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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. Årsredovisningen är indelad i fyra kapitel. 

 

Kapitel 1 – Introduktion och inledning 

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen, kommunens 

organisation samt inledande ord från kommunalrådet och kommunchefen. Här redovisas 

också några av årets viktigaste händelser. 

 

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse 

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, som enligt den kommunala 

redovisningslagen ska ingå i en årsredovisning. 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 2017. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga: 

kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare. 

Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser under 

året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del innehåller en 

tabell där året i siffror redovisas. 

 

Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper 

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper. 

  

Teckenförklaring 

 

Målen och nyckeltalen utvärderas enligt ovanstående färgindelning. 
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1.2 Fem år i sammandrag 

   2017 2016 2015 2014 2013 

Antal kommuninvånare 1 nov 10 859 10 860 10 658 10 684 10 609 

Flyttnetto 18 335 61 134 -78 

Födelsenetto -93 -88 -76 -75 -71 

Kommunen      

Skatte- och utjämningsbidrag (mkr) 650 651 587 564 551 

Nettokostnader i % av skatter och bidrag 98 % 90 % 95 % 98 % 98 % 

Nettokostnader tkr/inv 59 54 52 52 50 

Finansnetto (mkr) 0,4 0,7 2,1 2,8 5,0 

Årets resultat (mkr) 12 67 29 11 12 

Eget kapital (mkr) 251 239 167 138 127 

Eget kapital tkr/inv 23 22 16 13 12 

Totala skulder (mkr) 384 378 432 354 341 

varav långfristiga (mkr) 263 261 271 257 257 

Skuld per invånare (tkr) 35 35 40 33 32 

Likvida medel (mkr) 69 59 109 37 9 

Soliditet 38 % 38 % 27 % 26 % 26 % 

Antal tillsvidareanställda 927 876 833 812 797 

Antal årsarbetare inkl visstid o timanställda 907 866 813 761 849 

Löner och ersättningar (mkr) 473 448 398 382 386 

Nämndernas utfall mot budget (tkr)      

Socialnämnden -15 823 1 049 -320 -4 086 -8 754 

Utbildningsnämnden -8 864 1 029 1 954 -1 890 1 516 

Kommunstyrelsen 2 950 33 765 836 -4 408 -7 381 

Borgholms Slott 1 762 773 33 -261 2 

Samhällsbyggnadsnämnden 595 2 202 -552 -1 208 -797 

Bostadsanpassning 161 -1 205 -49 -993 -726 

Revision 0 0 2 18 9,2 

Överförmyndare -1 313 -803 -8 -72 -91 

Allmänna val 0 0 -18 4 -5 

  Totalt nämnder -20 532 36 810 1 877 -12 896 -16 227 

Kommunkoncernen      

Årets resultat (mkr) 22 86 36 24 16 

Eget kapital (mkr) 341 325 236 254 224 

Soliditet i % 23 % 23 % 18 % 20 % 19 % 

Skattesats 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

varav Borgholms kommun 21 58 21,58 21,58 21,58 21,58 

varav Kalmar läns Landsting 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 

varav 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 
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Ilko Corkovic (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

1.3 Kommunalrådet har ordet 

Samarbete bygger Borgholms kommun starkt! 

Det har nu blivit dags att summera 2017, ett intensivt och framgångsrikt år. Borgholms 

kommun visar återigen upp ett bra ekonomiskt resultat med ett överskott på 12,2 mkr vilket är 

ett överskott på två procent av skatteintäkter och bidrag. 

Under året har kommunen gjort omfattande investeringar på 45 mkr med egna medel vilket 

ytterligare har stärkt soliditeten som nu ligger på 38 procent. Investeringar har gjorts i 

upprustning av verksamhetslokaler vilket har lett till bättre arbetsmiljö för personalen och 

bättre förutsättningar för att bedriva olika kommunala verksamheter. Som exempel kan 

nämnas Höken, ny kulturskola i Kronomagasintet, Runstens förskola och bibliotek, Ekbackas 

lokaler för hemtjänst och hemsjukvård. Till glädje för alla yngre har vi rustat upp lekplatser 

vid fyra skolor. Löttorps torg har fått ett välförtjänt ansiktslyft och Köpingsviks torg är under 

byggnation. Med tanke på besöksnäringens stora betydelse har vi rustat upp servicehuset i 

Byxelkrok och servicehuset i Böda hamn kommer att färdigställas under våren. 

Från kommunens sida har vi jobbat hårt för att attrahera investerare och därmed har vi skapat 

förutsättningar för satsningar inom såväl bostäder som handel: Bovieran, Triangeln, Sinus och 

Bosams. Och våra satsningar ger resultat! Vi kan konstatera att vi får goda betyg för de 

kommunala verksamheterna i olika nationella kvalitetsmätningar. Särskilt gläds vi åt skolans 

framgångar i de olika nationella mätningarna. Vi är stolta att kunna leverera utbildning på den 

höga nivån och även tillhöra den absoluta toppen bland landets skolkommuner. 

I framtiden kommer vi att ha stora utmaningar i likhet med landets övriga kommuner. Vår 

målsättning är att göra kontinuerliga och ständiga förbättringar för personalens arbetssituation 

och på det sättet vara ett föredöme som arbetsgivare. En av de största utmaningarna är att öka 

frisktalet bland våra medarbetare vilket vi med olika insatser kommer att fortsätta med. 

Ytterligare ett område som vi måste flytta fram våra positioner inom är företagsklimatet 

genom att underlätta för företagande i vår kommun. Under året har vi bildat ett näringslivsråd 

och startat ett arbete för att kunna leverera bättre service och bemötande till våra företagare. 

Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god 

kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska 

utmaningar framöver. Likvärdig och jämlik service ska erbjudas samtidigt som kommunen 

levererar ändamålsenlig och effektiv verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns till 

för medborgarna. Ett omställningsarbete har påbörjats inom social- och utbildningsnämnderna 

för att klara de tilldelade budgetramarna samtidigt som den goda 

kvaliteten behålls. 

Ett bra år innebär dock inte att vi kan slå oss till ro, utan framåt 

gäller det också att slå vakt om de goda resultaten som uppnåtts. En 

större gemenskap och glädje än på länge genomsyrar kommunen 

vilket gör att vi utstrålar självförtroende och framtidstro. Det som 

återstår nu är ännu större engagemang, samarbete och höga 

målsättningar. 

Jag vill framföra ett stort och varmt tack från kommunstyrelsen till 

all personal för fantastiska insatser under året till gagn för alla våra 

medborgare och besökare. Vi har inte lyckats med allt, men med 

mycket. Det är bra - inte bara för att det ser bra ut i en 

årsredovisning, utan för att det betyder hög och bra service till dem 

som kommunen är till för; oss kommuninvånare. 
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Jens Odevall 

Kommunchef 

1.4 Kommunchefen har ordet 

Borgholm har de bästa förutsättningarna 

2017 visar vi åter upp ett positivt ekonomiskt resultat, samtidigt som våra verksamheter gjort 

fina prestationer och nått många av de uppsatta målen. Den starka ekonomin skapar 

möjligheter för att investera för framtiden. 

Under min relativt korta tid här har jag, förutom att känna mig varmt välkomnad av er, mötts 

av engagerade och oerhört kompetenta medarbetare som tillsammans gör Sveriges viktigaste 

jobb; att producera välfärdstjänster till våra medborgare. När jag ser allt som görs i 

kommunen tycker jag med rätta att ni alla ska vara stolta över ert jobb. Det är jag! 

Borgholms skolor utmärker sig och toppar flera undersökningar under året. Enligt den 

senaste, SKLs öppna undersökning, har vi den näst bästa grundskolan i hela landet. I 

Lärarförbundets mätning ”Sveriges bästa skolkommun” prisades vi för att vara den 

kommunen som investerar mest i undervisning. Gärdslösa skola blev dessutom nominerad till 

det nyinrättade miljöpriset ”Grön Flagg Förskola”. Detta ska vi alla glädjas åt. 

Det har även satsats och byggts mycket i kommunen under året. I somras invigde till exempel 

kungen avsaltningsanläggningen i Sandvik. På det nya handelsområdet Triangeln kan man nu 

köpa en korv med mos och nästa år kommer området fyllas med fler företag. Första spadtaget 

har dessutom tagits till Bovieran. 

I Runsten har barnen fått tillgång till ett bättre skolbibliotek när det nya biblioteket nu invigs i 

Runstens förskola. Borgholms slott fortsätter att vara en magnet som lockar artisteliten till 

Borgholm till glädje för oss som bor här och för vår besöksnäring. 2017 blev ett rekordår för 

Borgholms slott med 117 000 besökare. 

Socialförvaltningen har också fått nya lokaler då Höken färdigställdes i december. Nu är 

lokalerna moderna och välkomnande för såväl personal som besökare. 

Under året har vi fortsatt arbeta med att utvecklas som arbetsplats genom en rad åtgärder. 

Några exempel är att vi som är nya på jobbet nu går gemensam introduktion, vi håller på att 

anställa fler chefer som ska göra det möjligt att vara närvarande på alla arbetsplatser och 

kunna utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, vi arbetar med att utveckla 

förebyggande friskvårdsinsatser för att minska sjukfrånvaron. Vår personalklubb TRIKUMO 

har också arrangerat många olika aktiviter, bland annat hälsoveckor och den fantastiska årliga 

festen på slottet. 

Invånarna känner sig också tryggare, faktiskt tryggast i hela 

Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Den visar 

dessutom att färre personer utsatts för brott här i Borgholm. 

Allt detta sammantaget och med många andra projekt som 

pågår och planeras ger Borgholm de bästa förutsättningarna 

för att vara det självklara valet att bo, leva och verka i. 

Jag ser nu fram emot ett lika fantastiskt 2018 där vi 

tillsammans kommer fortsätta utveckla kommunen. 

 

 

 

 



Inledning 

Kommunfullmäktige 

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

Årsredovisning 2017 

Borgholms Kommun  7 

 

1.5 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. 

 

 

 

1.5.1 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 uppdrag, sätta upp mål samt ge 

resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.  

I fullmäktige sitter 35 ledamöter och mandaten fördelas på partierna utefter valresultatet. Val 

sker vart fjärde år i samband med riksdagsval. Val kommer att ske under hösten 2018. 
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1.5.2 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. 

 

1.5.3 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. 

 

1.5.4 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. 

 

1.6 Viktiga händelser 

 Rekrytering av socialchef och utbildningschef. 

 Rekrytering av kommunchef. 

 Övertagande av fastighetsfunktion för kommunens fastigheter. 

 Arbetet har påbörjats med anpassning till mer normala nivåer avseende 

asylverksamhet inom kommunens samtliga verksamheter. 

 Renovering och ombyggnation av kontorslokaler till socialförvaltningen. 

 Renovering och upprustning av Kronomagasinet till Kulturskola. 

 Ekonomisk och besöksmässigt rekordår för Borgholms Slott. 
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2 Förvaltningsberättelse 

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 kärnvärden 

genomsyrar verksamheterna. 

Under 2017 togs en ny styrmodell fram för Borgholms kommun, som ska beslutas i 

kommunfullmäktige i början av 2018. 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 av 

kommunfullmäktige uppsatta mål. 

 

2.1.1 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, 

d.v.s. det statsbidrag kommunen får för att bedriva 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. 

 

Modellen jämför kommunens kostnader för de olika verksamheterna. För att en jämförelse 

ska bli möjlig måste data först korrigeras: 

• Jämförelsedata räknas upp till föregående års nivå. 

• Borgholms kommuns data baseras på budgeterad nivå enligt föregående år och inkluderar 

även verksamhetens del av kostnaden för teknisk service. 
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2.1.2 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 kärnvärden 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.  

 

2.1.3 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, företagande, medarbetare, ekonomi samt 

miljö och kultur. Utifrån de strategiska målen har respektive nämnd beslutat om nämndsmål. 

I bokslutet utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv. Nämndernas måluppfyllelse 

redovisas på en övergripande nivå i respektive verksamhetsberättelse. 

 

2.1.4 Uppföljning av kommunfullmäktigemål 

Medborgare 

Kommentar 

Målen inom perspektivet är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms kommun 

präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och 

möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också 

av den utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. Arbetet med delaktighet och 

inflytande utvecklas kontinuerligt. 
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Kommunfullmäktigemål 

 Borgholms kommun ska präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet.  
 

Kommentar  

 Kommunnytt distribueras fyra gånger per år till alla medborgare i Borgholms kommun. Ett vårnummer 
går ut till samtliga hushåll. 

 Ökad öppenhet och tillgänglighet på kommunens hemsida. 

 Bemötande och attityd har hög prioritet i Borgholms kommun. För närvarande pågår en process att 
skapa samsyn i hur arbetet ska drivas vidare kopplat till vision och övergripande mål. 
Personalavdelningen är processägare i det fortsatta arbetet. 

 Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och visas via videolänk för allmänheten. I ett led att 
öka tillgängligheten för allmänheten visas numer samtliga styrelser och nämnder via videolänk. 

 Borgholms kommun ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla.  
 

Kommentar 

Medborgarna ska känna trygghet i att kommunen behandlar alla lika. Återterkoppling på frågor, såväl internt 
som externt. 

 Återkoppling ska ske inom två arbetsdagar och förbättringar görs kontinuerligt. Ett exempel på detta 
är rutiner för säkerställa att rekrytering sker i enlighet med jämställdhets- och mångfaldspolicyn. 

 Tjänsteskrivelser ska ha en konsekvensbeskrivning utifrån jämställdhetsperspektivet 

 Samverkan över gränser. Samarbetet mellan utbildning- och socialförvaltning sker främst i och med 
det gemensamma arbetet med Förebyggande teamet. 

 Planering och diskussioner förs om att än mer öka samarbetet mellan förvaltningarna vilket ses som 
positivt. 

 Tryggheten i utbildningsförvaltningens verksamheter är grundläggande. Detta är basen för att skapa 
ett gott klimat för lärande och utveckling. 

 FNs Barnkonvention ska vara ledande i beslut och åtgårder som berör barn. 

 Bra kommunal service med god kvalité i hela kommunen.  
 

Kommentar 

Målet är generellt och omfattar i mångt och mycket det mesta som en kommun måste göra enligt lag men även 
frivilligt väljer att prioritera. 

 Nöjda och trygga medborgare. Ett samverkansavtal har tagits fram med polisen. Ett trygghetsråd ska 
bildas som är ett samarbete mellan kommunpolis, kommunen och medborgare. 

 En folkhälsostrategi har tagits fram för kommunens fortsatta folkhälsoarbete. 

 Beslut har tagits om gemensam säkerhetssamordning och tjänsteman i beredskap (TIB) under 
räddningstjänstens ansvar. 

 Systematiskt kvalitetsarbete. Under året har socialförvaltningens uppföljningar som utgår från 
kvalitetsregisterdata visat övervägande goda resultat. Att ta vara på resultaten är en av chefernas 
viktigaste uppgifter för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur de utför sina uppgifter samt 
som underlag för utveckling och ständiga förbättringar. 

 Fortsatta satsningar behöver göras i arbete med bemötande/bemötandeplan och följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler. Arbetsgivaren erbjuder arbetskläder inom äldreomsorgen, hälso- och 
sjukvård. Innevarande år har motsvarande satsning på arbetskläder gjorts inom omsorgen om 
funktionsnedsatta. 

Ekonomi 

Kommentar 

Målen inom perspektivet ekonomi är till viss del uppnådda. För att uppnå målet ska 

verksamheterna bedrivas utifrån god hushållning, långsiktighet och stabilitet samt arbeta med 

mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna. Enligt bokslut 2016 är 

äldreomsorgens kostnader jämförbara med referenskostnad medan skola, förskola och 

individ- och familjeomsorg redovisat högre kostnader. Uppdaterade siffror avseende bokslut 
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2016 publicerades i juni 2017. Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess 

pågår kontinuerligt. Inom äldreomsorgen, hemtjänsten, har en modell för resursfördelning 

arbetats fram. 

 

Kommunfullmäktigemål 

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

 

 

Kommentar 

Målet om god ekonomisk hushållning anger generellt vilka möjligheter och gränser en kommun har att förhålla 
sig till. För Borgholms kommun är målet bestämt till 2% av skatter och bidrag. 

 Enligt bokslut 2016 är äldreomsorgens och fritidshemmens kostnader lägre än jämfört med 
referenskostnad. 

 Förskola, skola och individ - och familjeomsorg redovisar högre kostnader och trenden är att 
avvikelsen mot referenskostnad fortsätter att öka. 

 Borgholms kommun ska arbeta med mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar som ledstjärna. 
Kostnadseffektivitet ska råda, vilket innebär att kostnader ska vägas mot förväntad nytta. Detta 
förhållningssätt möjliggör att kommunmedborgarna får ut maximal service för skattepengarna. 

 

 

Kommentar 

Förbättrad budget- och uppföljningsprocess pågår kontinuerligt i kommunens verksamheter. 

 Inom äldreomsorgen har en modell för resursfördelning arbetats fram, som utgår från SKLs 
rekommendationer. Fördelningsmodellen är påbörjad och används i verksamheterna. 
Kostnadsökningar finns inom externa placeringar främst inom individ- och familjeomsorg. Här 
planeras en genomlysning av verksamheten för att se över möjligheter till alternativa lösningar. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat en administrativ förändringsprocess. Målsättningen är att 
kunna arbeta på ett mer resurseffektivare sätt, samt öka tydligheten för våra kommuninvånare och 
företagare. 

 Fastighetsfunktionen har återförts till kommunen med målsättning att arbeta strukturerat och 
kostnadseffektivt med kommunens fastighetsbestånd och utveckling. 

 Ett arbete har påbörjats med att ta fram gränsdragningslistor för att förtydliga ansvaret mellan 
fastighetsfunktion och verksamheter. 

 Borgholms kommun har under en treårsperiod tillsammans med bolaget och tagit fram avtal som 
förtydligar uppdrag och ansvar. Under året har avtal för gata, park och hamnar genomförts. 

Företagande 

Kommentar 

Målet inom perspektivet företagande är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska kommunen 

arbeta för nöjda företagare som blir fler samt ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är 

tydligt och serviceinriktat. Olika forum för informations- och erfarenhetsutbyte har upprättats 

vilket bidrar till att företag ska kunna bli nöjdare och fler. 

Kommunfullmäktigemål 

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

Kommentar 

Förbättringar i näringsklimatet har hög prioritet i Borgholms kommun. Fokus är för närvarande inom 

 Branschmöten och frukostmöten 

 Näringslivsnytt med aktuell information till näringslivet. 

 Digitalisering och utveckling av digitala tjänster, infrastruktur. 

 Kommunikation. 

Ett näringslivsråd har under året bildats med målsättning att involvera näringsidkare i de kommunala 
processerna. 
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Kommunfullmäktigemål 

 Kommunen ska i sitt bemötande ha ett arbetssätt som är tydligt och serviceinriktat.  
 

Kommentar 

Borgholms kommun arbetar kontinuerligt för ökad tillgänglighet och ett gott bemötande. 

 Hemsidan har uppdaterats med målsättning att synliggöra och tydliggöra information för medborgare 
andra besökare. 

 Borgholms kommun deltar i oberoende tillgänglighetsmätningar genom Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK). 

 "En väg in" har införts för att underlätta kontakterna med kommunen. 

 Beslut har tagits om att delta i SKL:s utbildning "förenkla helt enkelt" för att ge bättre service och 
bemötande till våra företagare. 

Medarbetare 

Kommentar 

Målet inom perspektivet medarbetare är delvis uppnått. För att uppnå målet ska medarbetarna 

i Borgholms kommun vara nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och 

delaktighet samt möjlighet till personlig utveckling. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt 

för att vara en attraktiv arbetsgivare. Friskvårdsbidrag har under året införts för att stimulera 

till träning och hälsa och ökat antal hälsofrämjande aktiviteter. Ledarutvecklingsprogram och 

ökat antal chefer per medarbetare förväntas bidra till ökad kvalitet i verksamheten. 

 

Kommunfullmäktigemål 

 Medarbetarna i Borgholms kommun är nöjda med sin arbetssituation, genom ett tydligt ledarskap och 
delaktighet i verksamhetens utveckling samt möjlighet till personlig utveckling. 

 

 

Kommentar 

Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom förbättring 
av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet. 

 Friskvårdsbidrag för att stimulera till träning och hälsa och ökat antal hälsofrämjande aktiviteter. 

 Ledarutvecklingsprogram och ökat antal chefer per medarbetare förväntas bidra till ökad kvalitet i 
verksamheten när det finns närvarande och delaktiga chefer. 

 Tydliga befattningsbeskrivningar har arbetats fram under året och förväntas ge effekt genom att kunna 
minska ojämn arbetsbelastning, samt att varje medarbetare får mer tydlighet i vad som faktiskt 
förväntas av dem på arbetsplatsen. 

Miljö- och kultur 

Kommentar 

Målet inom perspektivet miljö- och kultur är delvis uppnått. För att uppnå målet ska 

Borgholms kommuns unika natur- och kulturvärden förvaltas väl och skapa trivsel och en 

hållbar, positiv utveckling. Under det senaste året har oljepannor bytts ut mot mer hållbara 

alternativ. Laddstolpar har satts upp på ett flertal platser i kommunen för att underlätta och 

möjliggöra el- och hybridbilsanvändning både för invånare, turister samt kommunens egna 

fordon. 

 

Kommunfullmäktigemål 

 Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar, positiv 
utveckling av kommunen. 
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Kommunfullmäktigemål 

Kommentar 

Borgholms kommun arbetar för ett rikare natur- och kulturliv på flera plan. Kulturskolan har utvecklats och 
erbjuder elever fler aktiviteter och fördelat över kommunen. Kommunens miljösatsningar följer såväl nationella 
som regionala och lokala satsningar. Vid upphandlingar tas hänsyn till miljöpåverkan. 

 Kulturskolan har utökad verksamhet både vad gäller antalet deltagare och antal aktiviteter att välja på. 
Dans erbjuds från och med läsåret 2016/17. 

 Hittills har 16 laddstolpar installerats i kommunen. Satsningen sker inom ramen för Klimatklivet. 
Planering pågår för fortsatt utbyggnad i takt med att fordonsparken byts ut. 

 Under det senaste året oljepannor bytts ut mot mer hållbara alternativ. Återstående värmesystem 
planeras bytas ut i närtid. 

 Byte till energieffektiva ventilationslösningar görs löpande i samband med renovering av fastigheter. 
Styr- och reglerteknik anpassas. 

 

2.1.5 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. En 

internkontrollplan med nya kontrollmoment beslutades i samband med verksamhetsplan med 

budget inför 2017 och följs upp i samband med årsbokslut. 

De granskningar som gjorts har inte påvisat några större risker. Riskerna med 

inköpsprocessen förväntas minska i och med införandet av E-handel. Arbete med detta pågår 

men är i vänteläge då leverantören inte presenterat all information som behövs för att starta 

projektet. Det pågår ett arbete med att uppdatera reglemente för intern kontroll. Reglementet 

ska reglera hur arbetet med intern kontroll ska se ut. 

 

Risk 

 
Attestlistan  

är inte 
aktuell 

Vissa attestlistor uppdateras dagligen under vissa perioder medan andra inte uppdateras så 
ofta som de kanske behöver vilket kan skapa ett problem i betalningen av fakturor. En 
incident hände när en chef flyttade mellan områden och hade obetalda fakturor. Den nya 
chefen kan i det läget inte betala fakturorna och de blev för sent betalda. Det var en 
extraordinär händelse som en rutin kommer att skapas kring. 

 

  

Fakturor  

attesteras fel  

och av fel 

 person 

Vi har inte identifierat detta genom de stickprov som är gjorda. 

 

  

Fakturor  

betalas inte 

i tid, medför  

ekonomiska 

Ovan nämner vi att vi har identifierat problemet vid vissa speciella händelser. Under 
semesterperioder är det fortsatt kritiskt i vissa delar av organisationen. 
Ekonomiavdelningen har informerat om hur ersättare läggs in via ekonomiportalen. 
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Risk 

konsekvenser 
 

  

Inköp 
kontrolleras inte 
mot beställning 

Uppföljning av inköpsrutinerna följs upp kontinuerligt i månadsuppföljningen vilket 
förhoppningsvis kommer belysa vikten av detta. Ingen problematik har i dagsläget 
identifierats. För att undvika detta kommer E-handel att implementeras. På grund av att 
leverantören inte hört av sig om offert har processen försenats men förhoppningen är 
att projektet till stor del ska vara klart under 2018. 

 

Risk 

 Kommunen 
begår 
avtalsbrott 
gentemot 
leverantörer 

Avtalstroheten kan endast öka med mer information ut i verksamheten samt en samlad 
inköpsprocess. Genom E-handel kan vi utveckla inköpsprocessen. 
Utbildningsförvaltningen har under året genomgått utbildning i avtal och inköp då 
behovet sågs som störst i den verksamheten. Utveckling av detta pågår under nästa år 
också. 

 

 

Risk 

 Investeringen 
komponentindelas  

på fel grunder. 

Vi har problematik med de investeringsprojekt som går via bolagets verksamheter då 
fakturor som avser investeringar blandas med andra extrabeställningar som avser 
drift. Vi har löst det genom att under 2018 fakturera varje projekt separat. Det är ändå 
önskvärt att fakturor avseende investeringsprojekt går direkt till kommunen. 

 

 

2.2 Personal 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt nu och för framtiden. 

Särskilt med tanke på att cirka 32 procent av kommunens medarbetare når pensionsåldern 

inom de närmaste tio åren. Med en allt starkare konkurrens om arbetskraften är det viktigt för 

kommunen att både kunna behålla och rekrytera medarbetare. 

Antalet tillsvidareanställda har ökat under året medan antalet visstidsanställda minskat. 

Andelen anställda med timlön och fyllnadstimmar har också minskat. Nettoökningen av 

arbetade timmar motsvarar 17 medarbetare. En del av ökningen av antalet tillsvidareanställda 

beror på att tillsvidareanställd personal ersatt tidsbegränsade anställningar. Ett skäl till detta är 

planeringen inför de stora pensionsavgångarna de närmaste åren inom socialförvaltningen. 

Övertidsarbetet har inte minskat som önskat, speciellt under sommarperioden, då 

vikariebristen varit stor. 

Personalen i siffror 31 december 

  2017 2016 Avvikelse 

Antal anställda (totalt) 1 025 987 38 

Varav tillsvidareanställda 927 876 51 

Varav visstid 98 111 -13 

    

Årsarbetare (arbetade 
timmar) 

907 890 17 

    

Andel män % 17 15 2 

Andel kvinnor % 83 85 -2 

Medelålder 48 49 -1 
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  2017 2016 Avvikelse 

Medelsysselsättningsgrad 88,7 88,8 -0,1 

Medellön 28 163 27 579 584 

Personalkostnader (mkr) 472,6 447,7 24,9 

Fyllnad arbetade timmar 20 419 20 710 -291 

Övertid arbetade timmar 12 387 11 565 822 

Timavlönade arbetade 
timmar 

201 743 209 455 -7 712 

Av de visstidsanställda var 40 personer egentliga vikarier 2016. 2017 var 39 personer egentliga vikarier. Egentligt vikariat 

innebär att personen ersätter någon som är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. 

 

2.2.1 Hälsa 

Den totala sjukfrånvaron i kommunen minskar. Speciellt glädjande är detta inom 

Socialförvaltningen med en minskning på nästan 2 %. Aktiva insatser för att motverka 

sjukskrivning har pågått under hela året. En viktig aktivitet handlar om att öka antalet chefer 

för att minska arbetsbelastningen.  Ett aktivt arbete med friskvård startades upp som 

hälsoprofiler, hälsoinspiratörer mm. Ett nära samarbete med Previa, Borgholms hälsoscentral 

och Försäkringskassan startades upp i syfte att få medarbetare snabbare tillbaka i arbete. 

Från och med 2017 infördes ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg (Adato) där cheferna 

får signaler om när ett rehab ärende ska påbörjas och systemet bevakar automatiskt 

sjukfrånvaron och skickar e-post till chefen. 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 dec 

  2017 2016 Avvikelse 

Totalt för alla 
medarbetare 

6,88 8,06 -1,18 

    

Kvinnor 7,26 8,40 -1,14 

Män 5,24 6,56 -1,32 

Personer upp till 29 år 7,57 5,54 2,03 

Personer mellan 30-49 år 5,80 7,13 -1,33 

Personer 50 år och äldre 7,61 9,19 -1,58 

    

Varav 
långtidssjukfrånvaro 

44,30 46,70 -2,4 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning 

  2017 2016 Avvikelse 

Kommunledning 4,62 4,87 -0,25 

Samhällsbyggnad 7,28 8,38 -1,10 

Socialförvaltning 8,03 9,87 -1,84 

Utbildningsförvaltning 5,48 5,76 -0,28 

Totaler 6,88 8,06 -1,18 
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2.2.2 Pensioner och minnesgåvor 

Under året har 19 av kommunens tillsvidareanställda medarbetare avgått med pension. De 

kommande 10 åren är det ytterligare 296 medarbetare som avgår med pension. Det motsvarar 

ca 32 % av kommunens tillsvidareanställda. 

I december utdelades den sedvanliga  25-årsgåvan under högtidliga former till  11 

medarbetare i kommunen. Ett år med färre jubilarer än vanligt. 

Pensionsavgångar 

  2018-2022 2023-2027 Totalt 

Chefer 7 4 11 

Förskollärare 12 8 20 

Lärare 14 21 35 

Fritidspedagog 2 3 5 

Omsorgsassistent 18 17 35 

Undersköterska 31 41 72 

Vårdbiträde 25 16 41 

Barnskötare 5 3 8 

Övriga 30 36 66 

Totaler 144 149 293 

 

2.2.3 Personalomsättning 

En för många attraktiv arbetsmarknad innebär att fler medarbetare väljer att prova nytt arbete. 

Andra orsaker enligt avgångsintervjuerna är brist på arbetssätt och mål, utveckling, 

arbetsbelastning och otydligt ledarskap. 

  2017 2016 Avvikelse 

Övrigt 4 4 0 

Egen begäran 76 76 0 

Sjukersättning 0 1 -1 

Pension 27 40 -13 

Totaler 107 121 -14 

 

2.2.4 Arbetsmiljö 

Utbildning har genomförts för samtliga chefer och skyddsombud i syfte är att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön. 
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2.2.5 Företagshälsovård och friskvård 

Företagshälsovård/rehabilitering 

Upphandling av en ny leverantör av hälsovård har genomförts och vi har tecknat avtal med 

Previa. 

 

Hälsa/friskvård/förmåner 

Antalet hälsoveckor utökades till två, en på våren och en på hösten, med ett brett utbud från 

teater till föreläsningar och prova på aktiviteter, allt för att öka motivation och friskvårdstänk i 

kommunen. De populära hälsofrukostarna hade hörsammats av nästan 300 medarbetare i 

Löttorp respektive Borgholm. 

Den årliga personfesten lockade ca 240 medarbetare, dvs Slottet för fyllt av glada och 

dansanta medarbetare. 

 

Övriga förmåner 

Nytt för året var ett friskvårdsbidrag med möjlighet att mer kunna individanpassa och 

skräddarsy sina aktiviteter. Här hoppas vi att allt fler ska upptäcka möjligheterna. 

 

2.2.6 Fokusområden framåt 

I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och en god personalpolitik kommer 

satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt arbetsmiljöarbete. Samtliga 

chefer kommer att genomgå UGL, utveckling grupp och ledare samt UL, att leda genom 

föredöme och agera utifrån en synliggjord värdegrund. En plan för detta arbete har lagts. 

Ett chefskörkort är utvecklat med obligatoriska utbildningar för samtliga chefer. Här finns 

bland annat praktisk arbetsrätt för chefer, Målstyrning och värdegrundsarbete, Ekonomi mm. 

I och med den nya föreskriften i arbetsmiljölagstiftningen kring Organisatorisk och Social 

arbetsmiljö kommer en partsammansatt utbildning att genomföras för chefer och 

skyddsombud. 

Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "Heltid som norm" kommer att kräva 

engagemang och arbete. 

  

2.3 Ekonomi 

Kommunens resultat uppgår till 12,2 mkr. Periodens investeringstakt på 46,9 mkr är i paritet 

med föregående år och har kunnat finansieras med egna medel. 

 

2.3.1 Samhälle och omvärldsanalys 

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser indikerat. 

Men konjunkturen har ändå förstärkts och även 2018 kommer att präglas av högkonjunktur. 

Den ekonomiska utvecklingen blir dock svagare under 2018 och högkonjunkturen når då sin 

kulmen. 
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Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 2017. Även den höga 

investeringstakten har dämpats något, vilket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med 

förväntningarna. Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en nivå där det är svårt att höja 

den ytterligare. 

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognosticera. SKLs skatteunderlagsprognos för 2019 

bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det 

innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer 

utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det 

går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan 

snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag. 

Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna som är den komponent i 

försörjningsbalansen som växer snabbast 2015 - 2018. Därutöver bidrar både hushållens och 

offentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot blir draghjälpen från 

utlandet inte särskilt stor framöver heller. Vi räknar med att BNP växer med 2,6 procent både 

i år och nästa år, dvs. något långsammare än under 2016. Trots ett alltmer ansträngt 

arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för 

KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas 

tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att 

höja styrräntan till nästa höst. 

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och 

skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 

samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något. 

För att konkretisera vad omvärldsanalysen innebär för Borgholms kommun är bedömningen 

att utrymme i skatter och bidrag minskar under planperioden 2018-2021 med 11 mkr, vilket 

främst beror på utfasningen av "Välfärdsmiljarden". Med utgångsläge från verksamheternas 

underskott 2017 uppstår ett glapp på cirka 35 mkr 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. 

 

2.3.2 Skattesats 

Skattesatsen visar hur mycket en invånare i kommunen betalar i skatt på varje intjänad 

hundralapp. Skattesatsen för invånare i Borgholms kommun är fördelad enligt följande: 

• Kommunalskatt 21,58 kronor 

• Landstingsskatt 11,37 kronor 

• Församlingsskatt 1,95 kronor för medlemmar i Svenska Kyrkan eller andra trossamfund. 

Icke medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,41 kronor. 
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2.3.3 Resultat och jämförelsestörande poster 

Resultat och jämförelsestörande poster (mkr) 

  Bokslut 2017 Bokslut 2016 

Periodens/årets resultat 12,2 67,0 

Jämförelsestörande poster 4,0 38,5 

Periodens/årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster 

8,2 28,5 

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

2 10 

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 19,3 mkr 

till 13,3 mkr. Förändringen består av följande tilläggsbudgeteringar under året, överföringar 

från 2016 (KS § 52/17) och RIB-avtal (KF § 95/17) samt för höga kostnader inom omsorgen 

om funktionsnedsatta (KF § 177/17). 

Enligt driftredoviningen är nämndernas budgetavvikelse -20,5 mkr och årets resultat är 

+12,2 mkr. Den positiva budgetavvikelsen mellan nämnderna och totalen består av det som 

återfinns inom finansförvaltningen. Det som generar budgetöverskott på finansförvaltningen 

är bland annat högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +2,6 mkr. I slutet av 

november mottog kommunen ett statsbidrag för att öka bostadsbyggandet "byggbonus" 

+4,0 mkr. Denna post redovisas även som en jämförelsestörande post. Efter årets lönerörelse 

återstod det budget för löneökningar +4,0 mkr och pensionskostnader och 

arbetsmarknadsförsäkringar +3,5 mkr, kapitalkostnader +4,8 mkr samt ett positivt finansnetto 

+0,5 mkr. 

Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med 2 procent i relation till skatter och bidrag 

och betraktas som god ekonomisk hushållning. Det vill säga att resultatet ger utrymme för att 

över en längre period skattefinansiera större delen av investeringsvolymen i en kommun. 

Målet är uppfyllt då kommunen visar ett resultat som är två procent av skatter och bidrag. 

I bokslutet finns uppbokade intäkter från Migrationsverket avseende ersättning för 

ensamkommande barn och unga. De totala intäkterna från Migrationsverket beräknas bli 26.0 

mkr för året 2017. 

 

2.3.4 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 2017 är 68,5 mkr, vilket är 9,4 mkr bättre än december 2016. För 

att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har kommunen 

en checkkredit motsvarande 25 mkr. 

 De enskilt största likviditetspåverkande posterna under året är inbetalningen från 

migrationsverket i januari 26 mkr, utbetalningen av avgiftsbestämd del av anställdas 

pensioner 15 mkr i slutet av mars, försäljningen av Resedan 5 5,2 mkr i juni och 

Boverket 3,9 mkr i november.    

 Under året har investeringarna 46,9 mkr belastat likviditeten med motsvarande belopp.   
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Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldo vid årets slut 

uppgick till 67,9 mkr. 

 

 

2.3.5 Soliditet 

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är 

finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital 

finansieras med lån. 

 Kommunens soliditet är oförändrad mellan åren 38 procent. 

 Beslut att inte låna till investeringar i kombination med årens resultat påverkar 

soliditeten positivt. 

I regeringens beslut angående den nya ändamålsenliga kommunala redovisningslagen som 

träder i kraft 1 januari 2019, har förslaget om en fullfonderingsmodell slopats. Regeringen gör 

bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisning 

avseende pensioner får på ekonomin för kommuner och hur detta påverkar kravet på god 

ekonomisk hushållning och balanskravet. Förslaget innebär att pensionsförpliktelsen före 1 

januari 1998 som idag inte redovisas i balansräkningen, lyfts in i balansräkningen mot det 

egna kapitalet, enligt fullfonderingsmodellen. Med årets resultat hade soliditeten, genom 

fullfonderingsmodellen, sjunkit från 38 procent till 4 procent. Denna förändring kommer i sin 

tur att kräva resultat, som minst följer målet på två procent av skatter och bidrag, för att kunna 

stärka soliditeten. Åtgärden är redovisningsteknisk och kommer inte att påverka likviditet 

eller upplåning. 

Soliditet 

  Bokslut 2017 Bokslut 2016 

Soliditet Borgholms kommun 38 % 38 % 

Soliditet Kalmar län - 46 % 

Soliditet Riket - 46 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelse Borgholms kommun 4 % 1 % 

Soliditet inkl pensionsförpliktelse Kalmar län - 11 % 
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2.3.6 Borgensåtagande 

Kommunens beviljade borgensåtaganden uppgår till 552,1 mkr. Borgensåtagandet för Folkets 

Hus uppgår till 0,6 mkr och borgensåtagandet för Borgholm Energi AB till 551,5 mkr. 

Av den beviljade ramen nyttjas 491,1 mkr av Borgholm Energi AB. Skillnaden mellan 

beviljad och nyttjad borgen består av att kostnaden för projekt avsaltningsverk blev lägre än 

beräknat samt att planerade investeringar under året har försenats. Förseningarna beror till 

största delen på långdragna upphandlingsprocesser. Under perioden har bolaget tagit upp nya 

lån 40,0 mkr och amorterat 5,0 mkr. 

 

Borgensåtagandet omfattar: 

 VA-utbyggnad 

 Industrifastigheter och bostäder 

 Avsaltningsverk Sandvik 

 Hälsocentral 

 Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft 

 

Borgensåtagandet som nyttjas av Folkets Hus och som ingicks under 2011 avser en satsning 

på 3-D bio och utrustning för att kunna livesända större arrangemang från storstäder såsom 

operor och sportevenemang. Skulden var från början 0,6 mkr men har över tid amorterats ned 

och vid delåret var skulden 48 tkr. 

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. 

 

2.3.7 Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och 

löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, 

omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 226,8 mkr inklusive löneskatt för 2017. 

Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen. 

 Ansvarsförbindelsen minskar med -8 mkr mellan 2016 och 2017. 

 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 

18,6 mkr i prognosen och har ökat med 1,8 mkr mellan bokslut 2016 och 2017. Effekten är att 

kommunens resultat har minskat med motsvarande belopp. 

Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den förmånsbestämda 

ålderspensionen, vilket innebär 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 15,6 mkr upptaget i 

balansräkningen. 
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Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 267,6 mkr 2017. Beloppet utgör 

återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -1,5 mkr jämfört med bokslut 

2016. Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats. 

Specifikation av pensionsskuld (mkr) 

  Förändring 
2016/ 2017 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2015 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2013 

Upplupen kostnad 4,7 22,2 17,5 16,5 15,4 15,3 

Avsättning för 
pensioner 

1,8 18,6 16,8 18,1 32,5 27,3 

Ansvarsförbindelser -8,0 226,8 234,8 245,2 255,2 263,7 

       

Totala förpliktelser -1,5 267,6 269,1 279,8 300,1 303,3 

Återlånade medel -1,5 267,6 269,1 279,8 300,1 303,3 

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning 

 

2.3.8 Finansnetto 

Finansiella kostnader för 2017 uppgår till 4,6 mkr och kan jämföras med 4,5 mkr för 2016. 

Den genomsnittliga räntan var 1,2 procent för båda åren. Fortsatt lågt ränteläge leder till låga 

räntekostnader vilket kan ge fortsatt möjlighet till amortering av kommunens låneskuld. 

Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent 

rörliga lån. Finanspolicyn har reviderats under året för att möjliggöra större andel lån med 

rörlig ränta, för att senare kunna korrigera fördelning om det finns indikationer på att räntan 

kommer stiga. 

Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för 

kommunens lån uppgår till 2,4 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år och därav 

den höga andelen 58,1 procent. Inom intervallet 0-1 år inkluderas ett lån med fast ränta som 

kommer upphandlas i början av 2018. 

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 2022. 

Låneförfallostruktur (tkr) 

 Intervall 
Kapitalbindning/ 
Genomsnitt år Andel i procent 

Kapitalbindning/ 
Bundet Belopp (tkr) 

0-1 År 0,3 58,1 % 150 734 

1-2 År 1,2 9,6 % 25 000 

2-3 År 2,2 17,4% 45 000 

3-4 År 3,7 8,5 % 22 000 

4-5 År 4,6 6,4 % 16 600 

Total 2,4 100 % 259 334 
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2.3.9 Balanskrav 

År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god 

ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av kommande 

generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga kostnaderna. 

Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras inom tre år. 

Kommunen uppfyller under 2017 det lagstadgade balanskravet och det finns inga tidigare 

negativa resultat att reglera. 

Balanskrav (mkr) 

   Bokslut 2017 Budget 2017 

Periodens/årets resultat 12,2 14,9 

Samtliga realisationsvinster 0 0 

Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 

Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade förluster i 
värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade förluster 
i värdepapper 0 0 

Periodens/årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 12,2 14,9 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 

Periodens/årets 
balanskravsresultat 12,2 14,9 

  

2.3.10 Avstämning finansiella mål 

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

Finansiella mål 

  Delmål Målnivå Kommentar 

 

Ekonomin ska utgöra 
begränsningar för 
verksamheten 

Att kommunen uppvisar 
ett positivt resultat. 

För 2017 har målet 
uppnåtts då kommunen 
uppvisar ett positivt 
resultat. 

 

Investeringarna ska 
självfinanseras 

Resultat och 
avskrivningar ger ett 
utrymme för 
investeringar. 

Målet är uppfyllt under 
2017 då periodens 
investeringar är lägre än 
utrymmet. 

 

Nettokostnaderna ska 
inte överstiga 98 % av 
intäkterna från skatter 
och bidrag 

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

Målet uppnås då 
resultatet i genomsnitt är 
bättre än 2 % av skatter 
och bidrag. 
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Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten 

Att ekonomin är i balans det vill säga att kommunen visar ett plusresultat ska ses som att 

ekonomin har utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar 

kommunen målet eftersom resultatet under femårsperioden uppgår till totalt 149 mkr. 

 

 

Investeringarna ska självfinanseras 

Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) samt 

investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på 268 mkr. 

Den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 215 mkr. Målet är uppfyllt för 

femårsperioden. 

Investeringstakten är högre än utrymmet under 2017 och planen är att den kommer vara högre 

under 2018 också för att gå ner i till under utrymmet under 2019. På grund av det resultat som 

kommunen uppvisade under 2016 finns möjlighet att investera under 2017 och 2018 trots att 

årens utrymme egentligen inte tillåter det. 
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Kostnaderna ska inte överstiga 98 procent av intäkterna från skatter och 

bidrag 

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte utvecklas i 

en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag. 

Diagrammet visar förhållandet mellan kostnader, skatter och bidrag under den givna 

femårsperioden. Kommunens nettokostnader i förhållande till intäkter från skatter och bidrag 

är 98 procent för 2017 och under en femårsperiod i genomsnitt 95 procent. Kommunen klarar 

därmed detta mål för året och under en femårsperiod. 

 

 

 

2.3.11 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 21,8 mkr. Övriga förhållanden inom koncernen redovisas med 

hjälp av nedanstående matris. 

Koncern matris (tkr) 

   
Ägd 

andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning 

  Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen 

Borgholms 
Kommun  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

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 1,0 0,0 

 
Ägd 

andel Försäljning Lån Borgen 

  Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen 

Borgholms 
Kommun  8,0 137,8 0,0 0,0 551,5 0,0 

Borgholm Energi 
Elnät AB 99 % 69,9 7,0 0,0 0,0 0,0 551,5 

Ölands 
Kommunalförbund 43 % 17,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 11 % 50,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2.4 Uppföljning av Extra statsbidrag 2017 

Regeringen beslutade ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting för år 

2017. Till kommunerna fördelade regeringen 5,6 miljarder utifrån kommunernas specifika 

asyl- och flyktingmottagande och 2,1 miljarder fördelades utifrån kommunens befolkning. 

 

Preliminärt bidrag för 2017 var 17,7 mkr kr medan det slutliga utfallet för Borgholms 

kommun blev 15,8 mkr. Differensen mellan preliminärt belopp och slutligt berodde på att 

kommunens andel asylsökande minskade under 2016. 

I budgetförslaget för 2017-2019 fanns 10 mkr av statsbidraget budgeterat som generellt 

statsbidrag. Den överskjutande del, som beslutades i december 2016, redovisades under 

kommunstyrelsen. De poster som budgeterades mot statsbidraget var modullösningar som har 

treåriga kontrakt. Total kostnad för moduler uppgick till 2,7 mkr. Under året beslutades 

tilläggsbudget till socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, på 5,4 mkr respektive 

2,9 mkr, som finansierades av det generella statsbidraget. 
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3 Kommunens verksamheter 

Sammanfattning av kommunens verksamheter. För mer information se bilaga 1-4. 

 

Kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsen uppvisar en positiv budgetavvikelse om +2 950 tkr. Ersättning från 

Migrationsverket för integrationsverksamheten förstärker resultatet betydligt. Det har 

under året varit högre kostnader än budgeterat inom gata, park och hamnar. 

Återställning av hamnar och badstränder efter högt vattenstånd i början av året är en 

bidragande orsak. 

 Ansvar för kommunens fastigheter har flyttats från bolaget till kommunen och under 

året har en ny fastighetsorganisation implementerats. Planering för hur kommunens 

fastigheter ska hanteras för att få ändamålsenliga lokaler fortsätter kontinuerligt. 

 Fastigheten Resedan 5 har sålts till Bovieran som bygger 54 bostadsrätter och 

vinterträdgård för målgrupp 55 år och äldre. 

 Planeringen av allaktivitetspark i Löttorp och Borgholm har fortsatt under året. 

 Borgholms Slott har fått fasaden renoverad av Statens Fastighetsverk samt att ett 

turisttåg har införskaffats till verksamheten. Slottet har under sommaren varit 

välbesökt och slagit rekord i både antalet konserter och dagsbesökare. Se bilaga 1. 

Socialnämnden 

 Förvaltningen visar 2017 en budgetavvikelse om -15 823 tkr. En stor del av avvikelsen 

beror på höga kostnader för externa placeringar inom omsorg om funktionsnedsatta 

samt inom individ- och familjeomsorg. 

 Ökad andel medarbetare med minst 80 procentig tjänstgöringsgrad har genomförts och 

arbetet kommer att fortsätta enligt politiskt beslut om vägen till heltid som norm. 

 Hemsjukvården har genom samverkan mellan hälsocentralen och landstingsdriven 

primärvård påbörjat ett utvecklingsarbete, Hemsjukhuset. Målsättning med projektet 

är att främja kompetensutveckling och bidrar framförallt till att minska besök i 

slutenvården för äldre medborgare. 

 Inom hemtjänsten har en resursfördelningsmodell framarbetats, vilket leder till bättre 

kontroll på kostnaderna och en rättvisare fördelning av resurser.  Ett förberedande 

arbete för att kunna börja erbjuda tillsynsbesök via webbkamera har påbörjats samt att 

digitala lås har introducerats i verksamheten. 

 Utmaningen för Individ- och Familjeomsorgen är personalförsörjningen och att 

behålla kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med behandling 

på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna för 

placeringarna. 

 Då anvisningarna i stort sett upphört har verksamheten för ensamkommande barn och 

unga gått in i ett stabilare läge, vilket inneburit att verksamheten har genomfört 

anpassningar för att matcha det behov som finns. Se bilaga 2. 

Utbildningsnämnden  

 Förvaltningen uppvisar en budgetavvikelse med -8 864 tkr. Den främsta orsaken till 

underskottet centralt är höga kostnader för interkommunal ersättning 

 En ny ledarorganisation genomfördes i augusti med en utökning på 1,7 chefstjänster. 

Ledarna är nu organiserade i fyra team, tre geografiska områden med förskola och 

grundskola samt ett kulturteam med bibliotek och kulturskola. Ny förvaltningschef 

tillträdde i april. 
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 En ny budgetfördelningsmodell har arbetats fram under hösten 2017, som tas i bruk 

från 2018. Modellen bygger på att anpassa budgeten till både de barn och elever som 

går i kommunens verksamheter och de som valt annan huvudman.  

 Skolverket har satsat på Borgholms kommuns projekt Lotsen, som inneburit att 

utbildningsförvaltningen kunnat genomföra flera utbildningssatsningar kopplat till 

nyanländas lärande. Se bilaga 3. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen uppvisar en budgetavvikelse om +595 tkr och 

bostadsanpassningen +161 tkr. Planavdelningen under året effektiviserat 

handläggningen av ärenden vilket lett till högre intäkter än budgeterat. Detta 

tillsammans med att en tjänst som planarkitekt varit vakant större delen av året 

förklarar avvikelsen. 

 Fortsatt utveckling av administrativa rutiner och stödfunktioner sker för att nå ett 

bättre resultat, både för att förbättra arbetsmiljön och för att öka kundnöjdheten 

gentemot medborgarna. 

 Under 2018 genomförs den kommunövergripande satsningen Förenkla helt enkelt som 

särskilt syftar till att utveckla förvaltningens bemötande av företagare. 

 Fortsatt satsning på att rekrytera nyckeltjänster inom förvaltningen så att samtliga 

tjänster är bemannade har pågått under året och kommer fortsätta även under 2018. 

 Organisationsstrukturen har förändrats under 2017 för att möjliggöra bättre stöd till 

medarbetarna. Genomförda åtgärder förväntas leda till ett bättre arbetsklimat och 

högre frisktal. Se bilaga 4. 

Överförmyndare 

 Överförmyndaren redovisar en budgetavvikelse på -1 313 tkr. Den främsta orsaken till 

underskottet är högre kostnader för arvoden än budgeterat där en del avser kostnad för 

gode män till ensamkommande barn. 

 Utbildning i uppdraget som god man till ensamkommande barn och information om 

nya arvodesregler genomfördes i Färjestaden och i Kalmar. 

 Antalet ensamkommande barn har minskat under året. 

 Sammanlagt har 9 utbildningar/träffar med gode män genomförts under året. Sist ut 

var inspirationskväll för gode män/förvaltare i december. 

 Under hösten genomfördes revision av PWC på uppdrag av de förtroendevalda 

revisorerna i Mörbylånga- och Borgholms kommun. Se bilaga 5. 
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4 Kommunens räkenskaper 

4.1 Driftredovisning 

Driftredovisning (tkr) 

  

Driftredovisning (tkr) 20171231 

 Intäkter Kostnader Netto  

Ansvar Budget 
Redovis-

ning Budget 
Redovis-

ning Budget 
Redovis-

ning 
Avvikel-

se 

Kommunstyrelsen 36 613 59 778 172 110 192 325 135 497 132 548 2 950 

Revision 0 0 682 682 682 682 0 

Överförmyndare 0 1 025 860 3 199 860 2 173 -1 313 

Borgholms slott 5 620 6 914 6 443 5 975 823 -939 1 762 

Utbildningsnämnd 16 355 28 979 190 194 211 682 173 839 182 703 -8 864 

Socialnämnd 33 597 106 287 306 093 394 606 272 496 288 319 -15 823 

Samhällsbyggnads-
nämnd 11 522 13 789 25 556 27 228 14 034 13 439 595 

Bostadsanpassning 0 0 1 505 1 344 1 505 1 344 161 

Totalt nämnder 103 707 216 771 703 443 837 039 599 736 620 268 -20 532 

Justering för 
externredovisning 0 -24 846 0 -29 190 0 -4 344 4 344 

Summa 
verksamhetens 
nettokostnader 103 707 191 925 703 443 807 849 599 736 615 924 -16 188 

Finansförvaltning 663 333 697 476 50 329 69 386 -613 005 -628 090 15 086 

Totalt 767 040 889 401 753 772 877 235 -13 269 -12 166 -1 102 
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4.2 Resultaträkning 

Resultaträkning kommun (tkr) 

  

Resultaträkning (tkr)      

  Kommunen koncern 

 Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Verksamhetens nettokostnader      

Verksamhetens intäkter 1 191 925 213 827 340 748 363 412 

Verksamhetens kostnader 2 -807 849 -773 958 -900 129 -862 071 

Avskrivningar 3 -21 754 -22 684 -56 855 -55 402 

Summa verksamhetens 
nettokostnader  -637 678 -582 815 -616 236 -554 061 

      

Skatteintäkter 4 433 034 412 093 433 034 412 093 

Generella statsbidrag och utjämning 5 217 198 238 496 217 198 238 496 

Finansiella intäkter 6 4 249 3 789 2 249 301 

Finansiella kostnader 7 -4 636 -4 526 -11 869 -10 974 

Skatt på årets resultat  0 0 -2 535 0 

Periodens/Årets Resultat  12 166 67 037 21 841 85 855 
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4.3 Balansräkning 

Balansräkning (tkr) 

  

   Kommun Koncern 

 Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 8 0 0 4 085 3 061 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 9 432 538 408 550 644 068 611 460 

Maskiner och inventarier 10 14 486 13 345 479 268 416 377 

Finansiella anläggningstillgångar 11 14 455 16 940 19 164 21 773 

Summa anläggningstillgångar  461 479 438 835 1 146 585 1 052 671 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd  0 0 3 694 4 574 

Fordringar 12 123 822 135 511 186 675 209 311 

Kassa och bank 13 68 520 59 158 132 642 125 638 

Summa omsättningstillgångar  192 342 194 669 323 011 339 523 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  653 821 633 504 1 469 596 1 392 194 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital 14     

Ingående eget kapital  -239 000 -171 963 -319 111 -239 635 

Periodens/årets resultat  -12 166 -67 037 -21 841 -85 855 

Summa eget kapital  -251 166 -239 000 -340 952 -325 490 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 15 -18 624 -16 816 -64 717 -57 849 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 16 -262 514 -261 455 -872 192 -834 963 

Kortfristiga skulder 17 -121 517 -116 234 -191 735 -173 892 

Summa skulder  -384 031 -377 689 -1 063 927 -1 008 855 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  -653 821 -633 504 -1 469 596 -1 392 194 
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   Kommun Koncern 

      

Ansvarsförbindelser (tkr)      

Kommunala borgensåtaganden 18 491 109 455 417 48 108 

Pensionsförpliktelser före 980101 
inkl löneskatt  226 831 234 696 231 823 239 922 

      

      

Nyckeltal (tkr)      

Anläggningskapital  198 965 177 380 274 393 217 708 

Rörelsekapital  70 825 78 435 131 276 165 631 

Soliditet  38 % 38 % 23 % 23 % 

Likvida medel  68 520 59 158 132 642 125 638 

 

  



Kommunens räkenskaper 

Kommunfullmäktige 

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

Årsredovisning 2017 

Borgholms Kommun  34 

 

4.4 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (tkr) 

   Kommun Koncern 

 Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  12 166 67 037 21 841 85 855 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgång 3 21 754 22 684 56 855 55 402 

Försäljning 
8,9,

10 0 0 0 0 

Avsättning till pensioner 15 2 689 926 7 861 -1 266 

Övrigt  0 -821 -6 389 3 974 

Minskning av avsättningar pga. 
Utbetalningar 15 -881 -2 242 -993 -1 189 

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager  0 0 880 -472 

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 12 11 689 -35 204 23 064 -56 813 

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga 
skulder 17 5 283 -44 231 17 415 -14 694 

Medel från den löpande verksamheten  52 700 8 149 120 534 70 797 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 

8,9,
10 0 0 -1 915 -2 332 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
8,9,

10 -46 883 -46 239 -151 453 -96 533 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

8,9,
10 0 0 0 0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 11 0 -2 118 0 -2 118 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 11 2 485 0 2 918 15 078 

Medel från investeringsverksamheten  -44 398 -48 357 -150 450 -85 905 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån 16 1 060 313 37 229 2 121 

Amortering av skuld 16 0 -10 000 0 -13 489 

Ökning långfristiga fodringar 11 0 0 -309 753 

Minskning av avsättningar pga. 
Utbetalningar  0 0 0 -2 983 

Medel från finansieringsverksamheten  1 060 -9 687 36 920 -13 598 

      

PERIODENS KASSAFLÖDE  9 362 -49 895 7 004 -28 706 

Likvida medel vid årets början 13 59 158 109 053 125 638 154 344 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  68 520 59 158 132 642 125 638 
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4.5 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning (tkr) 

  

Investeringsuppföljning Budget 2017 Redovisat  

2017-12-31 

Avvikelse Kommentar 

Fastigheter ny- om- och 
tillbyggnad 

22 313 21 096 1 218  

Fastigheter 370 0 370  

Åkerboskolan 1 467 455 1 012 Förstudie pågår 

Höken 2 15 265 15 844 -579 Färdigställt 

Kronomagasinet 5 211 4 797 415 Pågår 

     

Fastigheter 
upprustning 

16 566 12 776 3 790  

Fastigheter 880 0 880  

Uppvärmning Köping 
§12/17 

2 075 2 332 -257 Färdigställt 

Utemiljöer förskola/skola 2 048 4 085 -2 037 Färdigställt 

Ekbacka arbetsmiljö. 
§195/16 

1 485 1 668 -183 Färdigställt 

Undervisningslokaler 
Köping skola 

299 268 31 
Färdigställt. Projekt 
från 2016 

Ekbacka hus 1 plan 2 474 453 21 
Färdigställt. Projekt 
från 2016 

Byxelkrok §34/17, §97/17 330 150 180 Pågår 

Servicehus Böda §33/17 2 628 1 007 1 621 Pågår 

Soldalen (Solberga 5:11) 
§124/16 

502 306 196 Färdigställt 

Strömgården 
(Stenhuggaren 9) 
§124/16 

8 0 8 
Färdigställt. Projekt 
från 2016 

Arbetsmiljö Köping 
§121KF 

8 0 8 
Färdigställt. Projekt 
från 2016 

Underhåll tak biblioteket 230 233 -3 Färdigställt 

Runsten förskola §83/17 1 000 1 444 -444 Färdigställt 

Underhåll skolor §82/17 800 399 402 Färdigställt 

Soldalen hiss §170/17 170 118 52 Färdigställt 

Styrsystem Åkerbo 
§179/17 

250 163 87 
Färdigställt. 
Inväntar fakturor 

Målning Björkviken 
§179/17 

100 0 100 Pågår 

Rivning Tennishus 
§179/17 

240 0 240 
Pågår. Kostnader 
ligger i driften 

Värmpump Björkviken 
§197/17 

400 150 250 
Färdigställt. 
Inväntar fakturor 

Ekbacka tak §179/17 1 800 0 1 800 Pågår 
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Investeringsuppföljning Budget 2017 Redovisat  

2017-12-31 

Avvikelse Kommentar 

Fönster Soldalen 
§179/17 

840 0 840 Pågår 

     

Hamnar 3 360 584 2 777  

Hamnar 1 702 0 1 702  

Zinkanoder 300 0 300 
Färdigställt. 
Kostnader ligger i 
driften 

Hamn & Badstrand 
§78/17 

1 133 45 1 088 
Färdigställt. 
Kostnader ligger i 
driften 

Byxelkrok Hamn §284/17 225 538 -313 Pågår 

     

Övriga Investeringar 9 003 3 129 5 874  

Övriga Investeringar 1 687 0 1 687  

IT Lagring 2 000 1 532 468 Färdigställt. 

IT nätverk serverrum 300 445 -145 Färdigställt. 

Konst 50 0 50 
Färdigställt. 
Kostnader ligger i 
driften 

Allaktivitetsparken 1 300 0 1 300 Pågår 

Upprustning C 
Köpingsvik 

312 274 38 Pågår 

Utvecklig Lekplats 
§95/17 

2 000 0 2 000 Pågår 

Innebandysarj §16/17 75 70 5 Färdigställt 

System gatuunderhåll 
§168/17 

333 0 333 Pågår 

Försköning Löttorp 773 808 -35 Färdigställt 

Klättervägg §184/17 173 0 173 Pågår 

     

Infrastruktur 6 943 6 989 -47  

Infrastruktur 44 0 44  

Bredbandsstrategi 
§173/13 

1 000 0 1 000 Pågår 

Ölandsleden 1 625 1 600 25 Enligt avtal 

Gatubelysning §7/16 1 000 2 983 -1 983 Pågår 

Laddningsstationer 
§57/16 

631 1 297 -667 Färdigställt 

Cykelställ §32/17 70 65 5 Pågår 

GC Åkerhagen §31/17 330 101 229 Pågår 

Gatubelysning Societets 
parken §74/16 

80 215 -135 Färdigställt 

Asfaltering GC-väg 
Karlshöjd 

250 65 186 Pågår 
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Investeringsuppföljning Budget 2017 Redovisat  

2017-12-31 

Avvikelse Kommentar 

Marknad o Fabrikv. 
§98/17 

328 157 171 Pågår 

Gatubelysning 
Marknadsv. §98/17 

133 71 62 Färdigställt 

Asfalt Tullgatan §97/17 156 177 -21 Färdigställt 

Asfalt Vikingaväg §99/17 145 143 2 Färdigställt 

Asfalt Ekbacka §183/17 15 31 -16 Färdigställt 

Parkering Åkerbo 
§183/17 

115 86 29 Pågår 

Återvinningstation §176/1 1 022 0 1 022 Pågår 

     

Totalt KS 58 185 44 574 13 612  

     

Nämnder     

Utbildningsförvaltningen 420 397 23  

Plan-rikthyvel Åkerbo 90 0 90 

Omprioritering av 
budget har skett. 
Budget har istället 
används till inköp 
av inventarier till 
kronomagasinet 

Ljuddämp Åkerbo 
gymnastiksal 

80 72 8 Färdigställt 

Möbler Åkerboskola 180 157 23 Färdigställt 

Ljudanl Kulturskolan 70 69 1 Färdigställt 

Inventarier 
kronomagasinet 

0 98 -98 Färdigställt 

     

Socialförvaltningen 780 442 339  

Nyckelfria lås 314 0 314 Pågår 

Mobil liftar hemtjänst 140 149 -9 Färdigställt 

Låssystem Strömgården 135 140 -5 Färdigställt 

Möbler Strömgården 111 80 31 Färdigställt 

Nyckelskåp ordinärt 
boende 

80 74 7 Färdigställt 

     

     

Totalt nämnder 1 200 838 362  

     

Finansiell leasing  1472 -1472  

     

Totalt investering 59 385 46 883 12 502  
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Investeringsuppföljning 

Under 2017 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutades investeringsbudget 

som vid ingången av året uppgick till 45 560 tkr. Enligt beslut § 52/17 KS överfördes 

investeringsbudget från 2016 om totalt 13 825 tkr. Ny investeringsbudget för år 2017 är 

59 385 tkr. 

Fastigheter ny- och ombyggnation 

Höken 8 – Byggentreprenaden är besiktigad och klar. Inflyttning har skett i december 2017. 

Kronomagasinet – Byggentreprenaden pågår och beräknas bli förlängd på grund av lång 

leveranstid för hiss. Upprustning utvändigt av magasinbyggnaden upphandlas separat på 

grund av att utförandet ska göras med särskild kompetens och vid rätt väderlek. Ansökan för 

statsbidrag från Boverket för icke statliga kulturbyggnader är inskickad. Ansökan om bidrag 

från Länsstyrelsen till yttre upprustning är inskickad. 

Fastigheter upprustning 

Uppvärmning Köping – Projektet är färdigställt. Eftersökt bidrag hos Boverket har beviljats 

och kommer att utbetalas fullt när projektet är avslutat. Det eftersökta bidraget är på totalt 

417 tkr. 

Utemiljö Skola – Projektet är i slutfasen. Gärdslösa, Rälla och Köpings skolor är färdiga 

förutom viss plantering och etablering av nysått gräs. Viktoriaskolan blir helt klar då 

restnoterad utrustning levereras. Kostnaderna har ökat på grund av besvärliga 

markförhållanden, exempelvis avsaknad av dränering, eftersatt underhåll och säkerhetsskäl 

samt hänsyn till pågående verksamhet. Eftersökt bidrag hos Boverket slutredovisas och 

kommer därefter att betalas ut. Det eftersökta bidraget är på totalt på 844 tkr och är menat för 

upprustning av Köpings skola och Viktoriaskolan. 

Ekbacka arbetsmiljö. §195/16 – Projektet är färdigställt. Omfattningen av ombyggnationen 

har ökat på grund av sanering av asbest då gamla mattor tagits bort samt ny dragning av el 

och nätverk. Gamla larm, utrustningsdetaljer samt kök har rivits och har ersatts med 

ändamålsenlig utrustning för verksamheten. Trasiga markiser och gammal belysning har 

ersatts med nya fungerande installationer. 

Servicehus Böda §33/17–  Projektet påbörjades i oktober. Rivning ska göras och i samband 

med detta kommer en provisorisk servicebyggnad att sättas upp. Bidrag för solceller kommer 

att sökas hos energimyndigheten för denna åtgärd. 

Runstens förskola §83/17– Ombyggnad och anpassning av lokaler på övervåningen till 

bibliotek och kompletterande rum till förskolan har genomförts. Projektet är klart och 

slutredovisat i december 2017. 

Soldalen hiss §170/17 – Hissen är monterad och ska vara besiktigad och klar för drift i januari 

2018.  

Ekbacka k §197/17 – Projektet är under upphandling. Förfrågningsunderlaget är framtaget och 

överlämnat till ramleverantörer. Vid besiktning med yrkeskunnig leverantör konstaterades det 

att tidigare underhåll varit dåligt och nu måste både plåttaket och tegeltaket bytas ut om 

byggnaden ska kunna behållas i befintligt skick. 

Hamnar 

Byxelkrok Hamn §284/17- Arbetet med etapp 1 som är utfyllnaden av ny hamnplan i 

Byxelkroks hamn har påbörjats. 

 



Kommunens räkenskaper 

Kommunfullmäktige 

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

Årsredovisning 2017 

Borgholms Kommun  39 

 

Övriga investeringar 

Allaktivitetsparker - Två möjliga placeringar, grundprojektering har utförts under hösten 

2017. En i Löttorp och en i Borgholm. Projektering pågår för fullt för bägge 

aktivitetsparkerna för bästa placering. Till hösten 2018 ska anläggningarna vara färdigställda. 

Försköning Löttorp – Försommaren 2017 startade projektet att ”Försköna Löttorp”. På torget i 

Löttorp placerades det flertalet ölandskrukor, nya parksoffor och sommarblommor. Under 

tiden projekterades en större åtgärd som omfattade ombyggnad av torget med stenarbeten, 

planteringar, träd, belysning och alléplantering av marknadsvägen. Projektet slutfördes med 

invigning i december 2017. 

Infrastruktur 

Bredbandsstrategi §173/13 – Under året har det arrangerats flera informationsmöten och 

genomförts en detaljprojektering av ett område kring Högsrum. Informationsmaterial har 

tagits fram och kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare. 

Laddningsstationer §57/16 – Under året har projekt med uppsättning av flertalet 

laddningsstationer färdigställts. Anläggningar med laddare har satts upp vid Ekbacka, 

Soldalen, Åkerbohemmet, Torget Borgholm, bakom Kyrkan, Turistbyrån, Borgholms Slott, 

Sandviks Hamn,  Byxelkroks Hamn och Torget Löttorp. Åtgärden är ett viktigt steg mot att 

minska växthusgasutsläpp och skapa ett renare samhälle. Eftersökt bidrag hos 

Naturvårdsverket kommer att utbetalas efter att slutrapportering har gjorts. Det eftersökta 

bidraget är på totalt på 555 tkr. 

Gatubelysning Societetsparken §74/16 - Projektet påbörjades under 2016 där ett stort arbete 

lades ner för att försöka hinna få detta på plats inför 200 årsfirandet. Under 2016 levereades 

och monterades totalt 6 stycken belysningsstolpar. Resterande levererades och monterades 

under 2017. Projektet har förbättrat utseendet i hamnen och Societetsparken. 

Nämnder 

Utbildningsförvaltningen 

Möbler Åkerboskolans matsal – Kostnaderna avser utbyte av slitna bord och stolar i 

Åkerboskolans matsal. Satsningen avser bland annat att minska buller i matsalen i och med 

friktionen mellan stolar och golv samt att effektivare utnyttja matsalens yta för att matsalen 

ska uppfattas som mindre trång. Syftet är också att förbättra pedagogernas arbetsmiljö och att 

skapa en tryggare miljö i Åkerboskolans matsal. 

Ljudanläggning Kulturskolan – Kostnaderna avser upprustning av Kulturskolans 

musikanläggning. Syftet med satsningen har varit att förbättra möjligheten för kulturskolans 

elever att genomföra kvalitativa spelningar för publik. 

Inventarier Kulturskolan – Kostnaderna avser en påbörjad anskaffning av inventarier inför 

Kulturskolans flytt till Kronomagasinet. Syftet med satsningen har varit att kulturskolan ska 

kunna bedriva en fungerande verksamhet i de nya lokalerna på kronomagasinet. Fortsatt 

anskaffning är även budgeterad 2018. 

Socialförvaltningen 

Låssystem Strömgården - Låssystemen är inköpta och väldigt användbara. Investeringen har 

lett till förbättrad säkerhet på Strömgårdens demensboende. 
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4.6 Noter 

Noter (tkr) 

  

  Kommun Koncern 

Not 1: Verksamhetens intäkter 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Intäkter enligt driftredovisning 216 771 272 789 365 594 422 374 

Avgår: interna intäkter -7 384 -9 597 -7 384 -9 597 

Justering för externredovisning -17 462 -49 365 -17 462 -49 365 

Summa verksamhetens intäkter 191 925 213 827 340 748 363 412 

     

Not 2: Verksamhetens kostnader 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Kostnader enligt driftredovisning -837 039 -807 904 -964 420 -928 735 

Avgår: kapitalkostnader 21 754 22 684 56 855 55 402 

Avgår: interna kostnader 7 384 9 597 7 384 9 597 

Justering för externredovisning 52 1 665 52 1 665 

Summa verksamhetens kostnader -807 849 -773 958 -900 129 -862 071 

     

Not 3: Avskrivningar 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Avskrivningar enligt plan -21 754 -22 684 -56 855 -55 402 

Nedskrivningar 0 0 0 0 

Summa avskrivningar -21 754 -22 684 -56 855 -55 402 

     

Not 4: Skatteintäkter 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Preliminär kommunalskatt 436 880 413 381 436 880 413 381 

     

Korrigering av slutavräkning 2015; 85 kr 
per inv (10 684 1 nov 2014) 0 908 0 908 

Prognos slutavräkning 2016, -206 kr per 
inv (10658 1 nov 2015) 0 -2 196 0 -2 196 

Korrigering av slutavräkning 2016; -153 kr 
per inv (10 658 1 nov 2015) -1 631 0 -1 631  

Prognos slutavräkning 2017, -204 kr per 
inv (10860 1 nov 2016) -2 215 0 -2 215  

Summa skatteintäkter 433 034 412 093 433 034 412 093 

     

Not 5: Generella statsbidrag och 
utjämning 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Inkomstutjämning 150 281 140 472 150 281 140 472 

Strukturbidrag 3 345 3 283 3 345 3 283 

Regleringsbidrag -106 -152 -106 -152 

Kostnadsutjämning -9 231 -6 043 -9 231 -6 043 

Kostnadsutjämning LSS 14 189 16 114 14 189 16 114 

Fastighetsavgift 41 261 38 560 41 261 38 560 
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  Kommun Koncern 

Tillfälligt generellt statsbidrag 17 459 46 262 17 459 46 262 

Summa generella statsbidrag och 
utjämning 217 198 238 496 217 198 238 496 

     

Not 6: Finansiella intäkter 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Räntor på likvida medel 22 26 983 301 

Aktieutdelning 932 941 1 266 0 

Borgensavgift 3 295 2 822 0 0 

Summa finansiella intäkter 4 249 3 789 2 249 301 

     

Not 7: Finansiella kostnader 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Kostnadsräntor -4 429 -4 392 -11 662 -10 840 

Ränta pensionsskuld 0 0 0 0 

Bankkostnader -207 -134 -207 -134 

Summa finansiella kostnader -4 636 -4 526 -11 869 -10 974 

     

Not 8: Immateriella 
Anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar     

Ingående anskaffningsvärden 0 0 3 569 1 176 

Årets nyanskaffningar 0 0 1 934 2 393 

Avyttringar och utrangeringar     

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 0 5 503 3 569 

     

Ingående avskrivningar   -508 -254 

Åretsavskrivningar enligt plan 0 0 -910 -254 

Avyttringar och utrangeringar     

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -1 418 -508 

     

Utgående bokfört värde 0 0 4 085 3 061 

     

Not 9: Mark, byggnader och tekniska  
anläggningar 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Mark     

Ingående anskaffningsvärden 7 576 7 276 7 576 7 276 

Årets nyanskaffningar 0 300 0 300 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 576 7 576 7 576 7 576 

     

Ingående avskrivningar     

Åretsavskrivningar enligt plan     
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  Kommun Koncern 

Avyttringar och utrangeringar     

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 

     

Utgående bokfört värde 7 576 7 576 7 576 7 576 

     

Byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående anskaffningsvärden 684 131 624 302 965 438 900 812 

Årets nyanskaffningar 39 637 40 760 82 147 45 559 

Omklassificering 0 16 067 0 16 064 

Avyttringar och utrangeringar 0 3 002 0 3 002 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 723 768 684 131 1 047 585 965 438 

     

Ingående avskrivningar -289 381 -270 433 -367 780 -342 990 

Årets avskrivningar enligt plan -17 017 -15 756 -51 137 -21 598 

Årets nedskrivning -232 0 0 0 

Omklassificering 0 -3 192 0 -3 192 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -306 630 -289 381 -418 917 -367 780 

     

Utgående bokfört värde 417 138 394 750 628 668 597 659 

     

Pågående nyanläggning     

Ingående anskaffningsvärden 6 224 16 294 6 224 16 294 

Årets nyanskaffningar 1 600 1 600 1 600 1 600 

Omklassificering 0 -11 670 0 -11 670 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 824 6 224 7 824 6 224 

     

Utgående bokfört värde 432 538 408 550 644 068 611 459 

     

Not 10: Maskiner och inventarier 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

     

Ingående anskaffningsvärden 126 704 132 505 833 334 817 941 

Årets nyanskaffningar 4 174 1 598 67 137 22 792 

Omklassificering 0 -4 397 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 -3 002 0 -7 399 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 130 878 126 704 900 471 833 334 

     

Ingående avskrivningar -116 645 -114 783 -420 243 -416 113 

Årets avskrivningar enligt plan -2 586 -3 401 -3 799 -5 669 
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  Kommun Koncern 

Årets nedskrivning 0 -1 653 0 -1 653 

Omklassificering 0 3 192 0 3 192 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -119 231 -116 645 -424 042 -420 243 

     

Finansiell leasing     

Ingående balans 3 286 3 179 3 286 3 179 

Årets nyanskaffning 1 472 1 981 1 472 1 981 

Årets avskrivning -1 919 -1 874 -1 919 -1 874 

Utgående balans 2 839 3 286 2 839 3 286 

     

Utgående bokfört värde 14 486 13 345 479 268 416 377 

     

Not 11: Finansiella 
anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Aktier i Borgholm Energi AB 3 100 3 100 0 0 

Övriga andelar 1 742 4 227 9 551 12 160 

Kommuninvest 9 613 9 613 9 613 9 613 

Redovisat värde vid årets slut 14 455 16 940 19 164 21 773 

     

Summa anläggningstillgångar 461 479 438 835 1 146 585 1 052 670 

     

Not 12: Fordringar 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Kundfordringar 4 097 3 071 4 097 3 071 

Ersättning för mervärdesskatt 6 128 5 491 6 128 5 491 

Interimsfordringar FTB 17 468 12 282 17 468 12 282 

Interimsposter 94 332 113 777 94 332 113 777 

Fordringar hos staten 1 217 0 1 217 0 

Slutavräkning 0 908 0 908 

Övriga fordringar 580 -18 63 433 73 782 

Redovisat värde vid årets slut 123 822 135 511 186 675 209 311 

     

Not 13: Kassa och bank 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Likvida medel 10 12 10 12 

Handkassor 75 105 75 105 

Bankkonto 68 097 58 706 132 219 125 186 

Södra medlemskonto 338 335 338 335 

Summa 68 520 59 158 132 642 125 638 

     

Not 14: Eget kapital 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 
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  Kommun Koncern 

Eget kapital     

Ingående eget kapital -239 000 -166 763 -319 111 -235 685 

Byte av redovisningsprincip 0 -5 200 0 -3 950 

Periodens/årets resultat -12 166 -67 037 -21 841 -85 855 

Utgående eget kapital -251 166 -239 000 -340 952 -325 490 

     

Not 15: Avsättning för pensioner 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Avsättningen     

Ingående avsättning 16 816 18 132 57 849 52 451 

Pensionsutbetalningar -993 -783 -993 -783 

Nyintjänad pension 2 061 1 123 7 121 7 837 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 275 60 275 60 

Förändring av löneskatten 353 -257 353 -257 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 

Övrigt 112 -1 459 112 -1 459 

Utgående avsättning 18 624 16 816 64 717 57 849 

     

Aktualiseringsgrad 99 % 99 % 99 % 99 % 

     

Specifikation - Avsatt till Pensioner     

Pensioner och liknande 8 344 8 098 0 0 

Övriga pensioner och liknande 5 748 4 489 0 0 

Särskild avtalspension, visstidspension 
mm 896 945 0 0 

Summa pensioner 14 988 13 533 0 0 

Löneskatt 3 636 3 283 0 0 

Summa avsatt till pensioner 18 624 16 816 64 717 57 849 

     

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 4 4 4 4 

Tjänstemän     

     

Not 16: Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Ingående låneskuld 259 334 269 334 834 963 831 394 

Nyupplåningar under året 0 0 35 791 13 569 

Årets amortering 0 -10 000 0 -10 000 

Utgående låneskuld 259 334 259 334 870 754 834 963 

     

Långfristiga skulder     

Kommuninvest 259 334 259 334 0 0 

Långfristig skuld finansiell leasing 1 438 2 121 1 438 0 
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  Kommun Koncern 

Skuld investeringsbidrag 1 742  1 742 0 

Summa 262 514 261 455 1 438 0 

     

Summa långfristiga skulder 262 514 261 455 872 192 834 963 

     

Uppgifter om lån i banker och 
kreditinstitut     

Genomsnittlig ränta 1,00 % 1,19 % 0,00 % 0,00 % 

Genomsnittlig räntebindningstid 1,19 år 1,38 år 0 år 0 år 

Lån som förfaller inom:     

1 år 58 % 55 % 0 % 0 % 

2-3 år 27 % 19 % 0 % 0 % 

3-5 år 15 % 26 % 0 % 0 % 

     

Not 17: Kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Semesterlöneskuld 25 077 25 399 25 077 25 399 

Interimsposter 33 090 29 540 33 090 29 540 

Källskatt 7 080 6 781 7 080 6 781 

Pensioner, individuell 15 583 14 146 15 583 14 146 

Leverantörsskulder 19 930 21 665 19 930 21 665 

Arbetsgivaravgift 8 549 8 239 8 549 8 239 

Skulder till Staten 0 3 040 0 3 040 

Kortfristig skuld till staten 3 846 2 196 3 846 2 196 

Övriga kortfristiga skulder 4 176 2 057 74 393 59 717 

Moms 444 340 444 340 

Kortfristig skuld finansiell leasing 3 743 2 831 3 743 2 831 

Summa 121 517 116 234 191 735 173 892 

     

Not 18: Borgensåtaganden m m 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Borgholm Energi AB 491 061 455 309 0 0 

Folkets Hus 48 108 48 108 

Summa 491 109 455 417 48 108 

     

Pensionsförpliktelser äldre än 1998     

Pensionsförpliktelser 182 546 188 875 186 563 193 081 

Löneskatt 44 286 45 821 45 260 46 841 

Summa 226 831 234 696 231 823 239 922 

     

Ansvarsförbindelsen     

     

Pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland skulderna     
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  Kommun Koncern 

eller avsättningarna och som inte heller 
har täckning i     

pensionsstiftelses förmögenhet.     

     

Ingående ansvarsförbindelse 234 696 245 200 0 0 

     

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension -1 521 -108 0 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 565 1 073 0 0 

Ändring av försäkringstekniska grunder 1 615 0 0 0 

Övrigt -1 600 -378 0 0 

Pensionsutbetalningar -9 388 -9 040 0 0 

Förändring av löneskatten -1 536 -2 051 0 0 

Utgående ansvarsförbindelse 226 831 234 696 231 823 239 922 

     

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99% 

     

Not 19: Leasing 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Finansiell leasing bilar     

Totala leasingavgifter 3067 2655 3067 2655 

Nuvärde minimileasingavgifter 2839 3286 2839 3286 

Därav förfall inom 1 år 3743 2831 3743 2831 

Därav förfall inom 1-5 år 1438 2121 1438 2121 

     

Not 20: Kommuninvest     

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner 
som per 2017-12-31 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 
2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala 
tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Borgholm kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 676 667 
485 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 691 455 356 kronor. 
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4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av 

kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 

anskaffningsvärdet. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och i kassaflödesrapporten. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1,0 mkr. 

 

4.7.1 Intäkter 

Redovisning av skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos 

cirkulär 17:68 i enlighet med rekommendation RKR 4.2. 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 

försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 

intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrningen 

avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen utdelning: när rätten att 

erhålla utdelning bedöms som säker. 

Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med matchningsprincipen 

intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina 

respektive nyttjandeperioder. 

 

4.7.2 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. 
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Följande avskrivningstider tillämpas: 

Immateriell tillgång 0 år 

IT utrustning 3 år 

Kommunbilar 5 år 

Inventarier 10 år 

Byggnader 33 år 

Hamnar 50 år 

Övriga maskiner och inventarier 20 år 

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje 

komponents värde uppgår till minst 44 800 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 44 800 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 44 800 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 44 800 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. 

 

4.7.3 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. 
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 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen. 

 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller anpassat 

användningsvärde. 

 Hur återvinningsvärdet fastställts. 

Under 2017 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. För att 

tillmötesgå redovisningsprinciper har fastigheten Resedan 5 skrivits av med 232 tkr då den är 

såld till Bovieran AB. 

 

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är 

beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av RKR 17.2. 

Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är 

nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul 

utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är 

känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det 

är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 

ansvarsförbindelse. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för 

tillgångskategorin är väsentligt. 

 

4.7.4 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 2.3.11. 

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 22 procent och eget kapital 78 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. 
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4.8 Koncernredovisning 

4.8.1 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. 

Ordförande för Kalmarsunds gymnasieförbund är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande är 

Sven Stenson (M). Förbundschef är Joachim Håkansson. 

 

Viktiga händelser 

 Stärka varumärket och bli en attraktivare arbetsgivare. 

 Personalpolitiskt program och en kompetensförsörjningsplan. 

 Lokalbehovsplan.  

 Utvärdering av gymnasieförbundets nya organisation. 

 Mångkulturell kompetens. 

 Upphandling av ny digital kompetens.    

 Vård-och omsorgscollege. 

 

Ekonomisk analys 

Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 2017 uppgår till 2 mkr. 

Totalt sett är årets resultat en förbättring med 5,3 mkr sedan prognosen vid delårsbokslutet. 

Anledningen till det förbättrade utfallet består till största delen av tre delar; skolenheterna, 

kostverksamhet och de interkommunala ersättningarna. 

 Skolenheterna uppvisar ett förbättrat utfall om +7,8 mkr. 

 Kostverksamheten uppvisar ett överskott om +1 mkr. 

 De interkommunala ersättningarna uppvisar ett mindre underskott -2,6 mkr. 

I bokslutet finns uppbokade intäkter från Migrationsverket avseende ersättning för 

språkintroduktioner. 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

(tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 

Verksamhetens intäkter 140 349 124 361 124 508 

Verksamhetens 
kostnader -578 076 -529 963 -543 245 

Avskrivningar -3 679 -4 447 -3562 

Verksamhetens 
nettokostnad -441 406 -410 049 -422 299 

    

Finansnetto 443 443 410 549 430 288 

Årets resultat 2 037 500 7 989 
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(tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 

    

Balansomslutning 214 310  174 749 

Investeringar 9 445  5 142 

Soliditet 27%  37% 

 

Framtid 

Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka 

markant de kommande åren och de sammantagna befolkningsprognoserna visar på en 

procentuell ökning för ålderskategorin med ca 22 % fram till år 2026. Elevökningen kommer 

att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta 

förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa. 

Utöver elevökningen står även gymnasieförbundet inför eventuella lagförändringar som kan 

komma att påverka ekonomin. 

En annan ekonomisk utmaning under den kommande perioden är pensionskostnaderna för 

lärarlönesatsningarna, lärarelönelyftet och karriärstjänster. Även om löneökningarna för 

satsningarna har varit fullt finansierade av staten så finns ingen ersättning för den ökning av 

pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär. 

 

4.8.2 Borgholm Energi Elnät AB 

Verksamhet 

Borgholm Energi är ett kommunägt bolag som producerar och levererar vatten, el, värme, 

skolmat och mat till äldreboenden. Bolaget sköter även gator, parker och hamnar, 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 

 Överföring av förvaltningen av skattefinansierade fastigheter till kommunen 

genomfördes 1 juli 2017. 

 I Rälla kök har vi förbättrat arbetsmiljön och produktionsmöjligheterna med en 

granuldiskmaskin, utbyggd fläktkåpa och två nya ugnar. 

 Nytt grossistavtal för livsmedel har upphandlats. 55 % av varorna är svenska. Fokus 

har varit att undvika tillsatser, t ex jästextrakt, och palmolja. Det finns idag inga 
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produkter innehållande det i avtalet. Avtalspriset har gått upp, men varorna håller hög 

kvalité. 

 Ny åkbar skurmaskin till Sporthallen Borgholm för ökad avverkningsgrad och bättre 

kvalité 

 Flytt av kommunförrådet till Borgholm Energis lokaler på Osten har genomförts. 

 Återställning av hamnar och badplatser efter högvattnet och stormen som inträffade i 

början av året har genomförts under året. 

 I juni invigdes avsaltningsverket i Sandvik. Produktionen har fungerat bra och 

budgeten har hållts. 

 Löttorps brandstation till- och ombyggnad är färdigställd under hösten. 

 Verksamheten vid Återvinningscentralerna har förbättrats genom ökad bemanning, en 

ny hjullastare och flera arbetsmiljö- och säkerhetsbefrämjande åtgärder. 

 Problem med sortering av hushållsavfallet vid den optiska sorteringen i Kalmar har 

varit i fokus i media under hösten. Därför har hushållsavfall testkörts genom 

Linköpings optiska sorteringsanläggning, vilket på det stora hela fungerat bra. 

Åtgärder har ändå vidtagits för att underlätta sorteringen i Kalmar. Arbetet med att 

göra ytterligare förbättringar fortgår. 

 Nya fjärrvärmekunder har anslutits i Borgholm. 

 Elbilsladdstationer installerades under våren. Totalt finns nu 9 nya laddstationer 

installerade runt om i kommunen varav en snabbladdare. 

Måluppfyllelse 

Medborgare 

Nämndsmål 

 Vi arbetar transparent och med förutsägbarhet. 

Kommentar 

Fem av BEAB's verksamheter har prioriterat mål inom detta nämndsmål. Målen för året har uppfyllts under T3 
för samtliga. Webb-systemet för publicering av lediga bostäder och lokaler är på plats. På ekonomiavdelningen 
har inga avvikelser rapporterats, utan budget har följts. Övriga mål uppnåddes redan under T2. 

 Vi behandlar alla lika utifrån gällande regelverk. 

Kommentar 

Det är en kultur i bolaget att behandla alla medborgare lika utifrån gällande regelverk. 

 Vi arbetar lösningsorienterat och levererar god service. 

Kommentar 

Vatten och Avfall har inga avvikelser för återkoppling till kund under T3. Kostverksamheten har uppnått målet 
att tillhandahålla efterfrågade kosttyper. Kundtjänst har gjort systembyte till Trio i oktober och därmed har 
mättalen nollats. 

Ekonomi 

Nämndsmål 

 Vi har god likviditet, på kort och lång sikt. Verksamheten drivs med god ekonomisk kontroll. 

Kommentar 

Tre av BEAB's verksamheter har prioriterat detta målområde: Ekonomi, Fastigheter, Gata Park Hamnar. 
Måluppfyllnad för Internkontrollplanen på Ekonomiavdelningen har inte uppnåtts, den har påbörjats men är 
ännu inte på plats. Den beräknas implementeras under 2018 och kommer att vara ett prioriterat mål för 
Ekonomi även under 2018. För Gata Park Hamnar har inventering av maskiner, material och utrustning gjorts i 
samband med förrådsflytt. Metoderna ses som ett ständigt pågående arbete, då förutsättningar kan ändras och 
behov uppstå beroende på t ex väderförhållanden. För Fastigheter är målet uppnått. 



Kommunens räkenskaper 

Kommunfullmäktige 

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

Årsredovisning 2017 

Borgholms Kommun  53 

 

Nämndsmål 

 Vi arbetar metodiskt för att effektivisera och förbättra vår verksamhet. 

Kommentar 

Underhållsplaner för Gata Park Hamnar har delvis reviderats, 60% måluppfyllelse. Revidering sker årligen och 
kommer således att fortsätta under 2018. Kosten har uppnått sitt mål gällande produktionstekniska 
förbättringar och likaså Kundtjänst som har tagit fram kommunikationsplan. 

Företagande 

Nämndsmål 

 Vi har tydliga kriterier i upphandlingar för att få den bästa affären. Vi skapar tillväxt genom att vara en 
integrerad del av samhällsutvecklingen. 

Kommentar 

Gata Park Hamnar gör extrabeställningar skriftligt och uppnår på så sätt större tydlighet mellan bolaget och 
kommunen. Lokalvården arbetar med tydlig tjänstebeskrivning och därutöver tilläggsavtal. 
Ekonomiavdelningen arbetar med att dokumentera upphandlingsprocessen. Målen är uppfyllda till 50 % och 
planeras färdigt 2018. 

 Genom ett professionellt och bra bemötande skapar vi goda relationer. 

Kommentar 

Prioriterat mål inom Vatten och Avfall. Rutiner för beställningar och fakturering håller. Uppföljning sker 
kontinuerligt. I november skedde en muntlig beställning. Måluppfyllnaden är god. 

Medarbetare 

Nämndsmål 

 Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Medarbetarna ska göras delaktiga. Vi är en attraktiv arbetsplats. 

Kommentar 

Målet är att uppmuntra medarbetarna att lämna förbättringsförslag och detta har resulterat i att många förslag 
har inkommit. Återkoppling till medarbetarna ges regelbundet. Prioriterat område för Fastigheter och 
Lokalvården. Medarbetarna har lämnat många förbättringsförslag och måluppfyllnaden är därför god. 

Miljö- och kultur 

Nämndsmål 

 Vi har hållbarhet i fokus. 

Kommentar 

Genom förbättrade metoder kan kemikalieanvändningen minskas inom Lokalvården. Under 2017 har inga 
kemikalieinköp gjorts. 

 

Ekonomisk analys 

Borgholm Energi Elnät AB 

(tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 

Verksamhetens intäkter 220 363 196 045 220 182 

Verksamhetens 
kostnader 

-162 372 -138 476 -158 275 

Pensionskostnader m m -2 431 -2 664 -2 757 

Avskrivningar -34 231 -37 663 -31 570 
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(tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 

Verksamhetens 
nettokostnad 

-199 034 -178 803 -192 602 

    

Finansnetto -9 317 -9 840 -8 846 

Årets resultat 12 012 7 402 18 734 

    

Balansomslutning 795 967 775 000 733 070 

Investeringar 105 491 161 185 54 000 

Soliditet 10,5%  10,2% 

Framtid 

En första del i hamnutredningen är genomförd. Del två, som bland annat avser att fördjupa 

analyserna av driftsformerna och processerna för underhåll och investeringar, kommer 

genomföras under 2018. 

Sanering av fastigheten Resedan 8 pågår. Exploatering av denna fastighet kommer 

genomföras med början 2018. 

Ett förslag för utbyggnad av fastigheten Osten har tagits fram. Avsikten är att förbättra 

funktionen för Förrådsverksamheten. En förstudie skall genomföras för att genomlysa 

förutsättningarna för att flytta alla bolagens förråd till Osten. 

Flera utbyggnadsprojekt inom VA kommer genomföras, samt investeringar inom 

vattenproduktionen. 

Inom Elnät genomförs investeringar för förbättrad driftssäkerhet. 

  

4.8.3 Ölands Kommunalförbund 

Verksamhet 

Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och 

Mörbylånga. Kommunalförbundet bildades 1970 och har således varit verksamt i 46 år. 

Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från kommunfullmäktige-

församlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna ingår. Ölands 

Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för Ölands Turistbyrå. 

 

Viktiga händelser 

 En överenskommelse med deltidsbrandmännens ersättningar har gjorts under året. 

 Turistorganisationen har strukturerat om sitt interna och externa arbete för en mer 

produktiv och utåtriktad verksamhet.   

 Nio stycken infopoints har certifierats, från norr till söder. 

 Turistbyrån i Borgholm har renoverats. 

 Marknads- och aktivitetsplan har genomförts och de uppsatta målen har slagits, drygt 

1,1 miljoner människor har organisationen kommunicerat med.   

 Cykelprojektet Fyr till Fyr. Fortsatt utbyggnad av GC-vägar på norra och södra Öland.   
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Ekonomisk analys 

Årets resultat 219 tkr vilket kan jämföras med -713 tkr för 2016. 

Cykelprojektet "Fyr till Fyr" som startade under 2012, och vars första etapp har avslutats 

under 2015, uppvisade ett positivt resultat om 295 tkr. Under 2017 har arbetet med etapp 2 

fortgått. 

För 2017 uppgår investeringsvolymen till 276 tkr, vilket består av en slangpackningsmaskin 

och utlarmsutrustning samt gymutrustning till Löttorp. 

Ölands kommunalförbund (tkr) 

(tkr) Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 

Verksamhetens intäkter 10 939 7 918 14 575 

Verksamhetens 
kostnader -45 501 -42 339 -47 441 

Avskrivningar -1 879 -2 200 -2 161 

Verksamhetens 
nettokostnad -36 441 -36 621 -35 027 

    

Finansnetto 36 660 36 621 34 314 

Årets resultat 219 0 -713 

    

Balansomslutning 28 950  17 705 

Investeringar 276  869 

Soliditet 29 %  45 % 

Framtid 

 I Sverige ser vi en trend av att ändra inriktning eller lägga ner turistbyråerna. Ofta ett 

resultat av färre besök under flera år. Det råder en osäkerhet generellt över turistbyråns 

roll framöver. Intresset för Sverige och Öland som besöksmål är fortsatt stort bland 

våra utländska fokusmarknader, Tyskland, Danmark och Holland. Vi ser en uppgång 

från alla tre nationaliteter under 2017. Vi upplever en ökning av utländska turister 

framförallt från Tyskland men även Norge och Holland. 

 Intäkterna för bokningen är fortfarande bra och vi har genom att strukturera och 

planera en bättre och mer kostnadseffektiv hantering. Bokningen är också en mycket 

bra service för anläggningar och boenden på Öland. 

 Organisationen har jobbat intensivt med PR och press vilket har resulterat i en ökning 

av kvalitativa journalistbesök. Både svenska och utländska pressbesök såväl från 

tryckt media och TV, sammanlagt har 10 pressbesök genomförts. 

 Läget för deltidsräddningstjänster är generellt ansträngt, gällande framförallt 

bemanning, rekrytering och resurser. Organisationen har i grunden inte förändrats 

sedan tillkomsten och har därmed inte hängt med i samhällets utveckling, vilket har 

fått till följd att det moderna samhället inte är riktigt kompatibelt med en 

deltidsräddningstjänst. Kommande utmaningar handlar till stor del om att utveckla 

räddningstjänstens organisation för att komma tillrätta med de problem som finns och 

möta de ökade krav som ställs på räddningstjänsten. Under våren har arbetsutskottet 

beslutat uppdra åt räddningschefen att göra en sådan utredning. 
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Bilaga 1 - Kommunstyrelsen 

Nämnden i korthet 

Rambudget 2017 135 498 

Budgetavvikelse 2017 2 950 tkr 

Ordförande Ilko Corkovic (S) 

Förvaltningschef Jens Odevall 

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. 

 

Viktiga händelser under året 

 Fastighetsfunktionen har överförts från bolaget till kommunen. 

 Rekrytering av fastighetsfunktionen. Under året har, två drift- och fastighetstekniker, 

en fastighetsförvaltare samt en parkingenjör/förvaltare för utemiljö, rekryterats. 

 SKLs gränsdragningslista för fastighetsskötsel har implementerats. 

 Försköning av Löttorps torg och Marknadsvägen i Löttorp har genomförts. 

 Planering av allaktivitetspark i Löttorp och Borgholm fortskrider. 

 Kommunen har sålt Resedan 5 till Bovieran AB som bygger bostadsrätter för personer 

över 55 år. Första spadtaget och byggstart i slutet av augusti. 

 Ölands litteraturvecka och Ölands filmvecka har genomförts under våren. 

 Planering och upphandling av hyresfastigheter, så kallade SKL-hus. 

 Borgholms slott har fått fasaden renoverad av Statens Fasighetsverk och ett turisttåg 

har införskaffats till verksamheten. Slottet har under sommaren varit välbesökt och 

slagit rekord i både antal konserter och dagsbesökare. 

 

Nämndsmål 

Medborgare 

Nämndsmål 

 Öka öppenhet, lättillgänglig information och insyn i den kommunala verksamheten 

Kommentar 

För att öka insynen i den kommunala verksamheten distribueras Kommunnytt fyra gånger per år till alla 
medborgare i Borgholms kommun. Samt ett vårnummer som går ut till samtliga hushåll. Ett annat sätt att öka 
öppenheten och skapa lättillgänglig information är att förbättra den externa hemsidan. Arbetet med hemsidan 
har påbörjats. 

 Medborgarna upplever att kommunen behandlar alla lika 

Kommentar 

En del i att medborgarna ska uppleva att kommunen behandlar alla lika är att återkoppling, såväl internt och 
externt, ska ske inom två arbetsdagar. Arbetet med att förkorta svarstider såväl externt som internt sker 
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Nämndsmål 

kontinuerligt. En annan del är att säkerställa att rekrytering sker i enlighet med jämställdhets- och 
mångfaldspolicyn. 

 Andelen kommunmedborgare som är nöjda och trygga med kommunen som en plats att leva och bo ska 
ständigt öka. 

Kommentar 

För att bidra till att uppnå målet med nöjda och trygga medborgare har det under året påbörjats ett arbete med 
att teckna ett samarbetsavtal med polisen och ett lokalt trygghetsråd ska bildas under året, vilket är ett 
samarbete mellan kommunpolis, kommunen och medborgare. En strategi kring för kommunens fortsatta 
folkhälsoarbete har beslutats av kommunfullmäktige. Det har även fattats ett beslut om att ha en gemensam 
säkerhetssamordning och TIB under räddningstjänstens ansvar. 

Ekonomi 

Nämndsmål 

 Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt med lika bra eller bättre servicenivå/kvalitet i jämförelse med 
riksgenomsnittet 

Kommentar 

Enligt bokslut 2016 är äldreomsorgens och fritidshemmen kostnader lägre än jämfört med referenskostnad 
medan förskola, skola och och individ - och familjeomsorg redovisat högre kostnader. 

 De politiska målen och prioriteringarna ska genomsyra den ekonomiska planeringen med ökad öppenhet 
och delaktighet i planerings- och uppföljningsprocesser. 

Kommentar 

Arbetet med en förbättrad uppföljnings- och budgetprocess pågår kontinuerligt. En ny styrmodell har tagits fram 
och beslutas av kommunfullmäktige under 2018. I styrmodellen har budgetbeslut tidigarelagts för att ge 
verksamheterna större möjlighet att anpassa verksamheten. 

 Beslutsunderlag ska innehålla långsiktiga ekonomiska konsekvenser 

Kommentar 

Samtliga tjänsteskrivelser innehåller konsekvensbeskrivning även om uppdraget är svårt att beskriva eller är 
otydligt. 

Företagande 

Nämndsmål 

 Förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom att ständigt klättra uppåt på Svenskt näringslivs ranking 
av företagsklimat 

Kommentar 

Arbete sker kontinuerligt med att förbättra näringsklimatet i kommunen, bland annat genom frukostmöten och 
branschmöten med aktuell information samt att näringslivsnytt skickas ut till samtliga företagare. 

 Skapa möjlighet för expansion efter Ölands förutsättningar 

Kommentar 

Beskrivning av Ölands förutsättningar saknas fn. 

 Förenkla och tillgängliggöra tydlig information, kommunikation och dialog mellan företagare/föreningar och 
kommun för att öka företagarnas upplevelse av service och likabehandling. 

Kommentar 

Arbete sker kontinuerligt med att förenkla och tillgängliggöra tydlig information och kommunikation och dialog 
med kommunens företagare/föreningar. Med målsättning att förbättra näringsklimatet i kommunen. En viktig 
kanal för information är frukostmöten, branschmöten och näringslivsnytt som skickas ut till samtliga företagare. 
Näringslivsnytt har kompletterats med planerade upphandlingar för att informera om vilka upphandlingar 
Borgholms kommun planerar att genomföra. Utvecklingen av hemsidor och digitala tjänster utvecklas ständigt. 
Vår målsättning är att finnas med i utvecklingen och följa god exempel. Borgholms kommun genomför 
tillsammans med fem kommuner i länet projektet "Förenkla helt enkelt". 
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Medarbetare 

Nämndsmål 

 Våra medarbetare ska ha arbetsbeskrivningar med tydligt definierade ansvarsområden och individuella mål 

Kommentar 

Arbetet har påbörjats med att ta fram aktuella befattningsbeskrivningar med definierade ansvarsområden. 
Färdigställdes under 2017. 

 Vår frisknärvaro bland medarbetarna ska ständigt öka 

Kommentar 

För att bidra till ökad frisknärvaro har friskvårdsbidrag har införts inför 2017, för att stimulera fler medarbetare 
till träning och hälsa. Under 2017 införs även en befattning hälsosamordnare samt hälsoinspiratörer i 
organisatören. En del i att öka frisknärvaro är att varje medarbetare har en rimlig arbetsbelastning. Arbetet med 
att ta fram befattningsbeskrivningar samt en organisationsöversyn som påbörjas i maj förväntas ge svar på 
eventuell ojämn arbetsbelastning. 

 Kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. 

Kommentar 

Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, bland annat genom 
förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i arbetet, friskvårdsbidrag för att stimulera 
tillträning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje 
medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. 

Miljö- och kultur 

Nämndsmål 

 Verka tillsammans med föreningar och organisationer för att lyfta fram naturområden och kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och byggnader för att främja trivsel och besöksnäring 

Kommentar 

Borgholms kommun har genom statens fastighetsverk renoverat fasaden på Borgholms Slott. Ökat fokus på 
våra park- och grönområden samt skötsel och röjning av vandringsleder. Kommunens satsning på en 
kulturskola i Kronomagasinet innebär ett lyft för såväl. 

 Kommunen ska i egenskap av ekokommun vara framgångsrik i miljö- och hållbarhetsarbetet med fokus på 
våra naturresurser och utmaningar 

Kommentar 

Borgholms kommun deltar i klimatklivet, ett projekt för införande av laddstolpar till elfordon. Hittills har 16 
laddstolpar installerats i kommunen. Under det senaste året har vi bytt ut en oljepanna mot mer miljövänliga 
alternativ. 

Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen uppvisar en positiv budgetavvikelse om 2 950 tkr. I tabellen nedan 

redovisas budget och utfall per verksamhetsområde. 

 Exklusive statsbidrag och projekt uppvisar Kommunstyrelsen ett underskott om 8 mkr. 

 Ökat antal 16-19 åringar har medfört högre kostnader för gymnasieskolan. Även 

kostnader för grundläggande vuxenutbildning har under året varit högre än förväntat. 

 Inom gata, park och hamnar bidrar höga kostnader inom hamnar och 

barmarksunderhåll till underskottet. Återställning av hamnar och badstränder efter 

högt vattenstånd i början av året är en bidragande orsak. 

 Intäkter som tidigare redovisats inom fastigheter avseende hamnar redovisas i år inom 

gata, park och hamnar. Minskade intäkter tillsammans med kostnad för hyra av lokal 

till kulturskolan samt ökade driftkostnader bidrar till ett underskott inom fastigeter. 

 Försäljning av markfastigheten Resedan 5 till Bovieran AB har genomförts under året. 

Kostnader för marksanering, omdragning av VA samt rivning av kommunförråd 
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uppgick i stort till samma nivå som försäljningssumman. 

 Införande och implementering av intranät budgeterades i budget inför 2017. Projektet 

genomfördes inte under verksamhetsåret och reducerar därmed underskottet.  

 Tjänster på fastighetsavdelningen, mark- och exploatering samt kommunikatör 

tillsattes vid halvårskiftet 2017. 

 IT-avdelningen visar ett underskott vilket främst beror på kostnader för omdragning av 

fiberkabel till fastigheten Osten samt ökade kostnader för licenser. 

 Schablonersättningar från Migrationsverket gällande etablering och introduktion av 

nyanlända överstiger redovisade kostnader. En del av dessa kostnader omfattar SFI-

undervisning, språkintroduktion samt samhällsorientering. 

 Borgholms Slott har haft en mycket lyckad säsong, ett rekordår både avseende antal 

konserter och dagsbesökare. Slottsverksamheten uppvisar ett överskott om 1,9 mkr. 

Resultatet är utöver redovisat resultat för kommunstyrelsen. 

Året i siffror (tkr) 

Verksamhet Budget 2017 Utfall Avvikelse 

Kommunfullmäktige 1 037 910 127 

Kommunstyrelse 71 146 72 657 -1 511 

Kultur 1 802 1 771 31 

Gata, Park och Hamnar 12 712 19 567 -6 855 

Fritid 8 290 8 528 -238 

Fastigheter 2 667 4 719 -2 052 

Fastighetsfunktion 7 067 6 520 548 

Kommunstab 7 630 6 071 1 559 

Ekonomiavdelning 7 376 7 202 174 

IT-avdelning -33 1 367 -1 400 

Personalavdelning 7 978 7 311 666 

Arbetsmarknadsavdelning 6 090 5 170 920 

Projekt 1 737 -9 244 10 980 

Totalt 135 498 132 548 2 950 

Framtid 

 Fortsatt planering för hur vi sköter våra fastigheter och att verksamheterna har 

ändamålsenliga lokaler. Förslag till fastighetsstrategi har tagits fram under 2017 och 

beslutas av kommunfullmäktige under 2018. 

 Planera för fortsatt ökat renoveringsbehov av kommunens verksamhetslokaler, 

parallellt med omfattande investeringar inom infrastruktur och hamnar. 

 Följa med i utvecklingen inom miljö- och energieffektivisering. 

 Aktivt medverka till att kommunens bostadsförsörjning utvecklas. 

 Arbeta för god planering och beslutsunderlag från kommunens stabfunktioner. Det 

pågår ett förbättringsarbete. 

 Skapa bättre struktur för kommunens ärendehantering. 

 Fortsatt förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och gott bemötande. 

 De sista två årens satsningar på Borgholms Slott som kommunens främsta besöksmål 

har varit lyckad. Fortsatta satsningar och vidareutveckling av slottet planeras. 
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Bilaga 2 - Socialförvaltningen 

Nämnden i korthet 

Rambudget 2017 272 496 tkr 

Budgetavvikelse 2017 -15 823 tkr 

Ordförande Magnus Ståhl (S) 

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast 

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre, funktionsnedsatta och ensamkommande barn 

och unga, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, samt socialpsykiatri. 

Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin 

vardag ses som nämndens huvuduppdrag. 

Viktiga händelser under året 

Förändringar i såväl lagstiftningen och arbetssätt ökar kravet på samverkan och anpassning. 

 BAL Betalningsansvarslagen övergår 1 januari till Lagen om samverkan för 

utskrivningsklara. Lagen kräver en ökad samverkan och planering med hälsocentralen, 

Hälso- och sjukvård (HSV) samt slutenvården. Hälso- och sjukvård för patienter som 

är inskrivna i hemsjukvården ska vara av god kvalitet och vara lättillgänglig. I 

Borgholm har arbetsnamnet "Hemsjukhuset" tagits fram som ett utvecklingsarbete i 

samverkan mellan hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den kommunala 

hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan en organisation för 

hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt till sjukvård i hemmet få rätt 

vård i rätt tid av professionella utövare så som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och undersköterskor. Arbetet främjar kompetensutveckling inom 

professionerna och bidrar framförallt till att medborgare som är äldre och sköra 

undviker onödiga besök i slutenvården genom att få vård och omsorg i det egna 

hemmet, det är ett arbetssätt som räddar liv. 

 

Arbetsmiljö, utveckling och möjlighet att påverka är viktigt för att skapa trivsel och 

arbetsglädje. 

 

 Kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt önskad 

tjänstgöringsgrad är viktiga komponenter fortsättningsvis för att vara en bra 

arbetsgivare. Förvaltningen behöver satsa på goda arbetsplatser där det skapas en 

arbetsmiljö med närvarande chefer och medarbetare som är delaktiga och engagerade. 

Det leder i sin tur till ökad kreativitet och välmående vilket behövs för att uppnå 

verksamhets- och personlig utveckling. 

 Att öka andelen medarbetare med minst 80 procentig tjänstgöringsgrad har 

genomförts. Arbetet kommer att fortsätta med vägen till heltid som norm, detta är ett 

uppdrag från politiken. 

Framtidens hemtjänst, hemsjukvård, socialpsykiatri och omsorg innebär förändringar som tar 

tid att genomföra och behöver beaktas redan idag. Lokaler behöver anpassas och öka 

flexibiliten för att bättre leva upp till dagens krav för både personal och brukare, gamla som 

unga. 

 Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Under året har digitala lås 
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introducerats i verksamheten. Utökning kommer att ske under 2018. Förberedande 

arbete för att kunna börja erbjuda tillsynsbesök via webbkamera har skett. 

 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll är ett eftersatt område. Under hösten har 

fortsatt inventering och strategiska planer genomförts i samverkan mellan 

socialförvaltningen och den nya fastighetsorganisationen. Detta för att resultera i 

förbättringar för socialförvaltningens verksamheter. Fastigheten Höken är nyrenoverad 

och socialkontoret är inflyttad sedan december 2017. 

 Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har gått in i ett stabilare läge då 

anvisningar i stort sett har upphört. Frågeställningarna nu och framöver rör både hur vi 

ska bedriva verksamheterna HVB (Hem för vård och boende) respektive stödboende. 

Ersättningsnivåerna är betydligt lägre, boendeformer förändras och ungdomarna blir 

äldre. Till detta vägs ökat antal beslut om uppskrivning av ålder samt familjeåterföring 

som leder till att utskrivning ur vårdkedjan sker och fortsättningsvis förväntas ske från 

Migrationsverket under 2018. 

 Individ- och familjeomsorgen har haft en hög arbetsbelastning och har haft svårt att 

tillsätta tjänster vilket medfört att konsulter har anlitats som socialsekreterare. 

Konsulterna har anlitats för att förhandsbedöma och utreda inkomna orosanmälningar. 

Inom missbruk har konsekvensen blivit att antalet placeringar har ökat. Vidtagna 

åtgärder har varit nödvändiga för att uppfylla de lagkrav som ligger under 

socialförvaltningens ansvar. 

Nämndsmål 

Medborgare 

Nämndsmål 

 Vi har delaktighet och inflytande 

Kommentar 

Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med 
delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss 
förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för medarbetare och brukare 
att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande. 

 Vi har samverkan för insyn och lika villkor. 

Kommentar 

Arbete med kunskapsinhämtning och utbildning kring våld i nära relation har genomförts på IFO. En 
organisatorisk uppdelning har genomförts där vuxenhandläggare har ansvaret för den vuxne och 
barnhandläggaren har ansvaret för risk och skydd kring barnen. 

Samarbetet med utbildningsförvaltningen är bra. Samarbetet sker främst i och med det gemensamma arbetet 
med Förebyggande teamet vilket har förbättrats. Planering och diskussioner förs om att än mer öka samarbetet 
mellan förvaltningarna vilket ses som positivt. 

Det är mycket som påverkar försörjningsmöjligheter för medborgarna i kommunen. Flera nysvenskar har 
kommit ut ur etableringen och hänvisas till försörjningsstöd. 

 Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter 

Kommentar 

Övervägande goda resultat i våra uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Att ta vara på resultaten är 
en av chefernas viktigaste uppgifter för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur de utför sina uppgifter 
samt som underlag för utveckling och ständiga förbättringar. Fortsatta satsningar behöver göras i arbete med 
bemötande/bemötandeplan och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Arbetsgivaren har 
arbetskläder inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvård och har fortsatt att satsa på arbetskläder inom 
omsorgen om funktionsnedsatta. Detta kan vara en motivationsfaktor för förbättrad kvalitet. 

Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till att 
verksamheterna kan arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättrar och säkerställer kvalitén. 
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Ekonomi 

Nämndsmål 

 Vi har kostnadsmedvetna medarbetare 

Kommentar 

Inom äldreomsorgens hemtjänst har en modell för resursfördelning (RFM) arbetats fram utifrån SKLs 
rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder i 
sin tur till ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. RFM för koll på hemtjänsten har följts upp varje månad 
och bemanningen styrs efter det. Biståndshandläggarnas beslut har följts upp regelbundet och veckoteam har 
genomförts enligt rutin. Vi har arbetat tillsammans på arbetsplatsträffar med en förbättrad och mer effektiv 
planering av besöken. 

Arbetet med att inventera och effektivisera inköpen av hjälpmedel är påbörjat, ökat samarbete med 
hjälpmedelsnämnden i Kalmar län (KHS) då vi även gör avtal gällande sänghantering samt ökar 
leverensdagarna till tre dagar istället för två. 

Kostnadsökningar finns inom externa placeringar främst inom individ och familjeomsorgen. Här har en 
genomlysning och inventering påbörjats av verksamheten för att se över möjligheter till alternativa lösningar. 
Målet är att styra om resurserna för att starta upp och bygga stöd och omsorg med tidiga insatser inom individ- 
och familjeomsorgen för att så långt som möjligt undvika externa placeringar. 

Företagande 

Nämndsmål 

 Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer 

Kommentar 

Samarbetet med de frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med bidrag till föreningar som främjar 
medborgare som har behov av våra verksamheter. Daglig verksamhet är den enhet som främst arbetar med 
samverkan med frivilligorganisationer. Målet med samverkan är delvis uppnådd. Samverkan med polis och 
förebyggande team är uppstartad och fungerar bra. 

  

Medarbetare 

Nämndsmål 

 Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet. 

Kommentar 

Antalet chefer har förstärkts och det bidrar till ökad kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och 
delaktiga chefer. Detta leder till att arbetsgrupperna har blivit mindre och det ger ytterligare effekt för en ökad 
kontinuitet. 

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. Arbete har påbörjats för att ta fram uppdragsbeskrivningar inom 
först och främst chefsbefattningar, detta för att tydliggöra roller och ansvar samt ha en struktur och stödfunktion 
i sitt uppdrag. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har upprättat en handlingsplan för arbetsmiljö. Verksamheten har arbetat 
aktivt för att tillsätta på vakanta tjänster för att minska arbetsbördan, konsulter har anlitats för att avlasta i 
väntan på att de vakanta tjänsterna ska bli tillsatta. Verksamheten har därmed fått en fortsatt trend av 
sjunkande sjuktal. 

Vidare sker täta uppföljningar med de som har stressymptom, motivera till pauser i arbetet. Verka för att ge 
gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. Kickoff har genomförts under 
hösten som en del i förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens 
hälsoutvecklare. Till våren kommer några gå en utbildning via Previa för att få verktyg att hantera stressiga 
situationer på ett bra sätt. 
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Miljö- och kultur 

Nämndsmål 

 Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare. 

Kommentar 

Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Möjligheter till 
sopsortering har ökat och fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad 
användning av engångsartiklar sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar. 

Ett samarbete har påbörjats med Kalmar läns museum. Alla enhetschefer, verksamhetschef och socialchef har 
gått en heldagsutbildning inför baspersonalens utbildning som sker i januari 2018. Alla medarbetare blir då 
inbjudna till en halvdagsutbildning. Syftet med samarbetet är att personalen ska få stöd i sitt arbete med våra 
äldre gällande bemötande, aktivering, samtalsämnen och tidsresor. 

Ekonomisk analys 

Förvaltningen visar 2017 en budgetavvikelse om - 15 823 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 § 181 att anvisa 5,4 mkr från välfärdsmiljonerna till 

socialnämnden för kostnadstäckning av placeringar inom barn- och familj samt missbruk. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 177 att bevilja socialnämnden tilläggsbudget om 

1,7 mkr för höga kostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. 

Socialkontoret har under december månad flyttat till nya lokaler, vilket till stor del förklarar 

avvikelsen centralt då nya möbler samt verksamhetsanpassad utrustning köpts in. Även 

förvaltningens kostnader för system har varit högre än budgeterat. Tjänsten E-

hälsosamordnare saknar täckning i årets budget vilket också bidrar till avvikelsen. 

Inom hälso- och sjukvård har kostnader för sjukhusvistelse uppstått till följd av brist på 

särskilt boendeplatser. Underskott återfinns även på förbrukningsmaterial. Kostnader för 

hjälpmedel har bidragit till budgetavvikelse inom verksamheten (- 0,5 mkr). 

Särskilt boendes avvikelse beror på höga kostnader för fyllnad- och övertid samt sjuklön (- 

3,0 mkr) vilket är följden av sjukfrånvaro. Resultatet vägs upp av högre intäkter än 

budgeterat. Under året har verksamheten arbetat med projektet rätten till heltid. Projektet 

medför att fler får högre tjänstgöringsgrad och då finns svårigheter att bemanna då 

budgetnyckeln för särskilt boende fortfarande är oförändrad. 

Hemtjänstens avvikelse beror på höga kostnader för fyllnad- och övertid samt sjuklön (- 3,6 

mkr) vilket är följden av sjukfrånvaro. I hemtjänsten finns en resursfördelningsmodell 

framtagen. Den visar att behovet av hemtjänst har varit lägre under 2017 än vad som 

budgeterats för, vilket borde generera överskott för verksamheten. Överskott finns i 

personalbudgeten men det reduceras till följd av ovan nämnda sjukfrånvaro. Verksamheten 

har inte anpassats efter behovet i en del av områdena. 

Gruppbostäderna inom omsorgen om funktionsnedsatta har under året haft svårigheter att 

anpassa verksamheten efter behovet vilket lett till högre personalkostnader (- 5,0 mkr). Hög 

sjukfrånvaro har bidragit till höga timvikariekostnader samt att ordinarie personal arbetat 

fyllnad- och övertid i de fall det inte funnits vikarier att tillgå. Ett assistansärende som tidigare 

finansierats av Försäkringskassan fick under året avslag vilket medför en högre kostnad för 

kommunen då ersättning uteblir. Antalet externa placeringar har ökat vid ingången av året 

vilket medför en högre kostnad (- 1,3 mkr). 

Individ- och familjeomsorgens avvikelse härleds till fler placeringar än budgeterat (- 12,9 

mkr). Kommunen har inte kunnat erbjuda familjehemsplaceringar i egen regi. Individerna har 

placerats i konsulentstötta familjehem vilket är ett mer kostsamt alternativ. Även antalet 

placeringar inom missbruksvård har ökat under året vilket också skapar underskott inom 
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verksamheten. Då det varit flera vakanser på socialsekreterartjänster har konsulter anlitats för 

att kunna bedriva verksamheten vilket har varit en kostsam lösning. De vakanser som funnits 

under året reducerar verksamhetens totala budgetavvikelse. 

Kostnaden för försörjningsstöd har varit betydligt högre under året än tidigare år, detta 

förklaras av att många nyanlända går ur etableringen utan möjlighet att komma ut på 

arbetsmarknaden och/eller fortsätta med utbildning. Prognosen visar fortsatt höga nivåer 

under närmsta åren. 

Verksamheten för ensamkommande barn och unga finansieras inte av kommunala medel utan 

avvikelsen som uppvisas efter 2017 avser den fordran som kommunen har mot 

Migrationsverket. Verksamheten har under året anpassats efter det sjunkande antal barn och 

unga inom verksamheten. 

Året i siffror (tkr) 

Verksamhet Budget 2017 Utfall Avvikelse 

Centralt 15 895 17 875 - 1 980 

Bemanningsenheten 2 259 2 303 - 44 

Hälso- och sjukvård 23 337 24 015 - 678 

Särskilt boende 74 372 76 297 - 1 925 

Ordinärt boende 74 325 75 530 - 1 205 

Omsorgen om 
funktionsnedsatta 

60 486 68 844 - 8 432 

Individ- och 
familjeomsorg 

21 821 32 747 - 10 926 

Ensamkommande barn 
och unga 

0 - 9 392 9 392 

Projekt 0 25 - 25 

Total 272 496 288 244 - 15 823 

Framtid 

 Socialförvaltningen ska vara en framtida arbetsgivare som är välkomnande, attraktiv 

och utvecklingsfokuserad. Det sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och 

arbetsglädje för friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad 

är viktigt. Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad 

tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet 

delade turer fortsätter under 2018. 

 Medarbetarna är engagerade i verksamheten. Deras kraft och engagemang är 

framtidens viktigaste resurs. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny 

kunskap och mer stöd för att leda verksamheterna framöver. Återkoppling av resultat 

efterfrågas i större utsträckning och kvalitetsledning ger systematisk uppföljning, 

analys och utveckling. 

 Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården tillsammans 

med hälsocentralen och landstingsdriven primärvård, går in ett mer aktivt läge 2018. 

Arbetet med att ständigt utveckla och förbättra samarbetet i hemsjukvården blir än mer 

angeläget inför framtidens utmaningar, som dels handlar om ökat antal äldre men 

också om den nya lagen, Lagen om effektiv utskrivning från sluten vård. Den nya 

lagen ställer ännu högre krav på samverkan, god framförhållning och planering av 

vården kring patienten. 
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 Utvecklingen inom e-Hälsa innebär att socialförvaltningen måste påvisa vikten av och 

medverka till att alla invånare har en god tillgång till internet. De tjänster som kan bli 

aktuella i framtiden förutsätter välfungerande IT-nät. E-Hälsa och teknik i människans 

tjänst, kommer i framtiden att vara mer utvecklat i vår kommun. Mobilitet i hemtjänst 

och hemsjukvård utvecklas vidare. Utökning av digitala lås kommer att ske under 

2018. Tillsynsbesök via webkamera kommer att erbjudas brukare under den närmaste 

tiden, en av flera tjänster som sannolikt behövs inom framtidens socialtjänst. 

 Integration av asylsökande, kommunplacerade och nyanlända svenskar är en 

kommunal angelägenhet. Det är nya medborgare som vi ser som en tillgång. Viktigt 

att samarbeta i kommunen och arbeta för en bra integration för de nya medborgarna 

oavsett bakgrund. Inom socialtjänsten är det sannolikt att bland de nya svenskarna 

kommer förvaltningen att rekrytera framtida medarbetare inom bland annat vård och 

omsorg. Samarbete med integrationssamordnare, arbetsförmedling och övriga aktörer 

behöver förbättras. Frågeställningarna framöver rör både hur vi ska bedriva HVB 

respektive stödboende och hur de nya ersättningsreglerna kommer att påverka 

verksamheten. Ersättningsnivåerna blir betydligt lägre, boendeformer förändras och 

ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat antal beslut om uppskrivning av ålder samt 

familjeåterföring som leder till att utskrivning ur vårdkedjan sker och fortsättningsvis 

förväntas ske från Migrationsverket under 2018. De unga som får PUT, permanent 

uppehållstillstånd, ska ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett bra sätt i det 

svenska samhället. 

 Utmaningen för Individ- och Familjeomsorgen är personalförsörjningen och att 

behålla kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade 

utredningar och behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även 

kunna minska kostnaderna för placeringarna. 
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Bilaga 3 - Utbildningsnämnden 

Nämnden i korthet 

Rambudget 2017 173 839 tkr 

Budgetavvikelse 2017 -8 864 tkr 

Ordförande Lennart Andersson (S) 

Förvaltningschef Helena Svensson 

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år), 

skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola och 

bibliotek. Lennart Andersson (S) är utbildningsnämndens ordförande och Helena Svensson är 

förvaltningschef. 

Viktiga händelser under året 

I Borgholms kommun minskade antalet asylsökande barn och elever snabbt i början av året, 

vilket medförde ett minskat behov av utbildning. Samtidigt har antalet barn/elever med annat 

modersmål i den ordinarie verksamheten ökat, vilket ökar behovet av studiehandledning, 

svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och extra anpassningar. Skolverket har 

satsat på Borgholms kommuns projekt Lotsen, som inneburit att utbildningsförvaltningen 

kunnat genomföra flera utbildningssatsningar kopplat till nyanländas lärande. 

En ny ledarorganisation infördes i augusti med en utökning på 1,7 chefstjänster. Ledarna är nu 

organiserade i fyra team, tre geografiska områden med förskola och grundskola samt ett 

kulturteam med bibliotek och kulturskola. Ny förvaltningschef tillträdde i april. 

En ny budgetfördelningsmodell har arbetats fram under hösten 2017, som tas i bruk från 

2018. Modellen bygger på att anpassa budgeten till både de barn och elever som går i 

kommunens verksamheter och de som valt annan huvudman. 

I Öppna Jämförelser Grundskola 2017 som SKL presenterade under hösten, hamnade 

Borgholm på andra plats i riket. Borgholm lyftes fram i SKL:s rapport eftersom vi sticker ut 

från riket med goda resultat bland pojkar, högre resultat än förväntat i förhållande till 

socioekonomiska förutsättningar och en ökande andel elever som blir behöriga till gymnasiet. 

 

Nämndsmål 

Medborgare 

Nämndsmål 

 Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter. 

Kommentar 

Tryggheten i våra verksamheter är grundläggande. För att skapa ett gott klimat för lärande och utveckling är 
tryggheten en bas. Elevenkäten görs på vårterminen och i årets elevenkäter kan vi se att tryggheten minskat 
något jämfört med 2016, från 94% till 88%. 

Detta kan bero på att klasserna var mer rörliga under läsåret 17/18 i och med att elever börjat och slutat i hög 
grad på grund av asylsökande som tillkommit och sedan i många fall försvunnit från grupperna. Ombyggnation 
av skolgårdarna på flera enheter, och därmed avsaknad av lekredskap, ses också som en bidragande orsak till 
ökad otrygghet under raster. 

För att öka tryggheten jobbar F-5-skolorna med att fritidspedagogerna ordnar organiserade aktiviteter på 
raster, för att fånga upp de barn som behöver stöd i att hitta sysselsättning och kamrater i den fria leken. 
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Nämndsmål 

Ombyggnationen av skolgårdar är nu slutförd och innebär att det finns ett större utbud av aktiviteter på raster. 

Föräldrar i förskolan anser att deras barn är trygga i stor utsträckning (97%) 

 Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande. 

Kommentar 

Stora satsningar på IT har gjorts under flera år. Arbetssättet blir mer och mer inarbetat men det finns 
fortfarande områden att utveckla, t.ex. att leda digitaliseringen och att implementera programmering i de nya 
kursplanerna. 

Skolledarna gör en bedömning i SKL:s verktyg LIKA, som är ett utvärderingsverktyg vad gäller IT. Verktyget 
bygger på självskattning inom olika områden och graderingen är femskalig och går från ej planerad till 
uppnådd. Medelvärdet för kommunens förskolor och skolor i LIKA-skattningen är fyra på den femgradiga 
skalan. 

Ekonomi 

Nämndsmål 

 Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar. 

Kommentar 

Under hösten 2017 har en ny resursfördelningsmodell arbetats fram, som bygger på alla folkbokförda 
barn/elever i kommunen. På så sätt ska nämnden budgetera rätt för de barn/elever som finns hos annan 
huvudman. Ett tilläggsbelopp finns avsatt i 2018 års budget för barn med extraordinära behov av stöd. 

Under 2017 lades en skuggbudget som cheferna jobbade med under hösten, för att vara bättre förberedda 
inför budgetarbetet 2018. De neddragningar som gick att verkställa redan vid halvårsskiftet genomfördes. 

Samarbete med personalavdelningen har gett en starkare koppling mellan ekonomi och personal i 
budgetarbetet. På så sätt har förvaltningen haft en beredskap för övertaligheter och vakanser, som snabbt har 
kunnat hanteras inför 2018. 

Trots ett bra arbete för att utveckla arbetet med budget gjorde utbildningsnämnden ett underskott under 2017. 
Målet budget i balans är alltså inte uppfyllt, men målet att förbättra så att budget i balans kan uppnås 2018 är 
uppfyllt. 

Företagande 

Nämndsmål 

 Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad. 

Kommentar 

Behörighet till gymnasiet har forskning visat som den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska nå 
arbetsmarknaden. För att stå sig väl på arbetsmarknaden behövs också gymnasieutbildning. Arbetet för att nå 
detta mål genomsyrar all verksamhet, från förskola till skola och även bibliotek och kulturskola. Med 
gemensamma krafter kan vi hitta vägar till barnens lärande som gör att våra elever får slutbetyg i årskurs 9. 

2016 hade Borgholms årskurs nior en mycket god måluppfyllelse och kommunen hamnade på 8:e plats bland 
Sveriges 290 kommuner. 2017 års resultat vad gäller betyg är något lägre, men i jämförelsen nationellt klättrar 
Borgholm till 2:a plats på SKL:s Öppna Jämförelser Grundskola. I Kalmar län har vi högst ranking totalt, men 
Mörbylånga kommun ligger som nr 1 vad gäller andelen behöriga till gymnasiet. 

Det som sticker ut i Borgholm i SKL:s Öppna Jämförelser är att fler elever var behöriga till gymnasiet 2017 än 
2016, att pojkarnas resultat är bättre än flickornas och att kommunen får bättre resultat än förväntat när man 
tittar på socioekonomiska faktorer. 

 Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt. 

Kommentar 

Arbetet med att synliggöra och tydliggöra information på hemsidan har gjort att medborgarna nu enklare kan 
hitta information. 

Inom barnomsorgen och kulturskolan har vi infört digital anmälan och schemaläggning som gör det enkelt för 
medborgarna att anmäla sig och förenklar för administrationen att hantera anmälningar och schema på ett 
korrekt sätt. 

Inom förskolan har på försök införts en förskoleapp där vårdnadshavarna kan ta del av information om sitt barn 
och förskolans verksamhet. Försöket ska utvärderas under läsåret 2017/18. 
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Nämndsmål 

För den interna informationen startades en informationsblogg i augusti. Tanken är att förvaltningsövergripande 
information ska läggas ut här, istället för att mejlas till alla medarbetare. På detta sätt kan man söka äldre 
information utan att behöva arkivera den själv i mejlsystemet. Informationen blir också mer lättillgänglig och 
överblickbar. 

Medarbetare 

Nämndsmål 

 Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling. 

Kommentar 

I oktober/november 2017 gjordes en mindre medarbetarenkät. Svarsfrekvensen i utbildningsförvaltningen var 
lägre än de två enkäter som gjordes 2016 (53 % jämfört med 74 % på den ena enkäten och 62 % på den 
andra). Resultatet var på flera punkter bättre. 

Arbetsbelastningsenkäten som gjordes 2016 visade att medarbetarna i utbildningsförvaltningen hade en relativt 
hög arbetsbelastning och framför allt ledarnas arbetsmiljö bedömdes kunna ge upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning. För att förebygga detta gjordes en handlingsplan som innehöll följande punkter 

- Utökning av ledarorganisationen till läsåret 2017/18 för att minska antalet medarbetare per chef. 

- Skapa fyra ledarteam för att cheferna ska kunna stötta varandra och öka samarbete. 

- Handledning till förvaltningens chefer 

Handlingsplanen påbörjades hösten 2017. Positiva effekter av detta har redan visat sig i medarbetarenkäten 
från oktober/november 2017. De frågor som förbättrats mest handlar om mål och återkoppling från chefen. 
Dessutom har andelen som uppger att Borgholms kommun är en bra arbetsgivare ökat markant från 35% till 
53%. 

Miljö- och kultur 

Nämndsmål 

 Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och 
kulturvärden. 

Kommentar 

Kulturskolan har ökat sin verksamhet både vad gäller antalet deltagare och vad gäller verksamheter. Inför 
hösten 2017 har fler barn än någonsin sökt till Kulturskolan och det är nu kö på ca 50 barn som inte får plats 
inom ramen för dagens organisation. Antalet elevplatser på Kulturskolan har ökat med 40-50 elevplatser per år 
de senaste 3 åren. 2017 var det totalt 301 elever som deltog i Kulturskolans undervisning, skolans kapacitet är 
idag ca 250 elever samtidigt. 

Biblioteket har minskat antalet fysiska besök på huvudbiblioteket i Borgholm. 2016 var det fler besök än 2015, 
men 2017 har det minskat med 7 % jämfört med 2016. Samtidigt ökar den digitala utlåningen. E-lån har ökat 
med 20 % mellan 2016 och 2017. 

Tillgängligheten för skolbiblioteken på Åkerboskolan och Slottsskolan har ökat. Runstens bibliotek bytte lokaler 
i november och flyttade in i förskolans lokaler, vilket innebär nya och goda möjligheter till samarbete mellan 
verksamheterna. Detta kommer att gynna barnens läs- och skrivutveckling på sikt och är ett nytt koncept som 
kan komma att utvecklas även i andra delar av kommunen. Runstens bibliotek har sedan invigningen av de 
nya lokalerna ökat antalet besökare markant. 

Förskola, förskoleklass och grundskola genomför verksamhet i enighet med Kulturgarantin. 

Måluppfyllelse verksamhet 

Ekonomisk analys 

Förvaltningen uppvisar 2017 en budgetavvikelse med -8 864 tkr. Varav flyktingprojektet 

uppvisar en avvikelse med -977 tkr. Under året har kommunfullmäktige beslutat en 

tilläggsbudget till utbildningsnämndens ram om 2,9 mkr för att täcka minskad ersättning från 

Migrationsverket. 

Den främsta orsaken till underskottet centralt är höga kostnader för interkommunal ersättning 
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som visar en negativ budgetavvikelse om 8 244 tkr. Interkommunal ersättning och bidrag till 

enskild verksamhet bygger på lagstiftningen om bidrag på lika villkor, vilket innebär att 

kommunens ersättningar till annan huvudman som tar emot barn och elever som är 

folkbokförda i kommunen ska motsvara den kostnad som kommunen själv har för 

barnet/eleven. 

Utbildningsnämnden beslutade under hösten att anpassa verksamheten för att inför budgetåret 

2018 uppnå en budget i balans samt under 2017 göra de besparingar som går att genomföra 

utan betydande kvalitetsförsämringar. Central barnomsorg, Slottsskolan och södra 

rektorsområdet redovisar lägre personalkostnader och bidrar till att reducera den negativa 

budgetavvikelsen. Minskat behov av särskolan i Köpingsvik bidrog också till lägre 

personalkostnader under hösten. 

I slutet av 2016 och början av 2017 stängdes de flesta asylboenden vilket medförde att 

ersättning från Migrationsverket blev lägre än förväntat. Anpassning efter den lägre nivån 

påbörjades under året men hann inte få full effekt vilket bidrog till den negativa 

budgetavvikelsen inom flyktingprojektet. 

Året i siffror (tkr) 

Verksamhet Budget 2017 Utfall Avvikelse 

Centralt 47 092 56 056 -8 964 

Norra rektorsområdet 21 859 22 922 -1 064 

Köpingsvik 17 289 17 144 145 

Central barnomsorg 11 210 11 048 162 

Viktoria 17 123 17 384 -261 

Södra rektorsområdet 26 645 25 322 1 323 

Slottsskolan 24 022 23 335 687 

Kulturskolan 2 060 2 103 -43 

Biblioteket 6 540 6 553 -13 

Flyktingprojekt 0 977 -977 

Projekt 0 -142 142 

Totalt 173 839 182 703 -8 864 

Framtid 

Under läsåret 2016/17 har antalet elever med annat modersmål ökat och ligger nu på drygt 

100 elever i grundskolan och ca 30 barn i förskolan. Dessa elever är inte asylsökande utan har 

uppehållstillstånd och finns kvar i våra verksamheter på lång sikt. Skolverkets definition på 

nyanländ är barn/elever som varit i Sverige i mindre än 4 år. Dessa elever har rätt till 

studiehandledning om behov finns. Alla elever med annat modersmål har också rätt till 

modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Detta ställer delvis nya 

krav på verksamheten vad gäller kompetens och för med sig ökade kostnader. För att möta 

dessa behov inrättades under 2016 ett kompetenscentrum för nyanlända, Lotsen. Lotsen 

hjälper förskolor och skolor med kompetensutveckling kring flerspråkighet, vilket kommer att 

vara avgörande för de flerspråkiga elevernas kunskapsutveckling under lång tid framöver. 

Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är att 

det fortsätter att minska om inte inflyttning sker. Dessutom väljer runt 10 % av kommunens 

elever att gå i skola i annan kommun. Detta gör att det i våra mindre skolor kan bli svårt att få 

hela klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig lärarpersonal. 
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Samtidigt har timplanen ökat i matematik vilket gör att behovet av lärare ökat. Rekrytering av 

pedagoger i både förskola och grundskola är ett strategiskt viktigt område, vilket gör det 

viktigt att satsa på arbetsmiljö för både personal och rektorer. 

Flera olika lokalprojekt ligger inom utbildningsnämndens område den närmaste tiden. 

Kulturskolan ska flytta till Kronomagasinet under våren 2018. Flera förskolor behöver 

åtgärdas utifrån skyddsronder som är gjorda, mest akut är det på Skogsbrynets förskola. 

Åkerboskolan ska också renoveras eller byggas om framöver. Att renovera lokaler är 

långsamma och kostsamma projekt, men miljön i förskola/skola är ett viktigt pedagogiskt 

verktyg för att skapa goda lärprocesser, som vi hoppas att kunna utveckla i Borgholms 

kommun. En tydligare process där utbildningsnämnden och förvaltningen på ett tidigt stadium 

blir delaktiga i lokalprojekt behöver utvecklas. Lokalprojekten behöver få ett mer strategiskt 

perspektiv med utgångspunkt i den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. 
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Bilaga 4 - Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden i korthet 

Rambudget 2017 14 034 tkr (Bostadanpassning 1 505 tkr) 

Budgetavvikelse 2017 +595 tkr (Bostadanpassning +161 tkr) 

Ordförande Lennart Bohlin 

Förvaltningschef Linda Hedlund 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom samhällsplanering, 

byggande, miljö- och hälsoskydd inklusive livsmedelstillsyn och serveringstillstånd, 

naturvårdsfrågor och bostadsanpassningsbidrag. Samhällsbyggnadsnämnden är 

myndighetsnämnd inom samma områden och svarar för tillsyn och kontroll av ca 1200 

verksamheter inom kommunen, bland annat många kommunala verksamheter som skolor, 

förskolor, äldreboenden, särskilda boenden, fastigheter, storkök, vattenverk, reningsverk och 

avfallsanläggningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering, va-planering, bygglov, 

bostadsanpassning, energi- och klimatrådgivning, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn, 

serveringstillstånd inklusive tobak och läkemedel, strandskydd, natur- och kulturmiljö. 

Kommunstyrelsen ansvarar för viss samhällsbyggnadsverksamhet som utförs av 

samhällsbyggnadsförvaltningen; översiktsplanering, kart- och GIS, regional trafikplanering, 

Servicecenter inklusive viss kommuninformation. 

Verksamheten syftar till att tillgodose medborgarnas behov genom att ge förutsättningar för 

hållbar utveckling, ge god service och information och därmed skapa goda förutsättningar för 

utveckling och att leva och bo i Borgholms kommun. 

Viktiga händelser under året 

  Ny organisation med två enheter med enhetschefer för att möjliggöra bättre stöd till 

medarbetarna. 

  Satsning på att rekrytera nyckeltjänster så att förvaltningens samtliga tjänster är 

bemannade. 

  Utveckling av administrationen för effektivare arbetssätt och bättre service både till 

handläggare och medborgare/företagare. 

Nämndsmål 

Medborgare 

Nämndsmål 

 Skapa förutsättningar för hög tillgänglighet, bra service och ett gott bemötande 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Ett gott bemötande prioriterar nämnden högst vilket kan härledas till god service. Hög tillgänglighet är inte alltid 
möjlig att uppnå, utan det strävas efter en ökad tydlighet, så att det klart ska framgå när t.ex. aktuell 
handläggare kommer att vara anträffbar. 

Kontinuerligt förbättringsarbete sker. Hittills i år har det bland annat arbetat för en bättre telefonkultur, och 
framsteg har skett. Det har även funnits en arbetsdag med nämnden och personalen för att öka förståelsen 
mellan varandra för att hitta bättre arbetssätt. 



Kommunens räkenskaper 

Kommunfullmäktige 

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

Årsredovisning 2017 

Borgholms Kommun  72 

 

Nämndsmål 

Målet är delvis uppnått eftersom förvaltningen anser att det finns utrymme för ständig förbättring. Samtidigt 
anser förvaltningen att förbättringsåtgärder sker. Förvaltningen har fått positiva kommentarer om bland annat 
gott bemötande. Kritik har uppstått på särskilda ärenden som är väldigt komplicerade. Kritiken som har uppstått 
kan ibland inte härledas till förvaltningen. 

 I all verksamhet gäller likabehandling avseende bland annat kön, ålder och etnisk bakgrund 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Förvaltningen ser inga indikationer att målet inte uppfylls. Likabehandling är en självklarhet i allt 
myndighetsarbete. 

 Förtydliga och förenkla för medborgarna att använda förvaltningens olika tjänster på bästa sätt 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Målet är delvis uppnått eftersom förvaltningen anser att det finns utrymme för ständig förbättring. Förvaltningen 
anser att det finns möjligheter till flera och enkla digitala tjänster. Förvaltningen har som ambition att ärenden 
kan följas digitalt. Detta skulle skapa en effektivare arbetsplats. Förbättringsarbete sker inom området men går 
långsamt framåt eftersom det saknas särskilda resurser för utvecklingsarbete. 

Ekonomi 

Nämndsmål 

 Klara av budgetmålen och sträva mot ökad självfinansiering 

Kommentar 

Förvaltningens resultat följer i stort sett budget. Intäkterna ligger på förväntad nivå. Däremot minskar 
självfinansieringsgraden. Detta beror på minskad volym av externa projekt. Självfinansieringsgraden beräknas 
på hela förvaltningens omsättning, och därför får minskad projektvolym denna effekt. Det finns inga skäl att 
anta att självfinansieringsgraden för de intäktsfinansierade verksamheterna som t.ex bygglov och tillsyn har 
sjunkit. 

 Använda de resurser som finns effektivt för att ge maximal service till kommuninvånarna 

Kommentar 

Under året har mycket arbetet lagts på att effektivisera främst administrationen, och att öka det administrativa 
stödet till tillsynen. Ytterligare effektiviseringsarbete, främst i form av ökad digitalisering, ligger framför oss. 

Företagande 

Nämndsmål 

 Ge företagare bättre service genom ökad tydlighet 

Kommentar 

God service till företagare är prioriterat, och ett nytt arbetssätt med "en-väg-in" för att lotsa företagare rätt och 
ge samlad service inom olika områden har börjat testas. Projektet "förenkla helt enkelt" som kommer att 
genomföras 2018 syftar också till bättre service för företagare. 

 Arbeta för ett konstruktivt bemötande av företagare 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Ytterligare ett mål med ständig förbättringspotential. Förvaltningen arbetar för ett konstruktiv bemötande av alla 
parter, företagare och övriga kommuninnevånare/kunder. 

Att underlätta för företagare är ett viktigt politiskt mål och förvaltningen gör sitt yttersta efter förutsättningar. 
Förvaltningen strävar efter smidighet utan att åsidosätta de lagar och regelverk som finns för att utöva tillsyn. 
Dialogen om bemötande är ständigt öppen på förvaltningen. 
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Medarbetare 

Nämndsmål 

 Kontinuerligt följa upp arbetsfördelning, arbetsbelastning och arbetsmiljö och åtgärda efter behov 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Arbetsbelastningen är hög, och med den typ av arbete som förvaltningen huvudsakligen utför så kommer det 
att förbli så. Genomförda organisationsförändringar med flera chefer gör att medarbetare har lättare att få stöd 
och hjälp med prioriteringar. En bättre bemanningsfördelning gör att arbetet flyter på bättre än tidigare. För 
närvarande är i stort alla tillgängliga tjänster tillsatta. 

Ett fortsatt mycket högt sjuktal ger anledning till stor oro. Ett skäl är att andelen personer med en lång 
sjukskrivningshistorik är hög på förvaltningen. Det är långtidssjukskrivningarna som orsakar sjuktalet. Några av 
långtidssjukskrivningarna är arbetsrelaterade. 

Förvaltningen har förtätat kontoren för att få plats. Förändringen kräver att det måste följas upp noga för 
långsiktig hållbarhet. En förhoppning är att någon arbetsgrupp kan flytta ut från Stadshuset i närtid. 

Miljö- och kultur 

Nämndsmål 

 I myndighetsutövning göra avvägningar som uppfyller kommunfullmäktiges mål inom ramen för gällande 
lagstiftning 

Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Förvaltningen bedömer att avvägningar mellan olika målformuleringar och lagstiftning har lyckats. En tätare 
diskussion mellan nämnden och tjänstemännen har bidragit till detta. 

Ekonomisk analys 

Förvaltningen uppvisar 2017 en budgetavvikelse om +595 tkr. 

Den positiva avvikelsen förklaras av att planavdelningen under året effektiviserat 

handläggningen av ärenden vilket lett till högre intäkter än budgeterat. Under 2017 

tilläggsbudeterades kostnader för konsulter inom planavdelningen. Detta samt att tjänsten 

planarkitekt varit vakant större delen av året förklarar avdelningens positiva avvikelse. 

Inom servicecenter ligger kostnaden för den kommunala telefonin. Under 2017 

omförhandlades avtalet med leverantören vilket lett till betydligt lägre kostnad, något som 

förklarar avdelningens positiva avvikelse. 

Under början av året fanns vakanta tjänster inom Miljö-och hälsoskydd, något som inneburit 

lägre intäkter än budgeterat då bemanningen inte varit fulltalig. Dock reduceras de lägre 

intäkterna av vakanserna men inte fullt ut för att ge en budget i balans. Även hög omsättning 

på personal med många nyanställningar både under 2016 och 2017 bidrar till de lägre 

intäkterna. Under året har inventeringen av avlopp inte löpt på i den takt som förutsågs vilket 

lett till färre ärenden och minskade intäkter. 

Detaljplan Rälla och detaljplan Östra Stora Rör visar en negativ avvikelse för året, denna 

avvikelse härrörs till projektering- och utredningskostnader. 

Bostadsanpassningen uppvisar 2017 en avvikelse om +161 tkr. Avvikelsen härrörs till något 

lägre kostnader för bostadsanpassningsuppdrag än budgeterat. 
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Året i siffror (tkr) 

Verksamhet Budget 2017 Utfall Avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd 527 595 - 68 

Administration 4 525 4 407 119 

Servicecenter 2 085 1 783 302 

Kontorsservice 941 927 14 

Bygg -1 190 -1 790 601 

Plan 3 463 3 159 304 

Miljö- och hälsoskydd 3 683 4 185 - 502 

Projekt 0 175 - 175 

Total 14 034 13 439 595 

Bostadsanpassning 1 505 1 344 161 

Framtid 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att effektivisera och höja servicenivån. Under 

2018 görs dessutom den kommunövergripande satsningen Förenkla helt enkelt som särskilt 

syftar till att utveckla förvaltningens bemötande av företagare. 

Fortsatt utveckling av administrativa rutiner och stödfunktioner sker för att nå ett bättre 

resultat. Viktigt är att löpande utvärdera genomförda förändringar, såväl vad gäller utfört 

arbete som handläggningstider och kundnöjdhet som internt, dvs. arbetsklimat och nöjdhet 

hos medarbetarna. 

Sjuktalen har minskat något, men fortfarande måste ett viktigt fokusområde vara att utveckla 

och effektivisera arbetet för att förbättra arbetsklimatet. 
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Bilaga 5 - Överförmyndare 

Nämnden i korthet 

Rambudget 2017 860 tkr 

Budgetavvikelse 2017 -1 313 tkr 

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn 

överförmyndare, förvaltare och gode män. Verksamheten för överförmyndare har från och 

med 2016 flyttat till Kalmar kommun och bildat gemensam tjänsteorganisation mellan 

Kalmar, Borgholm och Mörbylånga. 

Viktiga händelser under året 

 Utbildning i uppdraget som god man till ensamkommande barn och information om 

nya arvodesregler genomfördes i Färjestaden och i Kalmar. 

 Antalet ensamkommande barn har minskat under året. 

 Sammanlagt har 9 utbildningar/träffar med gode män genomförts under året. Sist ut 

var inspirationskväll för gode män/förvaltare i december. 

 Under hösten genomfördes revision av PWC på uppdrag av de förtroendevalda 

revisorerna i Mörbylånga- och Borgholms kommun. 

Ekonomisk analys 

Överförmyndaren redovisar en budgetavvikelse på -1 309 tkr. Den främsta orsaken till 

underskottet är högre kostnader för arvoden än budgeterat där en del avser kostnad för gode 

män till ensamkommande barn. Återsökning hos migrationsverket har gjorts ingår i resultatet 

men har bokats upp enligt försiktighetsprincipen. Kostnaden till Kalmar kommun har även 

varit något högre än budgeterat. 

Året i siffror (tkr) 

Verksamhet Budget 2017 Utfall Avvikelse 

Överförmyndare 860 2 169 -1 313 

 

Framtid 

 En förstudie pågår för att eventuellt bilda en gemensam överförmyndarnämnd mellan 

kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga. 

 Under hösten har det beslutats att byta stödsystem från Periobon AB till Explizit. 

Under januari månad kommer införandet av Explizit, Wärna att ske. 

 Från och med januari 2018 kommer överförmyndarverksamheten inte kunna återsöka 

kostnad för god man hos Migrationsverket. 

 

 

 

 


