd idrottsutbildning. Avräkning med budgetjustering sker en gång om året per den 15 september, när
antagningen är avslutad. För språkintroduktionen
och AST- enheten sker avräkningen 4 gånger per
år. Samma prislista används som i budgetarbetet.
För Restaurang & Café räknas budgetramen upp fö
löner enligt de procentsatser som tilldelas gymnasieförbundet. En justering görs sedan med förändringen av antalet elever inom dess upptagningsområde.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning
BEDÖMNING – GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att
räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras
även att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (ovan nämnda balanskrav) samt att
för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Efter årets ekonomi och resultat så görs
bedömningen att förbundet har en långsiktig god
ekonomisk hushållning;
Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med
mål, upprättade planer och program för att följa upp
utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.
Förbundet har en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade
förändringar vidta nödvändiga åtgärder såsom avsättningar för omstrukturering av verksamheter och dia-
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logmöten med medlemskommuner om nivåhöjning av
medlemsbidraget.
Gymnasieförbundet vidtar nödvändiga åtgärder
för att få en budget i balans. Förbundet arbetar intensivt med att hitta effektiviseringar vad gäller personal,
lokaler och programutbud så långt det är möjligt med
bibehållen kvalité.
Förbundet har en finansiell beredskap i form av
kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god
likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under flera år byggts upp av goda resultat för att kunna klara
tillfälliga år av ansträngd ekonomi.

EKONOMISKA MÅL
Förbundets ekonomiska mål framarbetas och beslutas
i samband med framställningen av årets budget. Målen
fastställda i Budget 2019 stäms av i och med bokslut
2019.

Självfinansiering investeringar
Från ett utrymme om 5 mkr avseende investeringar
2018 så utökades utrymmet inför 2019 för att täcka det
investeringsbehov som uppkommer i och med projekt
Storken. Investeringsbudget 2019 summerar upp till
12,3 mkr. Under året har dock beslut fattats om att
elevdatorerna ska köpas in via investeringsbudgeten i
stället för att leasas. Detta kommer att vara förutsättningen även inför kommande år och därmed har investeringsutrymmet för åren framöver i budget 2020
utökats från de planerade 5 mkr till 10,2 mkr per år.
Med det prognostiserade resultaten så är målet att klara en full självfinansiering av investeringarna åren framöver. Avseende bokslut 2019 kvarstår dock målet att 75
procent av investeringarna under planeringsperioden
(2019-2021) ska självfinansieras. Målet är uppfyllt då
utfallet är 99 procent efter avstämning.
Totalt

Prognos 2021

Prognos 2020

Bokslut 2019

Resultat

16,3

4,8

4,8

6,7

Avskrivningar

15,6

5,4

5,4

4,7

Förändring av pensionsskuld

-0,9

0,1

0,1

0,7

Utrymme (>75% av investeringar)

32,76

10,3

10,3

12,1

Investeringar

32,96

10,2

10,2

12,6

Årsredovisning 2019
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Soliditet
Under planeringsperioden 2019-2021 ska förbundets soliditet
(långsiktig betalningsförmåga) exklusive pensionsförpliktelser
öka och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser ska vara
positiv. Nedan sammanställning visar att efter bokslut 2019 så
prognostiseras soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen öka
med 4 procent över planeringsperioden.
Förändring

Prognos
2021

Prognos
2020

Bokslut
2019

Soliditeten ska öka

4,0%

30,0%

28,7%

26,0%

Soliditetsmål inkl.
ansvarsförbindelsen
>0%

6,8%

10%

7%

3%

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen prognostiseras till
över noll procent under hela planeringsperioden. Målen är
uppfyllda.

Likviditet
Förbundets mål gällande likviditeten (kortsiktig betalningsförmåga) anger att likviditetssaldot i genomsnitt över året ska
överstiga en månads genomsnittliga utbetalningar.

Årets likviditetssaldo genomsnitt
En månadsutbetalning

Prognos
2021

Prognos
2020

Bokslut
2019

92,4

92,0

91,6

57

55,2

52,4

Målet är uppfyllt 2019 och prognostiseras uppfyllas under
hela planeringsperioden.
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Balanskravsresultat
Prognos 2022

Prognos 2021

Prognos 2020

Bokslut 2019

Bokslut 2018

5,1

4,8

4,8

6,7

-20,7

Återbetalning friskolor

0

0

0

0

11,2

Balanserat resultat

5,1

4,8

4,8

6,7

-9,5

Återställning negativt resultat 2018

0,0

0,0

-3,3

-6,2

0,0

Resultat

5,1

4,8

1,5

0,5

-9,5

Årets resultat

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta
innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar
ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna
överstiger kostnaderna.
År 2018 redovisade gymnasieförbundet ett underskott
även efter tillägg/avdrag. Det underskott som blev
ämne för återställning var 9,5 mkr. Vid bokslut 2018
såg förbundet det som svårt att hinna återställa något
av underskottet redan 2019 men tack vare effektiv åtgärdsplan och bra resultatupphämtning så är detta nu
möjligt. I och med bokslut 2019 återställer gymnasieförbundet 6,2 mkr. Planen är att återstående 3,3 mkr
återställs vid bokslut 2020 då resultatet har budgeterats och prognostiseras för just detta ändamål.

Årsredovisning 2019 19.
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Personalförhållanden
Antal anställda

Totalt

Kvinnor

Män

Antal årsarbetare av månadsavlönade

554

344

210

Antal månadsavlönade

586

363

223

100 %

62 %

38 %

512

324

188

100 %

63 %

37 %

74

40

34

100 %

54 %

46 %

10

5,8

4,2

47,8

48

47,5

94,7 %

94,8 %

94,5 %

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

Timavlönade 2019
Antal timmar omräknat till årsarbetare
Medelålder

Sysselsättningsgrad – tillsvidareanställda
Genomsnittlig syss.grad

TILLSVIDARE OCH VISSTIDSANSTÄLLDA
Under 2019 minskar antalet anställda något. I december 2019 har förbundet 586 månadsavlönade medarbetare
vilket är en minskning med 27 medarbetare sedan december föregående år. En av de bakomliggande faktorerna
kring minskningen är förbundets ekonomiska situation under 2019 vilket har föranlett åtgärder när det gäller
personal och kostymanpassning.
Tillsvidareanställda medarbetare uppgår till 512, jämfört med 529 föregående år. Antalet visstidsanställda medarbetare är 74 medarbetare, en minskning med tio medarbetare. En stor del av de visstidsanställda består av vikariat
för sjukskrivna och föräldralediga men även av obehöriga lärare som, enligt skollagen, inte får tillsvidareanställas.

KÖNSFÖRDELNING
62 % av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Den största yrkesgruppen i förbundet är lärare där ca 60
% är kvinnor. Läraryrket anses fortsätta vara kvinnodominerat vilket gör det svårt vid rekrytering att få sökande
av det underrepresenterade könet. Detta försvårar i sin tur möjligheten att upprätthålla en jämn könsfördelning.
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586

Antalet månadsavlönade per år

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

388

750

700

650

LÄRARE

är anställda i gymnasieförbundet.

600

550

63%

av de månadsavlönade i
förbundet är kvinnor.

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anställningsform
(antal)

74

37 %

av de månadsavlönade i
förbundet är män.
512

Visstidsanställda

Tillsvidareanställda

Antal kvinnor/män som är tillsvidareanställda
(antal)

Antal kvinnor/män som är visstidsanställda
(antal)

188
40

324

Män

Kvinnor

Kvinnor

34

Män
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PERSONALOMSÄTTNING OCH
PENSIONSPROGNOS
Personalomsättning

inkl egen begäran och
pension
egen begäran
Pension/sjukersättning

(snittanställda
ack 520 )

2019

(snittanställda
ack 522)

2018

Antal
2019

Antal
2018

Riket
20161

5,96%

8,61%

31

45

8,8%

4,8%

5,74%

25

30

1,16%

2,87%

6

15

Personalomsättningen visar andelen anställda som ersätts under året i förhållande till det genomsnittliga antalet anställda.
1

Statistik över personalomsättning på nationell nivå finns endast från 2016

Under 2019 slutade 31 medarbetare sin anställning
inom förbundet vilket är en stor minskning med föregående år. 25 medarbetare slutade på egen begäran,
en minskning med fem medarbetare sedan föregående år. Avgångsorsak pension/sjukersättning minskade
med nio medarbetare. Förbundet ser dock en ökning i
pensionsprognosen de kommande åren.
En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara positiv då det kan bidra till utveckling för verksamheten.
Om personalomsättningen är för hög kan den dock
leda till ett stort kompetenstapp och kostnader i samband med rekrytering och upplärning av ny personal.
I jämförelse med riket 2016 ligger gymnasieförbundet
under nivån när det gäller den totala personalomsättningen. Det är svårt att få tag på statistik över personalomsättning på nationell nivå, därav siffran från 2016.

Pensionsprognos
Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 47,5 år
2019, står förbundet inför stora utmaningar vad gäller
pensionsavgångar och nyrekryteringar de kommande
åren.
Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en pensionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 80
(16 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar
varav 56 (11 procent av tillsvidareanställda) är lärare.
Av totalt tillsvidareanställda lärare är det 17 procent
som går i pension inom perioden. Inom en åttaårsperiod blir motsvarande siffror 127 medarbetare
(25 procent av tillsvidareanställda) pensionsavgångar
varav 82 medarbetare (16 procent) är lärare. Av totalt
tillsvidareanställda lärare är det 24 procent. Av tidigare erfarenhet av rekryteringar och antal sökande per
22.
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tjänst bedömer vi att förbundets största utmaningar
blir att rekrytera rektorer, elevhälsa och framför allt
lärare.
Arbetsmarknaden blir allt rörligare geografisk enligt
SKL:s rapport Sveriges viktigaste jobb inom förskolan
och skolan. Många flyttar till större städer och orter
men även rörligheten mellan olika sektorer ökar enligt
SKL. Medarbetare är också mer benägna att byta jobb
och arbetsgivare än tidigare.
Konkurrensen om kompetent personal kommer att
öka och måste mötas med strategiska beslut och
handlingsplaner. Förbundet ska erbjuda attraktiva arbetsförutsättningar både för våra nuvarande och potentiella framtida medarbetare. Som ett led i detta har
förbundet tagit fram ett personalpolitiskt program
med utgångspunkt i de kärnvärden som vi gemensamt
tagit fram i ett varumärkesarbete. För att säkerställa
rätt kompetens i tillräcklig omfattning och utveckla en
attraktiv arbetsplats har förbundet även tagit fram en
kompetensförsörjningsplan för att möta de kommande utmaningarna.
Ytterligare ett led i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen, kopplat till Lärarnas HÖK 18,
kommer att påbörjas centralt under vårterminen 2020
för att sedan tas vid av lokala parter under höstterminen 2020.

Rekryteringar
Under år 2019 annonserade förbundet 54 st tjänster
externt. 42 st av annonserna var kategoriserade under
pedagogiskt arbete.
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Under 2019 arbetade förbundet fram en gemensam rekryteringsprocess för att utveckla rekryteringsarbetet och stötta
förbundets chefer i arbetet med objektiv rekrytering. Under
vårterminen 2020 kommer chefer delta i en workshop i kompetensbaserad rekrytering.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
Frisknärvaro
Kalmarsunds gymnasieförbunds definition av frisknärvaro är
andelen medarbetare som inte har någon sjukdag under året.
Frisknärvaro
2019

Antal friska
jan-dec

Antal personer
jan-dec

Frisknärvaro
jan-dec

Alla kön

203

517

39,3%

Man

91

186

48,9%

Kvinna

112

331

33,8%

Antal friska
jan-dec

Antal personer
jan-dec

Frisknärvaro
jan-dec

Alla kön

221

533

41,5%

Man

100

190

52,6%

Kvinna

121

343

35,3%

Frisknärvaro
2018

Statistiken visar frisknärvaron från januari t.o.m. november månad.
Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet har sjunkit något
från föregående år. Den totala frisknärvaron i jan-dec 2019 är
39,3 procent i jämförelse med jan-dec 2018 är 41,5 procent.
Jan - Dec
2019

Jan-Dec
2018

Riksnivå medelvärde 2018

1. Total sjukfrånvaro ackumulerad

4,11%

4%

6,8%

2. Procentuell del långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron
(60 dagar eller mer)

46,7%

46,5%

43,9%

3. Sjukfrånvaro kvinnor % ack kalenderår

4,59%

5%

7,5%

4. Sjukfrånvaro män % ack kalenderår

2,35%

2,6%

4,4%

5. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre

1,91%

2,2%

6,1%

6. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år

2,57%

2,3 %

6,5%

7. Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre

5,78%

6%

7,5%

Total sjukfrånvaro

Sjukfrånvaroredovisning är obligatorisk där den totala sjukfrånvarotiden redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i relation till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden beräknat i timmar.

Årsredovisning 2019 23.
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Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig
ordinarie arbetstid beräknat i timmar.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Totalt har 255 timmar nyttjats. De största tjänsterna
som förbundet nyttjat har varit rehabilitering och arbetsanpassning, organisation och ledarskap, kommunikation och grupputveckling samt fysisk arbetsmiljö.
Sammanlagt har 27 medarbetare besökt Arbetsmiljöenheten varav 67 procent är kvinnor och 33 procent
är män.

Sjukfrånvaron för åldersgrupperna 29 år eller yngre
samt 50 år eller äldre har sjunkit något sen föregående
år och är i relation till medelvärdet för kommunerna
i riket fortsatt låg. Dock sticker ålderskategorin 50 år
eller äldre ut i relation till övriga ålderskategorier.

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

Långtidssjukskrivna

Arbetsskador och tillbud

Sjukfrånvaro över 59 dagar, definieras som långtidssjukskrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den
totala ackumulerade sjukfrånvaron, 46,7 procent är på
ungefär samma nivå som föregående år, 46,5 procent.
Förbundet fortsätter att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen och det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till
olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i
arbetet för att kunna förebygga och förhindra riskerna
i fortsättningen.

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron ligger under
2019 har ökat något i jämförelse med föregående år.
I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för kommuner i riket år 2018 är sjukfrånvaron i förbundet fortsatt
låg.

Friskvård
Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete
erbjuds förbundets medarbetare möjlighet att välja
ekonomiskt bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsaktivitet eller en friskvårdstimma per vecka beroende på
sysselsättningsgrad. Under 2019 använde 184 medarbetare friskvårdsbidraget vilket motsvarar 36 procent
av månadsavlönade medarbetare. År 2018 nyttjade
32 procent friskvårdsbidraget. Det finns också möjlighet för medarbetarna att, istället för friskvårdsbidrag,
använda sig av friskvårdstimme vilket innebär en möjlighet att träna 1 timme/vecka på arbetstid.

ARBETSMILJÖENHETEN
Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kalmar kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra kunder i arbetsmiljöarbetet- att behålla det friska
friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga
signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla
typer av risker i arbetsmiljön.
24.

Under 2019 har Kalmarsunds gymnasieförbunds samarbete med Arbetsmiljöenheten främst präglats rehabilitering och arbetsanpassning.

Årsredovisning 2019

Kalmarsunds gymnasieförbund har kända rutiner för
risk-, tillbuds- och arbetsskadeanmälningar. Under 2017
tog förbundet fram ett eget digitalt verktyg för anmälan
av tillbud och risker. Syftet var att det skulle bli enklare
att göra en tillbuds- eller riskanmälan. Chefen får en
kopia av anmälan och därmed informationen snabbare. En annan fördel av digitaliseringen är att statistik,
både på enhetsnivå, och på central nivå blir enklare att
sammanställa och bidrar därmed till en bättre översikt
över vad som behöver åtgärdas.
Under 2019 har 7 arbetsskador eller allvariga tillbud
rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Två olyckor/
allvarliga tillbud ligger under kategorin elektricitet, en olycka/allvarligt tillbud är även anmält under
explosion/sprängning, fallolycka, fysisk överbelastning,
fysiskt våld och annan orsak. Arbetsskadorna inkluderar både elever och personal.
Antalet internt anmälda tillbud under 2019 uppgick till
42 st. Antalet anmälda tillbud under 2018 uppgick till
24 st. Det nya digitala rapporteringssystemet har blivit
känt i organisationen. Största delen av rapporterade
tillbud, 38 procent, ligger under kategorin skada av per-
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son (fysiskt, även oavsiktligt). De internt rapporterade
tillbuden inkluderar både elever och personal.

ÅRLIG UPPFÖLJNING AV DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET (SAM)
Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs
på varje enhet men också på en central nivå. Syftet
med uppföljningen är att undersöka hur det systematiska arbetet har fungerat under året och om det
bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). De som svarat på enkäten är chefer, skyddsombud, fackliga företrädare samt
arbetstagare med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Under
2017 reviderades enkäten för att tydliggöra hur frågorna hänger ihop med föreskriften kring systematiskt
arbetsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar sammanställs och diskuteras i de lokala samverkansgrupperna och eventuella förbättringar ska sammanställas
i en handlingsplan för att sedan genomföras och följas
upp.
Uppföljningen för 2019 visar att det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns
rutiner och policys som är kända i organisationen,
samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet är tydlig och samarbetet med
Arbetsmiljöenheten är väl fungerande.

Årsredovisning 2019 25.
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Förväntad utveckling
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar
inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet
16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028.
År 2020 fortsätter kostnadsutmaningar för förbundet vad
gäller till exempel kostnader som förbundet har för ensamkommande elever. En del av dessa kostnader har finansierats
genom migrationsverket men en stor del och en ökande andel är numera ofinansierad på grund av exempelvis åldersuppskrivning av elever. Även nya lagar och förordningar gällande möjlighet till uppehållstillstånd för elever på gymnasial
nivå samt stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för
asylsökande elever som fyllt 18 år påverkar kostnadsbilden.
År 2020 fortsätter även återställning av negativt resultat för
året 2018 vilket innebär att förbundet måste skapa ytterligare
marginaler än bara ett positivt resultat.
En annan ekonomisk utmaning under den kommande
perioden är pensionskostnaderna för lärarlönesatsningarna,
lärarlönelyftet och karriärstjänster (förstelärarreformen).
Visserligen har löneökningarna för satsningarna varit fullt
finansierade av staten men det finns ingen kompensation för
den ökning av pensionskostnaderna som satsningar faktiskt
innebär.

26.
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Måluppfyllelse
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Måluppfyllelse
VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

• Kunskap, utveckling och lärande

Förbundets konsekventa arbete med en tydlig styrkedja tillsammans med skolornas interna systematiska kvalitetsarbete
och en förbättrad förbundsövergripande uppföljning gör att
förbundet har nått 18 av de 23 målen (78 procent). För flertalet
av målen har gymnasieförbundet höjt sina värden. Värt att notera är att målen för alla verksamhetsmål inom det prioriterade området Normer, värden och inflytande är uppnådda. Detta ger en bra grund för skolornas fortsatta arbete mot högre
måluppfyllelse inom Kunskap, utveckling och lärande.

• Normer, värden och inflytande

Trots en ökad måluppfyllelse i år igen, når gymnasieförbundet
inte riktigt fram till målet för Genomsnittligt jämförelsetal för
elever med examen ska vara högre än rikssnittet. Förbundet
ligger på samma jämförelsetal som riket. Inom vuxenutbildningen ligger förbundet endast en procentenhet efter målet
för andelen avslutade kurser med minst betyget E.
Det systematiska kvalitetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att fokusera på att utveckla kvaliteten på
skolorna inom undervisningsnära målområden.
Skolinspektionen har under 2019 genomfört en regelbunden
tillsyn på huvudmannanivå inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Skolinspektionen skriver i beslutet Det har vid tillsynen

28.

Årsredovisning 2019

• Integration
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet
• Digital kompetens
• Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
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inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som
granskats. Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyller
därmed författningarnas krav vad gäller förutsättningar för utbildningen samt vad gäller krav inom styrning
och utveckling av utbildningen.
Parallellt med tillsynen på huvudmannanivå har Skolinspektionen genomfört regelbunden kvalitetsgranskning på två skolenheter, Jenny Nyströmsskolan 4 och
Lars Kaggskolan 1. I besluten står det: Rektorn leder
och styr i hög utsträckning skolans utveckling; Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och
värden/Undervisningen främjar i flera delar elevernas
möjligheter att nå läroplanens mål men ett utvecklingsarbete behöver inledas med att utveckla ändamålsenliga arbetsmetoder så att eleverna i samtliga ämnen ges
möjlighet att vara delaktiga i planering av arbetssätt,
arbetsformer och innehåll; Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och
studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete; Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning. Den samlade
bedömningen visar således att skolenheterna JN 4 och
LK 1 i mycket hög grad uppfyller kraven i författningen.
Under 2019 har även Skolinspektionen inkommit med
ett uppföljningsbeslut gällande kvalitetsgranskning av
studie- och yrkesvägledning på gymnasiala yrkesprogram vid Stagneliusskolan 2 och skolinspektionen bedömer att Kalmarsunds gymnasieförbund har vidtagit
tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas
därmed.

Årsredovisning 2019 29.
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Måluppfyllelse 2019
MÅL

RESULTAT

MÅL

95 %

över 90 %

14,8 %

över 14,8

88 %

över 89 %

11,9

över 11,7

7,9

över 7,6

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.
Eleverna upplever att människors olikheter respekteras i skolan.

8,5

över 8,1

7,2

över 6,4

7,7

över 7,1

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen.

4,5

minst 4,4

Kunskap, utveckling och lärande
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen ska vara högre än rikssnittet.
Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.
Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare när de behöver det. Målet är nått när medelvärdet på frågan ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det” är högre än
genomsnittet i riket.
Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp.

Normer, värden och inflytande

Integration
Antalet utbildningsspår ska utökas inom gymnasieskolans introduktionsprogram, för att
i högre utsträckning tar hänsyn till de nyanlända elevernas förutsättningar och behov.
Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på Språkintroduktionsprogrammen (IMS) med övriga elever och program på skolorna.
Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.
Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Inför varje nyrekrytering ska förbundet kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att anställningsvillkor och kravspecifikationer inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt
utvecklingsarbete ska öka.
SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Samarbetet med högskolor, universitet och yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska
stärkas

Digital kompetens
Målen i Digitala agendan ska uppnås.

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 %.
Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare.
Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska öka.

30.

Årsredovisning 2019

8,2

minst 7,2

80 %

minst 80 %

22 %

över 30 %
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Uppföljning av prioriterade
målområden
MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Andelen elever som uppnår examen ska ligga över
rikssnittet.
Skolorna har målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat med
individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Lärarna
ställer höga krav på sig själva och eleverna. En ny rutin för extra anpassningar och särskilt stöd som implementerades under året har bidragit till att elever fått stöd tidigt på gymnasieskolorna. Skolornas resurser utanför lektionstid (Studiehall/
Resurscentrum/ Studietid) som nyttjas av elever som behöver
lite extra hjälp påverkar också resultatet positivt.
Flera av förbundets nyanlända elever på de nationella programmen har, trots många gånger höga ambitioner, svårt att
nå examen. Skolorna kommer att utveckla arbetet med språkstödjare för att höja dessa elevers resultat. Elever antagna med
dispens från behörighetskravet i engelska från grundskolan har
många gånger svårt att nå examen. För dessa elever behövs en
färdig plan direkt för hur de på tre år ska klara grundskolans
samt gymnasiets engelska 5. Skolorna kommer att tidigt ta tag
i detta inför kommande antagningar.
Skolorna fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på arbetslagsnivå för att med större precision förändra
organisation och arbetssätt för högre måluppfyllelse.
Resultat: 95 procent (kvinnor 95 procent och män 94
procent). Målet är nått - mål är över 90 procent)

Genomsnittligt betygspoäng för elever
examen ska vara högre än rikssnittet.

med

Tio av femton nationella program inom förbundet har nått målet. Ett målmedvetet arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet för en grundlig analys av statistiska data, diskussioner om
betyg och bedömning har bidragit till resultatet. Många, företrädesvis yrkeselever, är nöjda med att klara godkända betyg.
De flesta som vill ha arbete efter gymnasiet får det oavsett om
de har 12,0 eller 14,0 i genomsnittlig betygspoäng och eleverna
vet om det. Att förändra denna inställning är en stor utmaning
för skolorna.
Årsredovisning 2019
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18 av 23
mål är
uppfyllda

Lärare upplever att fler eleverna lider av psykisk ohälsa
nu än tidigare något som påverkar elevernas studieresultat negativt. Skolornas elevhälsateam kommer att
arbeta mer ute i klasserna tillsammans med ordinarie
lärare. Samtidigt som lärare måste använda sig av möjligheten till extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen i större utsträckning.
Resultat: 14,8 (kvinnor 15,6, män 13,9). Målet är
inte nått - mål är över 14,8.

Andel avslutade kurser med minst betyget
E inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Lärarna för kontinuerliga samtal med eleverna kring
deras studieresultat vilket bidrar till en känsla av att
vara sedd och samtidigt uppmärksammas de individuella behoven tidigt. Nyckelorden är sambedömning,
kollegialt lärande och samsyn. En, i de flesta fall, bra
närvaro samt en undervisning som stöds av Google
Classroom har stärkt resultaten.
Det faktum att eleverna i större utsträckning väljer
flexundervisningen på sfi istället för att göra prövning
på traditionellt vis har resulterar i fler avklarade betyg.
Under flexlektionerna på gymnasienivå har eleverna
möjlighet att få individuell handledning. De kan komma
när de känner att de behöver mer tid och läraren kan
lägga mer fokus på den enskilda eleven.
För några av eleverna har matematiken varit en för
svår utmaning och i flera fall kombinerat med hög
frånvaro har lett till lågt resultat. En studiehall med
pedagoger, språkstödjare och resursperson kommer
att ge eleverna möjlighet till stöd och hjälp i sin utbild32.

Årsredovisning 2019

ning utanför lektionstid kan stödja dessa och andra
elever i sin strävan att nå höga betyg.
Resultat: 88 procent (kvinnor 90 procent,
män 84 procent). Målet är inte nått - mål är över
89 procent.

Genomsnittligt betygspoäng på avslutade
kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.
Det goda resultatet grundar sig i den höga graden av
välutbildade lärare. Lärarna har kontinuerligt och med
uthållighet förklarat för eleverna vad målen för respektive kurs innebär och vad den enskilde behöver göra
för att nå dem. Lärarna är samtidigt noga med att poängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att
uppnå målen. Det systematiska kontinuerliga kvalitetsarbetet bidrar också till ökad måluppfyllelse.
En av skolorna kommer att utveckla flödet från antagning till betygssättning inom vuxenutbildningen
på grundläggande nivå för att nå ännu högre resultat.
Inom vuxenutbildning på gymnasial nivå ska skolan
minska antalet felval genom att bedömningar kring individens förutsättningar att klara kursen ska kvalitetssäkras.
Resultat: 11,9 (kvinnor 12,5, män 11,0). Målet är
nått - mål är över 11,7.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Förbundet har nått målet men det är ganska stor differens mellan de olika utbildningarna. Framgången beror på engagerad personal som tar stort ansvar både
enskilt och i respektive arbetslag. Många lärare arbetar
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efter att skapa en bättre tillgänglig lärmiljö för eleverna
där lektionsupplägget ger möjlighet till korta avstämningar och därigenom se till så eleverna får den hjälp
de behöver. Det finns ett pågående arbete med att
lyfta vikten av det relationella förhållningssättet, skapa
höga förväntningar och att klimatet i klassrummet til�låter att eleven vågar och vill ta emot hjälp.
Det finns ett behov av utveckling av studiestödet på
modersmål för nyanlända och skolorna behöver fortsätta med att anpassa lärmiljöer, utveckla metoder för
extra anpassningar och särskilt stöd.
Resultat: 7,9 (kvinnor 7,7, män 8,0). Målet är nått
- mål är över 7,6.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Elevhälsan träffar arbetslagen på skolorna regelbundet
och 48 procent av lärarna anger att elevhälsans personal hjälper dem att förstå och möta elever i behov
av stöd I mycket hög grad eller Hög grad i den enkätundersökning som är gjord. 91 procent av lärarna har
under det senaste året samarbetat med elevhälsan.
Lärare önskar mer stöd från EHT vad gäller att bättre förstår hur de ska möta elever i behov av stöd och
en tydligare uppföljning om målen nåtts utifrån insatta
åtgärder
Förbundet har infört en ny gemensam rutin för EHT
som det tar tid att implementera och få mentorer och
undervisande lärare att fullt ut förstå processen. Skolorna har efter hand fått bättre kontroll på flöden som
återkoppling, information och uppföljning av ärenden.

Det finns ett tydligt behov av utbildning kring hur lärare och EHT måste planera efter de elever som behöver
det mest först och hur sedan denna planering gynnar
alla elever. Rektorerna efterfrågar ett digitalt system
där den inblandade personalen kan få en snabb överblick över processen för varje elev.
Det är också viktigt att förstärka de rutiner som finns
kring att hjälpa de elever som förbundet redan i april
respektive i augusti får överlämningar på. Skolorna har
en förbättringspotential i att ta hand om och följa upp
dessa överlämningar i tidigt skede och ibland tar det
tid innan eleverna får rätt stöd, baserat på det behov
de har i sin nya miljö.
I jämförelse med tidigare år, har samarbetet utökats
och stärkts mellan lärare och elevhälsan. Målet är delvis uppnått och skolorna är på god väg att uppfylla målet i sin helhet. Det finns emellertid mer att göra för
att hitta optimala strukturer och rutiner utifrån förutsättningarna.
Resultat: Målet är inte nått.

MÅL FÖR NORMER, VÄRDEN OCH
INFLYTANDE
Eleverna känner sig trygga i skolan.
Spännvidden i måluppfyllelse är stor mellan programmen. Generellt är det mycket goda relationer mellan
personal/elev och mellan elev/elev. Eleverna anger också att de är trygga och har kompisar runt omkring sig i
mycket hög utsträckning. Goda strukturer kring trivselÅrsredovisning 2019 33.
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skapande arbetsmetoder och hur personalen bemöter
elever skapar trygghet i klasserna och på skolorna. En
särskild insats som kan nämnas är att personalen har
haft möjlighet till pedagogisk lunch tillsammans med
sina elever för ökad trygghet i lunchrestaurangerna på
gymnasieskolorna.
I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer personalen att ha samtal med eleverna kring orsaker och
möjliga lösningar. Representanter från EHT kommer att
vara mer ute i dessa klasser för en ökad trygghet.
Resultat: 8,5 (kvinnor 8,4, män 8,7). Målet är nått
- mål ska vara minst 8,1.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Eleverna på gymnasiesärskolan ger skolan ett mycket
högt betyg. Gymnasiesärskolan har en personaltäthet
utifrån elevens behov och förutsättningar. Ledarskapet i klassrummet är helt avgörande för hur eleverna
uppfattar situationen på lektionerna. Skolorna kommer att intensifiera utvecklingen av lärarnas ledarskap.
För lärare där utvärderingarna visar lägre resultat planeras handledning för att ge lärare nya redskap i arbetet med att äga klassrummet.
Inom vuxenutbildningen är det mycket små problem
med studieron på lektionerna. De förstår vikten av studiero i klassrummet och tar därför ansvar för den.
Resultat: 7,2 (kvinnor 7,0, män 7,4). Målet är nått
- mål ska vara minst 6,4.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Skolorna arbetar aktivt med läroplansmålen och rektorer och lärare har tillsammans med elevhälsan arbetat intensivt med skolans gemensamma värdegrund.
Lärarna arbetar med värdegrunden i undervisningen
och naturligtvis i andra möten med kollegor och elever. Förbundet genomför också utbildningar för personalen där fokus är att skapa förståelse för HBTQ men
även generellt kring människors lika värde.
Resultat: 7,7 (kvinnor 7,5, män 7,8). Målet är nått mål ska vara minst 7,1.
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Alla mål för
Normer, värden
och inflytande
är uppfyllda!
Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.
Eleverna har stort inflytande på områden de kan ha
inflytande över. Personal har under åren fått en bred
kompetensutveckling vilket gör att verktygslådan för
lärarna ständigt har utökats för att kunna tillgodose
fler elevers behov och rättighet av att vara med och
påverka. Det råder en diskrepans mellan elevernas
önskemål om inflytande och de begränsningar som
finns i kursplanerna. Skolorna behöver bli tydligare i
kommunikationen med eleverna.
Resultat: 4,6 (kvinnor 4,5, män 4,6). Målet är nått
- mål ska vara minst 4,4.

INTEGRATION
Antalet utbildningsspår ska utökas inom
gymnasieskolans introduktionsprogram, för
att i högre utsträckning tar hänsyn till de nyanlända elevernas förutsättningar och behov
Förbundet har haft en ambition att utveckla studievägar och utbildningsspår inom gymnasieskolans
introduktionsprogram. Under 2019 har de organisatoriska förutsättningarna, främst genom de drastiskt
sjunkande kullarna inom främst IMS, gjort att de ambitiösa planerna har fått stryka på foten. Förbundet gör
en omstart i frågan 2020 med att utveckla yrkespaket
inom introduktionsprogrammen med en kombination
av yrkeskurser som matchar de kompetenskrav som
arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa kombinerat med ämnen/kurser utifrån individens behov och
förutsättningar.
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Huvudmannens plan för utbildningar på introduktionsprogram
kommer att omarbetas och för varje introduktionsprogram
anges behörighet till programmet, syfte, struktur och upplägg,
huvudsakligt innehåll och skola som erbjuder programmet.
Resultat: Målet är inte nått.

Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på språkintroduktionsprogrammen (IMS) med övriga elever och program
på skolorna.
Skolorna har planerar klassrumsfördelningen så att IMSundervisningen bedrivs i olika delar av respektive skola. Likaså
har de skåp i olika delar av skolan med andra ord inte koncentrerade till en viss del av skolan för att gynna integrering. Elevminskningen då främst på IMS har gjort att skolorna inte har
behövt hyra lokaler utanför huvudbyggnaderna.
Resultat: Målet är nått.

Skolorna ska utveckla metoder som främjar integration och mångfald.
Skolorna jobbar aktivt med olika pilotprojekt för att främja
integration och mångfald såsom tvärgruppssamtal, bokprojekt, frilufts- och idrottsaktiviteter. Nackdelen är att det
tenderar att bli enstaka tillfällen som inte leder till något mer.
Det kan vara svårt att tvinga fram något som blir varaktigt om
inte initiativet kommer från eleverna själva. Det går att konstatera att elever som börjar ett nationellt program lättare kommer in i gemenskapen, särskilt om de väljer ett program där
det går mest elever med svenska som modersmål.
Under läsåret så har förbundet tagit ett omtag kring studiehandledning på modersmål och inrättat tjänster där skolorna
kan boka handledare för att hjälpa eleverna att klara av sina
studier, vilket bidrar till integration i förlängningen.
Vuxenutbildningen med stor del invandrare och rik mångfald
arbetar aktivt för integration i skola, samhälle och arbetsliv.
Dessa skolor utvecklar ständigt metoder som främjar integration och mångfald. Skolarbete växlas med praktiska aktiviteter
och kulturella upplevelser. Personalen inom vuxenutbildningen
har ett helhetsperspektiv i arbetet med de studerande vilket
innebär både internt och externt arbete. Skolorna har genomfört vissa gemensamma aktiviteter såsom musikstunder och
gemensamma fester på skolan. Andra insatser är näringslivsspår, studiebesök, språkpraktik och andra aktiviteter. Flexen
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och kvällskursen gör det möjligt för flera grupper än
tidigare att kombinera arbete/föräldraledighet/praktik
med språkstudier på sfi.
Resultat: Målet är nått.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
En stor andel av lärarna i förbundet har i år eller förra året deltagit i SKUA-utbildningar (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) i någon form. Därmed
har definitivt kompetensen ökat, vilket rektorerna kan
konstatera vid lektionsbesök. De deltagande lärarna är
mycket nöjda med insatsen, vilket framgår tydligt av
utvärderingen. SKUA upplevs som om en påfyllning i
verktygslådan och att medvetenheten om att det är
till för alla ämnen. Det är ett kontinuerligt arbete med
nya infallsvinklar och synliggörande för alla lärare för
att skapa förståelse, delaktighet och tillgänglighet.
Många arbetar med materialet i sin undervisning medan andra ser det lite svårare framför allt de som jobbar
mycket med distansutbildning inom vuxenutbildningen där eleverna inte är i klassrummet i någon större
omfattning.
Nu behövs en fortsättning/fördjupning på de grundläggande SKUA-utbildningarna.
Resultat: Målet är nått.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att
anställningsvillkor och kravspecifikationer
inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.
Vid nyrekrytering har rektorerna som mål att anställa den som har bäst behörighet och kompetens för
uppdraget. Urvalet varit väldigt litet på många av de
tjänster skolorna utlyst. Eftersom det råder lärarbrist
kan de inte välja mellan särskilt många sökande. Dessa
processer har alltså inte beaktat vilken härkomst personen har haft utan framförallt den formella och informella kompetens som funnits.
Resultat: Målet är nått.

Fler
möjligheter
EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.
Förbundets skolor har systematiskt fortbildat, främst
lärare, för att stödja skolans utvecklingen mot deras lokala utvecklingsplaner. Fortbildningen innefattar i större och mindre grad att vetenskapliga texter läses och
diskuteras. I de fall fortbildningen direkt speglas i undervisningen görs analyser enskilt eller i grupp. Detta
har skapat arenor för ett strukturerat kollegialt lärande och gemensamma reflektioner av undervisningen.
Dokumenteringen av det systematiska utvecklingsarbetet kan behöva utvecklas.
Resultat: Målet är nått.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.
Förbundet har tillsatt karriärtjänster för lärare vilket
ska bidra till ökad kvalitet i skolorna och förbättrade
resultat för eleverna. Målet är att utveckla verksamheten i alla förbundets skolor, så att eleverna når
skolans kunskapsmål samt får med sig nödvändiga
kunskaper ut i yrkeslivet eller för vidare studier. Vid tillsättningen av SYL, framgår det mycket tydligt att det
finns förväntningar att respektive SYL ska göra avtryck
och göra skillnad i skolornas utvecklingsarbete.
SYL:arna har haft skiftande funktioner under åren och
några har haft mer påtagliga uppgifter än andra. De dri-
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Digital
kompetens i
framkant

ver viktiga fortbildingsinslag och annat utvecklingsarbete. Även om enkätsvar innehåller kritiska synpunkter
mot delar av SYL:ares uppdrag har deras insatser stärkt
utvecklingsarbetet inom förbundet. Lärcirklar har letts
av SYL och bidragit till att skolor tagit kliv framåt som
organisation. Genom en satsning på SYL-uppdrag har
lärare fått utbildning i språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt (SKUA). SYL:arna har också gjort åtskilliga
klassrumsobservationer och genom detta identifierat
de utvecklingsområden skolan jobbar med innevarande läsår. Så ur ett större perspektiv så kan rektorerna
se att SYL bidrar till skolans utvecklingsarbete.
Skolledningarna upplever att uppdraget har förtydligats och det uppdrag som SYL:arna har bör fördjupa
det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete. SYL:arna har fått mer uttalade uppdrag av
skolledningar utefter den enskilda skolans behov och
SYL:arnas personliga profiler. Detta för att skapa möjlighet för varje SYL att hitta en plattform för sin roll på
ett område som passar den egna kompetensen.
Resultat: Målet är nått.

Samarbetet med högskolor, universitet och
yrkesutbildningarnas branschorganisationer
ska stärkas.
Alla yrkesutbildningar har kontinuerliga kontakter med
sina respektive programråd och detta gör att samarbetet mellan branschorganisationerna och yrkesutbildningarna är starkt. Flera av gymnasieprogrammen

har etablerade kontakter med högskolor och universitet både för lärares fortbildning och för att öka elevers
beredskap inför kommande studieval.
Enskilda företag och hela branscher är aktiva i APL,
gymnasiearbetet och information om yrkeslivet.
Gymnasiesärskolan har ett pågående samarbete med
SPSM sedan två år med fokus på tillgänglig lärmiljö
och har även deltagit i ett forskningsprojekt kopplat
till Linköpings universitet gällande läsutveckling inom
gymnasiesärskolan.
Resultat: Målet är nått.

DIGITAL KOMPETENS
Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Lärare har hög digital kompetens i användandet av de i
skolan vanligaste verktygen och tjänsterna för egen del
och som stöd för elevernas lärande. Kommunikation
sker digitalt både med skolledning och elever. Skolan
har en väl fungerande infrastruktur både vad det gäller
hårdvara och digitala tjänster. Undervisningsmaterial
delas med elever och kollegor digitalt.
Utvecklingen går snabbt och det gäller att fortsätta ha
fokus på vad som händer och på vad skolan kan göra
härnäst. Detta kräver återkommande aktiviteter på såväl arbetslags- som ämneslagsnivå.
Resultat: Målet är nått.
Årsredovisning 2019 37.
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ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG
UTBILDNINGSORGANISATION
- ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE
Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att
de kan rekommendera sitt gymnasieprogram
till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Duktiga, kompetenta lärare och kunnig EHT-personal
medverkar till att eleverna trivs och utvecklas på sina
respektive program och på skolan som helhet. Eleverna är goda ambassadörer för sina program. De positiva
resultaten på tidigare redovisade mål speglar sig säkert
även i detta resultat. Det är viktigt att hålla kvar detta
och arbeta vidare i arbetslag och lärcirklar för att behålla känslan av kvalite och trivsel.
Resultat: 8,2 (kvinnor 8,2, män 7,2). Målet är nått.

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.
Merparten av programmen inom förbundet har över
80 procent av medlemskommunernas förstahandssökande inom respektive program. Det är populära
utbildningar och det är viktigt att fortsätta att arbeta
för att behålla en hög kvalite i undervisningen och därmed ett starkt varumärke. Viktiga faktorer är en trygg
skola, väl fungerande organisatorisk infrastruktur, lokal
förankring och ett gott rykte.
Det är tre program som inte har samma höga andel
av medlemskommunernas sökande. Det beror till stor
del på att populära inriktningar och spetsutbildningar
saknas i förbundets utbud, samt för ett program där
en till synes tillfällig ökning av populariteten hos en annan huvudman.
Resultat: 80 procent (kvinnor 83 procent,
män 79 procent). Målet är nått.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver
ett UF-företag.
Skolorna har hanterat UF-läromedlet på lite olika sätt
beroende på programmens och inriktningarnas karaktär. På vissa av programmen är det naturligt med
kurserna Entreprenörskap och/eller Entreprenörskap
och företagande där kursmålen stämmer väl överens
med upplägget av UF. För dessa program är kursen/
erna obligatoriska enligt läroplanen eller har rektor
gjort dem obligatoriska. För program där Entrepre38.
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nörskap och Entreprenörskap och företagande är valbar väljer yrkeselever i hög grad, ibland på uppmaning
av branschföreträdare, bredd- och fördjupningskurser inom yrket eller kurser för behörighet till högre
studier. Gällande elever på högskoleförberedande program tar de i första hand kurser som ger meritpoäng
vid urval till universitet och högskolor.
Resultat: 22 procent (kvinnor 27 procent,
män 17 procent). Målet är inte nått.

Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska
öka.
Det finns en vilja inom skolorna med vuxenutbildningen att forma utbildningar som gynnar individens lärande och snabbare väg mot vidare studier eller arbete.
Förbundet har startat två helt nya sammanhållna utbildningar inom barnskötare - elevassistent och djurskötare i mjölkproduktion samt flera varianter inom
vård- och omsorgsutbildningarna (reguljärt, lärande
på arbetplats, förberedande vård- och omsorgsutbildning, mångfald i omsorgen etc.) och orienteringskurser (grundläggande läs- och skrivkurs inriktat mot sfi,
språkutveckling genom entreprenörskap samt i matematik). Skolorna har ett medvetet arbete för att underlätta för elever att läsa sfi i kombination med kurser
på grundläggande och/eller gymnasial nivå.
Skolorna jobbar nära tillsammans med kommunerna
och näringslivet och är uppdaterad om vilka behov
som finns.
Resultat: Målet är nått.
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Patientsäkerhetsberättelse
VERKSAMHETENS MÅL FÖR
PATIENTSÄKERHETSARBETET
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten
på ett sätt som leder till att kraven på god vård i hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) upprätthålls. Vårdgivaren ansvarar för
att det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

De övergripande målen för patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insats (EMI) är:
• att ha rutiner för medicinska bedömningar och handlingar
så att de utförs på ett kvalitetssäkert sätt i enlighet med lagar
och föreskrifter
• att ha möjlighet att erbjuda alla elever lika rätt till EMI
• att ha rutiner och en organisation som möjliggör fullgörandet
enligt Socialstyrelsens riktlinjer för EMI och skollagen
• att ha en organisation där man tillvaratar tillbud, risker och
avvikelser samt ser dem som en tillgång för utveckling av
patientsäkerhetsarbetet
• att ha tydliga rutiner och en organisation där EMI kan planera,
utföra och utvärdera sitt arbete löpande under läsåret
Elevhälsans medicinska insats ska främja elevens hälsa, lärande
och utveckling mot skolans mål. Elevhälsan ska främst arbeta
hälsofrämjande och förbyggande. Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och
sociala välbefinnande. Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på
människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa
miljöer som främjar elevernas hälsa och lärande.
Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa.
Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från
kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer
som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål.

Mål för elevhälsans medicinska insats är att främja
elevens hälsa och utveckling genom att:
• erbjuda kvalitativa hälsosamtal som är det viktigaste
instrumentet för EMI. Att genomföra hälsosamtalet professiÅrsredovisning 2019 39.
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onellt och på ett likvärdigt sätt förutsätter att samtalen har en gemensam struktur samt att skolsköterskorna har en god kompetens i samtalsmetodik.
• främja fysisk hälsa för att motverka psykisk ohälsa.
Sambandet mellan lärande, fysisk och psykisk hälsa
är ett centralt område för EMI. Elevers helhetssyn på
sin hälsa har stor betydelse för skolprestationer, inte
minst det fysiska välbefinnandet och den psykiska
hälsan. Elevens egen livsstil har stor betydelse för
måendet och elevens måluppfyllelse.
• erbjuda vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.
• delta i skolornas elevhälsoarbete där EMI har den
medicinska kunskapen och därmed ansvar för
patientsäkerhetsarbetet

ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET
Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver hälso- och sjukvård inom ramen för EMI vid
förbundets skolor. I lagens mening är direktionen
vårdgivare. Vårdgivaren fastställer verksamhetens
övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet och
ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Om
vårdgivaren inte utser någon verksamhetschef för EMI
ligger det fulla ansvaret för det medicintekniska området kvar på vårdgivaren. Därför har direktionen utsett
verksamhetsområdeschefen som verksamhetschef för
40.
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EMI. Eftersom nuvarande verksamhetschef inte har
medicinsk kompetens har skolläkaren det medicinska
ansvaret och ansvaret för anmälningsskyldighet enligt
3 kap. 5-7 §§. Skolläkaren är Lex Maria ansvarig. Verksamhetschefen har gett uppdrag åt medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, (MLA), att ansvara för att
kvalitetssäkrade rutiner finns och uppdateras. Vidare
ingår det i arbetsuppgifterna för MLA att journaler förs
enligt gällande lagstiftning samt samordning av yrkesnätverkets möten vad gäller kallelser, innehåll, genomförande och uppföljningar.
Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och
sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser,
föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser
och risker.

VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS
FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för
att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har
uppnåtts.
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• Hjärtlungräddning – Grundläggande HLR kurs
RUTINER FÖR EGENKONTROLL SAMT
VILKEN EGENKONTROLL SOM GENOM- • Diabetesteamet från barnkliniken
FÖRTS UNDER ÅRET
• Information från EMI-länsgruppen
Elevhälsans medicinska insats har en verksamhetsplan
som årligen revideras och utifrån den upprättas en
verksamhetsberättelse där arbetet under det gångna
året redovisas.
Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av elevjournalsystemet PMO, (Profdoc Medical Office), ett
digitalt medicinskt dokumentationssystem för elevhälsan. Systematiska loggkontroller i journalen utförs av
MLA, dessa dokumenteras och bevaras.
Genomgång av avvikelser som inkommit görs kontinuerligt under året tillsammans med verksamhetschef
och berörd skolsköterska. Sammanställning kring avvikelser redovisas terminsvis till skolsköterskegruppen.
All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar för att arbetet ska utföras i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet och skyldighet att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.
Varje medarbetare ansvarar för att hålla sig väl förtrogen med den lagstiftning som gäller inom hälso- och
sjukvården och för elevhälsan, samt de bestämmelser,
föreskrifter och rutiner som gäller för verksamheten. I
ansvaret ingår att identifiera och rapportera avvikelser
och risker.

• Asyl och flyktinghälsan, information, journalhandlingar, vaccinationer
• Allergier, Dr Hans Loo, barnkliniken Kalmar
• Avancerad hjärtlungräddning på Kalmar länssjukhus
• Journalgranskning, PMO- kvalitetssäkring i journal
dokumentation

Kompetensutveckling
Skolsköterskorna deltar regelbundet i olika utbildningar under verksamhetsåret. Vilka utbildningar som är
aktuella utgår ifrån behov från verksamheten och tidigare kunskap i ämnena. I följande punkter redovisas
innehåll i den kompetensutveckling som prioriterats ut
av verksamhetschef.
Utvecklingsdagar i Borgholm för kommunens och
gymnasieförbundets skolsköterskor med temat fysisk
aktivitet hos barn och ungdomar.
Kongress 2019 för EMI. Innehåll i programmet hade
ett särskilt fokus på friskfaktorer. Temat var hälsa, mo-

ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET
Metodhandbok
Inför terminsstart har MLA i uppdrag att säkerställa att
metodhandboken är genomgången och uppdaterad.
Nya uppdateringar sker fortlöpande under verksamhetsåret.

Professionsträffar via yrkesnätverk
Skolsköterskorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund
träffas i yrkesnätverksträffar tillsammans med skolsköterskor från grundskolan inom Kalmar kommun en
gång i månaden.
Innehåll i yrkesnätverken 2019
• Överviktsteamet från barnkliniken, Kalmar
• Ortopedi och idrottsskador, Dr Anders Linge från
ortopedkliniken
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tion/rörelse, sömn och relationer. Under kongressen
fördjupades även diskussioner om hur EMI kan stärka
elevernas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö?

RESULTAT
Elevhälsans medicinska insats har följt sitt årshjul och
sina kvalitetssäkrade rutiner. Under året har det inte
inkommit några avvikelserapporter.
Kompetensutveckling har ägt rum enligt verksamhetsplanen för 2019 som fastsällts av direktionen för
Kalmarsunds gymnasieförbund.
En metodbok finns som stöd i kvalitets- och ledningsarbetet, den uppdateras regelbundet av MLA.

FÖRBÄTTRINGS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN
I dialog med kvalitets- och verksamhetsutvecklare
inom Kalmarsunds gymnasieförbund utveckla statistikverktyg för att säkerställa kunskapsöverföring och
analysunderlag till skolledningarna.
Utveckla arbetssätt och metodik vad gäller fysisk och
psykisk hälsa där skolorna inspirerar eleverna att aktivt
välja främjande livsstilsfaktorer.
Föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och
vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.
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Axel Weüdelskolan
& Mjölnergymnasiet
EKONOMI
Medlemskommunernas respektive fullmäktige antar förbundets budget, så även budgeten för vuxenutbildning. Därefter
hanteras Axel Weüdelskolans och Mjölnergymnasiets specifika budget via Styrelsen för vuxenutbildning där Kalmar,
Mörbylånga och Torsås kommuner finns representerade. Där
fördelas förbundets medlemsbidrag för vuxenutbildning tillsammans med det statsbidrag vilket Kunskapsnavet fakturerar
kommunerna för verksamheten. 2019 räckte inte tillgängliga
medel för att tillmötesgå både Kunskapsnavets och Axel Weüdelskolans budgetäskningar, vilket ledde till en kompromiss
och 2,8 mkr i reducering utifrån Axel Weüdelskolans äskning.
Detta innebar att Axel Weüdelskolan inte kunde tillsätta fyra
av de tjänster de planerat för året (2,4 mkr). Det innebar även
en översyn av 2019 års tjänstefördelning för att kunna anpassa
utbudet efter given budgetram.
Överenskommelse har under våren ingåtts mellan Kalmar
kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund avseende fördelning av medel för statsbidraget utbildningsplikten där Axel
Weüdelskolan presterar verksamhet inom statsbidragets område. 64 procent av kalkylerade medel som kommunen erhåller
via schablonbidraget inom etableringen har under året kommit
förbundet och Axel Weüdelskolan tillhanda.
Utfallet för Axel Weüdelskolan är ett resultat enligt budget.
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Torsås kommun har under året valt att låta kommunens
sfi-elever, med start från hösten 2019, ha sin utbildning
i Kalmar på Axel Weüdelskolan. Lärvuxverksamheten
återfanns under hösten i Torsås på Mjölnergymnasiet.
Utfallet för enheten på Mjölnergymnasiet uppgår till
plus 0,6 mkr till största del beroende på flytten av elever till Axel Weüdelskolan under hösten dvs. reducering
av verksamheten på plats.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande

Andel avslutade kurser med minst betyget E
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Målet är nått totalt för skolan. Lärarnas kontinuerliga
samtal med eleverna kring deras studieresultat ger en
känsla av de blir sedda och de individuella behoven
uppmärksammas tidigt. Nyckelorden är sambedömning, kollegialt lärande och samsyn. Elever som inte når
målen får i tidigt skede kontakt med specialpedagog
och eventuellt studievägledare för samtal och åtgärdsplan. Sammansättningen av elevgrupperna har förändrats. Det har skett en ökning av individer med kort eller
obefintlig studiebakgrund och minskning av individer
med akademisk bakgrund.
Eleverna väljer i större utsträckning flexundervisningen på sfi istället för att göra prövning på traditionellt

vis har resulterar i fler avklarade betyg. Under flexlektionerna på gymnasienivå har eleverna möjlighet att få
individuell handledning, de kan komma när de känner
att de behöver mer tid och läraren kan lägga mer fokus
på den enskilda eleven.

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade
kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.
Skolan har som helhet nått målet. En minskning jämförbart med tidigare år vilken beror till största del på
förändrade elevgrupper med fler individer med kortare utbildningsbakgrund. Det goda resultatet grundar
sig i den höga graden av välutbildade lärare. sfi eleverna på Mjölnergymnasiet når inte lika höga resultat
som på Axel Weüdelskolan. Dessa elever flyttades vid
halvårsskiftet till Axel Weüdelskolan och fördelas på olika grupper med en undervisningen som bättre passar
var och ens nivå i det svenska språket. Denna elevgrupp
kommer sannolikt att nå högre måluppfyllelse framöver.
Skolan kommer att utveckla flödet från antagning till
betygssättning inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå får att nå ännu högre resultat. Inom vuxenutbildning på gymnasial nivå ska skolan minska antalet felval genom att bedömningar kring individens
förutsättningar att klara kursen ska kvalitetssäkras. En
förbättrad kommunikation mellan studie- och yrkesvägledningen och pedagogerna ökar möjligheterna för
det.
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Skolledningen är trygg i att lärarna ständigt reflekterar
över de insatser som initierats. Arbetslagen har i uppdrag att minst en gång per månad fylla i en löpande
logg i det gemensamma kvalitetsdokument. Det systematiska kontinuerliga kvalitetsarbetet medför ökad
måluppfyllelse.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Skolan når målet. Skolan kan se i enkätsvar att eleverna är mycket nöjda med det stöd de får i sitt lärande.
Lärarna arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en
god dialog med eleverna där man tydliggör målen och
var individen befinner sig. Det finns ett väl utarbetat
system som personalen arbetar utifrån i kontakten
med eleverna kring deras lärande. De elever som behöver extra hjälp för detta under skolans utlagda resurstider vilka har utökats under året.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan når målet. Personalen arbetar aktivt med att
uppmärksamma otrygghet och arbetar strukturerat
enligt skolans rutiner då situationer uppstår. Personalen tar även hjälp utifrån t.ex. Kvinnojouren och Integra
Kalmar för att aktualisera ämnesområdet ur flera perspektiv. För att stärka sammanhållningen och känslan
av en trygg gemenskap anordnar personal och elever
gemensamma aktiviteter över arbetslagen, till exempel
musikfest, Lucia, sommarfest m.m.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Skolan har nått målet. Sammanfattningsvis kan man
säga att mindsetet allas arbetsplats på skolan är en
framgångsfaktor. Klassens spelregler är viktiga för
trygghet och studiero, och därför är eleverna med
och bestämmer om reglerna i klassrummen redan från
början av utbildningen. Dock är några av elevgrupperna är sårbara för förändringar och reagerar negativt på
när vikarier tas in. Lärarna följer upp vikariernas arbete och meddelar skolledningen om det inte fungerar.
Andra grupper är vana vid universitetsstudier och förstår vikten av studiero vid studier och tar därför ansvar
för den.
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Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Skolan har nått målet och har höga resultat. Lärarna arbetar med värdegrunden i undervisningen och
naturligtvis i mötet med varandra och eleverna. Vid
varje kursstart och sedan kontinuerligt under kurserna
tas frågan upp. Personalen upplever att eleverna vågar uttrycka olika åsikter och blir respektfullt bemötta.
Eleverna ges utrymme för att uttrycka olika åsikter
och möjlighet att förklara varför de tycker som de gör.
Skolan är dock tydlig med vad som är lagligt och inte
i Sverige. Mångfalden på skolan är en naturlig del med
tanke på den blandning av kulturer, religioner och åldrar som finns representerade på skolan.

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen
Skolan har nått målet. Personalen inhämtar kontinuerligt synpunkter från eleverna gällande deras inflytande.
Lärarna har ett väl inarbetat koncept där de tillsammans med sina elever för dialog kring inflytande och
vad det betyder eftersom det finns en ovana kring inflytande. Studeranderåd finns på skolan där rektorerna
träffar representanter från de olika utbildningarna på
skolan. Detta sker minst en gång per halvår.

Integration

Skolorna ska utveckla metoder som främjar
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Skolan utvecklar ständigt metoder
som främjar integration och mångfald. Den kommunala vuxenutbildningen är en skolform som har en rik
mångfald. Uppdraget är att ständigt utveckla metoder
för att vara en viktig aktör i samhällets arbete för att
integrera människor i arbete, vidare studier och samhället allmänt. Personalen på skolan har ett helhetsperspektiv i arbetet med de studerande vilket innebär
både internt och externt arbete.
Skolan har genomfört vissa gemensamma aktiviteter
såsom musikstunder och gemensamma fester på skolan. Skolan har även enskilda insatser som främjar integration, som ett näringslivsspår, studiebesök, språkpraktik och andra aktiviteter. Flexen och kvällskursen
gör det möjligt för flera grupper än tidigare att kombinera arbete/föräldraledighet/praktik med språkstudier
på sfi.
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SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Går inte att bedöma. Skolan har inte arbetat med SKUA
(språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt).

Inför varje nyrekrytering ska förbundet
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att
anställningsvillkor och kravspecifikationer
inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.
Skolan har nått målet. Inför varje nyrekrytering följer
anställande chef de lagkrav som ställs vid rekrytering.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Skolan har nått målet. Skolledningen har fortsatt det
aktiva arbetet med att skapa en pedagogisk helhetssyn
vilken kommer sjösättas internt och externt under våren 2020. Detta arbete har genererat synergieffekter
inom hela skolan. Skolledningen ser att det kollegiala
lärande har blivit en naturlig del i organisationen men
samtidigt finns mindsetet att förfina och utveckla.
Skolan är inne i fasen att förvalta de förändringar som
genomförts.

Skolan har nått målet. Skolledningen har påbörjat arbetet med att ta fram en tydlig arbetsbeskrivning för SYL.
SYL:arna har även påbörjat en kompetensutveckling
via Linnéuniversitetet tillsammans med andra SYL:are
från regionen. Syftet med denna kompetensutveckling
är att i ordnade former analysera sin egna verksamhet
och få insyn hur andra arbetar med sitt uppdrag. Det
är en tät dialog mellan skolledning och SYL:are under
kursens gång där de bollar områden som är aktuella i
kursen.

Samarbetet med högskolor, universitet och
yrkesutbildningarnas branschorganisationer
ska stärkas
Skolan har nått målet. Skolan har tagit stora steg i
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet vilket
leder till spetsad kompetensutveckling, kontakt med
högskolor/universitet. När det gäller samarbete så
samverkar skolan med Linnéuniversitetet gällande nätverksträff för SYL:are. När det gäller Linköpings universitet så har skolan samverkat med dem i arbetet med
den pedagogiska helhetssynen. En av skolans lärare
gjorde en observationsrapport kring arbetet.

Digital kompetens

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Skolledningen har i god samverkan med IKT-pedagogerna arbetat med målen för
den digitala agendan. Den kvalitativa analysen visar att
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personal har hög digital kompetens och att de använder sig av digital verktyg i arbetet med eleverna. Lärarna arbetar med att höja elevernas digitala kompetens
eftersom ett flertal av eleverna saknar grundläggande
kunskaper och färdigheter. Skolan är första skolan i
förbundet som testar IKT-pedagogernas utbildning
inom Digitaliseringens påverkan på samhället. Ett förbättringsområde är bl.a. arbetet med källkritik.

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande

Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska
öka.
Skolan har nått målet. Skolledningen anser att det finns
en vilja och utvecklingspotential inom organisationen
att forma utbildningar som gynnar individens lärande och snabbare väg mot vidare studier eller arbete.
Flera varianter inom vård- och omsorgsutbildningarna
har vuxit fram under året (reguljärt, LPA, förberedande vård- och omsorgsutbildning, mångfald i omsorgen
etc.). Flera orienteringskurser har startats: grundläggande läs- och skrivkurs inriktat mot sfi, språkutveckling genom entreprenörskap samt i matematik. Skolan
har medvetet arbetat för att underlätta för elever att
läsa sfi i kombination med kurser på grundläggande
och/eller gymnasial nivå.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER
ÅRET
Axel Weüdelskolan har tillgång till ändamålsenliga lokaler
och under andra halvan av året var lokaltillgången tillfredsställande. Verksamheten är fortfarande under expansion och har inte sett någon avvikande trend.
Den administrativa underdimensioneringen har varit
kännbar under 2019 i större utsträckning än tidigare.
Detta gäller även skolledningen. Under 2019 fanns osäkerhetsfaktorer gällande ekonomin vilket ställt höga
krav på ledningsgruppen att ständigt bevaka elevinflöde, bemanning och lokaloptimering.
Det har genomförts en utredning gällande Kunskapsnavets organisatoriska tillhörighet. Denna har påverkat
båda verksamheter och budgetprocessen under 2019

synliggjordes vikten av nya arbetsmetoder. Det framtida budgetarbetet mellan organisationerna kommer att
genomlysas och förbättras under 2020.
Skolledningen tog beslut att kompetensutvecklingsspåret under 2019 skulle handla om att ta fram en
pedagogisk helhetssyn, vilken ska ligga till grund för en
intern och extern kommunikation. Eleven ska känna
igen sig oavsett på vilken utbildningsnivå eleven läser
på hos Axel Weüdelskolan. Den pedagogiska helhetssynen utgår utifrån olika framgångsfaktorer inom skolan
som bl.a. lyfts fram i boken Utmärkt ledarskap i skolan- Forskning om att leda för elevers måluppfyllelse
(Jan Håkansson & Daniel Sundberg).
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Under 2019 har skolan arbetat för att möta elevers
individuella behov mer än tidigare genom att erbjuda
möjligheten att studera kontinuerligt under året samt i
olika former (reguljärt, flex och kväll). Axel Weüdelskolan har också startat fler yrkesutbildningar såsom vårdoch omsorg, vårdbiträde, lokalvård och barnskötare
och omsorgsassistent. Andra utbildningar som startats
under året är (enligt utbildningsplikten) sfi i kombination med annat ämne, grundläggande läs- och skriv,
orienteringskurs i matematik, språkutveckling genom
entreprenörskap, samhällsorientering (start 13/1-2020)
samt möjlighet att läsa reguljärt på gruv/gy.
Skolan har också ansökt om att få starta en ny YHutbildning, projektledare inom hållbar besöksnäring.
Beslut förväntas i januari 2020. Likaså har en YHutbildning inom IT-sektorn tillsammans med aktörer
inom näringslivet i regionen påbörjats.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjutspets samt ett nationellt föredöme. Skolan kommer att
förstärka den vetenskapliga förankringen genom bl.a.
att skolledningen ingår i en kompetensutvecklingscirkel med andra kommuner via Ifous. En av skolans
pedagoger är industridoktorand i vuxenpedagogik
via Linköpings universitet. Dessa kommer genomsyra
verksamheten och bli en förstärkning till den pedagogiska helhetssynen vilket leder till en kvalitetssäkrad
verksamhet som gynnar elevernas måluppfyllelse.
Det visas ett intresse nationellt kring Axel Weüdelskolans sätt att bedriva vuxenutbildning inom alla skolformer. Svenskt näringsliv har visat intresse för kursen
språkutveckling genom entreprenörskap och tagit det
vidare till bl.a. riksdagen. Skolledningens förväntningar
är att detta generar positiva utvecklingssynergier och
möjliggör en vidareutveckling av Axel Weüdelskolans
pedagogiska metoder.
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Jenny Nyströmsskolan
EKONOMI
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2019 med en kostymanpassning
på drygt 9,6 mkr. Det estetiska programmet (ES) gick in med
det största budgeterade underskottet på drygt 3,8 mkr. Därefter kommer restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 2,3
mkr, naturvetenskapsprogrammet (NA) med ca 1,7 mkr, hotelloch turismprogrammet (HT) samt introduktionsprogrammet
(IM) med ca 0,8 mkr, vård- och omsorgsprogrammet (VO)
med ca 0,5 mkr. Barn- och fritidsprogrammet (BF) gick in med
ett överskott om ca 0,3 mkr och gymnasiesärskolan med en
budget i balans.
Med undantag för gymnasiesärskolan har samtliga program
lägre kostnader i förhållande till budgeterade. Däremot blev
elevantalet lägre på skolans program med undantag för ES som
ökade även under 2019.
På grund av det ekonomiska läget har flera besparingsåtgärder
genomförts under året. Främst har det handlat om minskat
tjänsteunderlag. Kostnaderna för personal blev för gymnasiet
ca 2,5 mkr lägre mot budget. För gymnasiesärskolan överskreds däremot personalbudgeten med ca 0,2 mkr på grund
av förändrat behov (i samband med nya elever). Totalt för
Jenny Nyströmsskolan handlar det då istället om ca 2,3 mkr lägre
personalkostnader. De flesta besparingsåtgärderna genererar
full effekt först 2020.
Direktionen tog i våras beslut att införa lärlingsförlagd utbildning för restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotelloch turismprogrammet för nya årskurs 1-elever. Även denna
besparingsåtgärd förväntas förbättra det ekonomiska utfallet
på längre sikt.
Sammantaget blev resultatet för enheten – 8 mkr.
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet.
Målet är nått för tre av sex program på skolan. Den
positiva utvecklingen på flera program gällande
andelen elever med examen bedömer rektorerna beror på den nya rutinen för extra anpassningar och särskilt stöd, som implementerades under året bidrog till
att elever kunde fångas upp tidigt. Den ökade bemanningen och den bredare ämneskompetens i studiehallen har också positiv inverkan på resultatet. Elever har
getts möjlighet att klara sina kurser och nå examen
under sin studietid då det funnits tillgång till lärare vid
fasta tider. Personalen i Studiehallen har under året
byggt upp ett väl fungerande arbetssätt med att fånga
upp och följa upp elever som inte når målen.
Flera av skolans nyanlända elever på de nationella
programmen har, trots många gånger höga ambitioner, svårt att nå examen. Skolan utvecklar arbetet
med språkstödjare och en bredare ämnesbemanning i
studiehallen för att höja dessa elevers resultat.
Några program når inte ända fram och har minskat
sina resultat vilket bottnar i låg motivation och därtill
kopplad låg närvaro samt psykisk ohälsa. Skolan arbe-

tar aktivt med DATE lärmaterial som ger pedagoger
och elever möjlighet att arbeta för en socialt, pedagogiskt och fysiskt mer tillgänglig skolmiljö.
SYL:arna på skolan kommer i mindre grupper bedriva
olika pedagogiska uppdrag utifrån skolans fyra gemensamma byggstenar.
Skolan fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på arbetslagsnivå för att med större precision förändra organisation och arbetssätt för högre
måluppfyllelse.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med
examen ska vara högre än rikssnittet
Fem av sex program på skolan har nått målet. Ett
målmedvetet arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med en grundlig analys av statistiska data samt
diskussioner om betyg och bedömning har bidragit
till resultatet. Elevhälsan är numera med i arbetslagen
vilket har lagt till en dimension i diskussionerna på hur
skolan kan arbeta på ett förebyggande sätt.
Skolans speciallärare kommer att arbeta mer ute i klasserna tillsammans med ordinarie lärare. Samtidigt som
lärare måste arbeta mer aktivt med extra anpassningar
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skolan
behöver även hitta metoder för att få eleverna att söka
stöd i studiehallen, både för att uppnå godkända beÅrsredovisning 2019
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tyg men också för att nå de högre betygsstegen. På
det estetiska programmet behöver motivationsarbetet
med de gymnasiegemensamma kurserna vidmakthållas.

Rektorerna efterfrågar ett digitalt system där den inblandade personalen kan få en snabb överblick över
processen för varje elev.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.

Normer, värden och inflytande

Skolan har nått målet men det är ganska stor differens
mellan de olika programmen. Framgången beror på
engagerad personal som tar stort ansvar både enskilt
och i sitt arbetslag. Skolan har ett kontinuerligt arbete med att lyfta vikten av det relationella förhållningssättet och skapa höga förväntningar och att klimatet
i klassrummet tillåter att man vågar och vill ta emot
hjälp. Inom arbetslagen diskuteras hur skolan kan
stödja eleverna samt hur eleverna kan stödja varandra
i skolarbetet.
Det finns ett behov av utveckling av studiestödet på
modersmål för nyanlända och skolan behöver fortsätta med att anpassa lärmiljöer, utveckla metoder för extra anpassningar och särskilt stöd. Kursutvärderingar
är ett bra instrument för läraren och rektor att kunna
härleda var man måste gå in med extra hjälp.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolan har delvis nått målet. Elevhälsan träffar arbetslagen på skolan regelbundet, men det har tagit tid att
få mentorer och undervisande lärare att fullt ut förstå
processen. Skolan har efter hand fått bättre kontroll
på flöden som återkoppling, information och uppföljning av ärenden. Utvärderingen visar att det finns ett
samarbete mellan elevhälsan och lärare med tydliga
rutiner etc.
Men så finns det förbättringsområden som att lärare
önskar mer stöd från EHT vad gäller att bättre förstå
hur de ska möta elever i behov av stöd och en uppföljning om målen nåtts utifrån insatta åtgärder. Mest
samarbete är det kring elevers psykiska ohälsa. Den del
som fungerar sämst är elevers levnadsvanor vad gäller
sex- och samlevnad, alkohol, narkotika, doping etc. Det
här är saker som sker utanför skolan och många gånger svåra för oss att påverka.
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Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet men spännvidden mellan programmen är stor. Generellt på skolan är det mycket
goda relationer mellan personal/elev och mellan elev/
elev. Goda strukturer kring trivsel och hur man bemöter elever och ordning och reda i undervisningssituationer skapar trygghet i klassrummet. Kameror i
skolbyggnaden och skolvärdar i gallerian på eftermiddagarna som har skapat bra relationer med eleverna
skapar trygghet på raster.
I klasser med låga resultat på trivselenkäten kommer
personalen att ha samtal med eleverna kring orsaker
och möjliga lösningar. Representanter från EHT-teamen kommer att vara mer ute i klasserna för ökad
trygghet.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Skolan har inte nått målet, men ligger bara en tiondel
under. Eleverna på gymnasiesärskolan ger skolan ett
mycket högt betyg. Den verksamheten har en personaltäthet utifrån elevens behov och förutsättningar.
Lärarna där är utbildade speciallärare som arbetar tätt
tillsammans med de pedagogiska assistenterna. De har
under lång tid arbetat med lågaffektivt bemötande
samt tydliggörande pedagogik. Sker någon konfrontation så analyseras händelsen noggrant för att utröna
hur liknande situationer kan undvikas i framtiden.
För lärare där utvärderingarna visar lägre resultat planeras handledning för att ge lärare nya redskap i arbetet med att äga klassrummet.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Skolan har klarat målet med bred marginal. Jenny Nyströmsskolan är en skola som består av vitt skilda program och därmed vitt skilda personligheter. Alla samlas i Gallerian och det finns en acceptans för varandras
olikheter. Eleverna på språkintroduktionen (IMS) har
gett skolan ett mycket högt värde inom detta område.
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Detta är ett resultat av goda förebilder i klassrummet
och ett ständigt pågående värdegrundsarbete som ger
goda resultat. Skolan arbetar aktivt med läroplansmålen och lärarna har tillsammans med elevhälsan arbetat intensivt med skolans gemensamma värdegrund.
Ett stöd i detta arbetet är DATE lärmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) där eleverna
får bland annat normmedvetet utforska vad det innebär att människor fungerar på olika sätt.

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Personalen har under åren fått
en bred kompetensutveckling vilket gör att verktygslådan för lärarna ständigt har utökats för att kunna
tillgodose fler elevers behov och rättighet av att vara
med och påverka. Lärarna strävar efter en tydlighet
gällande syfte och mål, betygsnivåer etc. i kurserna.
Utifrån de utvärderingar, muntliga och skriftliga, som
görs under läsåret så förändrar eller förstärker läraren
om behov finns. Rektorerna kommer att fortsätta diskussionen med lärare på vilket sätt de ska få eleverna
mer delaktiga.

Det som eleverna i mångt och mycket efterfrågar är
en tydlighet vad som krävs för att uppnå ett visst betyg och att delta i planeringen av undervisningen är
då underordnat. Det råder en diskrepans mellan elevernas önskemål om inflytande och de begränsningar
som finns i kursplanerna. Skolan behöver bli tydligare i
kommunikationen med eleverna.

Integration

Antalet utbildningsspår ska utökas inom
gymnasieskolans introduktionsprogram, för
att i högre utsträckning tar hänsyn till de nyanlända elevernas förutsättningar och behov
Under läsåret 19/20 har skolan utökat antalet utbildningsspår på introduktionsprogram. Skolan erbjuder
IM-bas för de elever som har stora behov av stöd, IMS
för de elever som behöver jobba extra mycket med sin
svenska, IMA för de elever som läser samtliga ämnen
på högstadienivå samt IMY-VO för de elever som läser
yrkesämnen mot vård- och omsorg.

Gymnasieskolorna ska sträva efter en lokalmässig integrering av elever på språkintroduktionsprogrammen (IMS) med övriga
elever och program på skolorna.
Skolan har nått målet. Detta är en planeringsfråga som
i huvudsak utgår ifrån att optimera utnyttjandet av
skolans lokaler. IMS-eleverna har hemklassrum i olika
delar av skolan. Likaså har de skåp i olika delar av skoÅrsredovisning 2019 53.
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lan och är med andra ord. inte koncentrerade till en
viss del av skolan och detta för att gynna integrering.

Skolorna ska utveckla metoder som främjar
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Skolan har en trygghetsgruppsedan flera år tillbaka och den har tillsammans med
olika arbetslag diskuterat hur skolan ska kunna utveckla metoder som främjar integrering. Som exempel kan
nämnas tvärgruppssamtal, pyssel, fotbollsturneringar
och guidningar. Nackdelen är att det tenderar att bli
enstaka tillfällen som inte leder till något mer. Det kan
vara svårt att tvinga fram något som blir varaktigt om
inte initiativet kommer från eleverna själva.
Skolledningen konstaterar att elever som börjar ett
nationellt program lättare kommer in i gemenskapen,
särskilt om de väljer ett program där det går mest elever med svenska som modersmål.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Samtlig pedagogisk personal
kompetensutvecklas under läsåret i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) genom SKUA-kursen eller läslyftet. SKUA upplevs som om en påfyllning
i verktygslådan och att medvetenheten om att det är
till för alla ämnen. Det är ett kontinuerligt arbete med
nya infallsvinklar och synliggörande för alla lärare för
att skapa förståelse, delaktighet och tillgänglighet. Sät54.
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tet att koncentrera kompetensutvecklingen inom två
spår ger lärarna goda möjligheter till att kunna stödja
varandra kollegialt. Vidare arbetar lärarna på vård- och
omsorgsprogrammet med sitt projekt: språkutveckling
genom textläsning på vård- och omsorgsprogrammet.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att
anställningsvillkor och kravspecifikationer
inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.
Skolan har nått målet. Vid nyrekrytering har rektorerna som mål att anställa den som har bäst behörighet
och kompetens för uppdraget och lägger ingen vikt på
andra parametrar.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Skolan har nått målet. Samtliga lärare deltar under
läsåret i kompetensutveckling i form av Läslyft eller
SKUA. Detta innebär att vetenskapliga texter kontinuerligt läses och diskuteras samt att lektioner hålls i
anslutning till det som lästs. Dessa lektioner analyseras
sedan tillsammans i gruppen. Genom detta utökas det
kollegiala lärandet och gemensamma reflektioner av
undervisningen.
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SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Genom en satsning på SYLuppdrag har samtliga lärare på skolan fått utbildning i
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) via
läslyftet och SKUA. Detta lyfts också fram som något
positivt i enkäten. SYL:arna har också gjort åtskilliga
klassrumsobservationer och genom detta identifierat
de utvecklingsområden skolan jobbar med innevarande
läsår. Eftersom SYL av tidsskäl inte hunnit göra klassrumsobservationer hos alla lärare (3-4 lärare per SYL)
framgår det av enkäten att många upplever SYL:arna
och deras uppdrag som osynligt. Men skolledningen
menar att de ser en tydlig linje mellan SYL-uppdraget
och lärarnas pedagogiska/didaktiska/kollegiala utveckling.
Utvecklingsarbetet kommer framöver genom undersökande metoder att kunna synliggöra goda exempel.
Målet är att resultaten ska ligga till grund för kommande
kompetensutveckling som SYL:arna ska driva.

Arbetslaget på barn- och fritidsprogrammet har under
ett flertal år haft en yrkesvecka då olika professioner
bjuds in för att föreläsa för eleverna om sina yrken.

Digital kompetens

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Den digitala kompetensen är
hög på skolan och är väl integrerad i all verksamhet.
Skolan har en väl fungerande infrastruktur både vad
det gäller hårdvara och digitala tjänster. Det finns en
god tillgång till digitala verktyg och elever i behov av
anpassning har tillgång till relevant digital teknik.
Lärare vet vart de ska vända sig med frågor kring teknik och utbildning i digitala tjänster.
Lärare deltar i utbildningar kring digitalisering och provar ny undervisning med digitala verktyg.

Samarbetet med högskolor, universitet och
yrkesutbildningarnas branschorganisationer
ska stärkas

Lärare delar med sig av undervisningsmaterial digitalt,
både till kollegor och elever.

Skolan har nått målet. Alla yrkesprogram har kontinuerliga kontakter med sina respektive programråd.
Hotell- och turismprogrammet och restaurang- och
livsmedelsprogrammet bygger upp lärlingsutbildningar och detta gör att samarbetet mellan branschorganisationerna och yrkesutbildningarna stärks ytterligare.
Sedan ett flertal år är vård- och omsorgsprogrammet med i VO-college där skolan träffar branschföreträdare en gång per månad.

Lärare arbetet med formativ bedömning med hjälp av
digitala verktyg.

Inom respektive inriktning på ES så sker kontinuerliga
samarbeten med högskolor/universitet. ES-bild har sedan många år en yrkesakademi där aktiva konstnärer
m.fl. liknande professioner, fungerar som mentorer för
eleverna inför slutfasen av utbildningen t.ex. gymnasiearbetet.
Gymnasiesärskolan har ett pågående samarbete med
specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) sedan
två år med fokus på tillgänglig lärmiljö och har även
deltagit i ett forskningsprojekt kopplat till Linköpings
universitet gällande läsutveckling inom gymnasiesärskolan.

Gällande gymnasiesärskolan så finns det en uppsjö av
olika digitala tjänster och appar som skolan idag använder men där finns ett behov av att skapa en enhetlighet.

Attraktiv och konkurrensmässig
utbildningsorganisation - entreprenöriellt
lärande

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning
att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Skolan har nått målet. Duktiga, kompetenta lärare och
kunnig EHT-personal samverkar till att eleverna trivs
och utvecklas på sina respektive program och på skolan
som helhet. De positiva resultaten på tidigare redovisade mål är också bidragande faktorer.
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Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.
Skolan har nått målet. Skolan och programmen har ett
gott renommé i medlemskommunerna. På estetiska
programmet finns det många spetsutbildningar hos
andra huvudmän inom respektive estetisk inriktning
vilket elever söker sig till.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna
driver ett UF-företag.
Skolan har inte nått målet. För eleverna på hotell- och
turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet att det är lämpligt att pröva på att driva
ett UF-företag. Många av dem kommer sannolikt att
starta egna företag i framtiden och då är detta ett bra
tillfälle att lära sig. Estetiska programmet har inför läsåret 19/20 infört entreprenörskap som en gemensam
kurs för samtliga inriktningar och kommer att ha bättre resultat nästa år.
För naturvetenskapsprogrammet finns det inte en tydlig koppling mellan programmet och UF-företagande.
Kursen entreprenörskap är valbar men merparten av
eleverna inom naturvetenskapsprogrammet väljer kurser som medför meritpoäng vid urvalet till universitet
och högskola såsom engelska 7, matematik 4 och 5 etc.
I examensmålen för barn- och fritidsprogrammet och
vård- och omsorgsprogrammet står det om uttalade
yrkesutgångar vilket innebär att eleverna måste klara kurser som i första hand inte har att göra med ett
UF-företag. Kombinationen av examensmålens krav på
relevanta programfördjupningskurser med elevernas
ambitionen av att läsa in den grundläggande behörigheten för högskolestudier förklarar varför eleverna på
dessa program inte väljer UF-företag.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
På Jenny Nyströmsskolan finns en härlig blandning av
utbildningar med välutbildad och engagerad personal.
Det finns såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Tillsammans blir det en bra mix
av elever och personal. På skolan finns något för alla.
Trivsel, trygghet och att eleverna kan rekommendera
56.
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utbildningarna som finns på Jenny Nyströmsskolan är
faktorer som får höga betyg i den årliga trivselenkäten.
Jenny Nyströmsskolan arbetar sedan flera år utifrån
de politiska målen samt med pedagogisk utveckling
utifrån aktuell forskning. Läsåret 18/19 innebar ytterligare steg för ett förbättrat lärande för såväl elever
som lärare. All personal utarbetade en gemensam
vision; #hjärta.hjärna.jenny som består av tre värdeord; engagemang, kompetens samt variation. Parallellt
med arbetet reflekterade skolledningen energiskt över
frågan; vad är god undervisningskvalité? Det arbetet mynnade ut i skolans fyra byggstenar; språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, formativt arbetssätt,
tillgängligt lärande samt bättre tillsammans. De fyra
byggstenarna bröts sedan ner i ett flertal beskrivande
varför och hur. Detta i sin helhet är Jenny Nyströmsskolans pedagogiska utvecklingsplan. Under hösten 19 lades
skolans skolutvecklingsarbete upp på en googlesite.
För att skapa en tydlighet förkovrade skolledningen sig
genom att läsa Malin Frykmans Formativt ledarskap
i en digitaliserad värld. Utifrån litteraturen har skolledningen skapat en tydlighet gällande arbets- kontra
utvecklingsorganisation för att uppnå visionen samt
skolans värdeord, målet är att skapa en lärande organisation med tydlig arbetsorganisation och utvecklingsorganisation. Utvecklingen sker genom att skolledningen har sin förankring i verksamheten och analyserar och
organiserar utifrån måluppfyllelse.
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Inför höstterminen 2019 har Jenny Nyströmsskolan
skapat en sammanhållen arbetsgrupp bestående av
särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) vars uppdrag är att
genomföra en nulägesanalys utifrån skolans byggstenar. Resultatet av den processen ska ligga till grund för
kommande kompetensutvecklingsinsatser inför läsåret 20/21. Skolan har även dragit igång SKUA (språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt) samt läslyftet
för hela arbetslag. Elevhälsa-teamet (EHT) har bedrivit
två insatser; främja närvaro samt SPSM:s Date-material
som ger pedagoger och elever möjlighet att arbeta för
tillgänglighet ur flera aspekter.
Under höstterminen-19 har en bred översyn av skolans
ekonomi skett. Den tidigare förändrade tjänsteplaneringsprocessen har utvärderats och reviderats inför
kommande läsår. Lokaler har setts över och viss verksamhet har flyttats. Lärlingsupplägg har startats på
restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök
och servering samt på hotell- och turismprogrammet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Utifrån Jenny Nyströmsskolans vision och byggstenar
ser skolledningen en pedagogisk utveckling mot såväl
kollegialt som kollaborativt lärande och ett synliggörande av de processer som är pågående samt en utvecklad
delakultur. Allt för en förbättrad måluppfyllelse.

En fortsatt utveckling av skolledningens strävan av
tydlighet runt uppdelning av arbets- och utvecklingsorganisationen kopplat till visionen. Tydliggörande av
samtliga processer på Jenny Nyströmsskolan är ett
större arbete som inletts under höstterminen-19, kommer att slutföras under 2020 och kommer skapa en
tydlighet runt denna strävan.
EHT-processen har sedan införandet varit föremål för
ytterligare utveckling. Skolan arbetar kontinuerligt för
att förbättra processen samt förståelsen, vikten av systematiken och effekten i de tidiga insatserna för helheten samt måluppfyllelsen.
Implementeringen av visionen och skolans pedagogiska byggstenar fortgår. Systematiken i att kontinuerligt utvärdera och analysera det genomförda arbetet
för att utveckla och förbättra skolans måluppfyllelse
kommer att spetsas ytterligare. Detta ska även kopplas
till skolans ambition att stärka varumärket Jenny Nyströmsskolan på olika sätt. En plan för skolans marknadsföring för att attrahera fler elever till skolan har
genomförts och har påbörjats. Planen i sig är allt för
omfattande och en prioritering kommer ske utifrån
ekonomisk situation.

Årsredovisning 2019 57.
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Lars Kaggskolan
EKONOMI
Lars Kaggskolan gick in i budget 2019 med en kostymanpassning på drygt 6 mkr. Av de 6 mkr stod introduktionsprogrammet (IM) för ca 4,7 mkr. Efter ett betydligt minskat elevunderlag på IM har anpassning av kostnadsnivån inte minskat med
motsvarande omfattning. Detta innebär att kostnader för personal och lokaler av flera skäl inte kunnat ske i samma takt som
elevantalet förändrats.
Ett förbättrat utfall för skolan speglas främst i minskade personalkostnader. Totalt handlar det om ca 4 mkr och av dessa
hänförs ca 3 mkr på introduktionsprogrammet som ett led i
fortsatt kostymanpassning. Samtidigt har elevunderlaget på
språkintroduktion fortsatt minska vilket innebär att det ekonomiska utfallet, trots besparingar, kvarstår med minusresultat.
En viktig förklaring är samtidigt att besparingen ger full effekt
först 2020.
Skolans övriga nationella program har totalt sett hämtat in
närmare 2,5 mkr. De flesta programmen har haft ökat inflöde
med elever. Trots fler elever har kostnaderna för läromedel
inte ökat utan slutade snarare med ett marginellt överskott.
Förutom fler elever till de nationella programmen fortsätter
även antalet vuxenstuderande att öka. Två helt ny utbildningar,
cykelreparatör och murare, startade under hösten. Optimering
av undervisningsgrupper, tjänstledigheter som inte ersatts fullt
ut som exempelvis föräldraledig bibliotekarie som endast ersattes med 50 procent under hösten, tillsammans med ökade
intäkter på yrkesprogrammen gör att skolan slutligen hamnar
på minus 2,5 mkr.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Ett av de sju nationella programmen klarade inte målet i år. En del av förklaringen till goda resultat är
elevernas goda förutsättningar. En annan del är lärarnas arbe58.
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te med att skapa intressanta och varierade lektioner.
Lärarna ställer samtidigt höga krav på sig själva och
eleverna.
Skolan har en hög grad av gemensam pedagogisk
grundsyn (pedagogik och didaktik) och personalen
försöker hitta individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Arbetslagen diskuterar på vilka sätt
de kan underlätta för eleverna utifrån struktur, planering och samarbete. Det handlar om samverkan inom
kurser och mellan kurser samt hur biblioteket blir en
pedagogisk resurs. Nya metoder och upplägg tas fram
som i förlängningen bidrar till en bättre arbetsmiljö
med avseende på minskad upplevd stress hos både
elever och lärare och därmed högre resultat.
En stark bidragande orsak till fortsatt hög måluppfyllelse är att många av skolans elever i stor utsträckning
vänder sig till resurscentrum där många elever får
hjälp med att gå från F till ett godkänt betyg.
På det program som inte klarade målet var relativt
många elever antagna med dispens från behörighetskravet i engelska från grundskolan. För dessa elever
behövs en färdig plan direkt för hur de på tre år ska
klara grundskolans samt gymnasiets engelska 5. Skolan kommer att tidigt ta tag i detta inför kommande
antagningar.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med
examen ska vara högre än rikssnittet
Skolan totalt har i delvis nått målet, men fyra av sju
program har gjort det. Många, företrädesvis yrkeselever, är nöjda med att klara godkända betyg. De flesta som vill ha arbete efter gymnasiet får det oavsett
om de har 12 eller 14 i genomsnittlig betygspoäng och
eleverna vet om det. Att förändra denna inställning är
en stor utmaning för skolan. Under läsåret kommer lärarna få kompetensutveckling för att stärka dem i flera
avseenden och leda till ett bättre lärande för eleverna.
Lärare upplever att fler eleverna lider av psykisk ohälsa
nu än tidigare något som påverkar elevernas studieresultat. På några program har lärarna fått lägga mycket
energi för att få elever över gränsen vilket har gått ut
över de som hade potential att nå de högre betygen.
Trots att en del elever inte nått de höga betygen har

de åtminstone slutfört sin utbildning med ett lägre
meritvärde, istället för avhopp, vilket ändå måste räknas som en framgång.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Skolan som helhet har nått målet och resultatet varierar mellan 6,8 och 9,2. Ett program ligger under målet
7,6. Yrkeslärarna är mycket duktiga på att skapa bra relationer med sina elever tidigt och jobbar hela tiden
med ett instruerande, formativt förhållningssätt mot
sina elever.
Skolan ska intensifiera informationen till eleverna om
skolans resurser i form av hjälp via elevhälsan och resurscentrum samt motivera eleverna att utnyttja den
resurstid som karaktärsämneslärare erbjuder.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolan har inte nått målet. Endast 27,4 procent av lärarna anger att elevhälsans personal hjälper dem att
möta elever i behov av stöd "I mycket hög grad" eller
"Hög grad" i den enkätundersökning som är gjord.
Lärarna har två förväntningar på EHT: 1) att speciallärare/pedagoger ska arbeta mer ute i klassrummen, 2)
lärarna vill lämna över ärenden till elevhälsan, Det finns
ett tydligt behov av utbildning kring hur lärare och
EHT måste planera efter de elever som behöver det
mest först och hur sedan denna planering gynnar alla
elever. Ledningsgruppen på skolan kommer att initiera
ett arbete för att nå en ökad samsyn kring förväntningÅrsredovisning 2019 59.
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arna på hur elevhälsan och dess olika professioner ska
arbeta.

med vissa klasser samt enskilda möten vid behov för
att främjande tryggheten i skolan.

Det är också viktigt att förstärka de rutiner som finns
kring att hjälpa de elever som skolan redan i april respektive i augusti får överlämningar på. Skolan brister i
att ta hand om och följa upp dessa överlämningar i tidigt skede och det kan gå månader innan eleverna får
rätt stöd, baserat på det behov de har i sin nya skolmiljö.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har som helhet nått målet. För ett av de åtta
programmen är målet inte nått. Skolan lyfter frågor
om trygghet och trivsel kontinuerligt på t.ex. programråd och Kaggråd. En särskild insats som kan nämnas
är att personalen har haft möjlighet till pedagogisk
lunch tillsammans med sina elever för ökad trygghet i
lunchrestaurangen. Eleverna trivs i sina klasser och det
finns inga märkbara problem med grupperingar enligt
trivselenkäten. Eleverna anger också i mycket hög utsträckning att de är trygga och har kompisar runt omkring sig.
På ett program har skolan infört ett nytt systematiskt
och konsekvent arbete med syfte att skapa trygghet
och arbetsro. Gemensamma regler togs fram och alla
förband sig att utgå från dessa. Personalen på programmet upplevde att vårterminen var lugn och trygg
i alla berörda undervisningsgrupper.
Under läsåret 2018/19 har lotsar och rektorer, där behov funnits, diskuterat den upplevda tryggheten på
skolan på klassnivå. Samtalen har handlat om hur och
varför vissa elever delvis upplever tryggheten som lägre jämfört med andra program på skolan. Elever nämner att det kan förekomma att de känner sig utsatta då
de rör sig på skolan. Positivt är att elever vid intervjuer
med Skolinspektionen under våren 2019 uttrycker att
de är tryggare nu än tidigare.
Skolan behöver aktivt jobba vidare med att bryta sexistiska kommentarer och uppmuntra de elever som
känner sig utsatta att prata med lotsar, lärare eller rektor om incidenter som inträffar. Elevhälsan i form av
kurator och skolsköterska ska ha kontinuerlig kontakt
60.
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Skolan har som helhet nått målet, men det är en stor
spännvidd mellan programmen. Sex av åtta program
har nått målet. Personalen ska synliggöra elevernas
egna ansvar till att skapa god studiero samt skapa
förståelse och respekt för klassens olika önskemål
för klassrumsklimat. Ett arbete med den fysiska klassrumsmiljön som också kan hjälpa till att skapa tystare
och lugnare arbetsklimat ska inledas. Skolan fortsätter
att arbeta med normer, värden och inflytande på liknande sätt som tidigare läsår.
Skolan har arbetat fram en pedagogisk grundsyn. En av
delarna i denna grundsyn är ledarskapet i klassrummet
vilket har en direkt koppling till studiero. Då ledarskapet i klassrummet är den största bidragande faktorn
till bra studiero har skolledningen valt att fokusera på
detta område i utvecklingsgruppens arbete. I arbetslagen diskuterades vikten av att personalen håller fast
vid de ordningsregler som finns och arbetar aktivt
med främjande insatser som tydligare placeringar i
klassrummet, mobiltelefonförbud etc. I enskilda undervisningsgrupper har lärare stöttat varandra genom
aktiva åtgärder kring studieron. Rektorer kommer att
diskutera individuella mål kring just ledarskap vid medarbetarsamtalen.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Skolan som helhet når målet, men tre av åtta program gör inte det. Både förbundsgemensamma och
skolspecifika aktiviteter bidrar till ett större förståelse för olikheter. Lotsar har till exempel bjudit in och
arbetat med elevhälsan under lotstid, likaså har lotsar
arbetat med mjuka värden i olika format (t.ex. HBTQ+
arbete, gruppindelningar och allas lika värde). Under
lektionstid har skolan integrerat normer, värden och
inflytande i undervisningen; exempelvis har engelskan
arbetat med normer och värden kring reklam och ideal, i samhällsundervisningen arbetas med identiteter,
kränkande behandling och diskriminering. I svenskundervisningen pågår ett läsprojektet med temat normer
& värden som integrerar alla treor på skolan, medan
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eleverna i biologi har fått arbeta med sex- och samlevnadsundervisning i stor utsträckning.
I ett elevforum kom det fram att vissa upplevs inte vara
lika mycket värda av andra på skolan på grund av att
de går ett visst program. Skolan behöver finna former
för att integrera programmen mer med varandra samt
skapa större insikt i vad de olika programmen har för
kvaliteér då det finns en, hos några, oförståelse över
vilka kunskaper och färdigheter det krävs för att klara
olika utbildningar och att inget program är “lätt”.
På de nationella programmen har det under de
senaste två-tre åren kommit allt fler elever med annan
bakgrund än svensk, vilket bidrar till en större integration och förståelse för varandra i vardagen. Ett stort
arbete läggs på värdegrundsarbetet i klassrummet,
vilket också ger utslag i trivselenkäten. På ett program
har skolan en lärare som har ett stort engagemang i
likabehandlingsarbetet och jobbar mycket aktivt med
dessa frågor. Detta har sannolikt påverkat resultatet
positivt på det programmet.

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Eleverna har stort inflytande på
områden de kan ha inflytande över. De har i praktiken
ett större inflytande än vad enkätresultaten visar, särskilt när det gäller former och tider för examination.
Dock kan elevens syn på vad de vill ha inflytande på
och vad som de får ha inflytande på vara olika.
Varje moment bör utvärderas av läraren tillsammans
med eleverna där inflytande är en stående punkt. Hur
eleverna gör utvärderingen kan med fördel variera.
Det viktiga är att den blir gjord då detta är viktigt för
att få till ett systematiskt kvalitetsarbete där eleverna
kan påverka och förändra under pågående kurs.
Att de äldre eleverna i större grad känner inflytande
kan ha att göra med att de bättre förstår vad de kan
ha inflytande över, men också att de då läser fler inriktningsämnen som i sin karaktär erbjuder en större
valmöjlighet. Kommande kompetensutveckling kommer också att stimulera lärarna att fundera på elevinflytande och elevdemokrati.

En annan mer inkluderande metod för likabehandlingsarbete på skolan startar hösten 2019. Istället för
en grupp med representanter från varje arbetslag
kommer kuratorerna ut till programmen och diskuterar frågan med alla lärare.
Årsredovisning 2019 61.
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Integration

Gymnasieskolorna ska sträva efter en
lokalmässig integrering av elever på språkintroduktionsprogrammen (IMS) med övriga
elever och program på skolorna.
Skolan har nått målet. Elevminskningen på IMS har
gjort att samtliga elever ryms i befintliga lokaler på
Lars Kaggskolan. De två IMS-klasser som finns har sina
klassrum förlagda till olika hus på skolan.

Skolorna ska utveckla metoder som främjar
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Ett pilotprojekt fortsätter på
skolan där IMS- elever och NA-elever ska lära känna
varandra, lära av varandra, lyssna, skratta i möten i
klassrum, exkursioner och frilufts- och idrottsaktiviteter. Under året har också bokprojektet genomförts där
elever mellan olika program getts möjlighet att träffas
över programgränserna.
Skolledning och Kårstyrelse kommer under vt-20 att
föra en dialog för att hitta metoder för ökad integration. Eleverna uttrycker själva via Kaggråd önskemål
om ökat samarbete, men har olika uppfattning om hur
formerna för detta ska se ut. Fokus för hur integrationen ska främjas bör förskjutas till en fråga kring hur
programmen integreras mer mellan varandra och inte
specifikt IMS och andra program.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. En grupp lärare från skolan deltog under läsåret 18/19 i KPT-spåret kring SKUA. Under läsåret 19/20 samt ht-20 har skolledningen valt att
kraftsamla kring kompetensutveckling kring formativt
förhållningssätt, som all undervisande personal deltar
i. Rektorerna ser framöver ett ökat behov av SKUAutbildare som arbetar förbundsövergripande. Detta
arbetssätt gynnar alla elever och behoven finns på
samtliga program.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att
anställningsvillkor och kravspecifikationer
inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.
Skolan har nått målet. Vid nyrekryteringar tas hänsyn
till lämplighet och behörighet, ingen skillnad görs på
grund av etnicitet.
62. Årsredovisning 2019

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. Systematiskt arbete med kollegialt kompetensutvecklingsspår. Pågående utvecklingsarbeten i ämneslagen på olika nivåer. För en av
rektorerna innebär studier på rektorsprogrammet att
det just nu är ett betydligt ökat fokus på analys, vetenskaplighet m.m. som också innebär input i verksamheten på olika sätt.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet, men det finns utrymme för förbättringar. Det finns en otydlighet kring SYL-uppdraget,
både hos de som söker SYL och hos många andra lärare. Vissa av de uppgifter som SYL har, är inte kända
av alla medarbetare. Skolledningen upplever att uppdraget har förtydligats och det uppdrag som SYL har
fått under innevarande och kommande terminer bör
bidra till det kollegiala lärandet med analys, gemensam
reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete.
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Samarbetet med högskolor, universitet och
yrkesutbildningarnas branschorganisationer
ska stärkas.
Skolan har nått målet. Skolan har ett väl fungerade samarbete med universitet, högskola och de olika branscherna som yrkesprogrammen är kopplade
till. De förstärkningar av samarbetet skolledningen
identifierar är främst kopplade till LK4:s kontakter på
arbetsmarknaden. Naturligtvis kan samarbetet stärkas
och förbättras ytterligare och skolledningen arbetar
för att ta fram ett systematiskt arbete för just denna
frågeställning.

Digital kompetens

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har nått målet. Generellt finns en god digital
kompetens på skolan, både kring att använda datorn,
digitala ytor och digitala verktyg för egen del och som
stöd för elevernas lärande.
Det framkommer i den kvalitativa analysen att det finns
digitala klyftor i personalgruppen. Förutom de klyftor
som finns vad gäller kännedom kring t.ex. digitala verktyg, behöver skolledningen arbeta för att synliggöra
och konkretisera på vilket sätt de prioriterade målen
hänger ihop med skolans utvecklingsplan och på vilket
sätt den digitala agendan stödjer, kompletterar och är
en del av verksamheten.

Under vt-20 tar skolledning i samråd med bibliotekarier, IKT-pedagog, speciallärare/pedagoger och ämnesföreträdare fram en plan för aktiviteter läsåret 20/21
för att stärka skolbibliotekets roll i digitaliseringen och
höja kunskapen hos lärare kring användandet av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen.

Attraktiv och konkurrensmässig
utbildningsorganisation - entreprenöriellt
lärande

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning
att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Skolan har nått målet. Sex av sju program hade över rikets
nivå i genomsnitt. Eleverna ger också skolan generellt sett
också höga siffror när det gäller trivsel och nöjdhet som
helhet. Det speglar sig säkert i detta resultat.

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.
Skolan har inte nått målet som helhet. Fem av sju program har nått målet. Fordons- och transportprogrammet har inte alla inriktningar. Transportinriktningen på
det programmet är mycket populärt och fler vill bli
chaufförer än mekaniker. Vid den senaste antagningen
gjorde el- och energiprogrammet på skolan en relativ
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minskning. Antalet intresserade av el- och energiprogrammet har ökat totalt sett och då främst till en annan huvudman.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.
Skolan har inte nått målet. Av de enskilda programmen är det bara hantverksprogrammet som når målet.
Där finns engagerade lärare i den obligatoriska kursen
entreprenörskap och företagande som uppmuntrar
eleverna att driva UF och alla gör det. För övriga yrkesprogram gäller att när eleverna väljer individuella val
prioriteras högskoleförberedande kurser och yrkesspecifika kurser före entreprenörskap. På de högskoleförberedande programmen är det i många fall elever
som vill studera vidare. Dessa eleverna på väljer att i
hög utsträckning läsa de kurser som ger meritpoäng
vid urvalet till högskolan dvs. engelska 7, matematik 4,
5 och moderna språk. Detta blir på bekostnad av att
driva ett eventuellt UF-företag.
Hela skolan har haft en utbildningsdag rörande entreprenöriellt lärande och UF. Alla elever i årskurs 1 fick
en inspirerande förmiddag med presentation av framgångsrika UF-företag. Samtidigt som lärarna fick en utbildningsinsats på eftermiddagen.
På de program som till låg andel använder sig av undervisningsmaterialet UF finns stora inslag av entreprenöriellt lärande i flera av de centrala kurserna.

ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER
ÅRET
Kalmarsunds gymnasieförbunds ekonomiska förutsättning har under året påverkat verksamheten på Lars
Kaggskolan på flera sätt. Under hela året har det varit
ett ökat fokus på hur verksamheten kan effektiviseras
och vilka möjligheter som finns att samläsa kurser,
maximera gruppstorlekar etc. Som en följd av denna
översyn har gruppdelningar på hantverksprogrammet
(HV) och el- och energiprogrammet (EE) tagits bort i
svenska, matematik och engelska.
I samband med att den stora puckeln av nyanlända
elever har passerat igenom IM språkintroduktion följer nya utmaningar. Nu istället i form av anpassning av
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verksamheten till nya omständigheter. Detta har inneburit en kraftig minskning av personal och en omorganisation av verksamheten inom programmet, för att
bättre svara mot nya omständigheter samt en komplex
elevgrupp.
Under vårterminen 2019 tog direktionen beslut om att
avveckla verksamheten vid Navigatorskolan, som varit
en del av introduktionsprogrammet, och verksamheten avslutades i samband med läsårsslutet. Elever
vid skolan har istället erbjudits utbildning inom ramen
för andra introduktionsprogram inom förbundet.
Alla Lars Kaggskolans nationella program är i princip
fullbelagda. Även vuxenutbildningarna i fordon, bygg
och frisör har haft god tillströmning av elever. Hösten
2019 drog två nya vuxenutbildningar igång, murare
samt cykelreparatör.
Den otrygghet som upplevdes under hösten 2018 då
obehöriga ungdomar rörde sig i skolans lokaler har
under året minskat kraftigt, trots detta, upplever både
elever och skolledning ett fortsatt behov att koppla ytterligare funktioner till skollegitimationerna, exempelvis in- och utpassage till skolan.
Under läsåret har Lars Kaggskolan kontinuerligt
arbetat i programöverskridande grupper där syftet varit att formulera en gemensam pedagogisk grundsyn
kring skolans fyra hörnstenar; ledarskap i klassrummet, formativt förhållningssätt, kollegialt lärande och
inkludering. Arbetet med den pedagogiska grundsynen
kommer att fortsätta i ett gemensamt kompetensutvecklingsspår som fokuserar på formativ bedömning där skolan använder särskilt yrkesskickliga lärare
(SYL:are) som handledare. Arbetet med den pedagogiska grundsynen kommer också att fortsätta i ämneslagen utifrån tidigare genomförd KPT kopplat till skolans pedagogiska grundsyn.
Utifrån arbetet med att utforma Lars Kaggskolans pedagogiska grundsyn, har behovet att förstärka skolans
utvecklingsorganisation, navet i det kollegiala lärandet
på skolan identifierats. En framgångsrik och lärande
organisation är förändringsbenägen och vet att den
aldrig är färdig, att utveckling är en ständigt pågående process. En lärande organisation har också ett for-
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mativt förhållningssätt till lärande och utveckling som
innebär att alla förväntas lära om och lära nytt. Skolledningen har därför beslutat att bilda en utvecklingsgrupp som i nära samarbete med skolledningen ska
vara ett forum som driver utvecklingen vidare på Lars
Kaggskolan. Utvecklingsgruppens första fokusområde
är ledarskap i klassrummet.

att expandera. En expansion på yrkesprogrammen
kräver god framförhållning samt omfattande investeringar i både utrustning och lokaler.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Antalet elever med annat modersmål än svenska
har ökat och kommer fortsatt att öka på samtliga
program. Dessa elever ska ges möjlighet att klara
sin gymnasieutbildning, vilket ställer krav på ökad
kompetens kring t ex SKUA (språkutvecklande arbetssätt) hos undervisande personal, integration,
organisation av undervisning i SvA, dispensengelska m.m. Dessutom måste skolan fortsatt organisera för att erbjuda eleverna studiehandledning
på modersmål.
Lars Kaggskolan arbetar vidare med att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för
både elever och personal. Detta sker genom att
utveckla miljön i elevutrymmen och salar så att
de anpassas till en modern lärmiljö. För ökad trivsel för personalen fortsätter skolan att anordna
gemensamma aktiviteter. I linje med huvudmannens personalpolitiska program fortsätter också
arbetet med att utveckla Lars Kaggskolan som en
attraktiv arbetsplats. Framtida ekonomiska förutsättningar kan innebära både hinder och möjligheter för ovanstående.
Inför framtiden hyser skolledningen farhågor vad
gäller arbetsmiljön för medarbetare. En stor andel
av personalen, oavsett profession, upplever att de
inte hinner med sitt arbete inom de ramar som
finns. Skolledningen ser en stor risk för högre personalomsättning och sjukskrivningar.
Lokalerna på Verkstadsgatan har lämnats och
till viss del ersatts av förbundskansliets tidigare
lokaler. Dessa behöver anpassas till verksamhetens behov. Givet att antalet elever i förbundet
förväntas att öka framöver behöver strategiska
beslut fattas kring yrkesprogrammens möjligheter
Årsredovisning 2019 65.
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Stagneliusskolan
EKONOMI
Söktrycket till skolan har varit fortsatt högt och en utökning
av organisationen beslutades inom ekonomiprogrammet och
samhällsprogrammet, profil idrott och ledarskap inför höstterminen. I och med ökningen av antalet elever så gjordes även en
översyn av kringfunktionerna inom personalen. Att lärartjänster utökas är givet men behovet av kurator, SYV och förstärkningsresurs blir också större. Därför har skolan utökat dessa
funktioner under hösten för att möta elevtillströmningen.
Även av skolsköterska finns ett behov men det har ännu inte
kunnat mötas.
Skolan planerade för två tjänster i sin bilioteksverksamhet inför
året. Som en del i besparingsarbetet så tillsattes dock endast
en och en halv tjänst genom en övertalighet från annan skola
inom förbundet. Detta har resulterat i en prognos om plus 0,4
mkr på biblioteksverksamheten.
En fortsatt restriktiv tillsättning av vikarie inom AST-enheten
bidrar även till det resultatmässiga utfallet (0,3 mkr).
Prognosen för Stagneliusskolans utfall 2019 har under året
beräknats till ett överskott om cirka 2 mkr. Vid årets bokslut
konstateras ett utfall om 2,8 mkr och anledningarna till det förbättrade resultatet är flera mindre bidragande faktorer. Bland
andra så blev utfallet för de individuella valen, efter sammanställning av hösten, ett plusresultat mot budget för skolan. Till
detta återstår utrymmet för extra insatser för förstärkning
avhängt skolans tillflöde av elever inför höstterminen. Utrymme för de behov som funnits har tillgodosetts inom ordinarie
ramar och utrymme.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE
MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Skolan arbetar på flera håll med ämnesövergripande planeringar vilket medför en effektiv tidsanvändning för eleverna med bra resultat. Ett tätt samarbete inom ar66.
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betslagen är nyckeln. Ett idogt och tidigt nyttjande av
studietid för elever som behöver extra hjälp är positivt
för resultaten. Lärarna har fått många nya användbara pedagogiska verktyg i samband med kompetensutvecklingsinsatser med Challenging Learning. Fokus på
kollegialt lärande bland lärarna och tidigare insatser av
elevhälsan bidrar till det goda resultatet.
Gällande handels -och administrationsprogrammet så
har det skett en stor förbättring gällande andelen elever med examensmål. Ett långsiktigt arbete där elevhälsan och lärarna tidigt har fångat upp elever med
svårigheter i skolarbetet. Oftast handlar det om skolmotiverande insatser där specialpedagog, kurator, syv,
mentorer och ämneslärare arbetat tillsammans med
eleverna för att nå en examen.
Vad gäller AST-enheten är det personalens skicklighet
i att anpassa utifrån elevernas förutsättningar som är
det allra viktigaste faktorn för framgången.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med
examen ska vara högre än rikssnittet
Skolan har inte nått målet. Skolan har en hög andel
elever med examen vilket gör att fler elever precis
klarar sin måluppfyllelse men då med en lägre betygspoäng som påverkar måluppfyllelsen negativt. Fokuset
ligger fortsatt på att nå en hög procentuell andel som
klarar sin examen, men samtidigt behöver skolan identifiera kurserna med låga resultat och göra en ordentlig analys kring vilka faktorer som behöver förändras
för att nå eleverna på ett bättre sätt och då nå ett högre betyg. Det pågår ett systematiskt arbete inom varje
ämnes- och arbetslag om vad som ligger bakom läsårets resultat och vad som kan göras för att förbättra
dessa till nästkommande läsår. Skolan fokuserar även
på diskussioner kring betygssättning och bedömning
av elevers prestationer i förhållande till betygskriterierna.

Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Skolan har inte nått målet. SKUA som alla lärare på skolan delvis eller helt arbetar efter hjälper lärarna att skapa en bättre tillgänglig lärmiljö för eleverna och därigenom se till så eleverna får den hjälp de behöver. Skolan
har extra tid avsatt för studiehjälp och har pågående

diskussioner om hur lärarna får med sig eleverna och
ökar deras känsla av hjälp från lärare. På en skolenhet
har rektor satt en målsättning för samtliga lärare att se
till så att de noga ser över lektionsupplägg och då med
fokus på korta avstämningar med eleverna. Detta för
bland annat säkerställa så att eleverna upplever att de
får den hjälp de behöver.

Elevhälsan och lärare har ett nära samarbete
så att elever får tidigt stöd och hjälp.
Skolan har nått målet. Skolan har infört en ny förbundsgemensam rutin för EHT-processen som det tar
tid att implementera. Skolan har haft ett stort inflöde
av ny personal de senaste åren, såväl på lärarsidan som
på EHT-sidan. Detta har på ett sätt försvårat, genom
att allt i jobbet är nytt, men på annat sätt underlättat, eftersom inga “låsningar” funnits kring hur det ska
vara. Självklart finns det mycket mer att “putsa” på
när det gäller strukturerna för samarbetet. Det går att
konstatera att antalet inbokade EHT-möten har ökat
under hösten vilket bör kunna underlätta tidigare insatser för elevernas studieframgångar.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Detta är en av skolans styrkor.
På mentorstiden så har personalen diskuterat med
eleverna kring de risksituationer som kan uppkomma
och hur de ska reagera och hantera dessa situationer.
Det finns en pågående utveckling av mentorstiderna
Årsredovisning 2019 67.
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för att ge lärarna bra ingångar till diskussion om värdegrundsfrågorna. Det faktum att ordningsregler är
tydliga och väl kända bidrar till ett bra klimat på skolan.
Dessa omständigheter påverka elevernas trygghet på
ett positivt sätt. Skolan har även en aktiv elevhälsa som
snabbt går in och hanterar uppkomna situationer.
Lokalerna är relativt “överblickbara” vilket innebär att
trakasserier inte kan pågå ouppmärksammat. Kameraövervakningen har också bidragit till en ökad trygghet.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Skolan har nått målet. Ledarskapet i klassrummet är
helt avgörande för hur eleverna uppfattar situationen
på lektionerna. Skolan kommer att intensifiera utvecklingen av lärarnas ledarskap. Lärcoacher kommer under 2019-20 stödja och hjälpa lärarna med klassrumsledarskapet. Detta kommer att medföra att fler lärare
är inblandade vid inlärningen, samt att det finns ett
forum där klassrumsklimat och klassrumsledarskapet
kan ventileras.
De utvecklingsområden skolan jobbar med tillsammans med Challenging learning har också bidragit till
ökad motivation och upplevelse av meningsfullhet, vilket gynnar klimatet i klassrummet.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Skolan som helhet har nått målet, men inte alla program. Eleverna ger skolan höga omdömen när det gäller
att, i undervisningen, prata om mänskliga rättigheter,
allas lika värde etc. Men det slår inte igenom fullt ut på
detta område. Det kan t.ex. handla om exkluderande
kåraktiviteter och hur vissa sektioner i kåren agerar.
För att eleverna ska få en ökad förståelse för människors olikheter så kommer gruppdynamik och grupputveckling att tas upp på mentorstiden. Skolan genomför också en utbildningsdag för samtliga pedagoger
där fokus är att skapa förståelse för HBTQ men även
generellt kring människors lika värde.
Skolan har även sjösatt en tredelad satsning på: kollektivt lärande, hälsa och välbefinnande samt grupputveckling under ledning av SYL. Detta ska mynna ut i ett
68.
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material som alla mentorer ska använda under mentorstiden för att bl.a. öka respekten för varandra.

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen.
Skolan har nått målet. Eleverna är med och deltar i
undervisningens utformning. Uppfattningen av delaktighet påverkas till stor del av förväntningar och tidigare erfarenheter så det är viktigt att bibehålla ett nära
samarbete mellan lärarna så att det görs på ett likvärdigt sätt. Elever vill gärna bestämma andra saker än de
som kan påverkas, t.ex. vilken lärare de har och vilket
schema de får. En ökad användning av examineringskalendern kommer att medföra ett större mått av inflytande för eleverna. Skolan har även sjösatt en tredelad satsning se ovan. Detta ska bl.a. mynna ut i ett material som alla lärare ska använda för att öka elevernas
inflytande över utbildningen.

Integration

Skolorna ska utveckla metoder som främjar
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. Skolans pedagogiska tanke kring
olika teman har fördjupats ännu mer under året och
skolledningen upplever att det är fler ämnen och lärare som arbetar mot de tre huvudområdena som har
tagits fram (Alla människors lika värde, Internationalisering och jämställdhet).
Under läsåret så har förbundet tagit ett omtag kring
studiehandledning på modersmål och inrättat tjänster
där skolorna kan boka handledare för att hjälpa eleverna att klara av sina studier. Som tidigare nämnts gjorde skolan även en utbildningsinsats tillsammans med
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) under hösten för att ytterligare sätta fingret
på mångfaldsfrågorna.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Skolan har nått målet. Merparten av skolans lärare har
gått kursen språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och/eller deltagit i Nationellt centrum för
svenska som andraspråk (NC). Därmed har definitivt
kompetensen ökat, vilket rektorerna kan konstatera
vid lektionsbesök. Deltagande lärare är mycket nöjda
med insatsen, det framgår tydligt av utvärderingen. Nu
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behövs en fortsättning/fördjupning av den grundläggande SKUA-kursen.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att
anställningsvillkor och kravspecifikationer
inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.
Skolan har nått målet. Rekrytering har skett utefter de
lagkrav som finns kopplat till lärarlegitimationen och
läraruppdraget. Urvalet har varit väldigt litet på de
tjänster skolan utlyst. Eftersom det råder lärarbrist kan
skolan inte välja mellan särskilt många sökande. Dessa
processer har alltså inte beaktat vilken härkomst personen har haft utan framförallt den formella och informella kompetens som funnits.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.
Skolan har nått målet. De gemensamma satsning på
Challenging Learning-projektet (CL) och språksprånget som påbörjats under 2018 har medfört ett naturligt och strukturerat kollegialt lärande. Handledningen inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

(SKUA) har fortsatt från föregående år med nya deltagare från olika ämnes och arbetslag. Lärcirklarna för
resterande pedagogisk personal samt alla medlemmar
från elevhälsan och bibliotek har, även de, skapat arenor för ett strukturerat kollegialt lärande. Detta arbete
kommer fortgå under 2020.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Även om enkätsvaren innehåller
kritiska synpunkter mot vissa SYL:are anser skolledningen att deras insatser stärkt skolans utvecklingsarbete. Alla skolans olika lärcirklar har letts av SYL och bidragit till att skolan tagit kliv framåt som organisation.
Enkätsvaren visar att många lärare är kritiska till förstelärarreformen i sig, andra ger uttryck för sina personliga uppfattningar om vem som borde blivit/inte
borde blivit SYL. Ytterligare andra lägger in jämställdhetsperspektiv i frågan och kravet på mer ämneslagstid i stället för lärcirklar dyker upp. Men ur ett större
perspektiv så kan rektorerna se att SYL bidrar till skolans utvecklingsarbete, till exempel på utvärderingen
av SKUA och dess genomslag i verksamheten så har
det en stor positiv påverkan för skolans verksamhet.
Med detta i beräkning menar rektorerna att målet är
uppnått.
Årsredovisning 2019 69.
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Skolan har nu påbörjat en utveckling där SYL:arnas
uppdrag skiljer sig från tidigare år. De har fått mer uttalade uppdrag av skolledningen utefter skolans behov
och SYL:arnas personliga profiler. Detta för att skapa
möjlighet för varje SYL att hitta en plattform för sin
roll på ett område som passar den egna kompetensen.

Samarbetet med högskolor, universitet och
yrkesutbildningarnas branschorganisationer ska stärkas
Skolan har nått målet. Olika ämnesgrupper har via
kompetenshöjande insatser såsom nätverksträffar och
fortbildning med till exempel Challenging Learning och
Linnéuniversitetet stärkt samarbetet med högskolor
och andra utbildningsanordnare.

Digital kompetens

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Målet är uppnått. Detta utvecklingsområde måste hela
tiden hållas vid liv. Det är lätt att slå sig för bröstet och
konstatera att skolan ligger långt fram men utvecklingen går snabbt och det gäller att fortsätta ha fokus
på vad som händer och på vad skolan kan göra härnäst. Detta kräver återkommande aktiviteter på såväl
arbetslags- som ämneslagsnivå.
Skolan kommer formalisera en serie av insatser kring
källkritik, nätvett, juridik, pedagogiska hjälpmedel och
se till så dessa når samtliga elever fr.o.m åk 1. Skolledningen kommer att ge arbetslagen tillsammans med
bibliotekarier i uppgift att sätta ihop en plan för dessa
områden där det tydligt framgår när det sker, hur det
sker och vem som ansvarar.

Attraktiv och konkurrensmässig
utbildningsorganisation - entreprenöriellt
lärande

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning
att de kan rekommendera sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.
Skolan har nått målet. Trots att det finns flera små
missnöjesyttringar så uppfattar rektorerna att elever
trivs på skolan vilket gör att de rekommenderar sitt
program. Skolan har en väl fungerande skola med en
mycket hög andel behöriga, legitimerade och erfarna
lärare vilket är bidragande faktorer till detta resultat.
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Det är viktigt att se till att hålla kvar detta och arbeta
vidare i arbetslag och lärcirklar för att behålla känslan
av kvalite och trivsel.

Andelen förstahandssökande från medlemskommunerna till förbundets gymnasieutbildningar ska vara minst 80 procent.
Skolan har nått målet. Samtliga program på skolan har
över 80 procent av medlemskommunernas förstahandssökande. Skolan har populära utbildningar och
det är viktigt att fortsätta att arbeta för att behålla en
hög kvalite i undervisningen och därmed ett starkt varumärke. Viktiga faktorer är en trygg skola, väl fungerande organisatorisk infrastruktur, lokal förankring
och ett gott rykte.

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.
Skolan har nått målet. På ekonomiprogrammet så är
UF en naturlig del av ekonomiinriktningen där samtliga elever har detta i sin studieplan kopplat till kursen
entreprenörskap och företagande. På handels- och
administrationsprogrammet har entreprenörskapskursen en direkt koppling till UF. Därför når skolan
målet. För eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet fortsätter skolan arbeta med att utforma en
entreprenörskapskurs som ledningen tror skulle locka
dessa elever i större utsträckning. En kurs där social
hållbarhet och humanistiska grundläggande värden är
mer framträdande.
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ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Stagneliusskolan påbörjade under våren 2018 ett samarbete med Challenging Learning. Detta samarbete
syftar till att fortsätta implementera de pedagogiska
hörnstenar som genomsyrar skolans helhetsidé. Initialt ligger fokus på att utveckla, självständigt lärande,
kritiskt tänkande, kognitiv utmaning och problemlösning.

att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt
som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, vilket ökar elevernas möjligheter till
framtida sysselsättning genom företagande eller anställning. Glädjande nog blev det en förstaplacering
på SM, i kategorin “Årets säljare”. På den regionala
mässan fick skolan flertalet utmärkelser, bland annat
“Årets UF-lärare”. Arbetet med att vidareutveckla detta samarbetsprojekt kommer fortsatt vara prioriterat.

För att uppnå detta är projektets kärna att skapa en
kultur där utmaning inte bara är förväntad (kognitiv
utmaning), utan även är välkomnad, där elever får
tillfälle att samtala runt sitt tänkande, sitt skolarbete
och sin utveckling (kritiskt tänkande), och, som ett
resultat utveckla sina egenskaper och förmågor för
att bli lärande med hög tilltro till sin egen förmåga
(självständigt lärande). Förhoppningen är att detta
arbete har den inverkan på elever att det skapar en
mätbar skillnad, observerbar i elevens språk, inställning och strategival när de ställs inför ett problem
(problemlösning).

Stagneliusskolan redovisar en fortsatt stark digital
utveckling. I det kontinuerliga kvalitetsarbete konstaterar skolan att skolan inom området har etablerade
processer och forum för strukturerad kunskapsdelning. Denna delning sker exempelvis via digitala samarbetsytor, workshops, auskultationer, handledning och
samtal med IKT-pedagoger. Genom att ha en etablerad
struktur för kunskapsdelning främjas det kollegiala lärandet och kompetens och kunskap sprids på skolan,
vilket driver den digitala utvecklingen på lång sikt.

Ett övergripande mål i detta utvecklingsprojekt är att
skapa en tydlig lärandekultur som baseras på Stagneliusskolans redan starka fundament av akademiska prestationer och positiva attityd till lärande. Projektet har
förlängts och kommer pågå under hela läsåret 19/20.

Under året har de gemensamma rutinerna för EHTarbetet implementerats. Detta arbete pågår fortsatt
och skolan kommer ha fokus på att förfina processerna så att elever i behov av stöd upptäcks tidigt samt får
adekvat hjälp. Utifrån resultatet av utvärderingen ser
skolledningen att detta behöver prioriteras.

Stagneliusskolans samarbete med Ung företagsamhet
har fortgått under läsåret med det övergripande målet
Årsredovisning 2019
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Skolledningen för Stagneliusskolan har planerat för
skolans fortsatta utveckling genom att organisera
lärcirklarnas innehåll utifrån det dubbla uppdraget.
Genom att förtydliga mentors uppdrag och ansvar
samt mentorstidens innehåll tar Stagneliusskolan nästa
steg i att arbeta för minskad stress, ökad trygghet och
studiero för eleverna. Detta utgår från den gemensamt
formade helhetsidén. Skolans förväntan är att detta
ska leda till såväl förbättrade studieresultat som förhöjd positiv upplevelse av trygghet och trivsel.
Stagneliusskolan ska såsom tidigare utveckla sin UF
verksamhet i enlighet med de förväntningar som finns
uttalade i Budget 2019 . Skolans program ska präglas
av attraktivitet och erbjuda en konkurrensmässig utbildning vilket bland annat innebär att utbildningsutbudet är anpassat till individens, arbetsmarknadens och
samhällets behov. Stagneliusskolan kommer således
fortsatt arbeta kvalitetsmedvetet med entreprenörskap genom UF-företagande och därigenom skapa
goda möjligheter för elever att driva UF-företag.
Skolledningen kan konstatera att skolan har en fortsatt hög attraktivitet. Elevantalet har stigit rejält och
förväntas fortsätta öka. Detta medför ett stort tryck
på lokaler och organisation. För att klara den stora tillströmningen av elever krävs ett övergripande strategiskt tänkande när det gäller rekrytering av personal,
tillgång till lokaler vad gäller både undervisningsutrymmen, allmänna ytor, arbetsplatser och matsal.
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Ölands utbildningscenter
EKONOMI
Ölands utbildningscenter har under 2019 försökt tillgodose
de önskningar som funnits från kommunens invånare vad gäller utbildningsinsatser. Även den utbildning vilken skolan med
egna resurser inte tillhandahåller. Detta har inneburit externa
kostnader för undervisning i form av interkommunala ersättningar till bland andra Kunskapsnavet i Kalmar. Kurserna har
ingått i underlaget för yrkesvux där skolan även erhåller statsbidrag, dock endast för en del av kostnaden. I det fall skolan
fortsättningsvis ska tillmötesgå den efterfrågan som finns
bland kommuninvånarna så behövs ett tillskott i bidraget för
verksamheten då medel inte finns i den utsträckning som efterfrågas.
Statsbidrag för trainee inom hälsa och sjukvård söktes under
2018 och inkom. En större del av detta bidrag, 0,8 mkr, har skolan dock nödgats återbetala under 2019 då flera av de elever
vilka bidrag sökts för, hade fått jobb under bidragsperioden
och då diskvalificeras som bidragsunderlag.
Då skolan efter sommaren erhöll information från kommunen
om att de avtal avseende språkstödjare och tjänst för undervisning på eftermiddagen för sfi-eleverna inte skulle gälla 2019
gjordes förändringar i tjänsterna. Men då 2019 initialts planerats efter att verksamheten skulle upprätthållas såsom under
2018 återfinns ett underskott på sfi-verksamheten. Avtalen
uppgick till strax över 1 mkr.
Tack vare en flexibel hantering av tjänsteplanering och kurs/
utbildningsutbud har dock Ölands utbildningscenter (vuxenutbildningen) kunnat reducera de intäktsbortfall och kostnadsökningar angivna ovan till viss del och redovisar ett resultat om
minus 0,7 mkr.
2019 var sista året för skolan med gymnasieutbildning för ungdomar. Språkintroduktionseleverna hänvisades inför höstterminen till skolorna i Kalmar. Elevpengen för de få elever som
var i undervisning i skolan under våren täckte inte de kostnader
vilken undervisningsgrupperna medförde och resulterade i ett
underskott efter helåret med 1,1 mkr.

Årsredovisning 2019 73.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR • Ölands utbildningscenter

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

poängtera att det inte räcker med tiden i skolan för att
uppnå målen.

Kunskap, utveckling och lärande

Skolan lägger om delar av utbildningarna till distans
vilket innebär att eleverna läser på distans med möjlighet att läsa på skolan också om det finns behov av
det. Skolan startar kvällsutbildning på sfi och fler har
därmed möjlighet att läsa och kombinera detta med
ett arbete.

Andel avslutade kurser med minst betyget E
inom vuxenutbildning ska vara över rikssnittet.
Skolan som helhet har nått målet. En bra närvaro samt
en undervisning som stöds av Google Classroom har
fungerat bra. Eleverna har tagit eget ansvar över sitt
lärande vilket är viktigt när flera kurser bedrivs flexibelt och delvis på distans. Ett färre antal elever arbetar
parallellt med studierna vilket gör det enklare att fokusera på lärandet i skolan. För några av eleverna har matematiken varit en för svår utmaning och kombinerat
med hög frånvaro har lett till lågt resultat. Den nya organisationen med antagning var 10:e vecka kan initialt
lett till en lägre måluppfyllelse.
Skolan har byggt upp en studiehall där en del är obemannad med tillgång till datorer för eleverna under
hela tiden som skolan är öppen samt en del som är
bemannad delar av veckan dit elever kan går för att få
hjälp eller bara sitta i lugn och ro och studera.

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade
kurser inom vuxenutbildning ska vara över
rikssnittet.
Skolan har nått målet. Lärarna har kontinuerligt och
med uthållighet förklarat för eleverna vad målen för
respektive kurs innebär och vad den enskilde behöver
göra för att nå dem. Lärarna är samtidigt noga med att
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Eleverna anser att de får hjälp av sina lärare
när de behöver det.
Målet uppnått med råge. Ölands utbildningscenter är
en liten skola och få elever gör att varje elev verkligen
får mycket tid med sin lärare. Småskaligheten innebär
dock också utmaningar med t.ex. lärare som undervisar elever på fyra olika nivåer samtidigt.

Normer, värden och inflytande

Eleverna känner sig trygga i skolan.
Skolan har nått målet. Ölands utbildningscenter är en
liten skola där alla känner alla. Skolledningen fokuserar på bemötande samt att personalen ska må bra och
tycka om sitt arbete. När personalen mår bra så blir
relationen till eleverna också bra.

Eleverna upplever att det råder studiero på
lektionerna.
Skolan når målet med råge. Skolan har mestadels under denna period haft vuxna elever så studiero är inget större problem för skolan. Då vuxenutbildning på

211

212

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA SKOLOR • Ölands utbildningscenter

grundläggande nivå ligger långt under övriga enheter
så kommer rektor att initiera diskussioner med lärare
och elever och möjliga orsaker och lösningar.

Eleverna upplever att människors olikheter
respekteras i skolan.
Målet uppnått totalt för skolan, men vuxenutbildning
på grundläggande nivå ligger under övriga enheter på
skolan även här. Skolan arbetar ständigt på olika sätt
med etik och moral bl.a. med samarbete över grupper och nivåer för att eleverna ska lära känna varandra
även utanför den egna undervisningsgruppen. Skolan
arbetar t.ex. med diskussionsgrupper om olika pedagogiska dilemman.

Eleverna ska känna att de har inflytande
över utbildningen
Skolan har nått målet. Varje elev har en individuell studieplan och alla lärare arbetar enskilt med varje elev
för att se hur och på vilket sätt eleven ska nå bästa
resultat. Under kursens gång görs kontinuerliga avstämningar där eleven själv är med och planerar sina
studier, inlämningar, redovisningar m.m. Dialog är ett
av skolans viktigaste redskap för att lyckas nå en hög
måluppfyllelse.

Integration

Skolorna ska utveckla metoder som främjar
integration och mångfald.
Skolan har nått målet. En vuxenutbildning med övervägande delen invandrare måste ha som en av sina
huvuduppgifter att arbeta för en god integration i
samhälle och arbetsliv. Skolan arbetar utifrån styrdokumenten med målet att få ut eleverna i samhället på
olika sätt.
Eleverna har byggt ett cykelskjul och under arbetet har
de fått möta olika entreprenörer inom byggbranschen.
De har också fått åka på en kultur- och samhällsresa
för att möta olika delar av Öland och dess kultur.
Skolan har olika event där alla elever välkomnas såsom
firande av olika svenska högtider, allt för lära det svenska samhället.

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka.
Målet är uppnått. De flesta av våra lärare deltog tillsammans vid första och/eller andra utbildningsomgången
i SKUA-kursen (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Många arbetar med delar av materialet i sin
undervisning medan andra ser det lite svårare framför
allt de som jobbar mycket med distansutbildning där
eleverna inte är närvarande i någon större omfattning.
Det skulle vara uppskattat om det blev någon form av
fortsättning för att det inte ska tappas bort.

Inför varje nyrekrytering ska förbundet
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen så att
anställningsvillkor och kravspecifikationer
inte missgynnar personer med utländsk bakgrund.
Målet är uppnått. Skolan har inte gjort någon nyanställning på länge förutom visstidsanställningar. Skolledningen följer förbundets rutiner för nyanställning och
ser efter kompetens inför kommande arbetsuppgifter.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.

Målet uppnått. Stora framsteg har gjorts på skolan
men personalen behöver jobba mer med att dokumentera det systematiska utvecklingsarbetet. Möjligheter att träffas och samarbeta under lugna former är
ett måste. Som vuxenutbildning kan detta vara svårt då
det finns elever på skolan nästan alla dagar på året. Det
krävs en schemaläggning och en planering som möjliggör ett kollegialt lärande. Skolan arbetar därför med
ett digitalt kollegialt lärande som komplement.

SYL:arnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete
Skolan har nått målet. Utvärdering visar på en låg nöjdhetsgrad från lärarna. Något som rektor tolkar som
okunskap om SYL-arbetet. Informationen till personalen måste förbättras.
SYL:arens synliga insats blir på egen enhet där hon är
mest verksam. Övergripande utvecklingsarbete när
Årsredovisning 2019 75.
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det gäller fortbildningsinsatser samt planering av delar
av verksamheten är andra delar som SYL arbetar med.

Samarbetet med högskolor, universitet och
yrkesutbildningarnas branschorganisationer
ska stärkas
Skolan har nått målet. Några av lärarna läser på universitet i syfte att bli behörig lärare alternativt att bredda
sin kompetens inom yrket. Personalen har haft utbildning tillsammans med IKT-pedagogen om källkritik och
vetenskaplig grund. Skolans yrkesutbildningar har ett
nära samarbete med näringslivet och de branscher de
utbildar inom. Rektor arbetar övergripande med olika
branscher och kommunala instanser.

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande
Kursutbudet inom vuxenutbildningen ska
öka.

Skolan har nått målet. Skolan har startat två helt nya
sammanhållna utbildningar under 2019 samt ett antal
nya kurser allt eftersom behoven uppstår. Skolan jobbar i dagsläget på att utveckla vårdutbildningen samt
restaurangutbildningen. Skolan jobbar nära tillsammans med kommunen och näringslivet och är uppdaterad om vilka behov som finns. Skolan deltar i mässor
och olika informationsmöten inom ett flertal branscher och knyter nya kontakter och får därmed också
förfrågningar om olika utbildningsinsatser.

Digital kompetens

Målen i Digitala agendan ska uppnås.
Skolan har delvis nått målet. Lärare har hög digital
kompetens i användandet av de vanliga verktygen och
tjänsterna skolan använder. Kommunikation sker digitalt både med skolledning och elever. Infrastrukturen
fungerar bra och alla kan rutinerna. Undervisningsmaterial delas med elever och kollegor digitalt. Det finns
ett stort intresse hos personalen att lära sig nytt och
alla hjälper varandra och delar med sig.
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ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER
ÅRET
Allt material som Ölands utbildningscenter behöver i
samband med bytet av logga är fortfarande inte riktigt
på plats. Skolan jobbar aktivt med att få till profilmaterial då det är en väsentlig del i marknadsföringen. Ny
fasadskylt är på gång.
Skolans nya utbildningar djurskötare i mjölkproduktion samt barnskötare/elevassistent har visat sig vara
populära och skolan planerar eventuellt för en framtid
med ytterligare grupper.
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Ölands utbildningscenter har under hösten planerat
för nystarten inom kök-och restaurangutbildningen i
januari 2020. Skolan har under hösten fört diskussioner avseende hyresavtal.
Utbildningscentrets pilotarbete med att få igång distansutbildning i kombination med studier på skolan
har resulterat i byggandet av en ny site som ska bli
en gemensam portal in till skolans olika Classroom.
I januari startar nya undervisningssätt inom vård- och
omsorg, sfi på kvällstid, svenska och svenska för invandrare på gymnasienivå. Allt för att vara flexibla
och anpassa verksamheten efter kommuninvånarnas
behov och näringslivets efterfrågan. Skolans nya studiehall är klar och eleverna har förstått värdet av att
använda denna möjlighet och allt fler går dit och studerar. Tanken är att fler grupper ska testa detta nästa
höst.
Under hösten har Ölands utbildningscenter samarbetat med BEAB - Borgholm energi, skolans hyresvärd i
hopp om att kunna hyra ut delar av lokalerna till annan
verksamhet. Skolan ser stora vinster både ekonomiskt
och socialt med en eventuell lokaluthyrning.

Ölands utbildningscenter har fått förfrågan om skolan
skulle kunna utbilda kommunens hemtjänstpersonal i
bl. a. näringslära, hygien samt enklare matlagning. Detta har skolan sagt ja till och planerar att driva detta i
form av en uppdragsutbildning.
Friskvårdssatsningen som började i våras på sfi har
fortsatt utvecklas och det är idag något som eleverna
lyfter på elevrådet som mycket positivt och som de vill
ha mer av. Svenska språket utvecklas under andra former och eleverna har fått kunskaper om hälsa,hygien
och motion.
Skolan har jobbat mycket med VO-college och utvecklar nu en ny utbildning i tre steg där eleverna läser ett
steg i taget vilka alla bygger på varandra. Steg 1 - hjälpare, steg 2 - vårdbiträde och steg 3 - undersköterska.
Allt enligt önskemål från kommunen och VO-college.
All pedagogisk personal har gått skolverkets utbildning
“Fjärrstyrd undervisning” under hösten som ett led
i ett förändrat arbetssätt. Skolan tror att framtidens
vuxenutbildning på mindre orter kommer att gå alltmer
mot någon form av distanslösning och då vill Ölands utbildningscenter vara med och ligga i framkant.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
I början av 2020 planerar skolan för en cermoni för att
uppmärksamma namnbytet.
Ölands utbildningscenter kommer även fortsättningsvis att utveckla utbildningarna och hitta nya spår och
nya inriktningar. Validering inom restaurangutbildningen kan vara ett sådant spår. Skolan planerar att undersöka detta under våren 2020.
Skolan hoppas att pilotstudie med distansutbildning
ska ge goda resultat så att skolan kan sprida arbetssättet till alla utbildningar i verksamheten och därmed
få fler vuxna att studera när det passar dem. Ölands
utbildningscenter hoppas kunna erbjuda fler av skolans
utbildningar på kvällstid både på skolan och via exempelvis Hangout.
Skolan förväntar sig att alla elever i fortsättningen
kommer att känna sig trygga och uppleva studiero på
skolan samt att skolans nya studiehall bidrar till en bättre studiemiljö med ännu högre måluppfyllelse.
Skolan ska fortsätta att utvecklas till ett utbildningscenter med ännu högre kvalité och ännu fler nöjda elever.
Ölands utbildningscenter kommer att fortsätta med
att utveckla distanspedagogiken. I stort sett alla som
arbetar på skolan idag har en bakgrund och en utbildning som bygger på klassrumsundervisning. Att
undervisa på distans är något helt annat. Ett nytt sätt
att arbeta och ett annat kursupplägg. Eftersom det inte
heller helt bygger på distans utan skolan även erbjuder elever som vill, och har behov att komma till skolan och få hjälp så måste pedagogerna hantera båda
arbetssätten. Upplevelsen är att alla är positiva och ser
fram emot att arbeta på ett nytt sätt.
Ölands utbildningscenter förväntar sig att skolan ska
få nytt liv med fler personer i huset då skolan hoppas hyra ut delar av lokalerna. Skolledningen tror på en
skola med blandade grupper som kan ge skolan ny dynamik. Rektorn ser en tydlig övergång från en ganska
traditionell verksamhet till en verksamhet anpassad efter verkligheten. Skolan måste hitta nya vägar att möta
sin målgrupp. Vuxenutbildningens målgrupp har helt
förändrats de senaste 10 åren och skolan har idag klart
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övervägande andel invandrare på skolan. De flesta har
varit i Sverige ett tag och det räcker inte med att bara
lära sig att prata svenska i dagligt tal utan vill skaffa sig
en yrkesutbildning. Många har tillfälliga arbeten vilket
försvårar för dem att genomföra en traditionell utbildning och detta förväntas skolan kunna bemöta vilket
ska bli riktigt spännande!
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Resultaträkning
Not

Budget
2019

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Verksamhetens intäkter

1

150 461

142 309

128 777

140 349

Verksamhetens kostnader

2

-592 322

-574 961

-577 134

-558 264

Pensionskostnader m m

3

-25 445

-25 989

-25 085

-19 812

Avskrivningar

4

-4 697

-7 015

-4 293

-3 678

-472 003

-465 657

-477 735

-441 405

Verksamhetens nettokostnad

Medlemsbidrag

5

454 833

454 834

423 091

410 178

Statsbidrag

6

17 700

17 595

34 024

33 293

530

6 772

-20 620

2 066

Verksamhetens resultat efter stadsbidrag
Finansiella intäkter

7

0

2

0

1

Finansiella kostnader

8

-65

-73

-49

-29

464

6 700

-20 670

2 037

Årets resultat

80.

Årsredovisning 2019

218

Kassaflödesanalys
(tkr)

Not

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

6 700

-20 670

2 037

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

4

7 015

4 293

3 679

Avsättning till pensioner

12

-674

1 017

-122

Övrigt

13

-1 306

4 173

-2 186

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

10

13 517

44 781

-2 952

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

14

-7 676

-30 666

49 879

17 575

2 928

41 024

-12 564

-4 564

-9 445

-12 564

-4 564

-9 445

0

0

98

ÅRETS KASSAFLÖDE

5 011

-1 637

31 677

Likvida medel vid årets början

92 378

94 014

62 338

Likvida medel vid årets slut

97 389

92 378

94 014

Medel från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten

9

Finansieringsverksamheten

Medel från finansieringsverksamheten
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Balansräkning
(tkr)

Not

Bokslut 2019

Bokslut 2018

Bokslut 2017

9

29 919

24 371

24 099

29 919

24 371

24 099

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

10

37 898

51 416

96 196

Kassa och bank

11

97 389

92 378

94 014

Summa omsättningstillgångar

135 287

143 793

190 210

Tillgångar

165 206

168 164

214 310

2019

2018

2017

36 298

56 967

64 978

0

0

-10 048

6 700

-20 670

2 037

42 998

36 298

56 967

Not
Eget kapital
Ingående eget kapital
Direktbokning eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

12

2 034

2 708

1 691

Andra avsättningar

13

3 961

5 268

1 095

14

116 214

123 890

154 556

Summa skulder

122 209

131 866

157 342

Eget kapital och skulder

165 206

168 164

214 310

30 352

32 182

29 735

37 715

39 989

36 949

133 970

125 978

153 118

Anläggningskapital

29 919

24 371

24 099

Rörelsekapital

19 073

19 903

35 654

Skulder
Kortfristiga skulder

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

16

inklusive löneskatt
Borgensåtaganden
Leasingåtaganden operationella

17

Nyckeltal

Soliditet
Likvida medel
Soliditet inkl ansvarsförbindelse
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26%

22%

27%

97 389

92 378

94 014

3%

-2%

9%
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Driftsredovisning
Kostnader

Intäkter

Netto

Avvikelse

Budget

Bokslut
2019

Budget

Bokslut
2019

Budget

Bokslut
2019

2019

Gemensamt

68 037

70 573

34 961

39 226

33 076

31 347

1 729

Interkommunalt

88 998

86 050

78 907

90 525

10 091

-4 475

14 565

Förbundskansliet

14 375

15 036

210

221

14 165

14 815

-650

Gemensamt

171 409

171 659

114 078

129 972

57 331

41 687

15 644

Lars Kaggskolan

138 451

144 876

12 083

15 983

126 367

128 893

-2 525

Stagneliusskolan

102 140

99 717

4 487

4 998

97 653

94 719

2 934

Jenny Nyströmsskolan

126 154

134 678

13 813

14 350

112 341

120 328

-7 988

1 118

2 190

41

26

1 077

2 165

-1 088

0

807

80

781

-80

26

-107

Axel Weüdelskolan

53 955

56 594

12 617

15 263

41 338

41 331

7

Ölands utbildningscenter

14 850

15 742

6 208

6 393

8 643

9 349

-707

Mjölnergymnasiet

2 657

2 084

0

22

2 657

2 062

595

Varav avskrivningar

-4 697

-7 015

0

0

-4 697

-7 015

2 318

0

0

-17 700

-17 595

17 700

17 595

105

Varav interna poster

-88 998

-27 884

-27 187

-27 908

-61 811

24

-61 835

finansiering pensioner, IR

-18 063

-18 487

405

384

-18 468

-18 871

403

Varav interna poster

78 700

89 730

405

-384

0

90 114

-90 114

587 974

574 961

146 112

142 309

441 861

432 653

9 209

Pensionskostnader

25 445

25 989

0

0

25 445

25 989

-544

Avskrivningar

4 697

7 015

0

0

4 697

7 015

-2 318

618 115

607 965

146 112

142 309

472 003

465 657

6 346

Medlemsbidrag

0

0

454 833

454 834

-454 833

-454 834

1

Statsbidrag

0

0

17 700

17 595

-17 700

-17 595

-105

618 115

607 965

618 645

614 737

-530

-6 772

6 242

Poster från finansiella tillgångar/skulder

65

73

0

2

65

72

-7

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

0

0

618 180

608 039

618 645

614 739

-465

-6 700

6 235

Enhet

Gymnasieskola

Ölands utbildningscenter
Projektredovisning

Vuxenutbildning

Varav statsbidrag

Summa verksamhet
enligt RR

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens resultat

Årets resultat
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Investeringsredovisning
Totalt har förbundet investerat för 12 564 tkr under
året dvs strax över budget (102 procent). Till största
del har enheterna följt den plan vilket investeringsbudget 2019 innebar. Under året har dock på vissa enheter
behov uppstått och innehållet i planen behövts styras
om. Den enskilt största posten som synliggör detta
är inköpet av elevdatorer. Efter beslut under våren så
köps dessa nu in via investeringsbudget till skillnad från
förut då förbundet leasade desamma. Även typen av
hårdvara förändrades i och med beslutet. Totalt en investeringspost om 3 582 tkr.
I och med att förbundet övertog Storken under 2019
fanns ett utökat investeringsutrymme för projektet.
Inventarier till AST-enheten, gymnasiesärskolan, förbundskansliet, klassrum och övriga gemensamma ytor
tillsammans med behov av låssystem, teknisk utrustning m.m. uppgick i kalkylen för 2019 till 6 890 tkr. Projektbudgeten har reviderats och slutar på 4 601 tkr på
helåret.
I övrigt vad gäller det gemensamma utrymmet planerades inköp av kopiatorer till en summa av 120 tkr. Vid
bokslutet har kopiatorer för 50 tkr köpts in. Även låssystem på Jenny Nyströmsskolan och Lars Kaggskolan
budgeterades ( 550 tkr) men åtgärd har inte blivit genomförd.
Axel Weüdelskolan fick under 2019 tillgång till hela
skolbyggnaden då gymnasiesärskolan tillsammans med
de individuella alternativen avslutade sitt hyreskontrakt i samband med förbundets tillgång till Storken. En
del av de utrymmena behövde anpassas till verksamheten och i övrigt anpassas till en flexibel undervisning.
388 tkr av budgeterade 400 tkr är nyttjade för ändamålet.
Förbundets verksamhet i Torsås på Mjölnergymnasiet
fortsätter under 2019. Dock är byggnaden övertagen och
drivs nu av kommunen vad gäller underhåll osv. Därmed
finns varken budget eller utfall för investeringar 2019.
Stagneliusskolan har nyttjat sitt investeringsutrymme
om 500 tkr. Utrymmet har bland annat använts till
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elevskåp, undervisningsmaterial till samhällsprogrammet inriktning media samt mörkläggningsgardiner.
Förbundets gemensamma verksamhet inbegriper
verksamhet avseende Restaurang och café vilken har
en investeringsbudget som uppgår till 1 400 tkr för år
2019. Kombiugn, grovdiskmaskin, grönsaksskärare och
kokkärl är de enskilt största posterna som belastat
kontot. Totalt nyttjades 1 123 tkr.
Jenny Nyströmsskolan har en investeringsbudget om
1 350 tkr. Vid avstämningen efter oktober var 224 tkr
förbrukat men under de två sista månaderna av året
gjordes större satsningar och vid årets slut var budgeten förbrukad (1 376 tkr). En anpassning till verksamheten i Carlsbergsvillan för gymnasiesärskolan, klassrumsmöbler på Jenny Nyströmsskolan samt möblering
av gymnasiesärskolans del i campus Storken är de större posterna. Även stadigvarande undervisningsmaterial
till naturvetenskapliga programmet har tillkommit.
Den enskilt största posten avseende Lars Kaggskolans
investeringsbudget 2019 var de stadigvarande undervisningsmaterialen till skolans olika yrkesprogram.
Totalt hade skolan ett utrymme om 1 000 tkr. 822 tkr
är nyttjat till exempelvis projekt ”energibod”, kylmaskiner till datahallar och stadigvarande utbildningsmaterial till vvs-och fastighetsprogrammet.
På Ölands utbildningscenter har en ny studiehall inrättats och investeringar i denna är gjord under året. Även
en större insats gällande skolans sittmöbler har gjorts.
113 tkr är nyttjade och i budget fanns 80 tkr dvs. ett
överdrag om 30 tkr.
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Budget 2019

Bokslut 2019

Bokslut 2018

2 070

1 173

1 152

Datorer

0

3 582

0

Storken

6 890

4 601

0

Lars Kaggsskolan

1 000

822

1 020

Stagneliusskolan

500

508

651

1 350

1 376

1 442

Axel Weudelskolan

400

388

231

Ölands utbildningscenter

80

113

69

Mjölnergymnasiet

0

0

0

12 290

12 564

4 564

Gemensam vht

Jenny Nyströmsskolan

Summa investeringar

15000
12 290 12 564

12000

9000
6 890

6000

4 601
3 582

3000

Bokslut
2019
Bokslut
2019

2 070
1 173

0 Gemensam
vht

0
Datorer

1000 822

1 350 1 376
500 508

400 388 80

113

0 0
MjölnerSumma
gymnasiet investeringar

Budget
2019
Budget
2019

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

AVSKRIVNINGAR

PENSIONSSKULD

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

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt
den s.k. blandmodellen i enligt med lag om kommunal
bokföring och redovisning. Enligt blandmodellen ska
pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindelsen
har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %.

VARULAGER
Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP,
vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde).

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

86.

Årsredovisning 2019

Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpar linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.
Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. De olika
avskrivningstiderna för investeringar är:
• Inventarier 10 år
• Stadigvarande undervisningsmaterial 5 år
• Kopiatorer 4 år
• Datorer 3 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte några
byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning
och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för
de anställda har redovisats som en kortfristig skuld.
Årets prognostiserade förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats med
lagenliga arbetsgivaravgifter. Årets underlag baseras på
semesterlöneskulden efter december månad 2019 dvs
underlag uttagna efter lönekörning i december.

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

2019

2018

2017

Intäkter

142 309

128 777

140 349

Summa intäkter verksamhet enligt RR

142 309

128 777

140 349

medlemsbidrag

454 834

423 091

410 178

statsbidrag

17 595

34 024

33 293

Interna intäkter

27 908

30 186

29 655

Not 2: Verksamhetens kostnader

2019

2018

2017

-503 330

-595 309

-488 913

Finansiering PO (kto 579+561)

18 103

18 118

15 765

varav internt (kto 579)

89 730

89 029

84 662

-4

-57

-455

-574 961

-577 134

-558 264

Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59)

-27 884

-30 129

-29 200

Kalkylerade personalomkostnader

-89 730

-89 401

-84 964

Not 3: Pensionskostnader m m

2019

2018

2017

Semesterlöneskuld

-334

-690

-886

Löneväxling

390

92

103

5

0

-10

-4 756

-4 564

-3 334

-23

-105

-155

-8 043

-5 446

-2 443

Omställningsfonden

0

0

-36

Förvaltningsavgifter

-653

-637

-513

Förändring pensionsskuld

542

-773

105

Utbetalda pensioner

-2 529

-2 127

-2 049

Pensioner (ind. valet)

-10 587

-10 836

-10 594

Summa

-25 989

-25 085

-19 812

Finansiering pensioner interna poster

18 103

18 118

15 765

Not 4: Avskrivningar

2019

2018

2017

Avskrivningar

-4 692

-4 293

-3 679

Nedskrivningar

-2 323

0

0

Summa

-7 015

-4 293

-3 679

-384

-398

-430

Kostnader

korr interna poster på balans

Summa kostnader verksamhet enligt RR

Personalbil redovisning
Löneskatt
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)
FÅP

Internränta
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Not 5: Medlemsbidrag

2019

2018

2017

Borgholm

10,9%

11,4%

11,6%

Torsås

7,5%

7,7%

6,6%

Kalmar

67,9%

67,5%

67,8%

Mörbylånga

13,7%

13,4%

14,1%

454 834

423 091

410 178

Not 6: Statsbidrag m.m.

2019

2018

2017

Övrigt

17 595

34 024

33 293

Summa

17 595

34 024

33 293

2019

2018

2017

Räntor på likvida medel

2

0

0

Summa

2

0

0

2019

2018

2017

Finansiella kostnader p-skuld

60

45

29

Kostnadsräntor

13

0

0

Summa

73

45

29

2019

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde

197 268

192 704

183 247

Inköp

12 564

4 564

9 445

0

0

12

Utgående anskaffningsvärde

209 832

197 268

192 704

Ingående avskrivningar

-173 897

-168 604

-157 679

ingående justeringar

0

0

-7 247

Årets nedskrivningar

-2 323

0

0

Årets avskrivningar

-4 692

-4 293

-3 679

-179 913

-172 897

-168 604

29 919

24 371

24 099

Not 10: Kortfristiga fordringar

2019

2018

2017

Kundfordringar

11 975

17 805

42 516

Förutbetalda kostnader

10 912

11 003

8 097

Upplupna intäkter

3 021

3 632

11 037

Summa

Not 7: Finansiella intäkter

Not 8: Finansiella kostnader

Not 9: Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Korrigeringspost

Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Övriga fordringar

-124

-145

772

Schablonmoms

1 132

1 134

1 563

Fodran moms

2 927

3 050

4 629

Fodringar hos staten

-383

294

1 423

Skattekonto

8 434

14 646

25 893

4

-3

267

37 898

51 416

96 196

Not 11: Likvida medel

2019

2018

2017

Bankkonto

97 374

92 350

93 964

15

27

50

97 389

92 378

83 912

Not 12: Avsättning pensioner m.m. (Rek 10)

2019

2018

2017

Ingående avsättning

2 651

1 655

1 775

-363

985

172

-122

-213

-220

Ränte- och basbeloppsuppräkning

53

31

26

Ändring av försäkringstekniska grunder

0

0

0

Övrigt

-66

-2

-75

Förändring löneskatt

-121

195

-23

2 034

2 651

1 655

397

518

323

FÅP

344

353

363

PBF

761

976

199

KÅP

146

149

153

Ålderspension

209

219

166

Pension till efterlevande

177

438

450

0

0

0

1 637

2 134

1 332

397

518

323

2 034

2 651

1 655

Interimsfordringar löner

Summa

Handkassor

Summa

Nyintjänad pension
förmånsbestämd ålderspension
särskild avtalspension

0
-363

efterlevnadpension

0

övrigt

0

Årets utbetalningar

Utgående avsättning
varav löneskatt

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Livränta

Summa Pensioner
Löneskatt

Summa avsatt till pensioner
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Antal visstidsförordnanden
Politiker

0

0

0

Tjänstemän

0

0

0

Avsättning för pensioner

2 034

2 651

1 655

Ansvarsförbindelse

37 715

39 989

36 949

Finasiella placeringar

0

0

0

Särskild avtalspension

0

0

0

Totala pensionsförpliktelser

39 749

42 641

38 604

Återlånade medel

39 749

42 641

38 604

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

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

1 385

1 381

1 381

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

17 280

11 784

8 030

Utredningsgrad

98%

99%

99%

Överskottsfond

9 066

8 826

9 977

Not 13: Eget kapital och övriga avsättningar

2019

2018

2017

Ingående avsättning

5 268

1 095

3 309

-1 095

-2 214

Omstrukturering S4U
Återbetalning friskolor 2015-2018

-2 428

Tillkomna avsättningar

5 268

Återbetalning friskolor 2015-2018
Återbetalning friskolor 2019

1 121

Utgående avsättning

3 961

5 268

1 095

Not 14: Kortfristiga skulder

2019

2018

2017

Semesterlöneskuld

23 164

22 829

22 139

Leverantörsskulder

16 615

27 519

27 280

Upplupna kostnader

7 306

7 600

7 916

Övriga kortfr skulder

1 859

1 538

34 269

Intäktsförskott

44 222

42 376

40 935

Upplupna pensionskostnader

11 505

10 902

10 498

Upplupen arbetsgivaravgift

5 766

5 937

5 785

Upplupna skatter

5 778

5 189

5 735

116 214

123 890

154 556

Totala kortfristiga skulder
90.
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Not 15: Långfristiga skulder

2019

2018

2017

0

0

0

2019

2018

2017

2 844

26 017

22 489

Lokalhyra inom ägarkretsen

121 415

92 292

122 081

Lokalhyra utom ägarkretsen

9 712

7 670

8 549

133 970

125 978

153 118

Ingående förbindelse (Rek 10)

39 990

36 949

37 271

Ränte- och basbeloppsuppräkning

996

584

672

Ändring av försäkringstekniska grunder

0

0

267

Nyintjänad pension

96

1 805

771

Årets utbetalningar

-2 181

-1 976

-1 882

-741

2 034

-87

Förändring löneskatt

-444,0

594

-63

Utgående avsättning

37 716

39 990

36 949

Varav löneskatt

7 364

7 807

7 214

Not 17: Leasing

2019

2018

2017

Totala minimileaseavgifter

2 844

26 017

22 489

Därav förfall inom 1 år

87

1 565

2 014

Därav förfall inom 1-5 år

737

990

992

Därav förfall senare än 5 år

2 019

23 462

19 483

Not 18: Räkenskapsrevision

2019

2018

2017

52

50

50

Summa
Not 16: Ansvarsförbindelser m.m.
Leasing och lokalhyror
Leasing

Summa
Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Övrigt

Leasingavtal över 3 år

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

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

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

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

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

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

Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.

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

Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med
ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt
92.

respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk
arbetad tid. Avser månadsavlönade.
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Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
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(innehåller således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda
som har slutat i förbundet under året, dividerat med
det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda. Observera att det gäller samtliga anställda, även dem som
har slutat helt i förbundet.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och
kostnader och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital framkommit. Denna förändring kan
också beräknas genom att man jämför eget kapital i de
senaste två årens balansräkningar.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en
del av det egna kapitalet.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat till procent. Avser samtliga anställda det vill säga
såväl månads- som timavlönade.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna
som finansieras med egna medel.
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning. En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning sker från någon part. En tillsvidareanställning
kan vara på hel- eller deltid.

Visstidsanställd: Anställd som från början har ett
fastställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en
allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller
deltid.
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider)
i en given grupp eller kategori, omräknat till heltidstjänster. Detta är vanligtvis det begrepp som används
när man i jämförande syfte beskriver volymen anställda.
Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
ÖUC - Ölands utbildningscenter tidigare Ölands Gymnasium
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
AST står för Autismspektrum tillstånd och är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara autism, autismliknande tillstånd eller aspergers syndrom.
SYL är en förkortning av särskilt yrkesskicklig lärare.
SYL är gymnasieförbundets beteckning på de lärare
som benämns förstelärare i ”Förordning (2013:70) om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg
för lärare”. Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt
yrkesskickliga lärare. SYL:s arbetsuppgifter består
huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör
till undervisningen och ska arbeta strategiskt för skolornas utvecklingsarbete, på den egna skolan och förbundsövergripande.

Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och
medarbetare som får betalt per timme.
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt
tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund är på väg.

Årsredovisning 2019 93.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men
det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att
återstående underskott kommer att återställas under år 2020.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god
ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de
övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket
motsvarar 78 %.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är
upprättade enligt god redovisningssed.
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller förbundets
ekonomiska ställning.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är
rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som
beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive
medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör
underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i
respektive medlemskommun.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god
ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Rapporten har sakgranskats av ekonomichef och controller.

4

238

Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla
följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En översikt över utveckling av förbundets verksamhet.
Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning.
Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat
under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och
uppföljning av förbundets verksamhet.
Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning.
Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar
Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.
Upplysning om förbundets förväntade utveckling.

Förvaltningsberättelsen inleder årsredovisningen och är strukturerad enligt
informationen ovan.
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets
verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år. Det finns till exempel en
tabell där nyckeltal anges för de senaste fem åren.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning. Årets resultat analyseras utifrån de åtgärder som har vidtagits vad
gäller ekonomi och verksamhet.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Det finns ett särskilt avsnitt som beskriver
händelser under året.
I avsnittet som innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för
styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet, beskrivs systemen för intern
kontroll och för budgeten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning.
Bedömningen är att efter årets ekonomi och resultat har förbundet en långsiktig god
ekonomisk hushållning.
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Årets resultat uppgår till 6,7 mnkr (2018: -20,7 mnkr). Balanskravsresultatet uppgår till
0,5 mnkr efter att 6,2 mnkr av tidigare års underskott har återställts. Balanskravet är
därmed uppfyllt för år 2019. Det finns ytterligare underskott om 3,3 mnkr att återställa
från tidigare år. Bedömningen i årsredovisningen är att återstoden av underskottet
kommer att återställas under år 2020.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas. Det
innebär att frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
är åldersindelad. Sjukfrånvaron ökat marginellt från 4,0 % % till 4,11 % för år 2019. I
övrigt lämnas information om antalet anställda, personalomsättning och
pensionsprognos, arbetsmiljö och hälsa samt en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling.
Prognosen visar att antalet 16–19 åringar kommer att öka under det kommande
decenniet. Utmaningar för ekonomin anges vara sjunkande bidrag från Migrationsverket
på grund av åldersuppskrivningar av elever samt ökning av pensionskostnaderna för
lärare.
Driftredovisning
Driftredovisningen ingår i avsnittet ”Redovisning 2019” i årsredovisningen. Det framgår
av redovisningen hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande
verksamheten.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen ingår i avsnittet ”Redovisning 2019” i årsredovisningen och
omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringar jämfört med budget och
föregående år. Årets investeringar uppgår till 12,6 mnkr jämfört med budgeten som
uppgår till 12,3 mnkr. Den största investeringen avser förbundskansliet Storken med
4,6 mnkr.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men
det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att
återstående underskott kommer att återställas under år 2020.
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God ekonomisk hushållning
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Finansiella mål

Utfall 2019

Måluppfyllelse,
direktionens bedömning

Under planeringsperioden år
2019–2021 ska förbundet
självfinansiera investeringar
upp till en nivå om 75 %.

Utfallet för år 2019
tillsammans med prognosen
för år 2020–2021 är att
investeringarna
självfinansieras med 99 %.

Målet bedöms som uppfyllt.

Under planeringsperioden
ska förbundets soliditet
exklusive
pensionsförpliktelser öka och
soliditeten inklusive
pensionsförpliktelser ska vara
positiv.

Utfallet för år 2019
Målet bedöms som uppfyllt.
tillsammans med prognosen
för år 2020–2021 är att
soliditeten exklusive
pensionsförpliktelser ökar
med 4 % och att soliditeten
inklusive pensionsförpliktelser
uppgår till 6,8 %.

Likviditeten, den kortsiktiga
betalningsförmågan, ska
överstiga en månads
genomsnittliga utbetalningar
under året.

Under år 2019 har årets
likviditetssaldo i genomsnitt
uppgått till 91,6 mnkr vilket
jämförs med en månads
utbetalning, 52,4 mnkr.

Målet bedöms som uppfyllt.

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls för år 2019.
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Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019.

Verksamhetsmål

Uppnått

Ej uppnått

Totalt

Kunskap, utveckling och lärande

3

3

6

Normer, värden och inflytande

4

-

4

Integration

4

1

5

En skola på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet

3

Digital kompetens

1

-

1

Attraktiv och konkurrensmässig
utbildningsorganisation – entreprenöriellt
lärande

3

1

4

Summa

18

5

23

3

Av redovisningen framgår att 18 av 23 verksamhetsmål är uppfyllda och att 5 av 23 mål
inte är uppfyllda.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de
övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket
motsvarar 78 %.
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Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Jämförelse med
förgående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår till 6 700 tkr (2018: -20 670 tkr). Resultatet medför
en positiv avvikelse mot budget med 6 235 tkr. Kommentarer lämnas som redogörs för
avvikelsen mot budget både övergripande och per verksamhet.
Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Balansräkningen redovisas i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer
med övriga delar av årsredovisningen.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper i eget
avsnitt.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är
upprättade enligt god redovisningssed.

9

243

Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens
utfall,
verksamhetens
finansiering och
den ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt
Vi bedömer att
årsredovisningen i allt
väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till
kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för år 2019,
men det återstår 3,3 mnkr att
återställa från föregående år.
Förbundets bedömning är att
återstående underskott
kommer att återställas under år
2020.

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

Verksamhetsmål

Uppfyllt
Vi bedömer att utfallet är
förenligt med målen för god
ekonomisk hushållning i det
finansiella perspektivet.
Samtliga finansiella mål
uppnås för räkenskapsåret
2019.
Uppfyllt
Vi bedömer, utifrån
årsredovisningens
återrapportering, att
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måluppfyllelsen av de
övergripande
verksamhetsmålen är god. Av
verksamhetsmålen uppnås 18
av 23 vilket motsvarar 78 %.
Är räkenskaperna
i allt väsentligt
rättvisande?

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

2020-03-11

Caroline Liljebjörn
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029–6740) (PwC) på uppdrag
av Kalmarsunds Gymnasieförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avsnittet
”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.
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@ xlmlnsuxos
GYMI.IASIEF0RBUND
2020-03-l

Ftirbundets reYisorer

I

Till Kommunfullmiktige i
Borgholm

Kalmar
M0rbylAnga

Torsls

Revisionsber;ittelse

ir

2019

Vi, av futlrniktige utsedda revisorer. har granskat verksamheten som bedrivits i Kalmarsunds
Gymnasiefijrbund under ar 2019.
Direktionen ansvarar fitr att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande mil, beslut och

riktlinjer samt de lagar och ftireskrifter som giiller lor verksamheten. Den ansvarar ocksi for
aft det finns en tilkecklig intem kontroll.
Revisorerna ansvarar

liir att granska verksamhet, intem kontroll och rakenskaper och prtiva
mil och lagar och Iiireskrifter som gdller fiir

om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag,
verksamheten.

Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomfiirts med den inriktning och omfattning som behrivs fiir
att ge rimlig grund ftir bedrimning och ansvarsprdvning.

Utifr8n v6r graoskning gcir vi fiiljande bed6mningar:

Vi beddmer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten

frin ekonomisk slmpunkt tillfredsstallande

p6 ett ?indamalsenligt och

satt.

Vi beddmer att rekenskaperna i allt vdsentligt iir rAfivisande.
Vi beddmer att direktionens intema kontroll har varit tilkacklig.
Vi bed6mer sammantaget att resultatet enligt 6nredovisningen iir liirenligt med de finansiella

mil

som direktionen uppstallt.

Vi bedomer, utiffin irsredovisningens it€rrapportering, att mituppfotletsen av de
overgripande verksamhetsmelen er god. Av verksamhetsmilen uppnis 18 av 23 (78%o).

N
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Ansvar!frihet
Vi tillsryrker an direktionen {iir Kalmarsunds Gymnasielorbund beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att Arsredovisningen fiir

ir

2019 godkiinns.

Vi lberopar liiljande ftir var bediimning;
Vi har genomftirt 6vergripande ansvarsgranskningar, som innebiir liisning av protokoll och
intewju med representanter fiir ftirtundets ledning. Fdljande rapponer har avliimnats under
eret:

o
o

Granskning av delirsrapport

Cranskling av irsredovisning

F<irbundets revisorer

Per Dahl

A

Av Kalmar kommun utsedd reyisor

Sune Axelsson
Av Borgholms kommun utsedd reyisor

Henrik Alvarmo

Ronny

Av Mtirbyldnga kommun utsedd revisor

Av Torsds kommun utsedd revisor
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 80

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-04-07

80

Dnr 2020/23 041 KS

Revidering av budgetprocessen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

senarelägga budgetprocessens aktiviteter 2020 till tidigast 1 september och
beslut av årsplan 2021 samt plan 2022-2024 i kommunfullmäktige till november. Beslut om specifika datum delegeras till budgetberedningen.

att

verksamhetsplaner 2020 beslutas i respektive nämnd senast under december.

att

beslut om intern kontroll beslutas 2020 i november i dokumentet årsplan med
budget.

Ärendebeskrivning
I tidigare av kommunfullmäktige beslutad styrmodell (KF 2018-02-19 § 47) anges
att årsplan med budget för nästkommande budgetår beslutas av kommunfullmäktige i juni. I och med rådande situation avseende COVID-19 och de osäkerhetsfaktorer som det medför förslås det att budgetprocessen senareläggs med beslut i kommunfullmäktige i november.
Beslutsunderlag
Borgholms kommuns Styrmodell KF 2018-02-19 § 47.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01.
Bedömning
En senareläggning av budgetprocessen, och att beslut av årsplan med budget i
kommunfullmäktige flyttas till november, medför att beredning av årsplan med budget sker i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen under oktober. Genomförande av MBL (Lag om medbestämmande)-förhandling flyttas och
planeras in senast tio dagar innan kommunstyrelsens sammanträde.
Budgetberedningar/budgetdialoger påbörjas efter sommaren och datum för budgetberedningar/budgetdialoger och budgetdag flyttas från april till september.
Enligt beslutad styrmodell ska nämnderna påbörja arbetet med sina verksamhetsplaner för nästkommande år i juni och beslutas i respektive nämnd under oktober.
Senareläggning av beslut i kommunfullmäktige medför att arbetet med nämndernas verksamhetsplaner får ske parallellt med beslut i respektive nämnd under november/december beroende på när nämnderna har sina sammanträden planerade.
Nämndens sammanträde måste dock vara efter beslut i kommunfullmäktige i november och senast under december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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80

Under december samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, i de fall det bedöms
nödvändigt, med ytterligare avstämning av någon styrelse och nämnds verksamhetsplan. Kallelse till denna sker i särskild ordning. Nämndernas verksamhetsplaner presenteras i kommunstyrelsen under december.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av att senarelägga budgetprocessen är att tiden, för förvaltningarna
och verksamheterna, att anpassa sina verksamheter efter ramförändringar blir kortare. Det kommer under 2021 bli svårare för verksamheterna att få helårseffekt av
förändringar.
Arbetet med att ta fram verksamhetsplaner försvåras för förvaltningarna inför kommande budgetår då arbetet behöver sker parallellt och till viss del även innan årsplan med budget är beslutad i kommunfullmäktige.
En ytterligare osäkerhetsfaktor är om pandemin fortsätter även under hösten och
budgetprocessen tvingas senareläggas ännu mer. Det kan medföra att beslut av
årsplan och verksamhetsplaner inte hinner fattas innan årets början.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
______________

Justerandes sign
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Paragraf

2020-04-14

104

Dnr 2020/43 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

besluta överföring av pågående investeringar från 2019 till 2020

att

prioritera pågående investeringar under 2020. Ej prioriterade investeringar avvaktar eventuellt nytt beslut under hösten.

Ärendebeskrivning
I juni 2019 beslutades en investeringsbudget på 59,7 mkr och ett budgeterat resultat på 22,7 mkr. Beslut om tilläggsbudget till nämnder är budgeterat resultat 16,8
mkr. Efter beslutet har det tillkommit investeringsprojekt vilket medför att det krävs
en omprioritering. Även rådande situation avseende COVID-19 bidrar till en osäkerhet kring hur kommunens situation kommer förändras under året. I skrivande stund
är det osäkert gällande skatteunderlagsberäkningar för hösten 2020 och framåt.
Ytterligare prioriteringar kan bli nödvändiga beroende på resultatnivå.
Förslaget till prioritering och nyttjande av investeringsbudget är som följer:
Överföring från 2019

(tkr)

Infrastruktur, skydd

5 416

BELÄGGNINGSARBET §191/19
Lilla Triangeln §172/18

X
X

Utfört/pågående

Laddning Höken §219/18

X

Pågående, färdigställs 2020

KNÄPPINGE-ORMÖGA §229/18

X

Pågående

Gatubelysning §7/16

X

Pågående

Fritid- och kultur

Färdigställt. Ej fakturerat.

1 203

Allaktivitetspark B-holm

X

Används till Skatepark

Offentlig Lekplats §95/17

X

Pågående

Pedagogisk verksamhet

342

Åkerboskolan
Målning Björkvik §179/17

X

Pågående

Skogsbrynet §249/19

X

Pågående, inventarier

Affärsverksamhet

526

Byxelkroks hamn §284/17
Nya investeringar

X
(tkr)

Infrastruktur, skydd

Pågående

13 400

Polisen Garaget Ekbacka
Ekbacka Hus 1 plan 3 (Polisen enligt offert+10%
Justerandes sign
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ÄTA)
Toalettanläggning Södra Parken

X

Gatubelysning

X

Inkl bussparkering
Samförläggning, Strandtorp

Asfaltering

X

Enligt underhållsplan

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Gata/Park

X

Fritid- och kultur

Maskiner & inventarier BEAB

6 859

Utbyggnad tennishall (Bowls inkl vent)

X

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Skatepark Borgholm §185/19

X

Offentliga Lekplatser, Södra Parken

X

Pedagogisk verksamhet

Pågående

Intäkter statsbidrag

7 522

Rödhaken

X

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Utbildningsförvaltningen

X

Vård och omsorg

Pågående
Verksamhetsinvestering

5 470

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Socialförvaltningen

X

ÅTERBRUK Ölandslego

X

Affärsverksamhet

Verksamhetsinvestering

12 450

Byxelkroks hamn

X

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Övrig verksamhet

300

Kommunstyrelsen

X

Summa

53 488

Investeringsprojekt nedan är investeringar som till stor del fanns med i beslutad
budget för 2020, men som ännu inte är påbörjade. Förslaget är därför att dessa
ska avvaktas med möjlighet för nytt beslut under hösten för att då bedöma den
ekonomiska situationen för kommunen. Projektet i Byxelkroks hamn pågår i nivå
med beslutad budget. Det åtgärder som flyttas fram är pålad brygga (södra vågbrytaren), nytt bryggdäck i befintlig hamn, gång och cykelväg och diverse arbeten i
gamla hamnen.
Investering - ej prioriterat 2020
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 2
Energieffektivisering (alternativt akut underhåll)
Byxelkroks hamn (ej påbörjade investeringar)
Yttre hamn Borgholm
Utveckling GC-vägar
IT Brandvägg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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IT UPS

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09.
Bedömning
Bedömningen är att prioritering om vilka investeringsprojekt som ska fortgå, vilka
som ska avvaktas samt vilka som ska flyttas till kommande år behöver göras. Detta
i och med tillkommande investeringsprojekt, överföring av pågående projekt från
2019 samt osäkerhet kring hur COVID-19 påverkar kommunens ekonomiska situation. En resultatnivå på 27 mkr kommer vara svår att uppnå under året varav det
kan bli nödvändigt med ytterligare prioriteringar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-04-09

2020/43 049

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Handläggare

Linda Kjellin
Controller

Till kommunstyrelsen

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020
Förslag till beslut
att

besluta överföring av pågående investeringar från 2019 till 2020

att

prioritera pågående investeringar under 2020. Ej prioriterade investeringar avvaktar eventuellt nytt beslut under hösten.

Ärendebeskrivning
I juni 2019 beslutades en investeringsbudget på 59,7 mkr och ett budgeterat resultat
på 22,7 mkr. Beslut om tilläggsbudget till nämnder är budgeterat resultat 16,8 mkr.
Efter beslutet har det tillkommit investeringsprojekt vilket medför att det krävs en
omprioritering. Även rådande situation avseende Covid-19 bidrar till en osäkerhet
kring hur kommunens situation kommer förändras under året. I skrivande stund är
det osäkert gällande skatteunderlagsberäkningar för hösten 2020 och framåt. Ytterligare prioriteringar kan bli nödvändiga beroende på resultatnivå.
Beslutsunderlag
Nedan visas vilka pågående projekt som föreslås överföras från 2019 samt vilka
som föreslås prioriteras inför 2020. Med en investeringsnivå på 50 mkr behövs en
resultatnivå på cirka 26 mkr för att kommunen ska självfinansiera sina investeringar.
Ett budgeterat resultat på 16,8 mkr medför ett investeringsutrymme för året på cirka
41 mkr. Föreslagen investeringsnivå förutsätter en resultatnivå på cirka 30 mkr.

Överföring från 2019

(tkr)

Infrastruktur, skydd

5 416

BELÄGGNINGSARBET §191/19
Lilla Triangeln §172/18

X
X

Utfört/pågående

Laddning Höken §219/18

X

Pågående, färdigställs 2020

KNÄPPINGE-ORMÖGA §229/18

X

Pågående

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-88013

Telefax

Färdigställt. Ej fakturerat.

e-mail / www

linda.kjellin@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Gatubelysning §7/16

X

Fritid- och kultur

1 203

Allaktivitetspark B-holm

X

Används till Skatepark

Offentlig Lekplats §95/17

X

Pågående

Pedagogisk verksamhet

Pågående

342

Åkerboskolan
Målning Björkvik §179/17

X

Pågående

Skogsbrynet §249/19

X

Pågående, inventarier

Affärsverksamhet
Byxelkroks hamn §284/17

526
X

Pågående

Nya investeringar
Infrastruktur, skydd

13 400

Polisen Garaget Ekbacka
Ekbacka Hus 1 plan 3 (Polisen enligt offert+10%
ÄTA)

X

Pågående

Toalettanläggning Södra Parken

X

Inkl bussparkering

Gatubelysning

X

Samförläggning, Strandtorp

Asfaltering

X

Enligt underhållsplan

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Gata/Park

X

Fritid- och kultur

6 859

Utbyggnad tennishall (Bowls inkl vent)

X

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Skatepark Borgholm §185/19

X

Offentliga Lekplatser, Södra Parken

X

Pedagogisk verksamhet

7 522

Rödhaken

X

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Utbildningsförvaltningen

X

Vård och omsorg

5 470

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Socialförvaltningen

X

ÅTERBRUK Ölandslego

X

Affärsverksamhet

12 450

Byxelkroks hamn

X

Fastighet enligt Underhållsplan Prio 1

X

Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen

Summa

300
X

53 488

Maskiner & inventarier BEAB
Pågående

Intäkter statsbidrag
Pågående
Verksamhetsinvestering

Verksamhetsinvestering

255
3 (3)

Investeringsprojekt nedan är investeringar som till stor del fanns med i beslutad budget för 2020, men som ännu inte är påbörjade. Förslaget är därför att dessa ska avvaktas med möjlighet för nytt beslut under hösten för att då bedöma den ekonomiska situationen för kommunen.
Projektet i Byxelkroks hamn pågår i nivå med beslutad budget. Det åtgärder som
flyttas fram är pålad brygga (södra vågbrytaren), nytt bryggdäck i befintlig hamn,
gång och cykelväg och diverse arbeten i gamla hamnen.
Investering - ej prioriterat 2020
Fastighet enligt Underhållsplan Prio 2
Energieffektivisering (alternativt akut underhåll)
Byxelkroks hamn (ej påbörjade investeringar)
Yttre hamn Borgholm
Utveckling GC-vägar
IT Brandvägg
IT UPS

Bedömning
Bedömningen är att prioritering om vilka investeringsprojekt som ska fortgå, vilka
som ska avvaktas samt vilka som ska flyttas till kommande år behöver göras. Detta i
och med tillkommande investeringsprojekt, överföring av pågående projekt från
2019 samt osäkerhet kring hur Covid-19 påverkar kommunens ekonomiska situation. En resultatnivå på 27 mkr kommer vara svår att uppnå under året varav det kan
bli nödvändigt med ytterligare prioriteringar.
Konsekvensanalys
Rådande situation avseende Covid-19 bidrar till en osäkerhet kring hur kommunens
situation kommer förändras under året. I skrivande stund är det osäkert gällande
skatteunderlagsberäkningar för hösten 2020 och framåt. Ytterligare prioriteringar
kan bli nödvändiga beroende på årets resultatnivå.

Lars Gunnar Fagerberg
Ekonomi- och fastighetschef

Skickas till
Klicka här för att ange text.

Linda Kjellin
Controller
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2020-02-19

5

Dnr 2019/154 00 KS

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige att uppdatera kommunens hållbarhetspolicy enligt
det föreliggande förslaget

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nu gällande hållbarhetspolicy 2017-12-18. Arbetet med
policyn och organisationsförändringar har gjort att delar av policyn inte kommer att
tillämpas, utan krånglar till arbetet med hållbarhet i kommunen. En förenklad version
av hållbarhetspolicyn bör antas och ersätta nu gällande policy.
Beslutsunderlag
Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun 2017-12-18
Förslag till ny hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Bedömning
Tre större förändringar har gjorts i förslaget till ny policy jämfört med den nu gällande. Den största ändringen är att stryka det hållbarhetsprogram som ska tas fram enligt nu gällande policy. Kommunen har redan ett antal antagna dokument som reglerar olika delar av hållbarhetsarbetet. Att ha flera dokument som reglerar samma sak
ställer till problem eftersom det blir otydligt vad som egentligen gäller. Det innebär
också dubbelarbete eftersom hållbarhetsprogrammet till stora delar skulle bli överflödigt när sakfrågorna redan finns reglerade i andra dokument.
I övrigt blir hållbarhetspolicyn nu person- och organisationsoberoende, vilket gör att
den inte behöver uppdateras så ofta. Texten har också bearbetats så att den blir
enklare och mera lättläst.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hållbar utveckling – Kommunens ansvar och roll
Borgholms kommuns hållbarhetspolicy utgör riktlinjerna för kommunens hållbarhetsarbete.
Kommunens organisation är genom sina många och skiftande roller den största lokala
aktören för en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att kommunen föregår med gott
exempel genom att arbeta aktivt för att uppnå det hållbara samhället.

Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun
Borgholms kommun skall vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. Det
innebär att kommunen arbetar för att nå FNs 17 globala hållbarhetsmål, No oil och Sveriges
miljömål.
För att nå målen ska:







Kommunstyrelsen i verksamhetsplanen sätta upp tydliga och mätbara mål
Kostnaderna för hållbarhetsarbetet beaktas i den årliga budgeten
Hållbarhetsorganisationen bereda förslag på åtgärder som leder till att målen uppnås
Förvaltnings- och enhetscheferna ansvara för att åtgärderna arbetas in i
förvaltningarnas verksamhetsplaner, kommuniceras till medarbetarna och att
åtgärderna genomförs
Alla medarbetare inom kommunens organisation ansvara för att de fastställda
åtgärderna genomförs i enlighet med verksamhetsplanen
Hållbarhetsarbetet följas upp och utvärderas varje år

Genomförande
Hållbarhetsarbetet sker metodiskt och är en självklar del i det dagliga arbetet.
Hållbarhetsperspektivet beaktas i allt beslutsfattande och löper som en röd tråd genom alla
steg i processerna. Hållbara alternativ prioriteras hela vägen från förslag genom
planeringsfasen och genomförande eller upphandling.
Uppföljning och utvärdering
För att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt och ge resultat genomförs uppföljning och
utvärdering en gång per år. Resultatet av uppföljning och utvärdering leder till att
genomförande i praktiken förenklas och blir kostnadseffektivt.
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Paragraf

2020-02-25

38

Dnr 2020/41 KS

Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning
med 3 Mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 Mkr för
2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har tidigare aviserat att kommunen önskar en utdelning för
2019 med 4 Mkr. Med hänsyn till bolagets preliminära resultat och gjorda försäljningar under året föreslås en extra utdelning från bolaget om 3 Mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 40 Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät ABDagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar avslag
till kommunstyrens arbetsutskotts förslag till beslut.
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och Carl Malgeruds med fleras avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Carls Malgeruds med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Omröstning
Votering är begärd och ska verkställas. Följande omrösningsproposition godkänns:
Den som den som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar
ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Staffan Larsson (C)
Manar Tlas (S)
Nina Andersson-Junkka (S)
Tomas Zander (C)
Lars Ljung (S)
Justerandes sign

Nej – 5
Erik Arvidsson (SD)
Marwin Johansson (KD)
Torbjörn Johansson (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)
Utdragsbestyrkande

260

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-25

38

Därmed bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Torbjörn Johansson (FÖL) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-04-20

2020/41

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Ändringsbeslut; Utdelning i Borgholm Energi Elnät AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

upphäva kommunstyrelsens beslut 2020/38.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

instruera kommunens valda ombud till Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämma 2020, att begära extra utdelning med 3 mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 mkr för 2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har i samband med kommunfullmäktiges rambudgetbeslut aviserat att kommunen önskar en utdelning för 2019 med 4 mkr. Med hänsyn till bolagets preliminära resultat och gjorda försäljningar under året föreslås en extra utdelning från bolaget om 3 mkr.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-25 beslutade kommunstyrelsen § 38
att föreslå kommunfullmäktige att anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020,
att begära extra utdelning med 3 mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 mkr för 2019.
Ärendet avser inte en revidering av nuvarande ägardirektiv utan är en instruktion till
kommunens ombud och samtidigt en notifiering till bolagets styrelse om att kommunen som ägare önskar en utdelning från bolaget ur 2019 års resultat med totalt 7
mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 38 Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB.

Jens Odevall
Kommunchef

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se

262

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 81

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-04-07

81

Dnr 2020/77 805 KS

Hyra för idrottsplaner och -hallar och bidrag till föreningar som hyr ut
lokaler
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni.

att

avsätta 80 tkr från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt
och bidrag, aktivitet 1019, till föreningar med samlingslokaler och som ska
fördelas mellan föreningar som kommunen tidigare beviljat bidrag till.

Ärendebeskrivning
Åtgärder för att mildra effekterna av de förändrade förutsättningarna för det lokala
föreningslivet till följd av coronaviruset COVID-19 har diskuterats i krisledningsstaben och mellan kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.
Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från lokaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.
För att stödja föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och ungdomars idrottande har ett förslag lagts om att inte ta ut någon hyra för användning av kommunens idrottsplatser och -hallar.
Kommunen buslutade 2020-03-27 att de föreningar som får aktivitetsstöd för sin
barn- och ungdomsverksamhet får ett extra bidrag, totalt 100 tkr. Föreningarna behöver inte söka bidraget utan det betalas ut direkt.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-04-03
Ert datum

1 (1)

.
Er beteckning

Handläggare

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - Hyra för idrottsplaner och -hallar och bidrag till föreningar som hyr ut lokaler
Förslag till beslut
att

inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni.

att

avsätta 80 000 kronor från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300
Projekt och bidrag till föreningar med samlingslokaler och som ska fördelas
mellan föreningar som kommunen tidigare beviljat bidrag till.

Ärendebeskrivning
Åtgärder för att mildra effekterna av de förändrade förutsättningarna för det lokala
föreningslivet till följd av coronaviruset COVID-19 har diskuterats i krisledningsstaben och mellan kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.
Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från lokaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.
För att stödja föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och ungdomars idrottande har ett förslag lagts om att inte ta ut någon hyra för användning av kommunens idrottsplatser och -hallar.
Kommunen buslutade 2020-03-27 att de föreningar som får aktivitetsstöd för sin
barn- och ungdomsverksamhet får ett extra bidrag, totalt 100 000 kronor. Föreningarna behöver inte söka bidraget utan det betalas ut direkt.

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen
Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Dnr 2020/73 00 KS

Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens
att

införa tillägg till Avfallstaxa i Borgholms kommun 2020 enligt förslag på tillägg.

Ärendebeskrivning
Enligt Borgholms kommuns avfallstaxa gäller följande när taxan saknar
tillämpning:
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa,
exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt,
saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Kommunfullmäktige, eller den
nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter baserat på
principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ta beslut om
tillägg till avfallstaxan för Borgholms kommun.
Borgholm Energi har tagit fram förslag på tillägg till Borgholms kommuns avfallstaxa för lastväxlarflak på tillfälliga arrangemang/evenemang med stora
mängder hushållsavfall. Tillägget innebär att Suez på uppdrag av Borgholm
Energi hämtar hushållsavfallet i lastväxlarflak istället för med sopbil.
Tillägget till taxan innehåller två olika abonnemang för lastväxlarflak; ett sorterat och ett osorterat. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med sorterat
abonnemang behandlas med optisk sortering, där de gröna matavfallspåsarna sorteras ut. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med osorterat abonnemang behandlas med förbränning.
Avgifterna i förslag på tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun är samma
för sorterat och osorterat abonnemang. Anledningen är att ingen ska välja fel
abonnemang av ekonomiska skäl.
Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2020-03-25 § 23 Taxa Återvinning och Avfall
2020 – Tillägg.
Tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun.
Konsekvensanalys
Om föreslaget tillägg till avfallstaxan inte används innebär det ingen förändring mot idag.
Om taxetillägget används ger det flera miljö-, service- och ekonomivinster för
alla Borgholm Energis avfallskunder:
Justerandes sign
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- Ökad mängd matavfall som blir biobränsle.
- Minskade transporter och transportutsläpp.
- Ökad tillgänglig kapacitet på sopbilarna, eftersom transport i lastväxlarflak ersätter
insamling med sopbil. Det gör att fler extratömningar kan genomföras med sopbilen. Främst företag med containerhämtning får ökad servicegrad.
- Hämtning med lastväxlarflak innebär minskade hämtningskostnader för kunden.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-03-13

2019/88-

1 (3)

Handläggare

Carolina Grandin
Utredare Återvinning och avfall

Till Borgholm Energis styrelse

Tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun
Förslag till beslut
Att

föreslå kommunstyrelsen att införa tillägg till avfallstaxa i Borgholms
kommun, se bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Enligt Borgholms kommuns avfallstaxa gäller följande när taxan saknar tillämpning:
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, exempelvis
vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, saknar taxan tillämpning i det
enskilda fallet. Kommunfullmäktige, eller den nämnd som fullmäktige delegerar till, får
då besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och
avgift per timme.
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ta beslut om tillägg till
avfallstaxan för Borgholms kommun.
Borgholm Energi har tagit fram förslag på tillägg till Borgholms kommuns avfallstaxa
för lastväxlarflak på tillfälliga arrangemang/evenemang med stora mängder
hushållsavfall. Tillägget innebär att Suez på uppdrag av Borgholm Energi hämtar
hushållsavfallet i lastväxlarflak istället för med sopbil.

Postadress
Box 55, 387 21
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmenergi.se

Hemsida
borgholmenergi.se
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Tillägget till taxan innehåller två olika abonnemang för lastväxlarflak; ett sorterat
och ett osorterat. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med sorterat
abonnemang behandlas med optisk sortering, där de gröna matavfallspåsarna
sorteras ut. Hushållsavfall som läggs i lastväxlarflak med osorterat abonnemang
behandlas med förbränning.
Avgifterna i förslag på tillägg till avfallstaxa för Borgholms kommun är samma för
sorterat och osorterat abonnemang. Anledningen är att ingen ska välja fel
abonnemang av ekonomiska skäl.

Konsekvensanalys

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

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse och bilaga 1 – Förslag på tillägg till avfallstaxa för
Borgholms kommun.

Skickas till

Catherine Hevelius, Chef Återvinning och Avfall
Kommunstyrelsen

Carolina Grandin
Utredare Återvinning och avfall
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Bilaga 1 – Förslag på tillägg till avfallstaxa för Borgholms
kommun
Tillfälliga arrangemang/evenemang
Alla priser inkluderar mervärdesskatt, moms.
Behov av hämtning av hushållsavfall vid arrangemang/evenemang av kort,
tidsbegränsad och tillfälligart debiteras enligt tabellen nedan. Kostnaden för vikt
beror på hur mycket avfall som lämnas.
Det går att välja på sorterat och osorterat abonnemang. I lastväxlarflak med
abonnemang för sorterat avfall ska matavfall läggas i grön påse som tillhandahålls av
Borgholm Energi AB. Påsen ska knytas ordentligt med dubbel-knut.
Avgift för tillfälliga lastväxlarflak.
Tjänst
Ut- och hemtagning av 22–40 m3, per
lastväxlarflak.
Viktavgift tillkommer vid hemtagning.
Hyra, kr per dag och lastväxlarflak
Viktavgift, kr per kg

Avgift
4 250 kr

70 kr
2,21 kr
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Dnr 2020/36 253 KS

Byte av mark avseende Haglerum 2:1 gentemot Melösa 4:3.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

genomföra ett markbyte med markägare av fastigheten Melösa 4:3 mot kommunens fastighet Haglerum 2:1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

tillstå tillväxtenheten medel för att påbörja bearbetning av marken på Melösa
4:3 för mellanlagring av tång villkorat att kommunfullmäktige beslutat genomföra markbytet, inga ytterligare tillstånd krävs och att grannarna hörts.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 36 beslutade att tillväxtenheten ska
förhandla försäljning av fastigheten Haglerum 2:1 och lyfta fram ett avtal till Kommunfullmäktige för beslut. I dialogen med köpare framkom det att den samma besitter marken Melösa 4:3, ett skifte om cirka 4 hektar som skulle kunna passa bra
för mellanlagring utav tång från badplatser. Kommunen har ett återkommande problem med att finna mark för lagring av tång. Att köra tången på deponi genererar
en stor kostnad. Besök på plats har genomförts av tillväxtenheten och bedömningen har gjorts att marken skulle kunna fylla syftet. Tång behöver lagras över tid och
blandas för att kunna återanvändas. Logistiken innebär cirka 10 minuter transport
från Borgholms stad, enkel avlastning och bearbetning av massorna. Tången kan
efter två år användas till jordförbättring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06.
Kartbilaga.
Konsekvensanalys
Att inte ha tillgång till mark för mellanlagring av tång innebär en stor årligen återkommande driftkostnad för kommunen. Sannolikt hamnar årskostnaden på cirka
500 tkr per år.
Att iordningsställa Melösa 4:3 för hantering av tång innebär en investering i form av
körbar väg samt markberedning av ytan för tånglagring, bedömd budget 300-500
tkr.
Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet & Borgholms kommun
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Dnr 2019/226 214 KS

Försäljning av arrendetomter Sjöstugeudden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

genomföra försäljning av de arrendelotter som bedöms lämpliga av lantmäteriet enligt nedan redovisad modell.

att

uppdra åt tillväxtenheten att ta fram kontrakt i samarbete med upphandlad
fastighetsmäklare.

att

uppdra åt tillväxtenheten att ta fram ett skötselavtal som lägger ansvar på
Sjöstugeudden för skötsel av området.

att

uppdra åt tillväxtenheten att teckna nya arrendeavtal med de arrendatorer
som inte önskar eller bedöms lämpliga för friköp hos Lantmäteri och Länsstyrelse, enligt nedan redovisad modell.

Ärendebeskrivning
Försäljning:
Kommunen har fört dialoger med arrendatorer på Sjöstugeudden avseende friköp
av arrendelotterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-05 att, för
de intresserade arrendatorerna, utreda möjlighet till förändra respektive arrendetomt
till friköpta fastigheter.
Tillväxtenheten har genomfört flertalet möten med representationsgrupp från Sjöstugeudden. En marknadsvärdering är utförd av Värderingsbyrån i Kalmar. Denna har
presenterats som kommunens utgångspunkt i dialogen om friköp. Efter dialoger
med fastighetsmäklare och sakkunniga har följande modell presenterats och 11 arrendatorer har ställt sig positiva den.
Grundpris per arrendetomt: 650 tkr ger 350 m2 stor friköpt tomt.
Ytterligare köp av mark (maximalt 600 m2) kostar 1000 kronor per m2.
Tillkommande direkta kostnader i anledning av köp: debitering för anslutningsavgift
för V/A som kommunen idag bär, samt förrättningskostnader hos Lantmäteriet.
Exempel: Arrendelott 1 har idag tagit 450 m2 tomt i anspråk på Sjöstugeudden.
Pris: 650 tkr (grundpris) + 100 tkr (tillköp av yta) + 75 tkr (V/A) + 50 tkr (Lantmäterikostnad): 875 tkr för arrendatorn att betala, varav kommunen får 825 tkr.
För tomter utan sjöutsikt blir priset för tillköpt yta 675 kronor per m2. Grundpriset är
samma för alla tomter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtenhetens krav på denna modell innebar även att minst 10 stycken arrendatorer skulle respondera positivt och godta förslaget. I nuläget är det 11 stycken positiva enligt redovisad lista från representationsgruppen. Liksom att Sjöstugeudden
skall ingå ett skötselavtal med kommunen att de sköter om och ansvarar för röjning
och skötsel av udden. Även det har hela Sjöstugeudden ställt sig positiva till.
Arrende:
Till de arrendatorer som inte erbjuds möjlighet till friköp av tomt erbjuds följande modell: 32 kronor per kvm arrenderad yta. Lägsta tomtyta: 350 m2, största tomtyta: 600
m2 .
Avtalet löper på 25 år med möjlighet för kommunen att omförhandla arrendet var
femte (5) år. Arrendenivån blir på 450 m2: 14,4 tkr samt att V/A debiteras ut enligt tidigare utställd faktura.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-09.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020/80 450 KS

Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet
samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning BEAB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna att Borgholms Energi AB göra avdrag på den fasta årsavgiften
om totalt cirka 1 200 tkr för verksamheter inom näringslivet och att avdraget
finansieras via den lättnad som Borgholm Energi AB får på arbetsgivaravgiften med 600 tkr och genom att årets fondering för deponitäckning minskas med 600 tkr.
Ärendebeskrivning
Med anledning av det pågående pandemiutbrottet av coronaviruset COVID-19
har många verksamheter i vår kommun drabbats av ett omfattande tapp i sitt
kundunderlag. Detta innebär att verksamheterna står med fasta kostnader för
sina abonnemang som inte är i proportion mot dagslägets behov.
Det har tagits ett beslut om nedsättning av arbetsgivaravgiften under perioden
mars till och med juni för samtliga företag i Sverige. För Borgholm Energi AB innebär detta en lättnad om cirka 600 tkr. Denna lättnad anser Borgholm Energi
AB inte ska vara resultatdrivande utan i stället på lämpligaste sätt föras vidare
till verksamheter som drabbats negativt av det pågående pandemiutbrottet.
Verksamheten återvinning och avfall fonderar årligen sitt genererade resultat för
den framtida täckningen av deponierna Rullbacka och Kalleguta. Behovet av
den årliga avsättningen är enligt nuvarande plan 1 500 tkr. För att effekten av
föreslagen åtgärd skall förstärkas anser Borgholm Energi AB att detta utrymme
till viss del kan användas för att hantera en lättnad till de drabbade verksamheterna.
Avsikten är att avdraget ska bli en lättnad för våra kunder inom det näringsliv
som nu är hårt drabbat av den uppkomna situationen med anledning av det pågående pandemiutbrottet. Exempel restauranger och besöksnäring.
Samtliga verksamheter inom Borgholms kommun har ett avfallsabonnemang,
därför är det lämpligt att genomföra ett avdrag via återvinning och avfall. Ingen
annan avdelning inom Borgholm Energi AB har möjlighet att omfatta samtliga
verksamheter inom det tänkta urvalet. Se omfattning nedan.
Omfattning
Samtliga näringsidkare samt enskilda företag, undantaget Borgholm Energi AB,
bostadsfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt Borgholms
kommun och övriga skattefinansierade verksamheter, exempelvis regioner och
statliga verk.
Avdraget omfattar den fasta årsavgiften för tjänster med koppling följande sopbehållare. 190 liters kärl, 370 liters kärl, 660 liters kärl och container.
Justerandes sign
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Avdraget avses att omfatta de registrerade abonnemangen enligt ovan i Borgholm Energis kundregister den 6:e april 2020.
Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2020-04-08 § 30 Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning BEAB.
Konsekvensanalys
Om beslut antas kommer cirka 700 verksamheter omfattas av lättnaden. I tabell
1 nedan visas hur stort avdraget blir för ett antal typkunder. Avdragen redovisas
i kronor exklusive moms.
Tabell 1.
Kundtyp

Avdrag i kronor

Stor camping med container

53 482

Liten camping med container

9 012

Stor restaurang

7 992

Liten restaurang

1 836

Stort hotell

7 344

Litet hotell

1 836

Konsekvenser för verksamheten inom Borgholm Energi. Den planerade fonderingen för deponitäckning påverkas ej över tid. Resultatet för verksamheten och
därmed fonderingen för 2019 blev cirka 1 000 tkr över budget och detta utrymme avses att användas.
Avdraget kommer att registreras per kund i kommande fakturering efter beslut
av Borgholm Energis styrelse. Registrering av avdragen belastar verksamheten
internt om cirka 40 timmars arbete. Dock gör vi bedömningen att vi inte kommer
behöva hantera en mängd avbokningar av abonnemang med anledning av våra
kunders minskade behov av sophämtning. Förslaget med avdrag på den fasta
årsavgiften innebär att vi inte tar betalt för eventuellt tomma kärl.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign
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§ 30

Dnr 2020/32 BEAB

Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till
näringslivet samt minskad fondering under 2020 gällande
deponitäckning
Beslut
Styrelsen beslutar
Att

göra avdrag på den fasta årsavgiften om totalt ca 1,2 Mkr för verksamheter
inom näringslivet.

Att

avdraget finansieras via den lättnad som Bolaget får på arbetsgivaravgiften
med 600 tkr och genom att årets fondering för deponitäckning minskas
med 600 tkr.

Att

styrelsens beslut gäller med omedelbar verkan under förutsättningen att
det godkänns genom beslut av kommunen.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det pågående pandemi utbrottet (Convid-19) har många
verksamheter i vår kommun drabbats av ett omfattande tapp i sitt kundunderlag.
Detta innebär att verksamheterna står med fasta kostnader för sina abonnemang
som inte är i proportion mot dagslägets behov.
Det har tagits ett beslut om nedsättning av arbetsgivaravgiften under perioden
mars till och med juni för samtliga företag i Sverige. För Borgholm Energi innebär
detta en lättnad om ca 600 tkr. Denna lättnad anser Borgholm Energi inte ska vara
resultatdrivande utan i stället på lämpligaste sätt föras vidare till verksamheter
som drabbats negativt av det pågående pandemiutbrottet.
Verksamheten Återvinning och avfall fonderar årligen sitt genererade resultat för
den framtida täckningen av deponierna Rullbacka och Kalleguta. Behovet av den
årliga avsättningen är enligt nuvarande plan 1,5 Mkr. För att effekten av föreslagen
åtgärd skall förstärkas anser Borgholm Energi att detta utrymme till viss del kan
användas för att hantera en lättnad till de drabbade verksamheterna.

Justerandes sign
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Avsikten är att avdraget ska bli en lättnad för våra kunder inom det näringsliv som
nu är hårt drabbat av den uppkomna situationen med anledning av det pågående
pandemiutbrottet. Exempel restauranger och besöksnäring.
Samtliga verksamheter inom Borgholms Kommun har ett avfallsabonnemang,
därför är det lämpligt att genomföra ett avdrag via Återvinning och avfall. Ingen
annan avdelning inom Borgholm Energi har möjlighet att omfatta samtliga
verksamheter inom det tänkta urvalet. Se omfattning nedan.
Omfattning
Samtliga näringsidkare samt enskilda företag undantaget Borgholm Energi,
Bostadsfastigheter, Bostadsrättsföreningar, Samfälligheter samt Borgholms
Kommun och övriga skattefinansierade verksamheter, exempelvis regioner och
statliga verk.
Avdraget omfattar den fasta årsavgiften för tjänster med koppling följande
sopbehållare. 190 liters kärl, 370 liters kärl, 660 liters kärl och container (Bilaga 1).
Avdraget avses att omfatta de registrerade abonnemangen enligt ovan i Borgholm
Energis kundregister den 6:e april 2020.

Konsekvensanalys
Om beslut antas kommer ca 700 verksamheter omfattas av lättnaden. I
tabell 1 nedan visas hur stort avdraget blir för ett antal typkunder. Avdragen
redovisas i kr exkl. moms.
Tabell 1.
Kundtyp
Stor camping med container
Liten camping med container
Stor restaurang
Liten restaurang
Stort hotell
Litet hotell

Justerandes sign

Avdrag
53 482
9 012
7 992
1 836
7 344
1 836
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Konsekvenser för verksamheten inom Borgholm Energi. Den planerade
fonderingen för deponitäckning påverkas ej över tid. Resultatet för
verksamheten och därmed fonderingen för 2019 blev ca 1 Mkr över budget
och detta utrymme avses att användas.
Avdraget kommer att registreras per kund i kommande fakturering efter
beslut av Borgholm Energis styrelse. Registrering av avdragen belastar
verksamheten internt om ca 40 timmars arbete. Dock gör vi bedömningen
att vi inte kommer behöva hantera en mängd avbokningar av abonnemang
med anledning av våra kunders minskade behov av sophämtning. Förslaget
med avdrag på den fasta årsavgiften innebär att vi inte tar betalt för
eventuellt tomma kärl.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Bilaga 1. Förslag till avdrag

Skickas till
Markus Wertwein Ros, VD
Catherine Hevelius, chef Återvinning och Avfall
Kommunstyrelsen
___________________________

Justerandes sign
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Paragra

Bilaga 1.
Förslag till avdrag.
Tabell 1. Visar förslag till avdrag per tjänst och hämtningsperiod. Årsavgiften redovisas i kr
exkl. moms.
Tjänst
190 liters kärl
370 liters kärl
660 liters kärl

Hämtningsperiod
Året runt
Vecka 16–41
Året runt
Vecka 16–41
Året runt
Vecka 16–41

Årskostnad
943,2
775,2
1 207,2
911,2
1 836
1 231,2

Tabell 2. Visar förslag till avdrag per tjänst och hämtningsperiod för sorterat abonnemang.
Årsavgiften redovisas i kr exkl. moms.
Produkt
3 kbm container

6–8 kbm container

Hämtningsperiod
Året runt
Vecka 16–41
Vecka 24–33
Året runt
Vecka 16–41
Vecka 24–33

Årskostnad
13 427,2
6 960
3149,6
14 650,4
7 572,8
3 395,2

Tabell 3. Visar förslag till avdrag per tjänst och hämtningsperiod för osorterat
abonnemang. Årsavgiften redovisas i kr exkl. moms.
Produkt
3 kbm container

6–8 kbm container

Justerandes sign

Hämtningsperiod
Året runt
Vecka 16–41
Vecka 24–33
Året runt
Vecka 16–41
Vecka 24–33

Årskostnad
15 978,4
8 282,4
3 748
17 433,6
9 012
4 040
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32

Dnr 2019/18 006 KS

Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

ärendet avskrivs.

Ärendebeskrivning
Den 23 september 2018 trädde webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar all offentlig sektor samt statliga och kommunala bolag
som uppfyller vissa krav från och med september 2020.
Lagen innebär att webbplatser, externnät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549.
Videomaterial på webb, i appar och sociala medier ska därmed textas eller teckenspråkstolkas för att göras tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Direktsändningar undantas dock från lagen, men bara under en tidsperiod av 14 dagar.
Efter 14 dagar måste sändningen antingen textas eller raderas. Borgholms kommuns Youtube-sändningar från nämnder bryter därmed mot lagen då de för närvarande ligger kvar på obestämd tid.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 37 Hantering av livesändningar i enlighet med
webbtillgänglighetsdirektivet.
Tjänsteskrivelse, 2019-01-30 med förslag att avskriva ärendet.
Bedömning
På grund av den höga kostnaden för att texta allt material som redan är publicerat
på webben och för det som kommer att publiceras bedömer Borgholms kommun
det som omöjligt att i dagsläget uppfylla direktivet. Att ta bort samtligt publicerat
material efter 14 dagar utgör även det en försämring utifrån demokratisk synpunkt,
varför Borgholms kommun har låtit det ligga kvar, otextat.
Automatiska tjänster för att texta videoupptagningar blir bättre och bättre och vi bedömer det som rimligt att inom en ganska snar framtid uppfylla webbtillgänglighetsdirektivet och skapa ökad tillgänglighet för samtliga som till exempel vill lyssna till
politiska sammanträden, live och i efterhand.
______________
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Dnr 2020/83 009 KS

Kundo, inköp av ärendehanteringsprogram, chatt och Forum
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avvakta med inköp av ett system för chatt och forumfunktion till fjärde kvartalet 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse uppdraget att undersöka möjligheter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider (kommunfullmäktige 2017-08-21 § 120) besvarat i och med kommunens tillgång till chattfunktionen via Facebook.

Ärendebeskrivning
Servicecenter har tittat på tre olika programvaror för att kunna tillmötesgå medborgare, sommargäster eller näringslivet avseende chatt och forum för FAQ-frågor på
hemsidan.
Servicecenter har utryckt intresse av att köpa in kundservicesystemet Kundo. Syfte
med ett sådant inköp skulle vara att:
- Effektivisera bort återkommande frågor med vårt medborgarforum.
- Arbeta i en enkel användarvänligt verktyg varje dag.
- Samarbeta mellan olika inkorgar utan att svara dubbelt eller missa mail.
- Få statistik på allt ni gör för uppföljning och förbättring framöver.
- Generera mer tid åt ärenden som faktiskt behöver handpåläggning.
Kundo Forum har själva lämnat vissa exempel på fördelar som kommunen kan få
med deras system, vilka är följande:
- Kommunen effektiviserar och får bort återkommande frågor. Besökaren hjälper till
att fylla upp en stadig och uppdaterad FAQ.
- Kommunen blir mer tillgängliga, det går snabbare att hitta svar på er hemsida - alla
tider på dygnet.
- Ju fler visningar en fråga får desto högre upp hamnar den - informationen känns
alltid uppdaterad och aktuell.
- Google "gillar" forum - kommunen hamnar högre upp i google-sökningar och får
mer trafik till hemsidan.
- Kommunen kan lägga in tydliga beskrivningar, bilder och filmer för att kunna förklara ännu bättre för besökare.
- Kommunen kan samla synpunkter och förbättringsförslag i forumet.
- Kommunen får statistik på allt som sker i systemet: svarstider, vanligaste frågan,
antal visningar och så vidare. Detta anser Kundo vara viktigt för att kunna förbättra
verksamheten.
- Det är enkelt att dra igång med Kundo - det enda kommunen behöver göra är att
lägga in en länk på hemsidan och ha ett uppstartsmöte med leverantören.
Justerandes sign
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Exempel på organisationer som använder Kundos forumfunktion:
Ängelholms kommun, Lidingö kommun, Livsmedelsverket, Apoteket, Arla, Härnösands kommun, Upphandlingsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Sveriges
Radio, Riksbanken, Kulturrådet, Systembolaget och Världsnaturfonden WWF.
Exempel på fördelar med Kundo Chat som Kundo själva belyser:
- Användarvänligt verktyg. En snygg, responsiv och användarvänlig chatt på hemsidan. Lika enkel att använda för kommunen som för kommunens besökare.
- Ett personligt bemötande. En kundchatt gör att ni kan erbjuda den personliga närvaro på kommunens hemsida som förväntas av era besökare.
- Snabbare ärendehantering. Snabbare än mail, enklare än telefon. En chatt hjälper
kommunen att lösa kommunens besökares problem direkt.
- Smarta funktioner för effektiv kundservice. Färdiga svar, statistik, tilldelning av
ärenden och flera andra funktioner som underlättar för kommunens kundservice.
- En chatt hjälper fler. En digital chatt ökar kommunens chanser till kontakt med fler
målgrupper.
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med demokratiberedningens slutbetänkande, 2017-08-21 § 120 att uppdra till kommunstyrelsen att ”att undersöka möjligheter till snabb kommunikation med servicecentret via chat på vissa tider”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-09.
Bedömning
Nyttan av programvaran är att den förenklar kommunikationen och stödet till medborgare, turister och näringsliv. Det faktum att det är en digital lösning gör att den är
mindre beroende av direkta möten eller samtal mellan människor. Detta har möjligheten att både effektivisera anställdas arbete så att de kan utföra andra uppgifter
när antalet möten och samtal kan minska och det kan användas i perioder när kommunen vill begränsa fysiska möten, så som i dagsläget.
Att införa ett digitalt kundtjänstsystem följer den av kommunfullmäktige antagna digitaliseringsstrategins del Smart, effektiv och enkel förvaltning. Detta uppfylls bland
annat genom att skapa en mer central punkt för informationsinhämtning för medborgare, turister och näringsliv, frigöra tid som kan användas åt mer avancerade ärenden och att en uppgift bara ska behöva lämnas en gång av privatpersoner, organisationer, företag eller medarbetare.
Därutöver kan kommunstyrelsen avsätta centrala medel för att finansiera en eller
flera av insatserna. Kommunchefen beslutar vilka insatser som ska finansieras
centralt, grundregeln är att dessa insatser ska vara av kommunövergripande karaktär.
Kundo köps idag av flera kommuner och myndigheter.
Om kommunen går vidare med förslaget bör en mer detaljerad diskussion föras med
kommunens dataskyddsombud för att undersöka personuppgiftsavtalet.
Justerandes sign
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Avtalen är 24 månader och faktureras med 12 månader åt gången för varje år och
kan hantera upp till 15 inloggningar. Förslaget att skriva avtal på 36 månader skulle
kosta 360 tkr totalt (10 tkr per månad), vilket är under direktupp-handlingsgränsen.
Dock bör avtalet konkurrensutsättas. Alternativet är att avropa det från vår mjukvaruleverantör Atea. Atea tar cirka 5 % och det är inte alltid de lyckas få ner priset. I
värsta fall är det en ökad kostnad på 18 tkr på tre år. Det räknas dock som upphandlat.
I avtalet ingår Kundo Chat (två flöden), Kundo Mail (fyra inkorgar), Kundo Forum (ett
forum). Fler inlogg kostar: 500 kronor per månad för varje ytterligare användare.
Det hålls två utbildningar per år för att lära kommunanställda chattfunktionen, forumet, e-postsystemet och dashboarden med mera.
Systemet/systemen har ingen uppstartskostnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser inte dessa funktioner bör prioriteras under
rådande förhållanden. I dagsläget finns funktionen att chatta med kommunen via Facebook.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att kommunen i dagsläget inte kan prioritera
utökande kostnader för de föreslagna funktionerna och väljer därför avvakta med att
fatta beslut om inköp av ett nytt system med dessa funktioner.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2017-000080 BN

BN 2017/80 Borgholm 8:63 Detaljplan, mer plats för verksamheter, Rosenfors, beslut om samråd
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för samråd.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 §42 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för
verksamheter.
Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag
innehåller bland annat trävaruhus, bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området planläggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av
området som idag består av camping planenliggörs denna utveckling.
Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som
medger användningen småindustriändamål.
En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är
att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-16, §53
Tjänsteskrivelse, 2020-02-28
Plankarta, 2020-02-28
Planbeskrivning, 2020-02-28
Behovsbedömning, 2017-08-08
Arkeologisk förundersökning, 2019-08-13
PM Dagvatten Rosenfors, 2020-02-27
Bedömning
Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap.
Idag finns det en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i
närheten av Borgholm stad. Borgholms kommun präglas framförallt av småföretagande och dessa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin
verksamhet.
Planområdet är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik
(2019) som utredningsområde för verksamheter och handel. Den del av detaljplanen
Justerandes sign
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som medger verksamheter stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen.
Den del av planområdet som planläggs för friluftsliv och camping samt campingstugor stämmer inte överens med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik.
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Stefan Bergman
(FÖL), Peder Svensson (C) samt Torbjörn Jerlerup (S) yrkar bifall till miljö- och
byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till bifall om beslut om samråd.
Dagens sammanträde
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut
Skickas till
Beslutet skickas till kommunstyrelsen f
______________

Justerandes sign
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-03-12
§ 74

Kommunens åtgärder till följd av nya coronaviruset (COVID-19)

2020-03-18
§ 75

Lägesuppdatering angående det nya coronaviruset (COVID-19)

2020-04-07
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98

Information från verksamheten
Information om detaljplan för del av Höken 8
Avstämningsmöte projektgruppen och artitekt; Projekt nybyggnation
Åkerboskolan
Information om särskilt boende Ekbacka
Revidering av budgetprocessen 2020/23
Hyra för idrottsplaner och -hallar och bidrag till föreningar som hyr ut
lokaler
Fakturering till näringsliv och föreningar; arrenden och avgifter
Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020, vårbeslut
Ansökan om bidrag till grannsamverkan
Ansökan belysning vid busshållplatsen i Stora Mossen, Byxelkrok.
Ansökan om gatubelysning vid bil-/cykel- och gångs-vägskorsning
Ålfiskaregatan
Övertagande av belysning, Mörtstigen och Gäddstigen
Informations/trygghetspunkter i Borgholm kommun
Begäran att återställande av trottoar på Vikingavägen 2020/70 311 21
Upprustning av toalett vid busstationen i centrala Borgholm 2020/76 059 22
Information om Trafikverkets projekt väg 136 2015/187 014 23
Förslag till cykelstrategi för samråd
Godkännande av yttrande till granskning av översiktsplan för
Oskarshamns kommun
Godkännande av sköteslavtal Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14
Återrapportering av uppdrag; Återtagande av del av arrendemark;
Kungsgården
Tillägg till återvinning och avfallstaxa 2020
Remiss av SOU 2019:63; Mer biogas För ett hållbart Sverige (SOU
2019:63) och Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)
Årsredovisning 2019

286
Borgholm Energi AB
2020-04-08
§ 30

Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet samt minskad
fondering under 2020 gällande deponitäckning

2020-03-25
§ 13
§ 14
§ 15
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

Styrelsemötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
VD informerar mars 2020
Tillsättning av VD
Årsredovisning 2019
Ekonomisk uppföljning jan - feb 2020
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Projekt Nydala - Ledningsnät
Fullmakt gällande tvistemål inom verksamheterna VA och Energi och Miljö
Taxa Återvinning och Avfall 2020 - Tillägg
Internkontrollplan 2020 – Granskningsrapport
Ägardirektiv Borgholm Energi AB - Revidering
Bolagsordning - Revidering
Styrelsebeslut - Uppföljning
Beslut från kommunen februari 2020
Övriga ärenden

Borgholm Energi El-nät AB
2020-04-08
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Styrelsemötets öppnande
Föregående mötesprotokoll
Tillsättning av VD
Årsredovisning 2019
Ekonomisk uppföljning jan - feb 2020
Elmätare och mätinsamlingssystem
Val av ombud till bolagsstämmor 2019 - 2022
Övriga ärenden
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2020-04-21

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2020-03-18 - 2020-04-20

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.684

I

2020-03-18

Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs Magdalena Widell
förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet
ingående organisationer | Viktig information från
SKR (cirkulär 20:15)
Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

2020.685

I

2020-03-18

skrivelse till kommunen med anledning av
Magdalena Widell
coronaviruset. Skrivelsen är ställd till
kommunstyrelsens ordförande, ordförande i
omsorgsnämnd/äldrenämnd samt
kommundirektören och rör åtgärder som kan
underlätta för vård och omsorg att fungera bättre
under rådande omständigheter.
Vårdföretagarna
KS meddelande

2020.697

2020-03-19

CIRKULÄR

I

SKRIVELSE

Beslut om skyddsjakt efter storskarv samt
Magdalena Widell
dispens från fridlysningsbestämmelser enligt 14 §
artskyddsförordning (2007:845)
Beslut Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 23
a § jaktförordning (1987:905) bevilja skyddsjakt
efter storskarv (Phalacrocorax carbo).
Länsstyrelsen beslutar även att bevilja Borgholms
kommun dispens från 4 § artskyddsförordning
(2007:845), med stöd av 14 § samma förordning.
Dispensen avser störningsåtgärder riktade mot
storskarv (Phalacrocorax carbo). Länsstyrelsen
avslår den del av ansökan som avser att pricka
ägg. Med stöd av 21 § jaktförordning (1987:905)
beslutar länsstyrelsen att skyddsjakten får ske
från motorbåt med motorn igång. Med stöd av 59
§ jaktförordning (1987:905) beslutar länsstyrelsen
att tillståndet till skyddsjakt ska gälla utan hinder
av att det överklagas. Dispensen och tillstånd till
skyddsjakt är endast giltigt under förutsättningar
att nedanstående villkor följs. Borgholms kommun
ansvarar för att villkoren i detta beslut efterlevs.
Länstyrelsen i Kalmar län
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Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2019/102

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skyddsjakt på skarv
2020.698

I

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet
Magdalena Widell
avseende besluten i paragraferna 79, 80, 88, 89,
91- 99 102 samt 103.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
ÖVERKLAGAT BESLUT Borgholms kommun
Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2019, §§ 79
-84, §§ 86-106

2020-03-19

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

DOM

Delegation KSO 2019
2020.708

I

2020-03-20

2020.714
2020-03-23

Öppet brev till kommunens krisledningsgrupp:
TA GREPPET PÅ CORONAN MEDANS TID ÄR
OCH HINDRA SMITTSPRIDNING TILL DE
ÄLDRE!

Magdalena Widell

Per Lublin

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Protokoll Kalmarsunds överförmyndarnämnd
12mars 2020

Magdalena Widell

Kalmarsunds överförmyndarnämnd
KS meddelande

PROTOKOLL
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Dokumenttyp

Ärendemening
2020.716

U

Brev till näringslivsministern-Vi är medvetna att
Ilko Corkovic
alla ber om olika typ av hjälp i dessa orostider.
Stort tack för alla stödpaket från regeringen som
säkert kommer att göra nytta för vårt näringsliv.
Däremot är vi bekymrade över hanteringen av de
olika insatserna eftersom det tar lång tid innan
stödet hamnar hos de behövande, våra företag.
Besöksnäringen och lantbruket är hjärta för vår
kommun och uteslutande handlar det om små
företag som har stort behov av stödet. Lantbruket
i vår kommun och på Öland står för en stor del av
livsmedelsproduktionen vilket är av strategisk
betydelse. Det måste vara enkelt att ansöka och
få tillgång till stödet.
Annars är det stor risk att små företag går miste
om den nödvändiga hjälpen.
Besöksnäring i vår kommun står inför en säsong
som brukar generera 1,1 miljoner gästnätter per
år. Dessutom drabbas många underleverantörer
om det underlaget sviker.
Vi märker redan nu av ett stort antal avbokningar
inför så viktiga Påskhelgen. Vårt budskap handlar
om att vi inte får glömma små företag som oftast
saknar marginaler.
Vår kommun består uteslutande av små företag
som har behov av snabbt stöd.

2020-03-18

Ilko Corkovic
KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE
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2020.717

U

Vädjan från Borgholms kommun-Bäste Ibrahim
(näringslivsministern), samt svar från
regeringskansliet

Ilko Corkovic

Alla stödpaket från Regeringen välkomnar vi.
Borgholms kommun tillhör de mest utpräglade
turismkommunerna i landet med väldigt många
småföretag och familjeföretag.
De presenterade stöd insatserna når inte dessa
företag. Vi vittnar om många oroliga och nästintill
desparata samtal till kommunen om hur kritiskt
läget är. Hjälp oss!
Under stora torkan 2018 beslutade regeringen
om torkstödet till lantbruket vilket räddade denna
näring. Vad vi kan bedöma från kommunens sida
så behövs ett liknande stöd till våra företag inom
besöksnäringen.
Det handlar om dagar innan många utav våra
företag går omkull såsom våra reseföretag gör
just nu. Vi står inför en högsäsong som startar vid
påsk där våra myndigheter rekommenderar att
inte åka till Öland.
Utsikter att få intäkter är nästan lika med noll. Vi
har förståelse att det är många kommuner som
signalerar liknande situationer men i Borgholms
kommun har i vi stort sätt små och
enmansföretag.
Vi tillhör de företagstättaste kommunerna i landet.
Utan alla denna kraft stannar vår kommun.
Vänliga hälsningar
Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Jens Odevall
Kommunchef
2020-03-23

Ilko Corkovic
KS meddelande

2020.726

I

UTGÅENDE SKRIVELSE

Deldom- Mark- och miljödomstolen meddelar i sin Magdalena Widell
deldom i målnummer 2467-18 att lämnar
Borgholms Energi AB tillstånd att, utöver vad som
angivits i deldom 2019-08-16: f. anlägga och
bibehålla ytvattenbortledningspunkt i Lindby kanal
på fastigheten Köpinge 1:86 samt genomföra
erforderliga arbeten i vattenområde för detta, g.
bortleda upp till 600 000 m3 vatten per år från
ytvattenbortledningspunkten i Lindby kanal på
fastigheten Köpinge 1:86 samt att infiltrera det
bortledda vattnet antingen i befintliga
infiltrationsanläggningar i Solbergfältet och/eller
vid nyanlagda infiltrationsanläggningar vid Lindby
och Sörby tall på fastigheten Köpinge 1:86; samt
h. riva ut befintlig betongkonstruktion i Lindby
kanal på fastigheten Köpinge 1:86 och återställa
aktuell del av kanalen i enlighet med övriga delar
av dikningsföretaget.

2020-03-25

Växjö tingsrätt /Mark- och miljödomstolen

KS 2018/174

KS meddelande

DOM
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Remiss; Allmän vattentäkt. Uttag av grund- och
ytvatten, anläggande av infiltrationsanläggningar
och grundvattenbrunnar samt laglighetsförklaring
av dämme.
2020.728

I

2020-03-26

2020.733

Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs Magdalena Widell
förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i
förbundsområdet ingående organisationer | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:16)
Sveriges Kommuner och Regioner

I

2020-03-27

KS meddelande

CIRKULÄR

Utökat hemsändningsbidrag med anledning av
COVID-19 samt digitalt stöd till lanthandlare

Magdalena Widell

Daniel Granello
KS meddelande

2020.734

I

2020-03-30

2020.735

I

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Skrivelse om hur smittskyddet hos
hemtjänstpersonalen i kommunen fungerar samt
svar från KSO

Magdalena Widell

Per Einarsson

I

2020-03-30

2020.739

Skrivelse om att människor bör ta sitt ansvar och Magdalena Widell
inte resa till Öland under påsken och uppmaning
att det bör spridas på sociala medier tex
turisbyrån för att minska spridningen av
cornonaviruset
Hela Kerstin Info/Kerstin Moreau

2020-03-30

2020.738

KS meddelande

SKRIVELSE

Kostnadssänkande åtgärder till företagen i
kommunen

Magdalena Widell

Svenskt Näringsliv

I

2020-03-30

KS meddelande

SKRIVELSE

Skrivelse från sommarboende med de inte är
välkoma till Öland och svar från KSO

Magdalena Widell

Gunilla Holmquist
KS meddelande

2020.740

2020-03-30

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

I

SKRIVELSE

Skrivelse från sommarboende till KSO med att de Magdalena Widell
inte känner sig välkomna i kommunen i
coronatider . KSO har besvarat mailet via samtal
2020-03-30
Lisbeth Sämå/Bertil Sämå
KS meddelande

SKRIVELSE
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2020.744

I

Ölands kyrkstafett- ansökan om lokala
trafikföreskrifter på väg 136 i Borgholms och
Mörbylånga kommun ±nu fråga om avskrivning
Beslut
Länsstyrelsen avskriver ärendet.

2020-03-31

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.747

I

Swedish power Event- Länstyrelsen meddelar i
sitt beslut att ansökan om sänkt hastighet är nu
avskriven

2020-03-31

Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.792

I

2020-04-01

2020.799

Magdalena Widell

Svenska fotbollsförbundet

I

2020-04-01

2020.812

Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med
anledning av Covid-19
KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Länsstyrelsens beslut 2020-03-13 i ärende 5211626-20 om undantag från tillträdesförbud i
Sillgrund samt Kåreholm och Kartarna
fågelskyddsområden, Borgholms kommun.

Magdalena Widell

Länstyrelsen i Kalmar län

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de
avvisar överklagandet beträffande §§ 30-36 och
avslår överklagandet såvitt avser paragraf 37 i
mål 1191-19 gällande Kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut den 5 februari 2019, 30-37
§§

Magdalena Widell

2020-04-02

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

DOM

Delegation KSO 2019
2020.813

I

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de
Magdalena Widell
avslår överklagandet gällande kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut den 15 januari 2019, §§ 2425 i mål 857-19, 1296-19

2020-04-02

Förvaltningsätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

DOM

Delegation KSO 2019
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2020.829

I

2020-04-06

2020.830

Information om släkinsamling m.m. För att
Magdalena Widell
underlätta för dig som verksamhetsutövare att
hitta rätt bland gällande lagar och regler när du
samlar in släk eller schaktar sand på stranden,
har Länsstyrelsen formulerat ett
ställningstagande om dessa åtgärder och vad du
som verksamhetsutövare behöver tänka på.
Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS meddelande

INFORMATION

Till kommunstyrelsernas ordförande,
kommunchefer- och direktörer i Kalmar län

Magdalena Widell

På grund av utveckling av covid-19 har
Länsstyrelsen och Region Kalmar län beslutat att
skjuta upp Agenda 2030-rådet som skulle ha ägt
rum den 24 april.
Vi gör detta för att minska smittspridning och
skydda de riskgrupper som finns i samhället. Kan
vi med våra åtgärder bidra till ett minskat tryck
gentemot samhällsviktiga funktioner som hälsooch sjukvård ska vi göra det vilket är grunden för
beslutet.
Vi beklagar såklart detta, inte minst med tanke på
att vi sett fram emot att tillsammans ta krafttag för
att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.
Nytt datum för Agenda 2030-rådet blir den 16
oktober. Vi hoppas att få träffa er vid det tillfället
istället.
Glöm inte att anmäla ditt deltagande till Agenda
2030-rådet .Bifogat finner ni ny inbjudan med
program och anmälningsinformation.
2020-04-06

2020.851

Landshövding, Kalmar län

I

2020-04-09

2020.852

KS meddelande

INBJUDAN

Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala
tjänstepensionsavtalen m.m. | Viktig information
från SKR (cirkulär 20:17)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner

I

2020-04-09

KS meddelande

CIRKULÄR

Protokoll från Hjälpmedelsnämndens
sammanträde 31 mars 2020

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden
KS meddelande

2020.853

I

PROTOKOLL

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att de
Magdalena Widell
avslår överklagandet gällande
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019;
35, 39, 41-45, 47 §§
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2020-04-09

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

DOM

Delegation KSO 2019
2020.854

I

2020-04-09

2020.858

Dokumentation från 9 mars "Är vi ett jämställt
län?"

Magdalena Widell

Region Kalmar

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Kalmar läns nya klimat- och energistrategi samt
remissredogörelse

Magdalena Widell

2020-04-09

Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2019/101

KS meddelande

REDOVISNING

Remiss Klimat- och energistrategi Kalmar län
2020.864

I

Tillstånd till tävling med rullskidor 2020-07-13-2020-07-14

2020-04-09

Länstyrelsen i Kalmar län

KS 2020/15

KS meddelande

Magdalena Widell

TILLSTÅNDSBEVIS

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.871

I

2020-04-14

2020.872

Uppmaning till Borgholm och Mörbylånga
Magdalena Widell
kommuner att stötta Silverlinjen genom att båda
kommunerna går in och köper ett antal biljetter i
var hos Silverlinjen antingen som rent stödköp
eller som går att utnyttja senare. Man måste
hjälpa även detta företag att få förutsättningar att
leva vidare även efter Coronakrisen. Överlämnad
till KSO, KC och Tillväxtchef
Torbjörn Gustavsson

I

2020-04-14

KS meddelande

SKRIVELSE

Skrivelse ställd till KSO om lite funderingar och
synpunkter med anledning av det besvärliga
läget.

Magdalena Widell

Nyströms skoaffär
KS meddelande

2020.873

I

2020-04-14

Skrivelse ställd till KSO om Kris i besöksnäringen Magdalena Widell
med vädjan till kommunen att stöttar även
boendenäringen samt svar från KSO
Villa Sol och Villa Ekebo
KS meddelande

2020.874

2020-04-14

SKRIVELSE

U

SKRIVELSE

Brev till finansministern med vädjan om att inrätta Magdalena Widell
ett stödpaket för besöksnäringen som ska
kompensera intäktsbortfallet
Ilko Corkovic
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KS 2020/9

KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE

Delegation KSO 2020
2020.879

I

Skrivelse om trafikläget vid skolans område samt Magdalena Widell
erbjudande att vara behjälplig med lösning

2020-04-15

Katja Ingeman

KS 2020/57

KS meddelande

SKRIVELSE

Begäran om hastighetsdämpande åtgärder runt
skolområde vid Åkerboskolan
2020.885

U

E-post till Kommundirektör för Korsnäs kommun
att pga corna-brott kommer Borgholms kommun
inte att ha möjöighet att besöka Korsnäs som
planerat under våren.

2020-04-16

Jens Odevall

KS 2020/55

KS meddelande

Jens Odevall

UTGÅENDE SKRIVELSE

Inbjudan från kommunens vänort; Korsnäs
2020.887

I

Svar från Korsnös om att de kan återkomma med Magdalena Widell
ett nytt datum för vänortsbesöket.

2020-04-16

Christina Båssar

KS 2020/55

KS meddelande

SKRIVELSE

Inbjudan från kommunens vänort; Korsnäs
2020.890

I

Borgholms Cityförening- Gällande Loppis i
Borgholm inställd under perioden 2020-04-15-2020-05-22. Cityföreningen återkommer om hur
de tänker med loppisen efter 23/5 om rådande
läge förändras

2020-04-16

tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/6

KS meddelande

Magdalena Widell

Begagnade av allmän plats
2020.891

I

2020-04-17

2020.901

2020 års ekonomiska vårproposition och
Vårändringsbudgeten för år 2020 | Viktig
information från SKR (cirkulär 20:18)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Totalförsvar Öland ny projektansvarig; Jonas
Wikström

Magdalena Widell

2020-04-20

Berne Gustavsson

KS 2019/222

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Ansökan om bidrag för 2020; Totalförsvar Öland
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Magdalena Widell
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2020.678

U

2020-03-18

Borgholms cityförening- Påskfirande tillstyrkt
2020-04-11 08:00-18:00. Storgatan och Östra
kyrkogatan avstängd för biltrafik 2020-04-09-2019-04-14.

Anders Magnusson

Yttrande

KS 2020/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnade av allmän plats

2020.683

U

2020-03-18

Ölands skidklubb- tillstyrkt ansökan om
rullskidtävling 13-14 juli

Anders Magnusson

Yttrande

KS 2020/15

DELEGERINGSBESLUT
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

209904

K

Yttrande angående överklagat beslut,
Förvaltningsrätten i Växjö mål nr. 824-20

Jens Odevall

2020-03-19
KS 2020/2

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KC

2020.709

U

Topless Tour on- Ingen erinran Bilutställning
2019-06-06. 10.00-17.00.

Anders Magnusson

2020-03-20

Yttrande

KS 2019/15

2020-03-20- Skickat till polisen
DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2020-03-24 §63 godkänner
redovisning av delegationsbeslut och lägger den
tillsammans med inkomna meddelanden till
handlingarna
Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019

2020.681

U

Borgholms bokhandel- Tillstyrkt ansökan för
gatupratare för perioden 2020-04-01--2021-0331

2020-03-20

Yttrande

KS 2020/6

2020-03-20- Skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
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2020.680

U

Borgholms kommun- Ingen erinran mot ansökan Anders Magnusson
persontransport med turisttåg i Borgholm
hållplatser vid Östra Kyrkogatan och Borgholms
slott 2020-05-01--2020-12-31 2021-04-01--2021
-12-31, 2022-04-01²2022-12-31

2020-03-20

Yttrande

KS 2020/6

2020-03-20- Yttrande skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.679

U

Danne Beat - tillstyrkt ansökan för gatupratare
för 2020-04-01--2020-09-01

2020-03-20

Yttrande

KS 2020/6

2020-03-20- Yttrande skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.682

U

Ölands Ultra- ingen erinran mot ansökan om
löpartävling 2020-06-13, kl.08.00-16.00

2020-03-20

Yttrande

KS 2020/15

2020-03-20- Skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.788

U

Delegationsbeslut- att plats för Aktivitetspark i
Borgholms kommun flyttas från Nettoparken
(Södra parken) till Mejeriviken

Ilko Corkovic

2020-03-23
KS 2017/24

DELEGERINGSBESLUT
Allaktivitetspark centrala Borgholm

2020.815

U

Delegationsbeslut- att plats för Aktivitetspark i
Borgholms kommun flyttas från Nettoparken
(Södra parken) till Mejeriviken.

Ilko Corkovic

2020-03-23
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

2020.731

U

Beslut om anvisning av medel - Konstinköp och Jonatan Wassberg
föreningsbidrag

2020-03-27
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

2020.737

U

2020-03-30

Tillåtelse- Grävning sker på Björkvägen mfl
under perioden 2020-03-16--2020-06-30

Julia Hallstensson

20200012/Eltel Networks Infranet AB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

210237

K

Ändring av överlåtelseavtal daterat 1998-06-02- Julia Hallstensson
Ändringar
Sidan 2 av 11
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2020-03-31
KS 2020/75

DELEGERINGSBESLUT
Överlåtelse Böda-Torp 2:20

2020.749

U

Olsborgs måleri AB- Ingen erinran mot ansökan Anders Magnusson
Byggetablering - Byggställning, lift
Badhusgatan 7, Borgholm
2020-04-01--2020-05-29

2020-03-31

Yttrande

KS 2020/6

2020-03-31 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.750

U

Olsborgs måleri AB- Ingen erinran mot ansökan Anders Magnusson
Byggställning
Södra långgatan 24, Borgholm
2020-04-01--2020-04-30

2020-03-31

Yttrande

KS 2020/6

2020-03-31- Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.798

U

2020-04-01

Tillåtelsen- Grävning sker på Västra kyrkogatan Alexander Sundstedt
3 2020-03-26--2020-04-06
20200013/El-telnetworks

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.806

U

Bönan på hörnet- tillstyrkt ansökan 2
Anders Magnusson
gatupratare storgatan och tullgatan 2020-03-01-2020-12-31

2020-04-02

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-02 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.807

U

Sörens restaurang- tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
uteservering 2020-04-08--2020-10-01.
uteservering dels på Slottsgatan högst 2,0 m ut
från husliv och 14 meter utmed fastigheten från
söder om entrén till norr om befintligt elskåp
samt dels på Södra Långgatan högst 5,0 x 2,0
meter utmed fastighetens husliv.

2020-04-02

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-02 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
210389

K

Hantveket- tillstyrkt ansökan för gatupratare för
perioden 2020-04-01--2021-03-31

2020-04-02

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-03

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
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2020.820

U

Restaurang Smedjan - tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
uteservering under perioden 2020-04-02--202009-30 området som får ianspråktas för
uteservering är 3,5 m ut från husliv och 13 m
utmed fastigheten

2020-04-03

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-03 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.835

U

Verandan- Ansökan tillstyrks 2020-04-01±2020 Anders Magnusson
-08-31.
Området som får ianspråktas för uteservering
under perioden 2020-04-01±2020-08-31. är
högst 17,0 m* 7,0 meter utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten

2020-04-06

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-06 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.836

U

Parsian Ristorante-- tillstyrkt ansökan för
Anders Magnusson
uteservering under Ansökan tillstyrks 2020-0301-2020-05-29 samt 2020-09-01-2020-10-31
För uteservering 4,0 m utanför den del av
fastigheten som disponeras av verksamheten
förutsatt att minst 1,5 meter fri gångbana
bibehålls. Parkeringsplatser i direkt anslutning till
serveringen får nyttjas till gångbana för att
säkerställa att fri passage kan bibehålls,
förutsatt att tydlig, om möjligt fasta,
avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.
Ansökan tillstyrks 2020-06-01²2020-08-31
Området som får ianspråktas för uteservering
under perioden 2020-06-01²2020-08-31 är
högst 13,0 m från husliv och högst 4,5 m utmed
den del av fastigheten som disponeras av
verksamheten.

2020-04-07

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-07 skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
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Pubben - tillstyrkt ansökan för uteservering
under Ansökan tillstyrks 2020-04-08- 2020-0531 samt 2020-09-01-2020-09-22 uteservering
4,0 m * 15,0 m utanför den del av fastigheten
som disponeras av verksamheten förutsatt att
minst 1,5 meter fri gångbana bibehålls.
Parkeringsplatser i direkt anslutning till
serveringen får nyttjas till gångbana för att
säkerställa att fri passage kan bibehålls,
förutsatt att tydlig, om möjligt fasta,
avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.

Anders Magnusson

Ansökan tillstyrks 2020-06-01²2020-08-31
(fastställd gågatuperiod)
för uteservering med högst 5,5 m från husliv och
högst 15,0 m utmed den del av fastigheten som
disponeras av verksamheterna
Ansökan tillstyrks 2020-09-23²2020-09-27 för
uteservering med högst 7,0 m från husliv och
högst 15,0 m utmed den del av fastigheten som
disponeras av verksamheterna

2020-04-07

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-07- Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.837

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tillfälligt föbud mot trafik på del av Tullgatan,
Borgholm;
beslutade den 3 april 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 14 § första stycket 1 och trafikförordningen
(1998:1276) följande.
1 § På Tullgatan i Borgholm, från Tullgatan 38B
och söderut i höjd med Stensberggatan, får inte
motorfordon föras.
2 § Förbudet gäller inte arbetsfordon.
Denna författning träder i kraft den 20 april 2020
00.07 och upphör att gälla den 30 juni 2020
17.00.
Detta beslut är taget på delegation den 3 april
2020.

2020-04-08
KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter
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Borgholms cityförening - ingen erinran om
ansökan loppis Lördagar under perioden
Ansökan tillstyrks för fredagar följande datum:
19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8,14/8,
21/8. I Södra parken mellan 08.00-18.00
Ansökan tillstyrks för lördagar följande datum:
18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6,
29/8, 5/9, 12/9
19/9, 26/9, 3/10. I Södra parken mellan 08.0018.00
Ansökan tillstyrks för följande datum:
3/6, 29/8 på Storgatan i Borgholm

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-08- Skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.843

U

Krall Entertainment AB- Tillstyrkt ansökan
Diggeloo 2020-07-21--2020-07-23

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-08 Skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.844

U

Byxelkroks AIK snuskafton -Tillstyrkt ansökan
för offentlig tillställning på Byxelkroks festplats
2020-07-28, kl.17.00-01.00

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-08 Skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.845

U

Victorialoppet - tillstyrkt ansökan för loppet 2020 Anders Magnusson
-07-15 kl. 08.00-22.00

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/15

2020-04-08 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.846

U

Resturang Meza- Ansökan tillstyrks Ansökan
Anders Magnusson
tillstyrks 2020-04-08- 2020-05-31 samt 2020-0901-2020-09-22 uteservering 4,0 m * 15,0 m
utanför den del av fastigheten som disponeras
av verksamheten förutsatt att minst 1,5 meter fri
gångbana bibehålls. Parkeringsplatser i direkt
anslutning till serveringen får nyttjas till
gångbana för att säkerställa att fri passage kan
bibehålls, förutsatt att tydlig, om möjligt fasta,
avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.
Ansökan tillstyrks 2020-06-01²2020-08-31
(fastställd gågatuperiod) samt 2020-0923²2020-09-27
Området som får ianspråktas är i östlig riktig 5,5
m * 10,0 m samt i västlig riktning 4,2 m * 5,0 m.

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-08- Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT
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2020.847
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Byxelkroks AIK marknad - tillstyrkt ansökan om
offentlig tillställning 2020-07-24-2020-07-26

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-08 Skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.848

U

Färjestadens motions IF- Borgholms kommun
har för sin del ingen erinran mot motionsloppet
Skansentrampen/Öland tvär 2020-07-25

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/15

2020-04-08 Skickat till polisen

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.849

U

Kalmar OK- Borgholms kommun har för sin del Anders Magnusson
ingen erinran mot ansökan orientering 2020-0617 på Ekerum

2020-04-08

Yttrande

KS 2020/15

2020-04-08 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.856

U

Cafe ölänningen Kroppkaksboden - tillstyrkt
Anders Magnusson
ansökan för uteservering Ansökan tillstyrks 2020
-04-08- 2020-05-31 samt 2020-09-01-2020-0922 uteservering 4,0 m från husliv * 4,0 m utanför
den del av fastigheten som disponeras av
verksamheten förutsatt att minst 1,5 meter fri
gångbana bibehålls. Parkeringsplatser i direkt
anslutning till serveringen får nyttjas till
gångbana för att säkerställa att fri passage kan
bibehålls, förutsatt att tydlig, om möjligt fasta,
avgränsningar mellan gångtrafikanter och
biltrafik finns.
Ansökan tillstyrks 2020-06-01²2020-08-31
(fastställd gågatuperiod) samt 2020-0923²2020-09-27
för uteservering med högst 5,5 m från husliv och
högst 4,0 m utmed den del av fastigheten som
disponeras av verksamheterna

2020-04-09

Yttrande

KS 2020/6

2020-04-09 Skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
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Borgholms kommun motsätter sig i mål 825-20 Ilko Corkovic
överklagandet av kommunfullmäktiges beslut §
22/20 och vill i ärendet framföra följande:
Till grund för nu överklagat beslut ligger
Förvaltningsrättens dom 2019-12-04 att
upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-06-26
§ 129 avseende medfinansiering av
kompletterande opinionsundersökning.
Vid det tidigare överklagandet framförde Lublin
att kommunstyrelsen överskridit sina
befogenheter genom att fatta beslut i ärendet.
Förvaltningsrätten medde-lade i domen att
beslut ska tas av kommunfullmäktige även vad
gäller finansie-ring av opinionsundersökningen.
Av kommunallagen 13 kap 15 § framgår "Om ett
beslut har upphävts genom ett avgörande som
fått laga kraft och om beslutet redan har
verkställts, ska det organ som har fattat beslutet
se till att verkställigheten av det rättas i den
utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om
rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål."
Kommunstyrelsen föreslog 2019-12-17 § 220
kommunfullmäktige att godkänna
medfinansieringen av år 2018 genomförd
opinionsundersökning. Vilket
kommunfullmäktige nu har gjort i rubricerade
beslut § 22/20.

2020-04-15

Yttrande

KS 2016/191

2020-04-15 Skickat till förvaltningsrätten via min DELEGERINGSBESLUT
e-post/Magda
Öland en kommun; Erbjudande - utredning av
förutsättningar för kommunsammanslagning på
Öland
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Borgholms kommun motsätter sig överklagandet Ilko Corkovic
av kommunfullmäktiges beslut i mål 824-20
§ 11/20 och vill i ärendet framföra följande:
Av motionen inkommen 2018-03-19 framgår att
Lublin konstaterar att "Saken är
ältad fram och tillbaka tillräckligt. Föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att årskurs 6
snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det
hör hemma".
Motionen har efter återremiss om begärd
utredning av utbildningsförvaltningen vad gäller
tryggheten bland årskurs 6 på Slottsskolan
beretts ytterligare av utbildningsnämnden och av
ekonomiavdelningen vad gäller kostnaden för
eventuell återföring av årskurs sex till
mellanstadiet.
Nämnden och kommunstyrelsen föreslår båda
avslag på motionen.
Kommunen anser att nu behandlad motion
endast berör frågan om årskurs 6 ska återföras
till mellanstadieskolorna inte om tidigare beslut
strider mot FN:s barnkonvention. Efterlevnaden
av barnkonventionen har
utbildningsförvaltningen
att ta ställning till dagligen och även i eget
ärende då utbildningsnämnden, som huvudman
för skolor och skolundervisning, gett
förvaltningen i uppdrag att utreda dagens
organisation inför kommande beslut om
eventuell förändring bland annat för barnens
bästa.
Med hänvisning till ovanstående anser
Borgholms kommun att Lublins
/aglighetsprövning och begäran om
undanröjande ska lämnas utan bifall.

2020-04-16
KS 2018/96

2020-04-16 Skickat till förvaltningsrätten via min DELEGERINGSBESLUT
e-post/Magda
Motion (Per Lublin ÖP) Återför årskurs 6 till
mellanstadiet
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Borgholms kommun motsätter sig överklagandet Ilko Corkovic
i mål 1048-20 av kommunfullmäktiges beslut §
24/20 och vill i ärendet framföra följande:
Enligt kommunens bedömning har beslutet
beretts av berörd nämnd och beslutats av rätt
instans och måste därför anses ha tillkommit i
laga ordning.
Som Lublin framhåller saknas det notering i
protokollet om att paragrafen är omedelbart
justerad, dock framgår det av den
webbinspelning som Lublin själv hänvisar till. Vid
minst två tillfällen nämner ordföranden att
beslutet ska justeras omedelbart efter
sammanträdets slut, vilket kommunfullmäktige
inte har några invändningar emot.
Lublin som själv är ledamot i kommunfullmäktige
måste därmed vara klart med-veten om att
paragrafen skulle justeras omedelbart efter
sammanträdet. Han måste även efter så många
år som politiker vara medveten om att ordningsföljden ändras i och med att ett beslut justeras
omedelbart.
Vad gäller Lublins synpunkt om tydligheten av
innebörden av beslutet måste anses utgå från
honom själv. Enligt beslutet framgår tydligt att
taxan ska justeras efter prisbasbelopp för 2020
och SKR:s höjda prisindex till 940 kronor per
timme för miljötillsyn och 1 053 kronor per timme
för livsmedelskontroll, samt att vissa taxor
lämnas oförändrade. Vidare framgår att taxan
ska gälla för år 2020. Enligt kommunallagen,
vilken Lublin är väl medveten om, kan inga taxor
tas retroaktivt. Detta var anledningen till att
beslutet skulle justeras omedelbart så att taxan
skulle kunna gälla från 2020-03-01.
Vad gäller Lublins synpunkt på att underskrift
saknas på protokollet så har kommunen sedan
några år tillbaka publicerat protokollen på
webbsidan utan inskannade bilder av
förstasidan med underskrifter. Detta för att
tillgängliggöra dokumenten för alla som
använder webben även de som behöver
hjälpmedel för uppläsning av dokument. En
inskannad bild kan inte tydas med de tekniska
hjälpmedlen för till exempel synskadade.
Originalprotokollet är alltid undertecknat och
finns för påseende hos
kommunledningsförvaltningen.
Slutligen vad gäller tidsangivelsen på protokollet
så är det endast ett förbiseende i samband med
justeringen. Det får skyllas på den mänskliga
faktorn som sin vana trogen skrivit i
sammanträdets längd, detta fel anser
kommunen inte vara någon anledning till att
beslutet undanröjs.
Vidare konstaterar kommunen att överklagandet
återigen har lämnats in av en ledamot i
fullmäktige, som har möjlighet att påverka och
delta i beslutet och då även vid sammanträdet
påpeka det som han anser felaktigt, och inte av
någon enskild som berörs av beslutet.
Kommunen inser att det finns brister i
protokollförandet, men att dessa måste anses
vara av ringa betydelse.
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2020-04-16

Yttrande

KS 2019/228

2020-04-16 skickat via min e-post/Magda

DELEGERINGSBESLUT

Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa
miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för
serveringstillstånd, tobakstillstånd och
tillsynsavgift
2020.888

U

2020-04-16

Tillåtelse- Grävning sker på Rakt över
Kvarngatan 1 till Kvarngatan 7 under perioden
2020-04-06--2020-05-25

Julia Hallstensson

20200014/PEAB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.889

2020-04-16

U

Tillåtelse- Grävning sker på Gårdsvägen i
Julia Hallstensson
Byxelkrok under perioden 2020-04-27--2020-0605
20200015/ Borgholm Energi AB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020
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