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1 Inledning 

1.1 Så här läser du vår årsredovisning 

Årsredovisningen sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker, 

kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och 

ekonomi. Årsbokslutet är indelat i fyra kapitel. 

Kapitel 1 – Introduktion och inledning 

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

organisation. Här redovisas också några av årets viktigaste händelser. 

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse 

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande 

uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell samt de 

övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat presenteras. Efter det 

följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med en avstämning av de 
finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys. 

Kapitel 3 – Kommunens verksamheter 

Under kapitel tre återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika 
verksamheter under 2019. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga: 

kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden samt överförmyndare. 

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

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

innehåller en tabell där året i siffror redovisas. 

Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper 

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper. 

Bilagor innehållande nämndernas årsredovisningar.  

1.2 Fem år i sammandrag 

  

  2019 2018 2017 2016 2015 

Antal kommuninvånare 1 nov 10 845 10 890 10 859 10 860 10 658 

Flyttnetto 59 83 18 335 61 

Födelsenetto -34 -68 -93 -88 -76 

      

Kommunen      

Skatte- och utjämningsbidrag 
(mkr) 676 665 650 651 587 

Nettokostnader i % av skatter 
och bidrag 101% 97% 98% 90% 95% 

Nettokostnader tkr/inv 63  60 59 54 52 

Finansnetto (mkr) -0,6 5,2 0,4 0,7 2,1 

Årets resultat (mkr) -12 18 12 67 29 

Eget kapital (mkr) 251 263 251 239 167 
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  2019 2018 2017 2016 2015 

Eget kapital tkr/inv 23 24 23 22 16 

Totala skulder (mkr) 384 394 384 378 432 

varav långfristiga (mkr) 264 264 263 261 271 

Skuld per invånare (tkr) 35 36 35 35 40 

Likvida medel (mkr) 22 78 69 59 109 

Soliditet 38% 39% 38% 38% 27% 

Antal tillsvidareanställda 901 908 927 876 833 

Antal årsarbetare inkl visstid o 
timanställda 882 896 907 866 813 

Löner och ersättningar (mkr) 488 482 473 448 398 

      

Nämndernas utfall mot budget 
(tkr)      

Socialnämnden -17 695 -12 269 -15 823 1 049 -320 

Utbildningsnämnden -1 828 1 986 -8 864 1 029 1 954 

Kommunstyrelsen -1 971 1 396 2 950 33 765 836 

Borgholms Slott 3 022 2 177 1 762 773 33 

Miljö- och byggnadsnämnden -84 -911 595 2 202 -552 

Bostadsanpassning  -120 161 -1 205 -49 

Revision 4 165 0 0 2 

Överförmyndare -233 -699 -1 309 -803 -8 

Allmänna val 69 -80 -4 0 -18 

 -18 715 -8 356 -20 532 36 810 1 877 

      

Kommunkoncernen      

Årets resultat (mkr) 1 31 22 86 36 

Eget kapital (mkr) 367 366 341 325 236 

Soliditet i % 24% 25% 23 % 23% 18% 

      

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

varav      

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

Region Kalmar 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37 

Begravningsavgift 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Medlemsavgift i Svenska 
Kyrkan 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 
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1.3 Kommunalrådet har ordet 

2019- ett år med rekordinvesteringar 

2019 visar vi ett underskotts resultat i jämförelse med tidigare års överskott främst på 

grund av att vi valt att skriva av en gammal fordran på Migrationsverket på ca 13 mkr 
samt nedskrivning av hela värdet på den nedbrunna delen av Åkerboskolan, 9 mkr. Årets 

resultat innebär ett underskott på -12 mkr, vilket motsvarar -1,8 procent av 

skatteintäkter/bidrag. 

Under 2019 har kommunen investerat mer än någonsin, 80 mkr har vi investerat utan att 
ta upp några lån! Vi har fortsatt investera i våra verksamhetslokaler till gagn för såväl 

personalens arbetsmiljö som för våra medborgare. Som exempel kan nämnas den fortsatta 

upprustningen av Ekbacka där bland annat daglig verksamhet flyttat in i nya lokaler, 
renoveringen av Näktergalen i Runsten för korttidsboende och nya Skogsbrynets förskola. 

Vi har också påbörjat planeringen av 80 nya platser för särskilt boende på 

Ekbackaområdet. 

Vi har dessutom för första gången på drygt 30 år byggt hyresrätter. 10 lägenheter stod 

inflyttningsklara efter sommaren i Rälla. Det pågår en stor satsning på utbyggnaden av 

Byxelkroks hamn och upprustningen av yttre hamnen i Borgholm. I Stora Rör har nya 

”Kalles brygga” kommit på plats. Vår satsning på lekplatser fortsätter och under året har 
nya lekplatser i Bäckmanska parken och Löttorp invigts till glädje för våra yngsta. Vid 

Sjöstugan byggdes strax före högsommaren en permanent brygga och på Sjötorget 

färdigställdes en ny offentlig toalett. 

Våra satsningar möjliggör också att besöksnäringen utvecklas ytterligare. Vi är redan idag 

en väldigt attraktiv destination. Ett kvitto på detta är utvecklingen av antalet registrerade 

gästnätter på Öland som nu ökat till ca 1,4 miljoner. Att vi är det bästa resmålet visar 

mätningen ”semestra i Sverige”, där vi hamnar i topp, i fem kategorier. 

Vi är inte bara solens och vindarnas ö utan musikens ö där konserter har avlöst varandra 

hela sommaren och mycket tack vare vårt näringsliv. Borgholms slott har besökts av 

110 000 besökare. Nu siktar vi vidare på att utveckla slottet och dess verksamhet utifrån 
den nya utvecklingsplanen tillsammans med Statens Fastighetsverk - ”mot nya höjder”. 

En satsning som vi är särskilt nöjda med, är att vi bjöd våra ungdomar på avgiftsfritt 

sommarkort. Det användes flitigt för att åka till sommarjobb, kompisar och för att njuta 
av sin ledighet. Våra satsningar ger resultat! 

Våra verksamheter fortsätter också att leverera bra kvalitet. Vi är återigen den bästa 

skolkommunen i länet och tillhör det absoluta toppskiktet i landet enligt Lärarförbundets 

rankning. Vår omsorg om de svagaste är i toppklass vilket vi ser i mätningarna av nöjdhet 
hos omsorgstagarna inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta. 

Vi ska också glädjas åt förbättringarna som SCB:s undersökning visar när våra 

medborgare bedömer tre olika index: nöjd medborgarindex, nöjd regionindex och nöjd 
inflytandeindex. Fler och fler rekommenderar vår kommun som bosättningsort. Vi jobbar 

för fullt med att ge fler möjlighet att leva, bo och verka i vår kommun. Våra planer för 

Stora Rör där vi möjliggör för över 100 byggrätter och för nya verksamheter i Rosenfors 

har högsta prioritet räknar vi med att anta under 2020. 

Extra stolta är vi alla över den kraftsamling och den gemenskap som visades i samband 

med branden på Åkerboskolan. Jag vill särskilt hylla all personal på skolan, 

fastighetsavdelning, vårt lokala näringsliv och alla andra inblandade som gjorde det 
möjligt att bygga upp den tillfälliga skolan på tre-fyra veckor. Under hösten har arbetet 

med att bygga en ny och modern skola påbörjats och allas vår förhoppning är att den står 

klar lagom till höstterminen 2021. 

Vårt långsiktiga arbete med att förbättra vårt näringslivsklimat fortsätter. En viktig input 
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står vårt engagerade näringslivsråd för. Deras synpunkter tillsammans med den pågående 

insatsen där vi ringer alla våra företag för att hämta in input för att förbättra 

företagsklimat kommer att ge oss förbättringsförslag. Nu måste vi alla göra vårt yttersta 
för att avancera i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. 

Borgholms kommun satsar vidare på att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter 

satsningen på heltid som norm och nu måste vi intensifiera arbetet med att ta bort delade 
turer. Kompetensförsörjning är oerhört viktig för att klara framtidens välfärd och vi ska 

kännetecknas av hög delaktighet hos våra medarbetare och med gott ledarskap. Vi måste 

arbeta vidare för att höja frisktalet bland medarbetare genom bland annat satsning på 

närvarande chefer, friskvård och hälsoinspiratörer. Våra medarbetare är vår absolut 
viktigaste resurs och nu måste vi få effekt av våra satsningar. 

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

kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera 
demografiska utmaningar framöver. Vi vet att vi har ett stort investeringsbehov under de 

kommande åren och för det är ekonomiska överskott nödvändiga. Kommande år måste vi 

arbeta ännu mer intensivt med vår ekonomi och ha en strikt budgetdisciplin. Tillsammans 
måste vi hitta effektiviseringar och ha nyfikenheten att pröva nya vägar att lösa vårt 

uppdrag. Äldreomsorgen kan fungera som föredöme för oss alla då de skärskådat sin 

verksamhet för att hålla sin tilldelade budget. 

Jag vill slutligen rikta ett stort och innerligt tack till alla invånare som medverkar till att 
utveckla kommunen och naturligtvis till kommunens medarbetare som åter igen 

genomfört ett fantastiskt arbete dygnet runt för så många. TACK! 

1.4 Kommunchefen har ordet 

Nu när vi lägger 2019 bakom oss kan vi summera alla fina prestationer under året för att 

dels effektivisera verksamheten dels för att nå många av de uppsatta målen. Ett särskilt 
tack till alla medarbetare som har gjort det möjligt att minimera underskotten i 

verksamheterna. Vårt arbete ger oss möjligheter att klara av vårt uppdrag framöver. För 

att klara nödvändiga investeringar måste vi fortsätta effektivisera vår verksamhet och 
hitta nya sätt att jobba. 

Nu har jag haft förmånen att jobba här drygt två år och jag är stolt över få göra det 

tillsammans med våra medarbetare som gör Sveriges viktigaste jobb, att leverera 
välfärdstjänster till våra medborgare. 

Borgholms skolor fortsätter att utmärka sig och är fortsatt länets bästa skolkommun på 17 

plats i riket enligt lärarförbundets undersökning. Detta ska vi alla glädjas över och är 

också viktigt när vi ska marknadsföra Borgholm som boendekommun för barnfamiljer. 

2019 var också ett år där vi kunde se hur viktigt det är att vi alla hjälps åt. Precis före 

skolstart i augusti brann Åkerboskolan ner. Något som berörde oss alla djupt inte minst 

lärare och barn i vår norra kommundel. Men tack vare att alla arbetade tillsammans, från 
kommunens alla verksamheter, kunde skolan börja i tid och inom bara några få veckor 

fanns tillfälliga lokaler på plats. Nu ska vi se till att vi får en ny permanent skola som vi 

alla kan vara stolta över kommer på plats så snart som möjligt. 

Tillsammans med Borgholms hälsocentral har socialförvaltningen fortsatt utveckla vårt 
”hemsjukhus” för att ge våra medborgare en bra och trygg vård på hemmaplan. Enligt 

våra undersökningar är 96 % nöjda med hemtjänsten och 89 % med omsorgen på våra 

särskilda boenden, vilket är oerhört glädjande. Invånarna känner sig också trygga här, 
återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Detta är 

ytterligare anledningar till att vilja bo och leva i vår kommun. 

Under hösten har vi bland annat påbörjat att planera både nytt särskilt boende och LSS-
boende vilket är högt efterfrågat då nuvarande lokaler är gamla och inte alltid 
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ändamålsenliga. 

Vad gäller företagsklimatet har vi tagit små steg i rätt riktning att bli topp 50 bland 

Sveriges kommuner. Dessvärre syns det inte i årets mätning där vi har tappat 23 platser 
till plats 261 men jag är övertygad om att våra insatser kommer att bära frukt inom några 

år. Det märks inte minst i löpande insikt där vi mäter hur nöjda företagen är med den 

service vi levererat under året och i våra företagskontakter. Men nu måste vi alla hjälpas 
åt för att våra många företag ska kunna få ännu bättre service. 

I samband med valet till EU-parlamentet hölls återigen (senast 2009) en rådgivande 

folkomröstning om Öland skulle bli en kommun. Resultatet var otvetydigt, Borgholm och 

Mörbylånga skulle fortsätta vara två kommuner. Därefter gavs uppdrag från de båda 
kommunerna att utöka samarbete för att klara framtidens utmaningar. Ett resultat av detta 

var att IT-avdelningen flyttades till Ölands kommunalförbund, med samma uppdrag som 

tidigare att serva de två Ölandskommunerna. Under de närmaste åren kommer vi 
säkerligen se fler samarbetsområden och en hel del kommer att uppstå från initiativ från 

verksamheterna. 

De första stegen har också tagit till att flytta tillbaka de skattefinansierade verksamheterna 
från BEAB till kommunen så bolaget kan renodla sin verksamhet och vi kan fortsätta 

utveckla vår verksamhet tillsammans. 

Under kommande år ska vi tillsammans med vår personal hitta arbetssätt för att minska 

sjukfrånvaron och bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Att våra medarbetare mår bra och 
trivs ligger högst på dagordningen då de är vår viktigaste resurs. Det är viktigt att ha kul 

på jobbet och vad är roligare än en fest på slottet. Som arbetsgivare är det tacksamt att ha 

engagerade medarbetare och det representerar verkligen det fantastiska gänget i 
TRIKUMO. 

1.5 Viktiga händelser 

2019 inleddes den nya mandatperioden med en ny majoritet bestående av 

socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Samtliga förtroendevalda erhöll en 

grundutbildning om hur kommunen fungerar. 

Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en 

myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades 

av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, 
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till 

socialnämnden. 

Principbeslut togs om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB under 

2020. Ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren. 

Under 2019 höll de båda Ölandskommunerna en folkomröstning om "Öland en 

kommun?" där beslutet blev att ha kvar de två kommunerna. Uppdrag gavs härefter att 

utöka samarbetet mellan kommunerna. 

Under våren startade en projektering av nya Åkerboskolan. Strax före höstterminens start, 

den 13 augusti, bröt en kraftig brand ut på Åkerboskolan och stora delar av skolan 

totalförstördes. Trots detta och tack vare att alla hjälptes åt kunde eleverna börja skolan 

som planerat och efter några veckor var paviljonger på plats i väntan på en ny skola. 

Under våren beslutades om en ny utvecklingsplan för slottet ("mot högre höjder") som 

bland annat ska ge bättre tillgänglighet till andra våningen. 

Summeringen efter året visar stor aktivitet i kommunens investeringar. 

 Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och 

inflyttning den 31 augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda. 
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 I hamnen i Byxelkrok fortsätter utbyggnaden och i Stora Rör har "Kalles brygga" 

till förmån för den nya flytbryggan för småbåtar kommit på plats. 

 Etapp 1 av renoveringen av Borgholms yttre hamn färdigställdes under hösten. 

 I projekt fasta badbryggor blev bryggan Sjöstugeviken klar inför badsäsongen. 

Projektet omfattar etappvis 4 bryggor i Borgholm och Köpingsvik. 

 Nya Skogsbrynet förskola är färdigställd och slutbesiktigad. 

 Bäckmanska parken har den nya lekparken färdigställts under våren med ny 

belysning vid lekpark och gångstråk. 

 Kulturskolan är klar med fasadbelysning, stenläggning och konstnärlig 

utsmyckning. Kulturskolan har idag cirka 300 elever i musik, dans och teater med 

mera. 

 Renoveringen av Ekbackas äldre del har kommit in i slutfasen med plats för 

daglig verksamhet, omklädningsrum för personal med mera. Även byte av 
stammar, fasaden, fönster och dörrar har underhållits i fastigheten som byggdes 

1892. 

 I Runsten har Näktergalen färdigställts för att inhysa socialförvaltningens 

verksamhet. 

 I Triangeln har en dagvattenanläggning färdigställts. 

 Ny toalett på sjötorget har byggts under hösten. 

 Förstudie för nytt äldreboende om 80 platser vid Ekbacka har påbörjats. 

1.6 Organisation 

Kommunen ansvarar för en stor del av den allmänna samhällsservicen. Bland de 
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms 

kommun styrs av förtroendevalda som valts av kommunens medborgare. Deras uppgift är 

att representera folket i kommunen och ange riktningen för kommunens verksamheter och 
kommunens utveckling. 

 

Kommunpolitiker är uppdragsgivare 

Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De 

förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om 

reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge 
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uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala 

budget. 

Kommunanställda är verkställande 

Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför 
kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs och utförs i det 

dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De 

anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp 

verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda. 

Lagar och regler 

Flera lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen reglerar 

kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver finns det flera 

andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel socialtjänstlagen, 

skollagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken. 

Kontroll, tillsyn och revision 

Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom har alla 

kommuner en egen revision. Revisorerna har till uppgift att granska kommunens 

verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi. 

2 Förvaltning 

2.1 Styrmodell 

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med 
en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på 

bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning 

säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, 

den verksamhet som bedrivs och de resultat som ska uppnås. 

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen 

till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och 

dokument. Styrningen påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. 
För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 

värderingar genomsyrar verksamheterna. 

I början av 2018 beslutades en ny styrmodell i kommunfullmäktige. Styrmodellen utgår 

från kommunens vision och kärnvärden och omfattar målstyrning, planering och 
uppföljning. Mål- och resultatstyrning förutsätter ett samband mellan mål och 

verksamhetens aktiviteter. Den nya styrmodellen omfattar en förändrad budgetprocess 

med beslut av budgetramar i juni för att förvaltningarna från juni till november ska arbeta 
fram verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhets- och aktivitetsplanen ska påvisa hur 

respektive förvaltning arbetar för att uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta mål. 

Borgholmsmodellen 

Borgholms kommuns budgetmodell baseras inte på traditionella 

nämnder/förvaltningar/styrelser utan är fördelad på verksamhetsnivå som äldreomsorg, 
grundskola samt fritid med flera. 

Beräkningarna utgår från referenskostnad, tidigare kallad strukturårsjusterad 

standardkostnad, det vill säga det statsbidrag kommunen får för att bedriva 
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verksamheterna. Referenskostnaden tar hänsyn till demografi och social sammansättning 

av kommunen. Referenskostnad finns att tillgå för vård och omsorg, barnomsorg samt 

skola. Modellen genererar medel för att kunna bedriva respektive verksamhet på en nivå 
som motsvarar riksgenomsnittet med hänsyn till sociala och demografiska olikheter. Vill 

kommunen utöka servicegraden samt göra riktade satsningar sker det genom politiska 

prioriteringar, exempelvis omfördelning från andra verksamheter. 

Vision 

Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra 
organisationen. Den har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över flera 

mandatperioder. 

Kommunens vision är: 

"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är 

stolta över. Nu och för framtiden."  

Kommunens gemensamma värderingar är:  

Välkomnande Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att 

vi är tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. 

Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit sedda och 

respekterade.  

Utvecklande Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt 

dagliga arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom 

verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och skapar 
både trivsel och förutsättningar för utveckling.  

Tillsammans Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. 

Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje 

medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för 
den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas 

samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en 

framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.  

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 

verksamheten ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin ska det anges de 

finansiella mål som är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning. 

Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergripande 
strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, organisation och hållbarhet. Utifrån de 

strategiska målen har respektive nämnd beslutat sina mål. 

I bokslutet utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv. Nämndernas 
måluppfyllelse redovisas på en övergripande nivå i respektive verksamhetsberättelse. 

Uppföljning av kommunfullmäktigemål 

I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i 

verksamhetsplan med budget 2019 med plan 2020-2021. Bedömning sker enligt följande: 
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Jämfört med delårsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats på målet Verksamheterna i 
Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och 

stabilitet (ekonomi). Inom främst individ- och familjeomsorgen och förskolan är 

nettokostnadsavvikelsen högre jämfört med riket. Verksamheterna har under året arbetat 
aktivt med att minska kostnaderna men minskningen har inte skett i den takt som var 

tänkt för att uppfylla målet.  Sammanställning per perspektiv följer nedan: 

 

Medborgare 

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

 

Kommunfullmäktigemål 

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

 

 

Analys 

Målet anses vara delvis uppnått och baseras på att fler av de nyckeltal som ligger till grund för 
målet inte kommer ge full effekt förrän tidigast 2020. SCB:s medborgarundersökning visar ett 
gott resultat för detta arbete. NII (nöjd inflytande index) visar ett resultat om 44 jämfört med 39 
för riket. 

Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt 
bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida pågår, vilket kommer 
främja öppenhet, delaktighet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under 
hösten vilket kommer att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka 
samhällsutvecklingen. Kommunen har utarbetat en handlingsplan för folkhälso- och 
ungdomsfrågor som verksamheterna planerar sitt arbete efter. 

Kommunen arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras för att 
på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Ölands utbildningscenter 
har startat för att kunna erbjuda korta utbildningar för dessa personer. 

Inom utbildningsförvaltningen arbetar personalen medvetet med att barn, elever, 
vårdnadshavare och låntagare ska vara delaktiga i verksamheternas utformning. Arbetet sker i 
flertalet forum för att fånga upp åsikter och öka möjligheten till inflytande och delaktighet. 

  

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

 

 

Analys 
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Kommunfullmäktigemål 

Målet anses vara delvis uppnått. Kommunen har deltagit i undersökningen löpande insikt som 
mäter hur nöjda företagen är vid kontakt med kommunen och dess myndighetsutövning. Dessa 
mätningar ger oss förutsättningar för att ge oss bra underlag för kommande prioriteringar vad 
gäller till exempel information och bemötande. 

Kommunstyrelsen har som mål att arbeta mot att senast 2022 nått: topp 50 i Svenskt 
näringslivsranking av företagsklimat samt topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande 
säsongsvariationer. Målen uppnås inte under 2019 men arbete pågår för att nå målet till 2022. 

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever 
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. Elever i årskurs 8 och 9 har varit 
ute på praktisk arbetslivserfarenhet under våren och brukare på daglig verksamhet har inlett 
samarbete med frivilligorganisationer som kommer fortlöpa under året. Sett till antalet invånare 
har Borgholms kommun flest nystartade företag i länet. 

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

 

 

Analys 

Målet anses vara delvis uppfyllt då samtliga nyckeltal inte levererat enligt satta målvärden. E-
tjänster har inte färdigställts och målet om direktkontakt med kommunen har ökat men inte nått 
uppsatt målvärde. SCB:s medborgaundersökning visar NRI (nöjd region index), mått på hur 
invånarna tycker att kommunen är en plats att leva och bo i, 63 jämfört med rikets 59. 

Fiberutbyggnaden har tagit ny fart och i dagsläget bor 77% (mål 75%) inom område där 
möjlighet till fiber finns. 

Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt även framtagandet av app för hänvisning. 
Utveckling av servicecenter, administrationen och e-tjänster genomförs under 2020 vilket 
kommer förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra servicefunktioner. 

Organisation 

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

 

Kommunfullmäktigemål 

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

 

 

Analys 

Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, bland annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till 
träning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, som  ledarutvecklingsprogram och 
att varje medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. 

Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med att införa heltid som norm pågått vilket ska 
slutföras under 2020. 

Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier och har 
under 2019 genomfört förvaltningsövergripande kompetensutveckling. 

 Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation  
 

Analys 

Nöjd-medborgar-index (NMI) visar hur medborgarna i Borgholms kommun ser på kommunens 
verksamheter. I mätningen som genomfördes 2019. Det sammanfattade omdömet för Borgholms 
kommun blev 55 (riket 53). De båda Ölandskommunerna har genomfört folkomröstning där de 
härefter har beslutat att ha kvar två kommuner men uppdrag har getts till kommunstyrelserna att 
utöka samarbetet. IT-verksamheten kommer att lyftas in i Ölands kommunalförbund 2020 och 
kommunerna kommer att ha ett gemensamt dataskyddsombud. Härutöver pågår sonderingar 
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Kommunfullmäktigemål 

inom ett flertal verksamhetsområden om fördjupat samarbetet där kommunerna kommer ta 
ställning under 2020. 

Hållbarhet 

 Målen inom perspektivet hållbarhet är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms 
kommun vara en förebild och bidra till ansvarsfull samhällsutveckling och kommunens 
verksamheter ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet. 
Borgholms kommun har antagit en ny miljö- och hållbarhetsstrategi och nu utarbetas ett 
handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av 
fossila bränslen i kommunens verksamheter. 

Åtgärdsplaner för att få en budget i balans antogs av samtliga nämnder vilket resulterade i en 
förbättring, särskilt inom socialförvaltningen jämfört med föregående år. Trots detta når 
verksamheterna inte upp till måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning. 

 

Kommunfullmäktigemål 

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

Analys 

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

Inom utbildningsförvaltningen arbetar förskolorna med miljöfrågor och några förskolor är 
certifierade för Grön Flagg samt att nya inköp görs utifrån Giftfri skola. 

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

 

 

Analys 

Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom 
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen inom 
IFO fortsätter att öka, 85 % jämfört med 80 % under 2017. I övrigt ligger även förskolan över 
standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg uppvisar mindre 
avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med utgångspunkt från tekniska ramar, 
dvs vad verksamheten borde kosta utifrån demografi mm. 

Intern kontroll 

Intern kontroll är ett komplement till kommunens styrmodell. Intern kontroll regleras 

enligt gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer och omfattar samtliga 

delar i verksamhetens organisation som system för styrning, ledning, redovisning, 

uppföljning och kontroll. För kommunens nämnder utgör kommunfullmäktiges 
övergripande regelverk nämndens system för intern kontroll. 

Av kommunens regler för ekonomisk förvaltning framgår att varje nämnd ansvarar för att 

utforma och organisera en god intern kontroll inom verksamheterna. Avsikten och syftet 
med den interna kontrollen och den omedelbara rapporteringen är att förvaltningen 

omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 

uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning 
och dokumenteras. 

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

inköpsprocessen har minskat i och med införandet av e-handel som infördes i mars 2019. 

Revidering av reglemente för intern kontroll har beslutats under året. Reglementet ska 
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reglera hur arbetet med intern kontroll ska se ut och har även kompletterats med riktlinjer. 

Inköp 

Risk 

 Risken att 
verksamheten betalar för 
felaktiga 
produkter/tjänster. 

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

 

 Risken att 
verksamheten belastas 
av förseningsavgifter. 

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

 

Upphandling 

Risk 

 Risken att 
Borgholms 
kommun begår 
avtalsbrott 
gentemot 
leverantörer 

Kommunfullmäktige 

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

 

 Risken att Borgholms 
kommun som helhet överstiger 
beloppsgränsen för 
direktupphandling. 

Uppföljning av avtalstrohet kommer genomföras i 
månadsuppföljning under 2020. I samband med 
uppföljningen sker analys av de inköp som sker utan 
avtal för att undvika att kommunen överstiger gränsen 
för direktupphandling. 

 

Sekretess 

Risk 

 Risken att information sprids 
utanför organisationen 

Alla medarbetare tecknar en sekretessförbindelse i 
samband med anställning. 

 

Redovisning av frånvaro 

Risk 

 Risken att 
kommunen betalar ut 
för mycket lön 

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

 

Nätverk 

Risk 

 Risken att nätverket inte 
fungerar 

Vi har flera reservenheter på hyllan. Oklart om det minskar 
sannolikheten. 
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Serverrum 

Risk 

 Risken att Backup för lagring är ur funktion Nästan alla enheter är duplicerade. 
 

 Risken att lagring, servrar och 
nätverk är ur funktion 

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

 

GDPR 

Risk 

 Risk att 
personuppgifter inte 
hanteras på rätt sätt 

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

 

2.2 Personal 

Personalen i siffror 31 dec 

  2019 2018 Avvikelse 

Antal anställda (totalt) 979 1 028 -49 

    

Årsarbetare (arbetade 
timmar) 

882 896 -14 

    

Andel män % 18 17 1 

Andel kvinnor % 82 83 -1 

Medelålder 48 48 0 

Medelsysselsättningsgrad 94,4 89,1 5,3 

Medellön 29 914 29 073 841 

Personalkostnader (mkr) 488,1 481,9 6,2 

Fyllnad arbetade timmar 13 250 14 545 -1 295 

Övertid arbetade timmar 7 361 9210 -1 849 

Timavlönade arbetade 
timmar 

198 674 199 825 -1 151 

Medarbetare i Borgholms kommun 

Heltid som norm är implementerat i stor del av Socialförvaltningen. Personalpolitiken är 

beslutad och arbetet med att förankra och att analysera vad som ger oss framgång pågår. 
Chefsforum för viktiga diskussioner och erfarenhetsutbyte har startats. En av de första 

frågorna var hur vi ska arbeta med sjukfrånvaron. 

Under hösten genomfördes en föreläsning med Christina Stieli kring arbetsglädje och 
värderingar. Den var mycket uppskattat och ca 600 medarbetare deltog. 

HR-avdelningen har utvecklat material för UGM, utveckling grupp medarbetare, samt 

genomfört workshops. Syftet är att ge medarbetare och chefer bra kunskaper i gruppens 

utveckling samt verktyg för att bli en effektiv grupp 
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Hälsa 

Den totala sjukfrånvaron har ökat något inom samtliga förvaltningar. Arbetet med att 

sänka sjukfrånvaron pågår genom bland annat genom samtal vid upprepad 
korttidsfrånvaro. HR-avdelningen erbjuder cheferna stöd genom hälsoprofiler, 

stresshanteringskurs, hälsoinspiratörer med mera. Det nära samarbetet med Previa, 

hälsocentralen och Försäkringskassan fortgår i syfte att minska sjukfrånvaron. Det 

konstateras att frånvaron i gruppen upp till 29 år är fortsatt hög men har minskat från 
8,1 % till 7,6 %, vilket har varit ett fokusområde. Andelen långtidssjukskrivna har ökat 

men vi har förestående åtgärder i form av sjukersättning, pension och tillfrisknande som 

kommer att påverka positivt. 

HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget 

kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i 

arbetsgrupperna. 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 dec 

  2019 2018 Avvikelse 

Totalt för alla 
medarbetare 

7,61 7,03 0,58 

    

Kvinnor 8,18 7,58 0,60 

Män 5,47 4,71 0,76 

Personer upp till 29 år 7,76 8,13 -0,37 

Personer mellan 30-
49 år 

6,02 5,81 0,21 

Personer 50 år och 
äldre 

8,76 7,78 0,98 

    

Varav 
långtidssjukfrånvaro 

45,24 43,50 1,74 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning 

  2019 2018 Avvikelse 

Kommunledning 4,91 3,94 0,97 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

 6,02 -6,02 

Socialförvaltning 8,62 8,08 0,54 

Utbildningsförvaltning 6,76 6,06 0,70 

Totaler 7,61 7,03 0,58 

Pensioner och minnesgåvor 

Under året har 28 av kommunens tillsvidareanställda medarbetare avgått med pension. De 

kommande 10 åren är det ytterligare ca 290 medarbetare som avgår med pension. Det 

motsvarar ca 32 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Undersköterskor är 
en grupp med stora pensionsavgångar de kommande åren. 
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I december utdelades den sedvanliga 25-årsgåvan under högtidliga former till 11 

medarbetare i kommunen. 

Pensionsavgångar 

  2020-2024 2025-2029 Totalt 

Chefer 6 7 13 

Förskollärare 13 6 19 

Lärare 10 17 27 

Fritidspedagog 1 2 3 

Omsorgsassistent 17 19 36 

Undersköterska 33 41 74 

Vårdbiträde 18 14 32 

Barnskötare 7 6 13 

Övriga 38 35 73 

Totaler 143 147 290 

Personalomsättning 

Samtliga medarbetare erbjuds avgångssamtal genom HR-avdelningens försorg. Under 

året har 42 personer haft avgångssamtal. Här framkommer avgångsorsaker som frågor 

kring ledarskap, bristande kompetensutveckling/användning samt brister i introduktion 
och information. 

  

  2019 2018 Avvikelse 

Övrigt 8 3 5 

Egen begäran 72 94 -22 

Sjukersättning 1  1 

Pension 28 25 3 

Totaler 109 122 -13 

Lön 

Löneöversynen 2019 är genomförd för samtliga medarbetare. Översynen skedde som 
vanligt i april och maj för huvuddelen av medarbetarna. Vårdförbundets avtalsområde 

dröjde till hösten på grund av ett nytt avtal.  

  

Arbetsmiljö 

En uppföljning av medarbetarenkäten 2018 har genomförts, med analys och 
handlingsplaner. Medarbetar- och ledarindex är oförändrat sedan föregående år. En av 

anledningarna kan vara en omsättning av chefer mellan mätningarna. 

Utbildning i systematisk arbetsmiljö har genomförts för samtliga chefer och 
skyddsombud. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. 

Stresskurser och kollegiala samtalsgrupper har också genomförts i förebyggande syfte. 

Hälsoinspiratörerna har blivit fler till stöd för chefer och kollegor. 
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HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget 

kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i 

arbetsgrupperna. 

  

Företagshälsovård och friskvård 

En inspirationsföreläsning med Christina Stielli har genomförts med fokus på 

arbetsglädje och värderingar. En mycket lyckad aktivitet för över 600 medarbetare. 

Personalföreningen Trikumo (TRIvsel, KUltur, MOrtion) bjöd in till teaterföreställning 
och hälsofrukost under både vår och höst. Även två Hälsoveckor anordnade en på våren 

och en på hösten. Många aktiviteter fanns att tillgå bland annat prova på aktiviteter inom 

olika områden. Populärast var Hälsofrukostarna i både Borgholm och Löttorp med 330 
respektive drygt 40 deltagare. 

Årets personalfest gick som vanligt av stapeln i Slottet, med mat tävlingar, sång och dans. 

220 medarbetare deltog. 

Antalet medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget under 2019 är 358 medarbetare. 

  

Fokusområden framåt 

Fem medarbetare har påbörjat vårt nystartade ledarförsörjningsprogram. Detta är ett 

program som sträcker sig över ett år med syfte att förbereda ett eventuellt framtida 
ledarskap. 

Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring. 

Här ingår både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla 

medarbetare, det vill säga minska personalomsättningen. 

Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "heltid som norm" inom hela kommunen 

kommer att kräva ett fortsatt stort engagemang på flera plan. 

Att få våra kärnvärden att genomsyra verksamheten och på så sätt sammansvetsa alla till 
en kommun är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att vara en attraktiv arbetsplats 

med stolta medarbetare 

I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik 
kommer satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt 

arbetsmiljöarbete. En tredjedel av våra chefer har genomgått UGL, utveckling grupp och 

ledare, samt UL, att leda genom föredöme och agera utifrån en synliggjord värdegrund. 

En plan för samtliga chefer har lagts. 

Detta gäller även vikten av att Personalpolicyn implementeras i organisationen. 

2.3 Ekonomi 

I sammanställningen nedan följer kommunens ställning. 

 Resultatet för kommunen är -12,0 mkr. (2018 +17,6 mkr) 

 Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -18,7 mkr. (2018 -8,4 mkr) 

 Investeringar uppgår till 80,0 mkr. (2018 39,2 mkr) 

 Likvida medel 21,6 mkr. (77,8 mkr) 

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är -1,8 procent. Generellt brukar ett resultat 

om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning. 
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Samhälle och omvärldsanalys 

Svensk ekonomi har varit inne i en högkonjunktur och Sveriges kommuner och Regioner 

(SKR) räknade med inför ingång i 2019 att den svenska konjunkturen hade passerat 

toppen. Huvudförklaringar var att byggboomen tycks vara över och SKR räknade med att 

bostadsbyggandet skulle minska under hela 2019 och kommande år. Det medför att 

utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer att brytas, med minskad 

sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd.  

Arbetsmarknaden påverkas dock mer tydligt inför år 2020 och åren framåt. Mot slutet av 

nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, understiga 

potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 

arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Det innebär att ett glapp riskerar 

uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och 

omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Trots ett alltmer ansträngt 

arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits 

för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg.  

För att konkretisera vad omvärldsanalysen innebär för Borgholms kommun är att 

kommunen har befolkning med stor del över 80 år jämfört med den del av invånarna som 

är i arbetsför ålder. Det kan innebära att glappet mellan kommunsektorns intäkter och 

behovet av kommunala tjänster blir ännu större i Borgholms kommun samtidigt som det 

kan vara svårt med personalförsörjning inom vård och omsorg. 

Med utgångsläge från verksamheternas underskott 2019 uppstår ett glapp som kommunen 

behöver ta fram åtgärdsplaner för att få budget i balans över tid. Nettokostnadsavvikelsen 

är störst inom främst förskola, grundskola samt individ- och familjeomsorg. Arbete med 

åtgärdsplaner har pågått under 2019 och kommer fortgå även under nästkommande år.  

Vi årsskiftet 2019/2020 startade en oroväckande spridning av ett nytt Coronavirus i Kina. 

Spridningen har utvecklats till en global pandemi som har drabbat såväl Europa som 

Sverige. I skrivande stund ser påverkan för kommunsektorn ut att bli allvarlig för såväl 

kommunens verksamheter såväl som näringslivet. I förlängningen kan även 

skatteunderlaget påverkas negativt. 

 

Resultat och jämförelsestörande poster 

Resultat och jämförelsestörande poster (mkr) 

  Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Periodens/årets resultat -12,0 17,6 

Jämförelsestörande poster 0 0 

Periodens/årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster -12,0 17,6 

Periodens/årets resultat i 
relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk 
utjämning (%) -1,8 2,6 

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

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr. 

 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr.  

 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.   

 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,3 mkr.  

 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr. 

 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr.  

 Tilläggsbudget för överförmyndarnämnden (KF §247) 0,6 mkr.    

Enligt driftredovisningen tabell 4.1 är nämndernas budgetavvikelse -18,7 mkr och 

finansförvaltningens budgetavvikelse +5,5 mkr. Den totalabudgetavvikelsen det vill säga 
skillnaden mellan nämnderna och finansförvaltningen är -13,2 mkr. Denna 

budgetavvikelse och återstående budget 1,2 mkr utgör årets resultat -12,0 mkr.   

Det som generar budgetöverskott på finansförvaltningen är följande: 

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +5,5 mkr. 

 Ej omfördelade lönekostnader +1,7 mkr.   

 Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,2 mkr. 

 Avskrivningskostnader -8,3 mkr. 

 Löneskatt och pensioner +5,8 mkr. 

 Finansiella kostnader -0,4 mkr. 

 

Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med -1,8 procent i relation till skatter och 

bidrag och når inte upp till god ekonomisk hushållning. Målet är inte uppfyllt då 
kommunen har ett målresultat som är två procent av skatter och bidrag. 

För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på 

försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en 

juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för 
låg och löpande a conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för 

hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och lokalanpassningar som 

utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister fortgår angående 
ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget. Bedömningen är att en lösning kan nås först 

till halvårsskiftet 2020. 

Fordran om 12,9 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 

2016, 2017 och 2018 och belastar årets resultat. Fortsatt analys pågår med 

Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda uppbokningar är utbetalda. 

I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning 
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i 

Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget 

kapital och en marginell minskning i soliditet. 

Likviditet 

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller 
ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 

att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

 Utgående saldo för 2019 är 21,6 mkr, vilket är en minskning med 56,3 mkr sedan 

december 2018. 

 Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av 

avgiftsbestämd del av anställdas pensioner 14,2  mkr i slutet av mars.    
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 Under året har 80,0 mkr i investeringar belastat likviditeten med motsvarande 

belopp.   

 För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har 

kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr. 

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

 

Borgensåtagande 

Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 551,5 mkr. 

Av den beviljade ramen använder Borgholm Energi AB 485,4 mkr. Skillnaden mellan 

beviljad och nyttjad borgen är 66,1 mkr. Under året har bolaget omsatt sina lån till 
Kommuninvest. 

Borgensåtagandet omfattar: 

 VA-utbyggnad 

 Industrifastigheter och bostäder 

 Avsaltningsverk Sandvik 

 Hälsocentral 

 Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft 

År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är 

medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande 

borgensförbindelser. 

Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och 
löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, 

omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 219,8 mkr. Ansvarsförbindelsen 

redovisas utanför balansräkningen. 

 Ansvarsförbindelsen minskar med -3,4 mkr mellan 2018 och 2019. 

 Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens 

soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen.  

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 

19,8 mkr och har ökat med +0,8 mkr mellan 2018 och 2019. Effekten är att kommunens 
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resultat har minskar med motsvarande belopp. 

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

förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp 
över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig 

skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För 

detta är 14,9 mkr upptaget i balansräkningen för perioden. 

Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 259,1 mkr. Beloppet utgör återlånade 

medel. Den totala pensionsskulden minskar med -2,1 mkr jämfört med 2018 och 2019. 

Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats. 

Specifikation av pensionsskuld (mkr) 

  Förändring 
2018/ 2019 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2016 

Bokslut 
2015 

Upplupen kostnad +0,5 19,5 19,0 22,2 17,5 16,5 

Avsättning för 
pensioner +0,8 19,8 19,0 18,6 16,8 18,1 

Ansvarsförbindelser -3,4 219,8 223,2 226,8 234,8 245,2 

       

Totala förpliktelser -2,1 259,1 261,2 267,6 269,1 279,8 

Återlånade medel -2,1 259,1 261,2 267,6 269,1 279,8 

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning 

Finansnetto 

Finansiella kostnader för året uppgår till 5,1 mkr. Detta är något högre i jämförelse med 

föregående år 4,1 mkr. Den genomsnittliga räntan under det senaste året var 0,57 procent. 
Detta är något lägre snittränta i jämförelse med föregående år (0,62 procent). 

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

rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under föregående år för att möjliggöra större andel 
lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns indikationer på 

att räntan kommer stiga. Ett avsteg från finanspolicyn har skett under året där andelen lån 

med lång räntebindning uppgår till 24,9 procent vilket beror på att lån med fast ränta har 

löpt ut under året. 

Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för 

kommunens lån uppgår till 0,77 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år och 

därav den höga andelen 75,1 procent. 

Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga ökade 

räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy och för det 

andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2024. 

 

Låneförfallostruktur (tkr) 

 Intervall 
Kapitalbindning / 

Genomsnitt år Andel i procent 
Kapitalbindning / 

Bundet Belopp (tkr) 

0-1 År 0,18 75,10% 191,8 

1-2 År 1,71 8,61% 22,0 

2-3 År 2,64 6,50% 16,6 
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 Intervall 
Kapitalbindning / 

Genomsnitt år Andel i procent 
Kapitalbindning / 

Bundet Belopp (tkr) 

3-4 År 3,15 9,79% 25,0 

4-5 År 0 0 0 

Total 0,77 100% 255,4 

Balanskravsutredning 

År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god 
ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av 

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

kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras 
inom tre år. Kommunen uppfyller inte under 2019 det lagstadgade balanskravet och det 

finns inga tidigare negativa resultat att reglera. 

Balanskravsutredning (mkr) 

  2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen -12,0 

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0 

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -12,0 

Reservering av medel till RUR 0 

Användning av medel från RUR 0 

Balanskravsresultat -12,0 

Avstämning finansiella mål 

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

Finansiella mål 

  Delmål Målnivå Kommentar 

 
Investeringarna ska 
självfinanseras 

Resultat och 
avskrivningar ger ett 
utrymme för 
investeringar. 

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

 

Ett resultat som är 
minst 2 % av skatter 
och bidrag 

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

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

 

Ekonomin ska utgöra 
begränsningar för 
verksamheten 

Nettokostnad för 
verksamheterna ska 
följa budgeterad nivå. 

Målet är inte uppnått 
då redovisade 
nettokostnaderna är 3 
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  Delmål Målnivå Kommentar 

328 mkr och de 
budgeterade 
nettokostnaderna är 3 
265 mkr. 

Investeringarna ska självfinanseras 

Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) 

samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på 

174 mkr. Den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 212 mkr. Målet är 

ej uppnått för femårsperioden. 

Investeringsnivån under 2017 och 2019 är högre än utrymmet. Detta kompenseras av 

lägre nivåer resterande år. Förutsättning för fortsatt självfinansiering av kommunens 

framtida investeringar är att kommande årsresultat överstiger budgeterad nivå. 

 

Ett resultat som är minst 2 procent av skatter och bidrag 

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte 
utvecklas i en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag. 

Diagrammet visar förhållandet mellan periodens resultat och resultatet som är minst två 

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

Då redovisad nettokostnad för verksamheterna följer budgeterad nivå, har ekonomin 
utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte kommunen 

målet under femårsperioden då de redovisade nettokostnaderna 3 328 mkr är högre än de 

budgeterade nettokostnaderna 3 265 mkr. 

 

Kommunkoncern 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet även innefatta en 
sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom 

annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de 

företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna 

definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi Elnät AB, Ölands 
Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den 

sammanställda redovisningen för Borgholms kommunkoncern. 

Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande. 
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Resultatet för koncernen är 1,3 mkr och 2018 30,9 mkr. Övriga förhållanden inom 

koncernen redovisas med hjälp av nedanstående matris. 

Koncern matris (tkr) 

  Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning 

  Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen 

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

Borgholm Energi Elnät AB 99% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ölands Kommunalförbund 43% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 11% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 Ägd andel Försäljning Lån Borgen 

  Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen 

Borgholms Kommun  53,9 9,0 0,0 0,0 0,0 485,4 

Borgholm Energi Elnät AB 99% 8,6 41,8 0,0 0,0 485,4 0,0 

Ölands Kommunalförbund 43% 0,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 11% 0,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3 Kommunens verksamheter 

3.1 Sammanställning 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr (2018 +1,4 mkr). Fastigheter, IT-

avdelningen och plan- och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar 

till förvaltningens avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. 

Högre kostnader inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för 
VA-avgifter och obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan. 

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 

blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 

utrustning. 

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har 

påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro. (se bilaga 

1) 

Socialnämnd 

Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -17,7 mkr (2018 -12,3 mkr) varav 

12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige 
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beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. 

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 

osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 

har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för 

externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom 
Individ- och familjeomsorgen. 

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 

påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 

är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv. (se bilaga 2) 

Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -1,8 mkr (2018 +2,0 mkr). 

Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 

behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor. 

Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att 
stora delar av skolan brann ner.  

Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler och förvaltningen har välkomnat 

nya rektorer och chefer. 

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och 

inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än 

föregående år, främst inom matematik. (se bilaga 3) 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -0,1 mkr. Inför 2019 

flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till 

kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden 
startade även. Budgetavvikelsen härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa 

god måluppfyllelse har under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och 

utveckla verksamheten. (se bilaga 4) 
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4 Kommunens räkenskaper 

4.1 Driftredovisning 

  

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

styrelse/nämnd Innv. År Budget Fg. År Innv. År Budget Fg. År Intäkter Kostnader Netto 

Kommunstyrelse 66 850 55 386 56 744 -228 775 -215 340 -204 310 11 464 -13 435 -1 971 

Revision 34 0 0 -926 -896 -517 34 -30 4 

Överförmyndare -200 0 -4 -1 644 -1 610 -1 655 -200 -34 -233 

Allmänna val 294 250 243 -575 -600 -673 44 25 69 

Borgholms Slott 7 110 5 755 5 903 -6 265 -7 932 -5 488 1 355 1 667 3 022 

Utbildningsnämnd 35 971 26 295 35 745 -222 113 -210 610 -210 414 9 675 -11 503 -1 828 

Socialnämnd 64 248 54 043 82 732 -392 720 -364 821 -393 650 10 205 -27 899 -17 695 

Miljö- och byggnadsnämnd 1 719 0 15 678 -2 336 -533 -31 702 1 719 -1 802 -84 

Justeras: poster som ej är 
hänförbara till 

         

verksamhetens intäkter och 
verksamhetens 

         

kostnader i resultaträkningen -46 897 0 -32 405 74 739 0 55 236 0 0 0 

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens          

kostnader enligt 
resultaträkning 129 127 141 729 164 636 -780 614 -802 343 -793 172 34 295 -53 010 -18 715 

  

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

verksamhet Innv. År Budget Fg. År Innv. År Budget Fg. År Intäkter Kostnader Netto 

Politisk verksamhet 384 290 280 -11 998 -11 323 -9 988 94 -675 -581 

Infrastruktur, skydd mm 18 771 13 539 17 490 -59 792 -59 895 -66 777 5 233 103 5 336 

Fritid och kultur 10 460 8 202 9 159 -37 229 -36 550 -35 454 2 259 -679 1 580 

Pedagogisk verksamhet 45 981 32 403 37 895 -271 888 -255 912 -251 803 13 578 -15 976 -2 398 

Vård och omsorg 52 731 38 845 53 269 -366 641 -344 773 -371 048 13 886 -21 869 -7 982 

Särskilt riktade insatser 20 618 23 439 52 508 -39 150 -29 895 -47 214 -2 821 -9 255 -12 076 

Affärsverksamhet 10 176 10 628 10 072 -12 781 -9 720 -12 462 -452 -3 061 -3 513 

Gemensamma 
verksamheter 16 902 14 384 16 368 -55 874 -54 275 -53 663 2 518 -1 599 919 

Justeras: poster som ej är 
hänförbara till          

verksamhetens intäkter och 
verksamhetens          

kostnader i 
resultaträkningen -46 897 0 -32 405 74 739 0 55 236 0 0 0 

Verksamhetens intäkter 
och verksamhetens          

kostnader enligt 
resultaträkning 129 127 141 729 164 636 -780 614 -802 343 -793 172 34 295 -53 011 -18 715 
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4.2 Resultaträkning 

Resultaträkning kommun (tkr) 

  

   Kommun Koncern 

 Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 129 127 164 636 308 180 316 747 

Verksamhetens 
kostnader 2 -780 614 -793 172 -902 654 -886 167 

Avskrivningar 3 -35 882 -23 684 -74 725 -61 473 

Verksamhetens 
nettokostnader  -687 368 -652 219 -669 199 -630 893 

Skatteintäkter 4 461 701 445 429 461 701 445 429 

Generella statsbidrag och 
utjämning 5 214 220 219 234 214 220 219 234 

Verksamhetens resultat  -11 447 12 443 6 722 33 770 

Finansiella intäkter 6 4 543 9 289 4 844 7 401 

Finansiella kostnader 7 -5 104 -4 123 -10 251 -10 262 

Resultat efter 
finansiella poster  -12 007 17 608 1 315 30 909 

Extraordinära poster  0 0 0 0 

Periodens/Årets 
Resultat  -12 007 17 608 1 315 30 909 
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4.3 Balansräkning 

Balansräkning (tkr) 

  

   Kommun Koncern 

 Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella 
anläggningstillgångar 8 0 0 2 069 3 114 

Materiella 
anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 9 493 791 447 505 745 699 706 468 

Maskiner och inventarier 10 12 817 15 017 485 953 461 892 

Finansiella 
anläggningstillgångar 11 10 520 8 421 11 673 12 567 

Summa 
anläggningstillgångar  517 128 470 943 1 245 394 1 184 041 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd  0 0 4 189 4 316 

Fordringar 12 115 939 127 233 172 786 193 872 

Kassa och bank 13 21 578 77 836 84 987 122 408 

Summa 
omsättningstillgångar  137 517 205 069 261 962 320 596 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  654 646 676 012 1 507 356 1 504 637 

      

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER      

      

Eget kapital 14     

Ingående eget kapital  -262 752 -245 144 -365 840 -334 930 

Periodens/årets resultat  12 007 -17 608 -1 315 -30 909 

Summa eget kapital  -250 745 -262 752 -367 155 -365 840 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 15 -19 757 -18 972 -21 601 -21 169 

Andra avsättningar 16 0 0 -44 911 -44 188 

Summa avsättningar  -19 757 -18 972 -66 512 -65 357 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 17 -263 674 -264 271 -866 875 -867 584 

Kortfristiga skulder 18 -120 471 -130 017 -206 814 -205 857 

Summa skulder  -384 145 -394 288 -1 073 689 -1 073 440 

      

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  -654 646 -676 012 -1 507 356 -1 504 637 
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   Kommun Koncern 

      

      

Ansvarsförbindelser (tkr)      

Kommunala 
borgensåtaganden 19 485 400 484 619 0 0 

Pensionsförpliktelser före 
980101 inkl löneskatt  219 779 223 208 224 716 228 370 

      

      

Nyckeltal (tkr)      

Anläggningskapital  253 455 206 672 378 519 316 457 

Rörelsekapital  17 046 75 052 55 148 114 740 

Soliditet %  38% 39% 24% 24% 

Soliditet inkl 
ansvarsförbindelse %  5% 6% 9% 9% 

Skuldsättningsgrad %  153% 150% 292% 293% 

Kassalikviditet %  114% 158% 127% 156% 

Likvida medel  21 578 77 836 84 987 122 408 
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4.4 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (tkr) 

  

   Budget Kommun Koncern 

 Not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets resultat  13 950 -12 007 17 608 1 315 30 909 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 3 24 367 35 882 23 684 74 725 61 473 

Försäljning 
8,9,
10 0 0 0 0 0 

Avsättning till pensioner 15 2 202 1 034 1 215 738 472 

Upplösning av bidrag till infrastruktur 17 0 -405 -206 -405 -206 

Övriga likviditetspåverkande poster  0 -3 12 3 163 224 

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar 15 -435 -249 -867 -249 -867 

Ökning (-) / minskning (+) av periodiserade 
anslutningsavgifter 17 0 0 0 6 853 7 247 

Ökning (-) / minskning (+) av bidrag till investeringar 17 0 245 5 549 245 5 549 

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager  0 0 0 127 -624 

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 12 -2 610 11 294 -3 411 21 086 -7 197 

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 18 2 354 -9 547 8 500 957 14 122 

Medel från den löpande verksamheten  39 828 26 244 52 084 108 555 111 103 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
8,9,
10 0 0 0 0 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
8,9,
10 -42 690 -79 967 -39 182 -147 119 -117 919 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
8,9,
10 0 0 0 0 5 005 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 11 0 -2 099 0 -2 099 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11 0 0 0 10 647 2 305 

Ökning långfristiga fodringar 11 0 0 0 0 0 

Medel från investeringsverksamheten  -42 690 -82 066 -39 182 -138 571 -110 609 

       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån 17 0 0 0 0 0 

Ökning minskning av skulder för finansiell leasing 17 0 -436 348 -436 348 

Amortering av skuld 17 -3 900 0 -3 934 -6 969 -11 075 

Medel från finansieringsverksamheten  -3 900 -436 -3 586 -7 405 -10 727 

       

PERIODENS KASSAFLÖDE  -6 762 -56 258 9 316 -37 421 -10 234 

Likvida medel vid årets början 13 55 947 77 836 68 520 122 408 132 642 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  49 185 21 578 77 836 84 987 122 408 
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4.5 Investeringsredovisning 

Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 42,7 mkr. I §85/19 beslutades att pågående 

investeringar från 2018 förs över till 2019, motsvarande 40,7 mkr. Total 

investeringsbudget för 2019 uppgår till 83,4 mkr. Genomförda investeringar för perioden 
januari till december uppgår till 80,0 mkr. 

  

Investeringsredovisning (tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar 

Kommunen start  

Färdigställda projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

 totalutgift      

Infrastruktur, skydd 20 364 17 511 2 853 13 649 7 560 6 089 

Offentlig toalett 1 800 1 692 108 1 800 1 692 108 

Brygga Sjöstugan 500 483 18 500 483 18 

Allaktivitetspark Löttorp 1 300 1 816 -516 0 46 -46 

Allaktivitetspark Borgholm 1 300 156 1 144 1 238 94 1 144 

Offentlig lekplats 6 000 3 941 2 059 3 446 3 387 59 

Swecon Rosy 333 294 40 0 294 -294 

Belysning Bäckmanska parken 131 407 -276 131 407 -276 

Gatubelysning 3 000 7 743 -4 743 534 178 357 

Lilla triangeln 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 

Beläggningsarbeten 2 500 384 2 116 2 500 384 2 116 

Knäppinge-Ormöga 2 000 596 1 404 2 000 596 1 404 

Fritid- och kultur 5 235 4 931 304 2 661 2 357 304 

Kronomagasinet 3 200 3 437 -237 908 1 144 -237 

Möbler Kronomagasinet 340 321 19 59 40 19 

Tennishallen ventilation 800 837 -37 800 837 -37 

Biblioteket 175 85 90 175 85 90 

Kallbadhuset målning 150 0 150 150 0 150 

Tennishallen matta 300 0 300 300 0 300 

Åkerbobadet 270 251 19 270 251 19 

Pedagogisk verksamhet 18 162 18 191 -30 17 455 17 485 -30 

Åkerboskolan 0 12 -12 0 12 -12 

Skogsbrynet 15 075 15 588 -513 15 075 15 588 -513 

Styrsystem Runstens förskola 87 42 45 87 42 45 

Målning Björkviken 100 39 61 89 28 61 

Målning 1 250 1 030 220 554 334 220 

Matta Diamanten 200 262 -62 200 262 -62 

Målning Gärdslösa skola 550 823 -273 550 823 -273 

Rälla skola 30 25 5 30 25 5 

Köping skola 300 0 300 300 0 300 

Runstens förskola 50 0 50 50 0 50 

Asfalt Åkerboskolan 230 217 13 230 217 13 

Inventarier Gärdslösa skola 80 52 28 80 52 28 

Inventarier Rälla skola 60 62 -2 60 62 -2 

Brandskåp Slottsskolan 150 41 109 150 41 109 

Vård omsorg 12 525 16 003 -3 478 8 800 9 920 -1 120 

Näktergalen 2 500 3 262 -762 2 500 3 262 -762 

Ekbacka hus 2 3 325 6 713 -3 388 0 1 032 -1 032 
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Investeringsredovisning (tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar 

Ekbacka hus 6 plan 2 2 600 4 508 -1 908 2 600 4 508 -1 908 

Ekbacka hus 6 plan 3 500 0 500 500 0 500 

Återbruk Ölandslego 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 

Inventarier Ekbacka hus 1 120 0 120 120 0 120 

Soldalen 480 106 374 480 106 374 

Åkerbohemmet 575 342 233 575 342 233 

Ekbacka 490 202 288 490 202 288 

Brandlarm Höken 100 61 39 100 61 39 

Strömgården 235 34 201 235 34 201 

Laddning Ekbacka 400 581 -181 0 179 -179 

Klädskåp Ekbacka 80 72 9 80 72 9 

Inventarier Ekbacka 2+4 60 64 -4 60 64 -4 

Möbler OFN 60 60 0 60 60 0 

Affärsverksamhet 24 697 26 898 -2 201 24 526 26 727 -2 200 

Hyreshus Rälla 16 500 18 897 -2 397 16 492 18 888 -2 397 

Kvarngatan 25 B 250 211 39 250 211 39 

Golv Sjöstugan 300 166 134 300 166 134 

HSB lägenheter 350 99 252 350 99 252 

Brygga Stora rör 750 789 -39 750 789 -39 

Yttre hamn Borgholm 315 280 35 153 118 35 

Yttre hamn Borgholm 5 942 6 065 -123 5 942 6 065 -123 

Sjöräddning Böda 100 71 29 100 71 29 

Räcke Kårehamn 0 151 -151 0 151 -151 

Asfalt Sandvikshamn 190 169 21 190 169 21 

Övrig verksamhet 3 179 3 271 -92 2 528 2 629 -101 

Surfplattor 284 333 -49 0 58 -58 

Stadshuset 45 0 45 45 0 45 

Skylift 150 150 0 150 150 0 

Stuprör 150 87 63 150 87 63 

Brandväggar 490 382 108 490 382 108 

Nätverk social 900 609 291 641 350 291 

Laddning Höken 400 245 155 292 137 155 

Extern webb 500 31 469 500 31 469 

Office och programvaror 150 0 150 150 0 150 

Drönare 60 0 60 60 0 60 

Fastigheter 50 0 50 50 0 50 

Finansiell leasing 0 1434 -1 434 0 1434 -1 434 

S:a färdigställda projekt 84 162 86 805 -2 643 69 620 66 677 2 943 

Pågående projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

 totalutgift      

Affärsverksamhet 45 000 20 421 24 579 13 815 13 290 526 

Byxelkroks hamn 45 000 20 421 24 579 13 815 13 290 526 

S:a pågående projekt 45 000 20 421 24 579 13 815 13 290 526 

S:a investeringsprojekt 129 163 107 227 21 936 83 435 79 967 3 468 
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4.6 Noter 

Noter (tkr) 

   Kommun Koncern 

Not 1: Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Intäkter enligt driftredovisning 176 024 197 041 355 077 349 152 

Justeras: poster som ej är hänförbara till     

verksamhetens intäkter och verksamhetens     

kostnader i resultaträkningen -46 897 -32 405 -46 897 -32 405 

Summa verksamhetens intäkter 129 127 164 636 308 180 316 747 

Försäljningsintäkter 21 983 21 226 21 983 21 226 

Taxor och avgifter 23 692 21 912 23 692 21 912 

Hyror och arrenden 17 967 18 045 17 967 18 045 

Bidrag och ersättningar från staten 51 579 92 133 51 579 92 133 

övriga bidrag och ersättningar 0 273 179 053 152 384 

Försäljning av verksamhet 12 336 10 881 12 336 10 881 

Försäljning av anläggningstillgångar 1 570 166 1 570 166 

Summa verksamhetens intäkter 129 127 164 636 308 180 316 747 

     

Not 2: Verksamhetens kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kostnader enligt driftredovisning -855 353 -848 408 -977 393 -941 403 

Justeras: poster som ej är hänförbara till     

verksamhetens intäkter och verksamhetens     

kostnader i resultaträkningen 74 739 55 236 74 739 55 236 

Summa verksamhetens kostnader -780 614 -793 172 -902 654 -886 167 

Bidrag och transfereringar -50 906 -37 567 -50 906 -37 567 

Köp av huvudverksamhet -82 035 -104 208 -82 035 -104 208 

Löner och andra ersättningar -468 576 -461 640 -468 576 -461 640 

Pensionskostnader -59 432 -60 996 -59 432 -60 996 

Finansiell revision -125 -107 -239 -381 

Skatt på åretsresultat 0 0 -1 959 -302 

Övriga verksamhetskostnader -119 540 -128 654 -239 507 -221 073 

Summa verksamhetens kostnader -780 614 -793 172 -902 654 -886 167 

     

Not 3: Avskrivningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Avskrivningar enligt plan -26 656 -23 684 -65 499 -61 473 

Nedskrivningar -9 226 0 -9 226 0 

Summa avskrivningar -35 882 -23 684 -74 725 -61 473 

     

Not 4: Skatteintäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Preliminär kommunalskatt 467 448 449 903 467 448 449 903 

     

Korrigering av slutavräkning 2017; -351 kr per 
inv (10 860 1 nov 2016) 0 -3 812 0 -3 812 

Prognos slutavräkning 2018, -61 kr per inv 
(10859 1 nov 2017) 0 -662 0 -662 

Korrigering av slutavräkning 2018; -98 kr per 
inv (10 859 1 nov 2017) -1 064 0 -1 064 0 
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   Kommun Koncern 

Prognos slutavräkning 2019, -430 kr per inv 
(10890 1 nov 2018) -4 683 0 -4 683 0 

Summa skatteintäkter 461 701 445 429 461 701 445 429 

     

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Inkomstutjämning 147 799 146 759 147 799 146 759 

Strukturbidrag 3 354 3 345 3 354 3 345 

Regleringsbidrag 7 647 3 067 7 647 3 067 

Kostnadsutjämning -20 451 -9 132 -20 451 -9 132 

Kostnadsutjämning LSS 19 883 14 949 19 883 14 949 

Fastighetsavgift 50 078 49 385 50 078 49 385 

Tillfälligt generellt statsbidrag 5 910 10 861 5 910 10 861 

Summa generella statsbidrag och utjämning 214 220 219 234 214 220 219 234 

     

Not 6: Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Räntor på likvida medel 14 24 14 123 

Aktieutdelning 1 256 5 956 4 830 7 278 

Borgensavgift 3 273 3 309 0 0 

Summa finansiella intäkter 4 543 9 289 4 844 7 401 

     

Not 7: Finansiella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kostnadsräntor -4 880 -4 023 -10 027 -10 162 

Ränta pensionsskuld 0 0 0 0 

Bankkostnader -224 -100 -224 -100 

Summa finansiella kostnader -5 104 -4 123 -10 251 -10 262 

     

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar     

Ingående anskaffningsvärden 0 0 5 411 5 411 

Årets nyanskaffningar 0 0 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 5 411 5 411 

     

Ingående avskrivningar 0 0 -2 297 -1 327 

Åretsavskrivningar enligt plan 0 0 -1 045 -970 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -3 342 -2 297 

     

Utgående bokfört värde 0 0 2 069 3 114 

     

Not 9: Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Mark     

Ingående anskaffningsvärden 7 726 7 576 28 807 7 576 

Årets nyanskaffningar 0 150 1 954 21 231 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 726 7 726 30 761 28 807 
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   Kommun Koncern 

     

Ingående avskrivningar     

Åretsavskrivningar enligt plan     

Avyttringar och utrangeringar     

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 

     

Utgående bokfört värde 7 726 7 726 30 761 28 807 

     

Byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående anskaffningsvärden 755 607 723 768 1 093 709 1 047 585 

Årets nyanskaffningar 76 197 31 839 88 475 48 817 

Omklassificering 9 524 0 18 129 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 -10 657 -2 693 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 841 328 755 607 1 189 656 1 093 709 

     

Ingående avskrivningar -325 352 -306 630 -448 260 -418 917 

Årets avskrivningar enligt plan -20 685 -18 722 -31 315 -29 343 

Årets nedskrivning -9 226 0 -9 226 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -355 263 -325 352 -488 801 -448 260 

     

Utgående bokfört värde 486 065 430 255 700 855 645 449 

     

Pågående nyanläggning     

Ingående anskaffningsvärden 9 524 7 824 32 212 7 824 

Årets nyanskaffningar 0 1 700 0 24 388 

Omklassificering -9 524 0 -18 129 0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 9 524 14 083 32 212 

     

Utgående bokfört värde 493 791 447 505 745 699 706 468 

     

Not 10: Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

     

Ingående anskaffningsvärden 133 625 130 878 912 182 900 471 

Årets nyanskaffningar 2 335 2 747 55 255 34 861 

Omklassificering 0 0 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 -23 150 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 135 960 133 625 967 437 912 182 

     

Ingående avskrivningar -122 092 -119 231 -453 774 -424 042 

Årets avskrivningar enligt plan -3 628 -2 861 -29 770 -29 150 

Årets nedskrivning 0 0 -516 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 -582 
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   Kommun Koncern 

Utgående ackumulerade avskrivningar -125 720 -122 092 -484 060 -453 774 

     

Finansiell leasing     

Ingående balans 3 484 2 839 3 484 2 839 

Årets nyanskaffning 1 435 2 746 1 435 2 746 

Årets avskrivning -2 342 -2 101 -2 342 -2 101 

Utgående balans 2 577 3 484 2 577 3 484 

     

Utgående bokfört värde 12 817 15 017 485 953 461 892 

     

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Aktier i Borgholm Energi AB 3 100 3 100 0 0 

Övriga andelar 3 829 1 730 8 082 8 976 

Kommuninvest 3 591 3 591 3 591 3 591 

Redovisat värde vid årets slut 10 520 8 421 11 673 12 567 

     

Summa anläggningstillgångar 517 128 470 943 1 245 394 1 184 041 

     

Not 12: Fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Kundfordringar 5 714 4 051 41 412 41 090 

Ersättning för mervärdesskatt 4 634 5 831 5 437 6 709 

Interimsfordringar proceedo 7 855 13 429 7 855 13 429 

Interimsposter 95 617 102 342 110 005 125 418 

Fordringar hos staten 1 053 1 280 1 182 3 999 

Slutavräkning 0 0 0 0 

Övriga fordringar 1 066 300 6 896 3 227 

Redovisat värde vid årets slut 115 939 127 233 172 786 193 872 

     

Not 13: Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Likvida medel 12 13 24 13 

Handkassor 70 86 72 86 

Bankkonto 21 135 77 380 84 530 121 952 

Södra medlemskonto 361 357 361 357 

Summa 21 578 77 836 84 987 122 408 

     

Not 14: Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

     

Eget kapital     

Ingående eget kapital -262 752 -251 166 -365 840 -340 953 

Byte av redovisningsprincip 0 6 022 0 6 022 

Periodens /årets resultat 12 007 -17 608 -1 315 -30 909 

Utgående eget kapital -250 745 -262 752 -367 155 -365 840 

     

Not 15: Avsättning för pensioner 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Avsättningen     

Ingående avsättning 18 972 18 624 18 972 18 806 
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Pensionsutbetalningar -1 107 -1 049 -1 425 -1 072 

Nyintjänad pension 398 851 358 959 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 483 296 489 299 

Förändring av löneskatten 153 68 140 89 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 

Övrigt 858 182 3 067 2 087 

Utgående avsättning 19 757 18 972 21 601 21 169 

     

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99% 

     

Specifikation - Avsatt till Pensioner     

Pensioner och liknande 7 503 8 019 8 987 9 787 

Övriga pensioner och liknande 7 021 6 422 7 021 6 422 

Särskild avtalspension, visstidspension mm 1 376 827 1 376 827 

Summa pensioner 15 900 15 268 17 384 17 036 

Löneskatt 3 857 3 704 4 217 4 133 

Summa avsatt till pensioner 19 757 18 972 21 601 21 169 

     

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 4 4 4 4 

Tjänstemän     

     

Not 16: Andra avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Uppskjuten skatteskuld     

Ingående avsättning 0 0 36 643 37 262 

Årets avsättning 0 0 -1 000 -619 

Utgående avsättning 0 0 35 643 36 643 

     

Sluttäckning deponier     

Ingående avsättning 0 0 6 946 6 067 

Årets avsättning 0 0 1 984 1 584 

Under året ianspråktagna belopp 0 0 -117 -705 

Utgående avsättning 0 0 8 813 6 946 

     

Återbetalning friskolor 2015-2018     

Ingående avsättning 0 0 599 0 

Årets avsättning 0 0 -144 599 

Utgående avsättning 0 0 455 599 

     

Summa andra avsättningar   44 911 44 188 

     

Not 17: Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående låneskuld 255 400 259 334 736 650 755 864 

Nyupplåningar under året 0 0 0 0 

Årets amortering 0 -3 934 -6 970 -19 214 

Utgående låneskuld 255 400 255 400 729 681 736 650 
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Långfristiga skulder     

Kommuninvest 255 400 255 400 0 0 

Långfristig skuld finansiell leasing 1 350 1 786 1 350 1 786 

Skuld investeringsbidrag 6 924 7 085 6 924 7 085 

Periodiserade anslutningsavgifter 0 0 128 920 122 063 

Summa 263 674 264 271 137 194 130 934 

     

Summa långfristiga skulder 263 674 264 271 866 875 867 584 

     

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     

Genomsnittlig ränta 0,57% 0,62% 0,57% 0,62% 

Genomsnittlig räntebindningstid 0,77 år 0,80 år 0,77 år 0,80 år 

Lån som förfaller inom:     

1 år 75% 67% 75% 67% 

2-3 år 15% 18% 15% 18% 

3-5 år 10% 15% 10% 15% 

     

Not 18: Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Semesterlöneskuld 25 831 25 580 28 612 28 353 

Interimsposter 28 561 31 344 59 833 56 447 

Källskatt 7 420 7 154 7 420 7 595 

Pensioner, individuell 14 924 16 241 16 762 17 440 

Leverantörsskulder 20 819 27 096 40 514 45 136 

Arbetsgivaravgift 8 620 8 662 9 723 9 315 

Skulder till Staten 0 0 0 0 

Kortfristig skuld till staten 5 747 4 474 6 383 5 045 

Övriga kortfristiga skulder 5 062 5 378 33 740 32 020 

Moms 598 522 940 940 

Kortfristig skuld finansiell leasing 2 888 3 566 2 888 3 566 

Summa 120 470 130 017 206 814 205 857 

     

Not 19: Borgensåtaganden m m 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Borgholm Energi AB 485 400 484 619 0 0 

Summa 485 400 484 619 0 0 

     

Pensionsförpliktelser äldre än 1998     

Pensionsförpliktelser 176 870 179 630 180 843 183 784 

Löneskatt 42 909 43 578 43 873 44 586 

Summa 219 779 223 208 224 716 228 370 

     

Ansvarsförbindelsen     

     

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna     

eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i     



Kommunfullmäktige 

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

Årsbokslut 2019 

Borgholms Kommun  41 

 

   Kommun Koncern 

Pensionsstiftelses förmögenhet.     

     

Ingående ansvarsförbindelse 223 208 226 831 228 370 231 823 

     

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension 122 5 043 133 4 864 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 558 3 371 5 688 3 389 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 

Övrigt 1 399 -1 337 1 357 -865 

Pensionsutbetalningar -9 839 -9 993 -10 109 -10 112 

Förändring av löneskatten -669 -707 -722 -729 

Utgående ansvarsförbindelse 219 779 223 208 224 716 228 370 

     

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99% 

     

Not 20: Leasing 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Finansiell leasing bilar     

Totala leasingavgifter 5 582 4 999 9 710 10 633 

Nuvärde minimileasingavgifter 2 576 3 484 2 576 3 484 

Därav förfall inom 1 år 2 888 3 566 2 898 5 875 

Därav förfall inom 1-5 år 1 350 1 786 1 653 5 110 

     

Not 21: Kommuninvest     

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 
kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816 930 987 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 817 496 237 kronor. 
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4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland 

annat innebär att: 

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

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering 

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

anskaffningsvärdet. 

I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning 

av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i 

Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget 
kapital och en marginell minskning i soliditet. 

Jämförelsestörande poster 

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

resultaträkningen och i kassaflödesanalys. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 

1,0 mkr. 

Intäkter 

Redovisning av skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos 
cirkulär 19:59 i enlighet med rekommendation R2. 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 

intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period 

uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen 
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. 

Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med 

matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att 

investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 

nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 

eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
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Immateriell tillgång 0 år 

IT utrustning 3 år 

Kommunbilar 5 år 

Inventarier 10 år 

Byggnader 33 år 

Hamnar 50 år 

Övriga maskiner och inventarier 20 år 

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje 

komponents värde uppgår till minst 46 500 kr tillämpas komponentavskrivning. 

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den 
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. 

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 46 500 kronor och en 

nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av 
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det 

är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om 

avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 46 500 

kronor. 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje 

år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens 
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 46 500 kronor. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 

tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som 

gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 

finansiella leasingavtal. 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Nedskrivningar 

Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar 

lämnas för varje tillgång: 

 Beloppet som påverkat resultatet under perioden. 

 Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller 

återföring. 

 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen. 

 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller 

anpassat användningsvärde. 

 Hur återvinningsvärdet fastställts. 

Under 2019 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då 
huvudbyggnaden på Åkerboskolan brann ner i augusti skrevs denna del ned med 9,2 mkr. 
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Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är 

beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av R10. 

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

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

utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget 
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när 

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

som ansvarsförbindelse. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för 

tillgångskategorin är väsentligt. 

Koncernredovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen 

har minst tio procent inflytande. Inga förändringar har skett under året i 

kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar 

framgår av figur under kapitel 2.3 

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig 

konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna 

kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av 
dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar 

den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen 

respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. 

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen 
fördelats på uppskjuten skatt 21,4 procent och eget kapital 78,6 procent. 

Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala 

redovisningslagens räkenskapsscheman är följande: 

 Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter. 

 Uppskjutna skatter redovisas under avsättningar. 

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, 

Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i 

redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens 
redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga 

skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 

Borgholm Energi AB gör VA redovisning enligt vattentjänstlagen. Denna finns att läsa på 

Borgholm Energi ABs hemsida.   

4.8 Koncernredovisning 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Verksamhet 

Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. 

Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 

vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 
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Ordförande för Kalmarsunds gymnasieförbund är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande 

är Björn Andreen (M). Förbundschef är Joachim Håkansson. 

Viktiga händelser 

 En utredning är genomförd och som påvisar att förbundet i förhållande till riket 

har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och per invånare. 

 Gymnasieförbundet har även högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samtliga 

utbildningsförbund i Sverige.  

 Förbundet har haft dialogmöten med medlemskommunerna om ytterligare en 

permanent nivåhöjning av medlemsbidraget. 

 Gymnasieförbundet har infört anställningsstopp sedan januari månad 2019. 

Ekonomisk analys 

Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 2019 uppgår till 6,7 mkr.  

Förbundet gick in i året 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr. Detta 
innebar att förbundet redan under hösten 2018 började jobba med en åtgärdsplan för att 

anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna under 2019. Åtgärder 

har genomgåtts inom samtliga verksamheter och med ett anställningsstopp sedan januari 
2019. Interkommunal ersättning visar på ett positivt resultat i förhållande till budget då 

alltfler elever väljer en av förbundets skolor.        

Kalmarsunds gymnasieförbund 

(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 

Verksamhetens 
intäkter 128 777 150 461 142 309 

Verksamhetens 
kostnader -602 219 -617  767 -600 950 

Avskrivningar -4 293 -4 697 -7 015 

Verksamhetens 
nettokostnad -477 735 -472 203 -465 657 

    

Finansnetto 457 066 472 668 472358 

Årets resultat -20 670 464 6 700 

    

Balansomslutning 168 164  214 310 

Investeringar 4 564  12 564 

Soliditet (%) 22%  27% 

Framtid 

Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, 

vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt 
befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med 

en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028. 

År 2020 forsätter återställning av 2018 års negativa resultat vilket innebär att förbundet 
måste skapa yterliggare marginaler än bara ett positivt resultat.  

En annan ekonomisk utmaning under kommande perioder är pensionskostnaderna för 

lärarlönesatsningar. Förstelärarreformen täcker själva löneökningarna men inte ökningen 

av pensionskostnader.     
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Borgholm Energi Elnät AB 

Verksamhet 

Borgholm Energi Elnät AB är ett kommunägt bolag som producerar och levererar vatten, 

el, värme, skolmat och mat till äldreboenden. Bolaget sköter även gator och parker samt 
tar hand om hushållens avfall och avlopp. I ansvaret ingår också att sköta lokalvård i 

kommunens fastigheter samt att, via de egna fastigheterna, erbjuda företag att hyra 

lokaler för sin verksamhet. 

Koncernen Borgholm Energi har ca 12 000 kunder, där många är kunder inom flera av 

verksamhetsområdena, och en omsättning på ca 200 mkr. Antal anställda uppgår till drygt 

100 personer. 

Borgholm Energi Elnät ägs av Borgholms kommun och ett antal enskilda personer. 
Kommunen är dominerande ägare med 99,36 procent av rösterna. Borgholm Energi AB 

är i sin tur helägt av Borgholm Energi Elnät AB, som har 30 000 aktier i bolaget. 

Viktiga händelser 

Skattefinansierat 

I november togs beslutet att bolagets skattefinansierade verksamheter från årsskiftet ska 

övergå i kommunal regi. Arbetet med övergången sattes igång i och med att beslutet togs.  

Taxefinansierat 

Under året genomfördes en undersökning av nöjd kund index (NKI). Borgholm Energi 

fick som bolag betyget Väl godkänd. Totalt placerade sig bolaget på plats nr 14 i landet 

av de 70 talet företag som deltog i denna undersökning.  

Ny styrelse tillsattes vid årsstämman 2019-03-27. Den nya styrelsen och bolagets 

verksamhetschefer genomförde under juni månad strategidagar där verksamheternas 

förutsättningar och kommande utmaningar belystes. Resultatet av dessa dagar utgjorde 

grunden i Borgholm Energis affärsplan som beslutades i december. Affärsplanen kommer 

att vara en av de viktigaste grundpelarna i utvecklingen av Borgholm Energis samtliga 

verksamheter.  

Renhållningsordning beslutades 2019-12-09. Renhållningsordningen är resultatet av ett 

omfattande arbete i samverkan mellan politiker och tjänstemän. Renhållningsordningen 

med dess riktlinjer för miljöarbetet i kommunen är ett av de viktigaste styrdokumenten 

för verksamheten Återvinning och avfall.  

I samverkan med Kalmar Energi, Ålem Energi samt Oskarshamn Energi har underlag 

inför samt uppstart av upphandling gällande nästa generations elmätare och 

mätinsamlingssystem genomförts. Upphandlingen förväntas slutföras under februari 

2020, installation av nya mätare är planerat att påbörjas under 2020. 

Ekonomisk analys 

Skattefinansierat 

Gata/park Med avseende av minskade hamnintäkter för Borgholms hamn och trots 

minskad bemanning överskrider verksamheten årets budget.  

Kosten Verksamheten kommer att överskrida årets budget, främst beroende på ökade 

livsmedelskostnader samt ett ökat uttag av timanställda. 
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Taxefinansierat 

Aktieinnehav i Bixia AB har avyttrats till en summa av 7 424 tkr. 

Återvinning och avfall Fortlöpande genomgång av taxemodeller. Totalkostnaden för 

avfallshanteringen minskade jämfört med 2018, vilket främst tydliggjordes under 

senhösten.. 

Vatten och avlopp Ökade driftskostnader för undersökning och underhåll av ledningsnät 

under hösten. 

Egen fastighetsförvaltning/bostäder Trots extraordinära kostnader på 400 tkr gör 

verksamheten ett positivt resultat på 660 tkr. 

Fjärrvärme Lägre kostnader för flisinköp för året gör att årets budget överträffas. Lägre 

intäkter i december beroende på det milda vädret. 

Vindkraft Högre ersättning för producerad energi, håller året ut sedan sänkta 
prissäkringsnivåer.  

Elnät Följer budget, har erhållit koncernbidrag för att täcka den kommande 

aktieutdelningen. 

Borgholm Energi Elnät AB 

(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 

Verksamhetens 
intäkter 228 806 206 059 219 299 

Verksamhetens 
kostnader -167 267 -150 696 -161 265 

Avskrivningar -36 726 -37 784 -37 396 

Verksamhetens 
nettokostnad 24 813 17 579 20 638 

    

Finansnetto -9 376 -9 629 -3 640 

Årets resultat 15 437 7 950 16 998 

    

Balansomslutning 806 734  830 743 

Investeringar 67 433 94 980 62 354 

Soliditet 12,3%  13,9% 

Framtid 

Arbetet har påbörjats för att föra över samtliga skattefinansierade verksamheter till 

kommunen. 

Taxefinansierat 

Elnät Intäktstak, effektiviseringskrav, kvalitetsavdrag. Möjligheten att få en avkastning 

på verksamhetens kapital begränsas av myndigheternas reglering samt lagstiftning. 

Reglering av verksamheten sker i fyra årsperioder. Risk för under/överdebitering och 

mindre marginaler ställer högre krav på uppföljning och prognoser. 

Kända förutsättningar är att tidigare års underdebitering kommer att få räknas in i elnäts 

intäktsram under kommande regleringsperioder 2020-2023 samt 2024-2027, 

förutsättningen är dock att intäkterna går till investeringar. Ytterligare förutsättningar är 
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att det enbart är summan av investeringarna som överstiger 1 % av elnätsanläggningens 

icke åldersjusterade nyanskaffningsvärde som får tillgodoräknas samt att 25 % av 

finansieringen måste ske med andra medel. Borgholm Energi har kommande fyra år 

investeringar planerade på 26 mnkr, utbyte av mätinsamlingssystem och mätare står för 

den största delen av dessa. Dessa investeringar medför en möjlighet att utöka vår intäkt 

med de 18 mnkr som underdebiterats från regleringsperioden 2012-2015 under 

kommande 2 regleringsperioder 

Vatten och avlopp Ny lagstiftning samt nya tolkningar befintlig lagstiftning kan förändra 

förutsättningarna för att fortsatt utveckla VA-tjänsterna och dess infrastuktur. Detta gäller 

för samtliga VA-organisationer i Sverige. Under början av 2020 förväntas Mark och 

miljööverdomstolen lämna domslut i frågan gällande anslutningsplikt för vatten. Ett 

liknande fall i Varberg gällande anslutningsplikt för spillvatten är också under prövning. 

Avgiftskyldighet samt anslutningsplikt inom verksamhetsområde är en fråga som vid 

förändring skulle ha stor påverkan på vår verksamhet. Tekniska förutsättningar samt 

ekonomisk bärighet i framtida projekt kommer att stå inför stora utmaningar om den 

kollektiva lösningen helt eller delvis löses upp. Många pågående projekteringar bl.a. 

Kårehamn, Djupvik-Lofta E4, Byxelkrok-Böda, förnyelseprojekt av VA nät, 

mätinsamlingsprojekt. 

Återvinning och avfall Verksamheten ska arbeta med aktiviteterna som utgår från målen 

i avfallsplanen, till exempel översyn av insamlingssystemet för hushållsavfall. 
Verksamheten ska titta på andra lämpliga verksamhetsspecifika mål, till exempel 

nettofossilfri verksamhet. Samråd kommer att starta under hösten med aktörer som 

planerar att söka tillstånd för framtida fastighetsnära förpackningsinsamling. Fortsatt 
utveckling av återvinningscentralerna. 

Vindkraft Från 2020 kommer prissäkringsnivåerna att sänkas, vilket kan påverka 

resultatnivån jämfört med 2019. 

Ölands Kommunalförbund 

Verksamhet 

Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och 

Mörbylånga. Kommunalförbundet bildades 1970 och har således varit verksamt i 49 år. 

Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från 
kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna 

ingår. Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för 

Ölands Turistbyrå. 

Viktiga händelser 

 Turistorganisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget 

krävs att förtroende och tillit byggs upp mellan organisationen och det lokala 

näringslivet. 

 Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att 

ställning måste tas till hur nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst 
hanteras.  

 Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt inom cykelprojektet fyr till 

fyr. Sträckorna är belägna i de södra delarna av Öland. 
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Ekonomisk analys 

Ölands kommunalförbund (tkr) 

(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2020 

Verksamhetens 
intäkter 22 494 34 587 21 439 

Verksamhetens 
kostnader -57 693 -71 382 -59 734 

Avskrivningar -2 227 -2 800 -2441 

Verksamhetens 
nettokostnad -37 426 -39 595 -40 736 

    

Finansnetto 38 092 40 089 40 074 

Årets resultat 666 494 -662 

    

Balansomslutning 30 959  29 426 

Investeringar 4 704  1 100 

Soliditet 29%  28% 

Framtid 

 Banden mellan turistorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i 

respektive kommun behöver stärkas. Även samarbetet med Region Kalmar och 

Destination Kalmar behöver fördjupas. 

 Troliga framtida klimatscenarior och extremväder kommer bli mer vanliga i 

framtiden. Vilket leder till en utökad samverkan och samordning mellan de olika 

räddningstjänsterna i Kalmar län.    

 Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli 

nationellcykelled. Om ansökan beviljas så kommer Öland att bli led nummer tre 
efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen i korthet 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 

fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa 

verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av 

ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av 

ärenden i kommunfullmäktige. 

Budgetram 2019 159 549 tkr 

Ordförande Ilko Corkovic (S) 

Förvaltningschef Jens Odevall 

Sammanställning 
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr. Fastigheter, IT-avdelningen och plan- 
och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar till förvaltningens 

avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. Högre kostnader 

inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för VA-avgifter och 

obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan. 
Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 

blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 

begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning. 

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har 

påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro. 

Analys av verksamheten 

Kommunledningsförvaltning 

I Borgholms kommun har ett intensivt förberedelsearbete pågått inför våren och 

sommarens många besökare. Flera projekt har genomförts för att rusta offentliga miljöer 

så som parker, lekparker, hamnar, badplatser, gator och gång- och cykelvägar. 
Kommunen samverkar med såväl näringsliv som föreningar för att öka trivseln för både 

bofasta och besökare. 

Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en 

myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades 
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, 

kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till 

socialnämnden. 

Principbeslut togs även om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB 

under 2020 medan ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen under året. 

Viktiga händelser under året 

Lekskeppet och lekutrustningen i Bäckmanska parken har varit uppskattat för såväl 

kommunens barnfamiljer, förskolor som besökare. Den nya aktivitetsparken och 
lekplatsen i Löttorp har under året blivit klara och används flitigt av både bofasta och 

besökare. 

Upprustningen av Borgholm och Byxelkroks hamn har pågått under året. Ny 
toalettanläggning är upphandlad med placering vid Sjötorget i Borgholm. Ansvaret för 

hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren. 
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Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och inflyttning den 31 

augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda. 

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

rekordåret 2017. 

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

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 

blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 

begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning. Ersättningslokalerna är klara och slutbesiktigade och verksamheten planerar 

flytta in i mitten av september. Löpande kontakt och avstämning sker med 

försäkringsbolaget. 

Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 - Kulturplan Borgholms kommun -2020. Vision 

för kulturpolitiken i Borgholms kommun "Borgholm ska vara en levande kulturkommun 

året om. Kommunmedborgarna ska vara stolta över sin bygd och genom kulturen 
inspirera varandra till utveckling, idéer och engagemang. 

Det har arbetats fram en handlingsplan för att förbättra Näringslivsklimatet i kommunen. 

I mars implementerades Proceedo, ett inköps- och fakturahanteringssystem. Systemet 

används i samtliga verksamheter för inköp av varor samt för all fakturahantering inom 
kommunen. I och med implementeringen av systemet har ett arbete gjorts med att öka 

antalet e-fakturor som under december når 80 %. 

Borgholms kommun har varit delaktig i SKRs projekt "Resursfördelning med fokus på 
prislappar" som riktar sig mot mindre norrlandskommuner. Internt i kommunen fortsätter 

arbetet med att förbättra budgetprocessen bland annat genom att skapa bra underlag för 

beslutsfattarna och öka möjlighet till delaktighet och politiska prioriteringar. 

Borgholms kommun medverkar i ett utvecklingsprojekt, tillsammans med Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) och ett antal norrlandskommuner, som omfattar att 

utveckla budgetprocessen för små kommuner. Projektet pågår till hösten 2020. 

Ekonomisk analys 

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

 Kommunfullmäktige har högre kostnader för arvoden än budgeterat.  

 Avvikelsen inom gata, park och hamnar avser extrabeställningar som kommunen 

har beställt och som inte ingår i ordinarie avtal. 

 Fritidsverksamheten har haft lägre intäkter än budgeterat samt högre kostnad för 

badhusavtalet i och med indexuppräkning. 

 Högre kostnader för kommunens fastighetsförvaltning beror på införande av ny 

debiteringsmodell för VA, så kallade lägenhetsekvivalenter, högre kostnad för 
fjärrvärme än budgeterat, differens i elpris, samt att internhyra för köken inte 

kommer att fördelas ut under innevarande år.  

 Hyra av fastigheten Kamelen för socialförvaltning och arbetsförmedling ger för 

året ett underskott. Avtalet är uppsagt och upphör vid årsskiftet. 

Arbetsförmedlingen betalar sin del av hyra året ut och har därefter valt att inte 
hyra lokaler i kommunen för bokade besök. 

 Inom kommunledning är det en tjänst som inte är budgeterad. 

 Negativ budgetavvikelse på administrationen beror av högre driftskostnader än 

budgeterat för bland annat konsulttimmar kopplade till IT-system, posthantering 

och andra administrativa tjänster. Överskott återfinns vad gäller 
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personalkostnader på grund av sjukskrivningar. Servicecenter visar nästintill en 

budget i balans. 

 Tillväxteneheten har haft vakanta tjänster under perioden samt inte debiterats för 

interna kostnader från bygg- och planenheten.  

 Ekonomiavdelningen har under året haft lägre personalkostnader än budgeterat 

samt lägre kostnader för försäkringar och implementering av e-handelssystem. 

 HR-avdelningen har generellt lägre kostnader än budgeterat, exempelvis inom 

annonseringskostnader för rekrytering, personalutbildning och övergripande 

personalutbildning.  

 IT-avdelningens underskott beror främst på ökade kostnader för licenser samt 

underhållsavtal. 

 Interna intäkter är inte redovisade på plan- och bygg, vilket är förklaringen till 

den negativa budgetavvikelsen. Överföring av dessa medel kommer inte att 

göras. Vidare återfinns överskott på externa intäkter kopplade till större 

planprojekt och överskott kopplat till personal. 

 Miljöenheten visar på en positiv budgetavvikelse beroende av högre intäkter för 

perioden än budgeterat. Den nya lagen gällande tobak ger ytterligare intäkter som 

inte var beräknat inför budget 2019. 

 Underskottet på bostadsanpassningen beror av högre kostnader för 

bostadsanpassningsuppdrag än beräknat under perioden. 

Ekonomisk sammanställning ansvar 

   Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 

 Total    

1000 Kommunfullmäktige 846 1 187 -341 

1010 Kommunstyrelse 76 979 77 306 -327 

1011 Samlastning 1 198 -197 

1012 
Gata, park och 
hamnar 

16 199 16 538 -339 

1013 Fritid 7 523 7 720 -198 

1015 Fastigheter -1 363 -57 -1 306 

1016 Fastighetsfunktion 15 242 15 618 -375 

1100 Kommunstab 6 010 6 760 -750 

1101 Administration 5 937 6 079 -143 

1102 Servicecenter 1 639 1 721 -82 

1105 Tillväxtenhet 8 580 7 038 2 002 

1110 Ekonomiavdelning 7 449 6 904 544 

1112 IT- avdelning 1 491 2 452 -960 

1120 HR-avdelning 8 188 6 678 1 510 

1130 Plan- och byggenhet 695 1 678 -983 

1135 Miljöenhet 3 017 2 520 497 

1139 Bostadsanpassning 1 522 2 054 -532 

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 -2 2 

1203 Lovaktiviteter 0 -7 7 

 Summa 159 954 162 385 -1 971 
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Nämndens mål 
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 

nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 

kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 

(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 

Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 

mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal. 

Medborgare 

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

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig 

 

Nöjd inflytandeindex visar 44 för Borgholms kommun jämför med 39 för riket. 

Kommunen arbetar vidare med handlingsplan som togs efter satsningen "förenkla helt 

enkelt" och näringslivsstrategin. Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt 
även framtagandet av app för hänvisning. Utveckling av servicecenter, administrationen 

och e-tjänster har genomförts under året. Ny webbplats liksom fler e-tjänster kommer 

lanseras under nästkommande år vilket ytterligare kommer förbättra kommunikationen 
med medborgarna. 

Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling 

 

Målet anses vara uppnått. Detta baseras på att SCBs medborgarundersökning som visar 
att NII (nöjd inflytande index) ligger över riksgenomsnittet (44 jmf 39 för riket). Av 

mätta parametrar är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra medborgarnas 

nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga mätta parametrar. 

Riktlinje för medborgardialog har fastställts under hösten 2019. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Nöjd-Inflytande-Index 39 44 

 Hur god är kommunens webinformation till medborgarna 80 70 

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

60 50 

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

Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet 

 

Under 2019 har vi haft 6,2 nystartade företag per 1000 invånare. Målvärdet var 5,2. 
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Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av 

företagsklimatet 

 

Målet är inte uppnått, vid mätning utförd i början på 2019 ligger vi på plats 261. Under 
2019 har en handlingsplan för bättre företagsklimat beslutats. handlingsplanen innehåller 

13 aktiviteter som är kopplade till två strategier 

 Förbättrat bemötande och service till våra företag 

 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag 

Senast 2022 ska kommunen nått topp 3 i jämförelse med kommuner med 

dominerande säsongsvariationer i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet 

 

Under 2019 var Borgholms kommun på plats 15. En handlingsplan är upprättad och 

beslutad, aktiviteter är igång. Samtliga aktiviteter bottnar i två strategier 

 Förbättrat bemötande och service till våra företag 

 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag 

Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKRs undersökning av 

myndighetsverksamheten. 

 

Målet anses vara delvis uppnått. Resultat och ranking avseende 2019 presenteras i mitten 
av april 2020. Jämfört med 2018 så har Borgholms kommun ett förbättrat omdöme inom 

samtliga områden förutom brand. 

Inom serveringstillstånd var Borgholms kommun på plats 14 under 2018 vilket till stor 
del bygger på kundkommunikation. Under hösten genomfördes det övningar i 

kundbemötande samt en inspirationsföreläsning i "arbetsglädje" som en del i 

kundbemötande. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

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

5,2 6,2 

 Utföra 100 företagsbesök under 2019 100 103 

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

200 261 

 Sammanfattande omdöme om kommunens service för 
företagen (NKI) 

70 74 

 

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

Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra 

servicefunktioner 

 

Målet är delvis uppnått. Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever medborgarna att 

kontaktmöjligheterna är goda, 60 jämfört med 48 för riket och information får också ett 
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godkänt resultat 56 jämfört med 53 för riket. Nöjd medborgarindex (NMI) mäter bland 

annat bemötande och tillgänglighet och här får kommunen också ett bra omdöme 59 

jämfört med 55 för riket.  Arbetet med digitalisering har inte utvecklats i den takt som 
beslutats utan förväntas få effekt först under 2020. 

Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare 

 

Målet anses vara delvis uppnått. Utbyggnaden av fiber pågår och i Borgholms tätort var 
det färdigställt innan halvårsskiftet. Parallellt pågår utbyggnaden av fiber i sin slutfas i 

övriga delar av kommunen. Arbetet fortsätter under 2020. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

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

50 40 

 Andel ärenden som inkommer via e-tjänst 50 % 30 % 

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

75 % 50 % 

 

Organisation 

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

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 

personlig utveckling 

 

Målet är delvis uppnått, Sjukfrånvaron är fortsatt för hög. 

Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2019-2021 är framtagen. Arbetet är långsiktigt och 

full effekt förväntas uppnås först under 2021. 

Den mindre medarbetarundersökningen är genomförd och arbetet med verksamheternas 

handlingsplaner pågår. Både medarbetarindex såväl som ledarindex är på samma nivå 
som föregående år. Här kan nämnas att omsättningen på chefer har varit hög vilket kan ha 

påverkat svaren. 

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

arbetet. Friskvårdsbidrag finns för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal 

hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en 
tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel tjänster som annonseras inom 
kommunledningsförvaltningen är på 100 % 

100 % 100 % 

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

100 % 100 % 

 Förbättra Medarbetarindex mot fg mätning   Lika 

 Förbättra Ledar-index mot fg mätning   Lika 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Kommunens totala sjukfrånvaro 5 % 7,6 % 

 

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 

organisation 

Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig 

 

Målet anses vara delvis uppnått. Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt 

effektivisera verksamheten pågår. Utbildningar av chefer kopplat till mål-, resultat- och 

löneprocessen är planerad till september 2019. I samarbete med SKR arbetar Borgholms 
kommun med att förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt 

budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På flertalet 

enheter pågår genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och 

ändamålsenligt. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

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

100 % 97,5 % 

  Kartlaggning av kommunens processer 10 4 

 E-blomlådan, förbättring mot fg år   
Oförändrat 

 

Hållbarhet 

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

Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen 

 

Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till eldrivna fordon. Under 
2019 levereras 6 st nya elbilar som ersätter tidigare dieseldrivna fordon. Även 

laddhybrider har införskaffats i syfte att minska användningen av fossila bränslen. 

Borgholms kommun klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och 
hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett 

förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens 

verksamheter. Vi arbetar också för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed 
avsättning för lokal biogasproduktion. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel flygresor i förhållande till annat res-sätt.   Lika 

 Andel miljöbilar 35 22 
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Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet. 

Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmarker och 

ängsmarker 

 

Baltic Blue Growth och de sammankopplade LOVA-projekten slutredovisades i maj och 
avvaktar slututbetalning. Kompletteringar är insända enligt begäran angående LONA-

projekten. Inledande möten och diskussioner om LOVA LRF "från strategi till åtgärd." 

Områden är utpekade för vidare utredning i LONA. 

VA-planens arbetsversion (inte den antagna 2013) innehåller ett utökat avsnitt om 

dagvattenhantering, inklusive en påbörjad policy gällande dagvatten. Den nya versionen 

av VA-planen planeras vara klar samtidigt som den nya översiktsplanen. 

Arbete pågår att hitta lämpliga områden för dagvatten-hantering i tätbebyggt område. 
Områdena illustreras och beskrivs i VA-planens dagvattenavdelning. Anläggning eller 

projektering är påbörjad på flera platser, (Lilla Triangeln, Tallen och Göta-Freja-

området). Fokus främst på Borgholm-Köpingsvik men även Löttorp. 

Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter 

 

Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i 

energieffektiv teknik inom värme, ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de 

riktvärden som minst anges i Boverkets byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad 
silver). Kommunen kommer hösten 2019 att delta i EU-projektet ANM- Öland med 

målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad 

energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler. Under 2019 
har ytterligare laddstationer för kommunens elbilar installerats inom ramen för 

"Klimatklivet". Prognosen för helåret är att målet kommer vara fortsatt uppnått. 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt 

 

Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom 

socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen 

inom IFO fortsätter att öka, 85 % jämfört med 80 % under 2017. I övrigt ligger även 

förskolan över standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg 
uppvisar mindre avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med 

utgångspunkt från tekniska ramar, d.v.s. vad verksamheten borde kosta utifrån demografi 

mm. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel våtmarker och ängsmarker bibehålls eller ökar   Lika 

 Minskad energianvändningen 50 % 50 % 

 Referenskostnad för verksamheter inom kommunstyrelsens 
område 

  
Uppnått 

 Ökad avtalstrohet jämfört med föregående år   
Uppnått 
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Personaluppföljning 

Arbetad tid motsvarande årsarbetare under december 2019 är 78,9 årsarbetare, jämfört 

med 45,9 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av beslutad 

omorganisation samt återbesättning av vakanta tjänster. 

 

 

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

Antal 
årsarbetare 
2018 

116,4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4 57,3 64,7 62,9 66,8 65,1 45,9 

Antal 
årsarbetare 
2019 

101,3 97,3 102,6 99,2 105,3 93,3 88,3 98,3 107,2 117,1 104,5 78,9 

 

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2019 samt för 2018. Antal 
övertidstimmar för perioden är 16 jämfört med 91 timmar för övertid föregående år. 
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Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Övertid 2018 18 25 22 30 17 24 55 27 38 24 29 91 

Fyllnadstid 2018    11 2  7   10  4 

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7 18 16 

Fyllnadstid 2019  9 5  8 9 9 2   4 0 

 

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

 

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Sjukfrånvaro 2018 4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67 2,17 2,56 3,97 6,44 4,38 3,71 

Sjukfrånvaro 2019 4,75 4,84 4,11 3,91 4,39 3,48 4,38 5,31 7,18 5,25 6,30 4,38 

  

Framtid 

 Framtidens äldreboende och konkretisering av projektet fortsätter enligt plan. I 

beslutsunderlag finns alternativen att bygga själv, extern entreprenad samt 

Riksbyggen koncept med kooperativa hyresrätter.  

 Intensifiera arbetet med konkretisera detaljplanerna i Stora Rör, Solberga och 

Rosenfors. 

 Planera för att återföra den skattefinansierade verksamheten i BEAB till 

kommunen 

 Planering för prioriterade samverkansområden med Mörbylånga kommun. 

 Kommunens satsning i Borgholms Slott tillsammans med Statens Fastighetsverk 

fortsätter. Bland annat planeras att öka tillgängligheten genom att bygga en hiss. 

 Borgholms kommun har fått EU-bidrag för att medverka i energiförsörjnings- 

och energieffektiviseringsprojekt Active Network Management For All 
(ANM4L). Projektgruppen har haft ett två inledande möten med målsättning att 

ta fram lämpliga avgränsningar. Officiell projektstart med arbetsnamnet ANM-

Öland, kommer att ske i januari 2020. Medarbetare i fastighetsavdelningen och 
Borgholm Elnät kommer att delta. 

 I projekt nybyggnation Åkerboskolan bildades en projektgrupp med uppdrag att i 



Kommunfullmäktige 

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

Årsbokslut 2019 

Borgholms Kommun  60 

 

fas 1 ta fram en behovsanalys för den nya skolans funktionsprogram. 

Förutsättningarna har förändrats något i och med branden i skolan. Konsultfirman 

Projekthuset har fått i uppdrag att i fas 2 konkretisera funktionsprogrammet 
tillsammans med verksamheten. 

 Upprustningsprojekten av hamnar i Borgholm och Byxelkrok fortsätter enligt 

planerad etappindelning. 

 Fortsatt rustning av kommunens lekparker efter sommaren. Parkerna i 

Bäckmanska parken och Löttorp är klara. Framtid Borgholm delfinansierar 
hälften av etapp 2 av belysningen i Bäckmanska parken. Lekparken i Rosenfors, 

Borgholm pågår enligt plan och klar i december. 

 Fortsätta bevaka de områden där det finns möjlighet att söka statsbidrag. 

 Förebyggande åtgärder på fastigheter för att undvika skador och akuta insatser. 

Bland annat görs en total översyn av tak- och  avvattningssystemen och utbyte till 

självrensande lövutkast på stuprör, så kallade "Lövis".  

 Planera för ersättning av hyrda förskolepaviljonger i Gärdslösa samt upprustning 

av förskola och fritids. 
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Bilaga 2 - Socialnämnden 

Socialnämnden i korthet 

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk 

verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stödboende och 

arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare 

som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag. 

Budgetram 2019 310 762 tkr 

Ordförande Lars Ljung (S) 

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast 

  

Sammanställning 

Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr varav 

12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige 

beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. 

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 

osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 

2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 

har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för 
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom 

Individ- och familjeomsorgen. 

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 

är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv. 

Analys av verksamheten 

Äldreomsorg 

 Alla enheter har under året gått in i heltid som norm och implementering av 

samplanering samt resursturer är ständigt pågående. Analys av obokade 

personalresurser sker löpande. 

 Enheterna erbjuder omsorgstagarna aktiviteter som högläsning, bingo, 

handmassage, bakning, promenader med mera. Tillsammans med andra aktörer 

har det genomförts grillning, tillagning av kroppkakor samt veteranbilsträff. 

 Enhetscheferna har tillsammans med verksamhetschef haft grupputveckling 

under två halvdagar med syfte att sträva mot samma mål med fokus på 
personcentrerad omsorg. Detta innebär att omsorgen ska utgå ifrån individens 

behov.  

 Utbildningssatsning gällande målformulering, genomförandeplaner samt 

dokumentation startades upp under slutet på året. Heldagsutbildning för chefer, 

dokumentationsombud samt handläggare och en kortare utbildning för övrig 
personal har genomförts. Satsningen fortlöper med stöd från utvecklingsledare. 

 Ekonomin har varit i fokus under året och verksamheten har budget i balans för 

2019. 

Hälso- och sjukvård 

 Under året har samverkan med Region Kalmar gällande gemensamt 

journalsystem påbörjats. Detta görs för att öka patientsäkerheten och innebär att 
regionen och kommunen har tillgång till samma information vilket också ger 
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möjlighet till effektivare vård. 

 Planer för att vidareutveckla Hemsjukhuset tillsammans med Hälsocentralen 

pågår i form av hälsosamtal som ska utföras av arbetsterapeut och sjuksköterska. 

Utvecklingen ska bidra till ett förebyggande arbetssätt som ger individerna 
möjlighet att klara sig själva hemma en längre period.  

 Lokala förtydligande av förskrivningsanvisningarna är framtagna och beslutade i 

socialnämnden vilket ger en tydlighet och likvärdig bedömning hos 

rehabpersonalen. 

Omsorg om funktionsnedsatta 

 Under året har två nya biståndshandläggare, en enhetschef och en central 

planerare påbörjat sina tjänster inom omsorgen om funktionsnedsatta. 

 Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har 

flyttats till andra gruppbostäder. 

 Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter. 

 Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten. 

 En extern LSS placering har avslutats under året. 

 Utbildning har genomförts för biståndshandläggare, dokumentationsombud och 

chefer med fokus på målsättning och dokumentation i biståndsbeslut och 

genomförandeplaner. 

 Boendestödet har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka och har 

implementerat LapsCare som planeringsverktyg för sin verksamhet samt börjat 

arbeta med mobilitet. 

 Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn inom boendestödet vilket ledde till flera 

åtgärder i förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet. 

 Träffpunkt för pensionerade brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta har 

startats upp under året. 

 Implementering av Heltid som norm har påbörjats inom omsorgen om 

funktionsnedsatta. 

 Under juni genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) planerat 

tillsynsbesök på två av våra gruppbostäder. Inspektörerna intervjuade brukare, 
personal, enhetschefer, socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef, socialchef 

och politiker i arbetsutskottet samt inhämtade enkätsvar från godemän till brukare 

på respektive gruppbostad. Återkopplingen från IVO var övervägande positiv 

men det finns även förbättringsområden som identifierades på berörda 
gruppbostäder. 

 Framtagande av resursfördelningsmodell för gruppbostad för att fördela resurser 

enligt brukarnas behov har genomförts under året. 
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Individ- och familjeomsorg 

 Rutiner har skapats, i samverkan mellan myndighet och öppenvård, för 

ärendegången och för registrering i Procapita. Dessa kommer att implementeras i 

grupperna barn och familj, vuxen och försörjningsstöd och stöd och insatser. 

 En omfördelning av funktioner inom gruppen har gjorts utifrån den aktuella 

bemanningen. Den största skillnaden är att familjerättsliga utredningar kommer 
att fördelas på alla handläggare. En förändring som har skett gällande 

familjehemssekreterarna är att numera är det en person som arbetar 100% med 

familjehemsarbetet. Det har varit svårt att utföra allt det arbete som krävs för att 
målet kring familjehem ska nås. Det finns flera familjehem som väntar på att bli 

utredda, även kontaktfamiljer och kontaktpersoner väntar på utredning. 

 Enheten för försörjningsstöd tillhör från och med hösten 2019 

arbetsmarknadsenheten för att få ett bättre samarbete. 

 Arbetsmarknadsenheten är sedan december en ny enhet och byter namn till Stöd 

och Arbete. I enheten ingår försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, mottagning 
av nyanlända, samhällsorientering, feriejobb samt grupp- och individstärkande 

aktiviteter. 

 Pontibus är ett samarbete med flera aktörer för att få individer som är långt från 

arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Under året har 32 deltagare varit 
inskrivna och hälften av deltagarna har gått vidare i arbete eller studier. 

 Projekt med Arbetsförmedlingen pågår från och med hösten 2019, där deltagare 

ska få stöd och hjälp att gå vidare till egen försörjning eller utbildning. 

 Förändringar har skett inom stöd och insatser under året som har inneburit en 

halvering av verksamheten. I samband med denna förändring har viss 

kompetensväxling och kompetensutveckling skett. 
 

Viktiga händelser under året 
Äldreomsorg 

 Utbildningssatsning har genomförts inom mål, dokumentation och 

genomförandeplaner. 

 Enhetschefsgrupp har tillsammans med verksamhetschef genomgått 

grupputveckling. 

 Ekonomin har varit i fokus och verksamheten har en budget i balans. 

 Heltid som norm är implementerad på alla enheter. 

 Hemtjänstgrupperna från mellersta flyttade från Soldalen till nyrenoverade 

lokaler på Ekbacka, tillsammans med hemsjukvården, bemanningsenheten och 

boendestödet. 

 Planeringen har effektiviserats i hemtjänsten norr efter organisationsförändringen 

hos samordnarna. 

 En bättre samverkan mellan kommunen och Region Kalmar för utskrivningsklara 

omsorgstagare har gjort att medicinskt färdigbehandlade omsorgstagare kommer 

hem fortare. 

Hälso- och sjukvård 

 Enheten har deltagit i flera nationella konferenser gällande Nära vård. 

 Anna Nergårdh, regeringens utredare av "God och nära vård" har besökt 

förvaltningen för att ta del av verksamhetens framgångsfaktorer och den 

förändringsresa som gjorts tillsammans med hälsocentralen.  

 En större utbildning i sårvård har getts till samtliga sjuksköterskor. Detta ska 

bidra till en säkrare och mer kostnadseffektiv vård. 

 Verksamheten har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka. 
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Omsorgen om funktionsnedsatta 

 Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har 

flyttats till andra gruppbostäder. 

 Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter på Ekbacka. 

 Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten. 

Individ- och familjeomsorg 

 Det har varit svårigheter att få ut individer i praktik/aktiviteter eftersom det har 

saknats företag och platser där individer kan arbetspröva. 

 Aktivt arbete har påbörjats med rutiner och riktlinjer för att tydliggöra roller inom 

myndighet och öppenvården. 

 Under 2019 har 76 vuxna och 92 barn varit inskrivna i etableringen inom 

integration på arbetsmarknadsenheten. 

Ekonomisk analys 

Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr (se 

tabell nedan) varav 12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog 

kommunfullmäktige beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 

5,1 mkr. 

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 

osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 

2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått. 

Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för externa 

placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom Individ- 

och familjeomsorgen. Antalet placeringar har minskat mellan åren 2018 och 2019 vilket 
visas i diagrammet nedan men kostnaderna är fortfarande betydligt högre än budgeterad 

nivå. 
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Även kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd har ökat 2019 vilket bidrar negativt 

till budgetavvikelsen. Kostnaden för försörjningsstöd är i nivå med 2018 men högre än 

budget vilket redovisas i diagrammet nedan. 

 

Hälso- och sjukvården har under året erhållit ett statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar 

verksamhetens negativa avvikelse. Dock kvarstår problematiken med höga kostnader för 

övertidsersättning för sjuksköterskorna samt att budget saknas för den löneökning som 

erhölls i samband med det nya kollektivavtalet. 

Omsorgen om funktionsnedsatta har under hösten haft en stor problematik med höga 

personalkostnader inom några av enheterna. Anledningen till kostnadsökningen är dels att 

verksamheterna krävt högre bemanning än vad som budgeterats då brukarnas behov har 
ökat, höga sjuklönekostnader, fyllnads- och övertidsutbetalningar samt många 

introduktioner av nya medarbetare. 

Tilläggsbudgeten som är beviljad av kommunfullmäktige redovisas under centralt, vilket 
förklarar verksamhetens positiva budgetavvikelse. Det som reducerar avvikelsen är dels 

höga kostnader för tvätt av arbetskläder men också lönekostnad utöver budget för 

perioden januari till maj. 

Den positiva budgetavvikelsen inom särskilt boende härleds till att bemanningen 
anpassats efter behov i form av att sänka bemanningen när lediga boendeplatser uppstår. 

Flera särskilda boenden har gjort en resa under det senaste året från underskott till en 

budget i balans. Bemanningsnyckeln kan komma att öka relaterat till heltid som norm och 
risker för obokade resursturer vilket syns i diagrammet nedan för slutet på 2019 då 

samtliga enheter gått in i heltid som norm. Överskottet beror även på vakanta chefs- och 

handläggartjänster som tillsätts i januari 2020. 
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Hemtjänstverksamheten utförde nästan 4 000 timmar mer hemtjänst under 2019 jämfört 
med budget. Det var under årets första månader som denna ökning var påtaglig men 

sedan maj har antalet timmar stabiliserat sig och håller sig nära budgeterad nivå. 

Verksamheten har arbetat med att på kort tid ställa om efter behov vilket genererat i en 
positiv budgetavvikelse. 

 

Arbetsmarknadsenheten och integrationen visar också på en positiv budgetavvikelse. 
Inom arbetsmarknadsenheten härleds avvikelsen främst till att delar av verksamheten har 

kunnat finansieras med projektmedel under året. 
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Ekonomisk sammanställning 

   Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 

 Total    

70 Centralt 27 794 24 030 3 763 

71 Bemanningsenhet 1 469 1 657 -188 

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 640 -1 098 

73 Särskilt boende 84 106 81 600 2 506 

74 Ordinärt boende 74 241 73 477 764 

75 
Omsorgen om 
funktionsneds. 

64 521 65 582 -1 061 

76 
Individ- och 
familjeomsorg 

27 246 37 695 -10 449 

77 
Arbetsmarknadsenh
eten 

6 316 4 382 1 935 

78 Stöd och insatser 1 543 15 991 -14 448 

79 Projekt 0 -581 581 

 Summa 310 778 328 472 -17 695 

 

Nämndens mål 

Nedan redovisas nämndens mål utifrån följande struktur: perspektiv, kommun-

fullmäktigemål och nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och 

hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa 

perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om 
målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys 

av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av 

nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal. 

Medborgare 

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 

inflytande och lika möjligheter. 

Stöd, vård och omsorg är individanpassad. 

 

Målet är uppnått. Den enskilde individen ska känna sig delaktig och vara med i 

utformning av behov och önskemål tillsammans med ansvarig handläggare i 

biståndsbeslut och vårdplan. Vidare är det av vikt att individen känner sig delaktig i 
upprättande av genomförandeplan och handlingsplan för att sätta realistiska och mätbara 

mål. Vissa mål är uppnådda och en del finns kvar att vidareutveckla för att nå samtliga 

mål. 

Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska 
aktiveras för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Socialförvaltningen, 

Arbetsförmedlingen och Ölands gymnasium har startat för att kunna erbjuda korta 

utbildningar för dessa personer. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus, 
extratjänst, resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning. Målet är 

att öka antalet personer med sysselsättning med 50 % och verksamheten har uppfyllt 

detta. För att få ut fler personer i meningsfull sysselsättning skulle till exempel ett 
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återbruk vara ett steg för att må bättre och på sikt bli självförsörjande. Försörjningsstöd 

ska under 2020 utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel upprättade genomförandeplaner innehållande mätbara 
mål (äldreomsorgen) 

100 % 28 % 

 Andel biståndsbeslut i systemet LifeCare 100 % 100 % 

 Andel BPSD-registreringar på demensboende 100 % 100 % 

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 6:e månad   Ja 

 Verkställda beslut inom tidsramen 100 % 99 % 

 Andel hemmaplanslösningar som förebyggande eller alternativ 
till externa placeringar 

95 % 95 % 

 Andel upprättade genomförandeplaner 100 % 95 % 

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 3:e månad   Ja 

 Andel välkomstbesök vid nya brukare 100 % 93 % 

 Handläggningstid ska understiga fyra månader från det att 
ansökan inkommit 

100 % 97 % 

 Andel patienter med aktuell vårdplan 100 % 100 % 

 Andel upprättade individanpassade handlingsplaner 60 % 59 % 

 Antal genomförandeplaner där klientens delaktighet 
dokumenterats 

100 % 100 % 

 Antal genomförandeplaner med mätbara mål (omsorgen om 
funktionsnedsatta) 

50 % 40 % 

  

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

Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter 

 

Målet är uppnått. Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och 
myndigheter uppnås till stor del. Antalet inom försörjningsstöd som har någon form av 

sysselsättning/aktivitet är drygt hälften, dessa variera i karaktärer och fler praktikplatser 

behövs. För ett 30 tal individer inom försörjningsstöd är behovet att stärka sina kunskaper 
inom det svenska språket för att närma sig en självförsörjning. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Antal personer som har sysselsättning som har försörjningsstöd 50 61 

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

60 % 39 % 

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

30 % 46 % 

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

50 % 70 % 
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt. 

Verksamheten genomsyras av god kvalitet 

 

Målet är delvis uppnått. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och 

medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande 
utvecklas, bland annat genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss 

förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för 

medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande. Angående basala 

hygienrutiner är målet inte uppnått på grund av att det finns brister i att använda handsprit 
innan påtagning och användning av skyddshandskar. I övrigt är det acceptabelt med 

följsamheten till basala hygienrutiner. Målet är uppnått på helår och arbetet ska aktivt 

fortsätta i verksamheterna. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel registreringar i Palliativa registret 90 % 95 % 

 Följsamhet till länets förskrivningsanvisningar   Ja 

 Personalkontinuitet 14 dagar 12 14 

 Andel avvikelser som är analyserade, besvarade och åtgärdade. 100 % 98 % 

 Följsamhet till basala hygienrutiner 100 % 64 % 

 Antal träffar med dokumentationsombud 1 2 

 Andel brukare med ökad upplevd kvalitet/ nöjdhet   Lika 

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

90 % 79 % 

 

Organisation 

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

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 

personlig utveckling. 

 

Målet anses vara delvis uppnått. I samarbete med personalavdelningen har det tagits fram 

ett ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom 

ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, 
ekonomi och arbetsrätt. 

Hälften av enheterna har förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron. Majoriteten av 

enheterna som har hög sjukfrånvaro har en eller flera medarbetare som är 

långtidssjukskrivna vilket påverkar resultatet. Rehabilitering och planering för att 
medarbetare åter ska komma i arbete är i igång. Det finns även medarbetare som inte 

förväntas komma åter i arbete och där enhetschef tar hjälp av personalavdelningen för att 

avsluta rehabiliteringsarbetet och avsluta anställningen. Förvaltningen ska verka för att ge 
gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. 

Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare. 
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Flera av nyckeltalen är långsiktiga och kommer ge större effekter på sikt. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel utbildade undersköterskor 50 % 71 % 

 Total sjukfrånvaro 6 % 8,5 % 

 Andel omsorgsassistenter 90 % 86 % 

 Följa upp handlingsplaner från medarbetarundersökningen 2018   Nej 

 Korttidssjukfrånvaro 3 % 2,4 % 

 Finns kompetensutvecklingsplan?   Ja 

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

90 % 100 % 

 

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation 

Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 

 

Målet är inte uppnått. Utvecklingsarbetet är på gång inom omsorgen om 

funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen, utfallet är just nu att verksamheterna 

inte uppnår målet. Utvecklingsarbete med SMARTA-mål göra att insatserna blir 
effektivare och tydligare när målen är uppnådda. 

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård uppnår målet genom att arbeta med processer 

och rutiner som skapar en utvecklande, effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 

Kvalitetsledningssystem är uppbyggt och har börjat implementeras i olika verksamheter. 
Tydlig struktur gör det lättare för medarbetarna att hitta information och därmed öka 

följsamheten till framtagna rutiner. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Riktlinjer och rutiner revideras enligt plan. 100 % 84 % 

 Antalet timanställda ska minska med 50% jämfört med 2018 63 007 120 340 

 Antalet övertidstimmar ska minska med 50 % jämfört med 2018 3 354 4 719 

 Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 50% jämfört med 
2018 

4 984 8 755 

 

Hållbarhet 

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

Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur. 

 

Målet är uppnått. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att 

antalet bilar som drivs på el har ökat. Arbete för minskad användning av engångsartiklar 

sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar. 
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Samtliga brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta bjuds in att delta vid kultur 

och/eller fritidsaktiviteter via inbjudningar från fritidsgruppen som anordnar olika typer 

av aktiviteter med regelbundenhet och med varierande innehåll. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel elbilar i verksamheten 30 % 40 % 

 Antal traditionella /kulturella aktiviteter 12 12 

 

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

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 

Målet är uppnått. Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har uppfyllt målet 
att bedriva verksamheten effektivt och det syns en tydlig förändring jämfört med 

föregående år.  

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten utför sjuksköterskorna tids- och 

vårdtyngdsmätning för att påvisa var behoven finns, det är en förenklad 
resursfördelningsmodell. 

Inom individ och familjeomsorgen är målet delvis uppnått och det beror på att vi inte 

bedriver verksamheten kostnadseffektivt. Orsakerna till det är höga kostnader för externa 
placeringar, konsulentstötta familjehem, höga kostnader för försörjningsstödet och större 

kostnader än budgeterat för hemmaplanslösningar inom öppenvården. Fortlöpande arbete 

pågår med att göra medarbetarna delaktiga i ekonomin för att främja 
kostnadsmedvetenheten. Rätt insats i rätt tid genom att arbeta med SMARTA-mål är en 

del av utvecklingsarbetet för hela 2020. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Hjälpmedelsbudget är i balans   Ja 

 Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar) 71,91 % 54,69 % 

 Bemanningsnyckel i Säbo 0,71 0,71 

 Resurser ska fördelas efter behov   Ja 

 Vårdtyngd- och tidsmätning utförs   Ja 

 HVB-placeringar har en lägre dygnskostnad än tidigare period 4 900 4 068 

 Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten 100 % 90 % 

 Antalet utbokade timmar hos poolanställda 2 108 668 

 
Personaluppföljning 

Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 

redovisas januari till novembers statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 

föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år 
jämförs med snittet av samma månader innevarande år. 

Antal årsarbetare är 4 stycken färre än föregående år under perioden. 
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Arbetad tid 
(åa) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g 

Sep Okt No
v 

Med
el 

Antal 
årsarbetare 
2018 

560 500 548 528 553 524 526 556 552 594 574 547 

Antal 
årsarbetare 
2019 

580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 542 543 

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

samma period 2019 uppgick till 3,3 mkr. 

 

Arbetad tid 
(timmar) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g 

Sep Okt No
v 

Sum
ma 

Övertid 
2018 

746 635 486 438 454 388 708 957 849 424 667 
6 
751 

Fyllnadstid 
2018 

106
4 

944 905 674 707 572 994 
121
6 

104
5 

866 991 
9 
978 

Övertid 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 502 4 
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Arbetad tid 
(timmar) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g 

Sep Okt No
v 

Sum
ma 

2019 835 

Fyllnadstid 
2019 

851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 631 
8 
587 

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år är sjukfrånvaron 0,5 % högre innevarande år. Kostnaden för sjuklön var år 

2018 4,4 mkr medan den uppgår till 4,8 mkr 2019. 

 

Sjukfrånva
ro (%) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g 

Sep Okt No
v 

Med
el 

Sjukfrånvar
o 2018 

8,8 
10,
4 

9,4 9,1 8,5 7,1 7,0 6,5 7,2 7,3 7,1 8,0 

Sjukfrånvar
o 2019 

9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 
10,
4 

9,4 8,5 

  

Framtid 

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten 

 Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 

stycken om fem år (prognos 2017 + 177 stycken). Detta innebär att behovet av 

hemtjänst och särskilt boende troligen kommer att öka under den kommande 

femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en 
långt större andel befolkning som är över 80 år än vad andra liknande kommuner 

har. 

 Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som 

pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat 
behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns.  
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 För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 

hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro. 

 Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistelse för att kunna 

effektivisera beläggningen. 

 Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på 

att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje. 

 Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 

 Implementering av Heltid som norm i hela OFN 

 Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN 

är i behov av en ny gruppbostad omgående för att undvika kostnader för vite. 

 Renovering av Ekbacka plan 3 ska genomföras med start efter årsskiftet och när 

det är färdigställt flyttar även daglig verksamhet Cikorian sin verksamhet till 
Ekbacka. 

Individ- och familjeomsorgen  

 Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar inom öppenvården samt 

utveckla tydliga processflöden och rutiner för öppenvården. 

 Genom tydliga uppdrag till stöd och insatser kan insatserna bli effektiva och ges i 

rätt form och i rätt tid. För att uppnå detta behöver verksamheten inventera det 

som redan finns, komplettera med det som behövs och framförallt hitta sätt att 

fullt ut utnyttja egna resurser. 

 Kunna arbeta med hela familjen där ett missbruk/beroende finns för att arbeta 

förebyggande och systemiskt. 

 I de fall behov inte kan tillgodoses på hemmaplan görs noggranna planeringar för 

att hitta rätt insats för att maximera effekten, minimera vårdtiden och, i 

förekommande fall, tillförsäkra barn/ungdom det skydd som behövs. 

 Hitta egna familjehem. 

 Få fler praktikplatser, fler enkla arbeten och öppna Återbruket. Mer samverkan 

med Arbetsförmedlingen för att korta processerna för klienterna till 
självförsörjning. 

 Att mer arbetstid kan läggas på individers möjlighet att komma närmare 

arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Specifika handlingsplaner/kartläggning 

ska tas fram per individ. 

 Fler aktiviteter utefter individens behov av stöd, till exempel mer svenska 

undervisning eller andra gruppverksamheter som ökar förmåga att bli 

självförsörjande. 
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Bilaga 3 – Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden i korthet 

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 

år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola 

samt bibliotek. 

Rambudget 2019 184 315 tkr 

Ordförande Benny Wennberg (C) 

Förvaltningschef t.f Jan Erik Carlsson 

 

Sammanställning 

Utbildningsnämnden uppvisar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr. 
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 

elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 

behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor. 

Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att 

stora delar av skolan brann ner. Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler 

och förvaltningen har välkomnat nya rektorer och chefer. 

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och 

inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än 

föregående år, främst inom matematik. 

  

Analys av verksamheten 

Förvaltningsövergripande 

 Förvaltningschef Helena Svensson valde den 30:e september att lämna sin tjänst 

och rekrytering av ersättare har genomförts. Efter en rekryteringsprocess utsågs 

Roland Hybelius till förvaltningschef och han kommer att börja sin tjänst 1:a 

mars 2020. Roland har tidigare erfarenhet av arbete inom skola och har arbetat 
som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Jan-Erik 

Karlsson har utsetts till tillförordnad förvaltningschef tills att Roland börjar sin 

tjänst. 

 Under året har även Åkerboskolan fått en ny rektor i form av Eva-Lena Lindster 

Norberg. På Viktoriaskolan har Acke Hultsberg börjat som ny rektor och 

biblioteket har fått en ny chef i form av Eva Savazzi. I augusti började även 

Emma Berggren som ny utvecklingsledare på förvaltningen.  

 Det blev en start efter sommaren som vi sent ska glömma. Åkerboskolan brann 

ner till stora delar den 13 augusti. Inga personskador, men mycket materiellt som 
försvann i branden. Arbetet på förvaltning och fastighetsavdelning har fokuserats 

mycket på att hjälpa rektor och personal på Åkerboskolan att komma igång med 

skolstarten. Tillfälliga ersättningslokaler togs i bruk under hösten. Personalen på 
Åkerboskolan har lagt ett stort arbete på att få verksamheten att rulla på som 

vanligt.  

 Lotsen har gjort en kartläggning i kommunen vad gäller behov av 

studiehandledning i modersmål. Studiehandledare saknas i vissa språk vilket har 

löst genom att använda sig av fjärrundervisning. 

 Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit 
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ledningsorganisation/arbetsmiljö, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och 

målstyrning, elevpeng och digitalisering och arbetet med dessa 

utvecklingsområden kommer att fortsätta under 2020.  

Förskoleverksamhet 

 Nya lokaler för två av kommunens förskolor har öppnats under 2019. 

Skogsbrynet har fått nya lokaler och barn från Fyrtornet har flyttat in tillsammans 

med Skogsbrynet. I Böda har nya förskolelokaler också öppnats.  

 Under lov arbetar förskolorna med att slås samman för att möta det minskade 

barnantal som återfinns under dessa tider. 

 Pedagoger och rektorer upplever genom sin professionella bedömning att allt fler 

barn har särskilda behov och därmed har ett stort behov av extra stöd. Att sätta in 

tidiga insatser i förskolan är av största vikt och förskolorna arbetar med TMO och 

SKUA som handlar om förhållningssätt och att kunna bemöta barnen utifrån 

deras behov. 

 Tillämpningsföreskrifterna inom förskolan håller på att revideras. 

 Utnyttjandet och inskrivna barn inom barnomsorg på obekväm arbetstid har 

minskat och verksamheten har flera dagar i månaden då det inte är några barn. 

Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa hur 

situationen ser ut i dag och ska arbeta fram hur verksamheten ska fungera på ett 
effektivt sätt utifrån hur den utnyttjas. 

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 

 Alla enheter har under året arbetat med att öka tryggheten på skolorna och i 

fritidshemmen. Arbetet med att rapportera och utreda upplevda kränkningar 

mellan elever har utvecklats under året och alla anmälningar av upplevda 

kränkningar dokumenteras i vårt digitala stödsystem KB Process.  

 Åkerboskolan har flyttat in i tillfälliga lokaler och personalen har arbetat för att få 

verksamheten att flyta. Det har varit en stor påfrestning för personalen i skolan.  

 Alla enheter har dragit ner på personal inför höstterminen för att skapa budget i 

balans. På flera enheter har man fått slå ihop till större grupper för att klara 

budgetmålet. 

 Fritidshemmen har stora grupper och vi kan se en trend där barnen stannar kvar 

på fritids högre upp i åldrarna än tidigare.  

 Under hösten har årshjulet för övergången mellan förskola och förskoleklass 

reviderats. Bland annat har fritidshemmet lagts till.  

Bibliotek och kulturskola 

 Vi har en hög andel elever, en av de högsta i landet, på Kulturskolan. 

Kulturskolan har firat 50 år vilket under hela året firats med olika typer av 

evenemang. Huset där skolan bedriver verksamheten, Kronomagasinet, fyllde 
även 200 år. 

 Biblioteket har under hösten arbetat med att införa självbetjäningsapparater. 

Även en SMS-tjänst har införts för information till bibliotekets besökare. 

Biblioteket är även under utredning för ett eventuellt samarbete mellan de två 
Ölandskommunerna till följd av resultatet i folkomröstningen. 

 

Viktiga händelser under året 

 I augusti, precis innan skolstart, orsakades en brand på Åkerboskolan av en blixt. 

Stora delar av skolan brann ner med innehållande inventarier. Ett intensivt arbete 

startade och tre veckor efter branden fanns tillfälliga moduler där undervisning 



Kommunfullmäktige 

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

Årsbokslut 2019 

Borgholms Kommun  77 

 

kan ske. Införskaffande av inventarier för att ersätta det som försvann i branden 

har pågått hela året. 

 Särskolan Björken i Köping skola öppnades under hösten. 

 Förskolan Skogsbrynet flyttade under hösten in i nybyggda lokaler.  Förskolan 

Fyrtornet flyttade även in tillsammans med Skogsbrynet.  

 Förskolan Sandhorvan i Böda har under hösten också fått nya lokaler.  

 Proceedo implementerades under våren vilket är ett system för e-handel samt 

fakturahantering. Samtidigt som implementeringen ändrades även rutiner för 

beställning av livsmedel och förbrukningsmaterial. 

Ekonomisk analys 

Utbildningsförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr 
(se tabell nedan). 

Central stödfunktion visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 121 tkr. Under året 

har antalet elever hos annan huvudman varit högre än budgeterad nivå vilket ger en 

negativ budgetavvikelse om -796 tkr. En utbildningssatsning för SKUA har gjorts under 
året och kostnader för detta belastar förvaltningens centrala stödfunktion, det har inte 

varit en budgeterad satsning vilket har gett en negativ budgetavvikelse för central 

kompetensutveckling. Under året har antalet tilläggsbelopp inom kommunen ökat. Detta 
medförde att medel för att täcka kostnaden behövde förflyttas från förvaltningens enheter 

i form av effektiviseringar. Positiv budgetavvikelse återfinns på elevhälsan på grund av 

vakanser och sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Skolskjutskostnaderna har under 

höstterminen legat på en högre nivå än förutspått vid budgetering inför 2019. Detta beror 
av flertalet taxiresor samt ökad kilometerkostnad under november och december. Total 

budgetavvikelse för skolskjutsar är -915 tkr. En slutfaktura på kost har inkommit sent 

under året, denna var på 873 tkr som inte tidigare varit känt. 

I augusti orsakades en brand på Åkerboskolan, norra området, av en blixt. Detta har 

medfört att tillfälliga lösningar i form av moduler har byggts upp för att undervisningen 

ska fortsätta som vanligt fram till att en ny skola finns på plats. Efter branden har 
återinköp av inventarier, läromedel och förbrukningsmaterial gjorts om 1 666 tkr. 

Antagande om att kommunens försäkringsbolag kommer att ersätta dessa kostnader gör 

att de är uppbokade och därmed inte påverkar förvaltningens budgetavvikelse för året. 

Åkerboskolans förskoleklass samt fritidshem visar på en negativ budgetavvikelse för 
2019 på grund av en högre bemanning än budgeterat, främst på vårterminen. Under året 

har även budget för lokalvård överskridits på grund av ökat behov av lokalvård av olika 

anledningar. Områdets förskolor visar på en positiv budgetavvikelse, bland annat på 
grund av att elevantalet har varit högre än förväntat och således intäkterna i form av 

barnomsorgsavgifter. 

Centrala området visar på en positiv budgetavvikelse om +1 122 tkr. Förskolorna i 
området visar på en negativ budgetavvikelse om -510 tkr. Avvikelsen hänförs främst till 

en högre bemanning under våren än budgeterat. Arbete med att samverka mellan 

förskolorna har gjorts under lov för att hålla nere kostnaderna. Under året har inflytt till 

nya Skogsbrynet förskola vilket medfört kostnader för bland annat vikarier. 
Viktoriaskolan har under hösten anpassat sin organisation till ett minskat elevantal vilket 

bidrar till en positiv budgetavvikelse för 2019. Även högre intäkter än förväntat på 

Viktoriaskolans grundskola bidrar till den positiva budgetavvikelsen för enheten. 
Slottsskolan visar även på högre intäkter än budgeterat, detta i form av statsbidrag. 

Långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter har inte ersatts fullt ut vilket skapat en 

positiv budgetavvikelse vad gäller personalkostnader. 

Södra området visar på en negativ budgetavvikelse om -1 185 tkr. Inför höstterminen 
2019 öppnades särskola Björken upp i Köping skola. Under hösten har organisationen 

arbetats fram och osäkerhet har funnits kring vilka tilläggsbelopp som ska flyttas till 
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särskolan. Detta innebär att enheten under hösten inte haft någon budget och avvikelsen 

är totalt 536 tkr vilket ingår i områdets avvikelse. I övrigt visar Köpingområdet en budget 

i balans för året. På Runsten förskola har negativ budgetavvikelse uppkommit på våren 
vilket inte gått att ta igen under hösten. I Rälla återfinns en negativ budgetavvikelse på 

grund av ett ökat behov av särskilt stöd till elever. 

Kulturskolan har vid årets slut en negativ budgetavvikelse om -79 tkr. Detta hänförs till 
tillkommande personalkostnader som inte varit kända i form av bland annat 

föräldraledigheter. Bibliotekschef Hannah Krahner avslutade sin tjänst under sommaren 

och denna tjänst var vakant under ett antal månader innan Eva Savazzi tog över rollen. 

Detta, tillsammans med andra vakanser under året, innebär att biblioteket visar på en 
positiv budgetavvikelse. Arbete med att införa självbetjäningsmaskiner på biblioteket har 

under hösten inneburit några större inköp. 

Ekonomisk sammanställning 

   Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 

 Total    

60 Central stödfunktion 63 445 64 566 -1 121 

61 
Norra 
rektorsområdet 

21 666 22 417 -751 

62 
Centrala 
rektorsområdet 

49 778 48 656 1 122 

63 
Södra 
rektorsområdet 

39 600 40 785 -1 185 

65 Kulturområdet 9 825 9 719 107 

69 Projekt 0 0 0 

 Summa 184 315 186 143 -1 828 

 

Nämndens mål 

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål -

 nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och 

kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 

(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 

Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal. 

 

Medborgare 

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

Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande 

av våra brukare (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.3 Ansvar, delaktighet och 

inflytande samt Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar, 

upplevelser och kulturer) 

 

Målet anses vara uppfyllt. En stor del av nyckeltalens målvärde är uppfyllda vilket visar 
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på att målet är uppfyllt. Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. 

Under året har vi genomfört många olika aktiviteter som stödjer delaktighet och 

inflytande, t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöte, informationsbrev, enkäter, dagliga 
dialoger, föräldraaktiv inskolning och läroplattform. Vi har haft svårt att hitta relevanta 

mätetal vad gäller vårdnadshavares inflytande. Arbete med detta kommer att fortsätta 

under 2020. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 5 100 % 84,9 % 

 Andelen vårdnadshavare som anser sig ha inflytande över 
verksamheten i förskola och skola 

  

 Andelen elever i Kulturskolan som upplever inflytande över 
verksamheten 

100 % 100 % 

 Miljön är utformad utifrån barngruppens behov   Ökar 

 Andel elever i Kulturskolan 40 % 56 % 

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 9 100 % 61,7 % 

 Antal aktiviteter på biblioteket 78 102 

 Antal deltagare i aktiviteter på biblioteket 902 948 

 Antal fysiska boklån på biblioteket 31 791 98 149 

 Antal besökare på biblioteket 22 753 66 910 

 Andel elevplatser på Kulturskolan 360 473 

 

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

Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, 

yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som 

baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner. 

(kopplas till Lgr11 2.6, Skolan och omvärlden) 

 

Målet anses vara uppfyllt då nästan alla elever har haft PRAO på en extern arbetsplats i 

årskurs 8 och 9. Alla elever i årskurs 9 har haft vägledningssamtal inför gymnasievalet. 
SYV-planen som har använts för första året har utvärderats i augusti och ska utvecklas 

vidare. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Genomförd PRAO   
Samma 

 Resultat av gymnasieval   Ja 
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt. 

Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela 

kommunen (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper 

och lärande, 2.7 Bedömning och undervisning samt till Det digitala biblioteket ska 

utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena och Skolbiblioteken ska stimulera 

till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande) 

 

Målet anses vara delvis uppfyllt. 

Förskolan 

Implementeringen av den nya/reviderade läroplanen fortskrider. Arbetslagsledare och 

rektor håller i arbetet tillsammans. Pedagogerna har också arbetat med riktat fokus mot 
tydliga värdegrundsmål som bedöms fungera väl. Personalen utgår ifrån läroplanen och 

anpassar verksamheten efter barnens behov och förutsättningar. 

För att se om våra barn känner sig trygga så har en enkät delats ut under våren där 
vårdnadshavare fått svara på om de anser sina barn vara trygga. Även här visar det sig att 

det är svårt att hitta relevanta kvantitativa tal när det gäller vårdnadshavarnas upplevda 

trygghet och inflytande. 

Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt. 

Grundskolan 

Resultatet av elevenkäten i maj 2019 visar på relativt hög måluppfyllelse när det gäller 

tryggheten på våra skolor. 

Årets resultat var sämre än tidigare år, framför allt i matematik. Detta påverkade 

meritvärden och gymnasiebehörigheten i negativ bemärkelse. För meritvärde finns 

SALSA-beräknat värde, vilket innebär förväntat värde utifrån bakgrundsfaktorer. För 
2019 skulle detta innebära 192. Meritvärdet har minskat jämfört med 2018, dock visar 

årets meritvärde på ett högre värde än det förväntade värdet enligt SALSA, vilket kan ses 

positivt. 

Kränkningar 

Vi har ett nytt digitalt system som innebär att anmälan görs på ett strukturerat sätt. Alla 

anmälda upplevda kränkningar utreds och dokumenteras i det digitala systemet. Antalet 

anmälda kränkningar har ökat, vilket kan förklaras med det nya systemet och att alla 
upplevda kränkningar dokumenteras på samma sätt på alla skolor. År 2018 var det 194 st 

anmälda kränkningar, att jämföra med 2019 års siffra på 338 st. 

Tittar vi närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest 

anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små 
barnen inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen. 

Skolorna i södra området har också kommit igång med det nya systemet, dock något 

senare än övriga enheter. 

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av 

kränkningar – därför anmäls allt som händer och det kan tyckas mycket. 

Kulturområdet - Kulturskolan 

Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. 98,9 % trivs på kulturskolan och 

1,1% svarar delvis. 

Personalen genomgår ett fortbildningsresa med inriktning på att täcka kunskapsluckor i 
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sitt ämne. Dvs lära sig mer om det som man upplever att man inte är så bra på. En av 

anledningen är att alla lärare ska kunna undervisa i så brett kulturellt område som möjligt, 

t ex flera genrer från olika tidsepoker och kulturer. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel trygga elever i grundskolan åk 5 100 % 87,3 % 

 Andel trygga elever i grundskolan åk 9 100 % 76,4 % 

 Andel vårdnadshavare i förskolan som anser att deras barn är 
trygga 

  

 Andel trygga elever i Kulturskolan 100 % 98,9 % 

 Uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling 
finns på enheterna 

  
Uppnått 

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

  Ökar 

 Andel elever med behörighet till yrkesförberedande program 100 % 74,4 % 

 Meritvärde åk 9 226,6 201,4 

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 9 100 % 88,4 % 

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 9 100 % 86,4 % 

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 9 100 % 64,3 % 

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 6 100 % 99 % 

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 6 100 % 91,7 % 

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 6 100 % 83,3 % 

 Uppföljning av resultat i förskoleklassen   
Uppnått 

 Uppföljning av resultat i fritidshemmet   
Uppnått 

 Uppföljning av kunskapsresultat i alla ämnen i grundskolan 100 % 100 % 

 Antal besök på bibliotekets hemsida 10 440 39 120 

 Antal e-boklån 2 197 3 738 

 Antal e-filmslån på biblioteket 154 655 

 Uppföljning av skolbiblioteksplan   
Uppnått 

 Antal anmälda kränkningar i förskola och skola 0 338 

 

Organisation 

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

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent 

personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns ansvar) 
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Målet anses vara delvis uppfyllt. 

Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier. Vi 

har nått målvärdena för genomförd kompetensutveckling och målvärdena vad gäller att 
använda och dela med sig av kompetensutvecklingen i verksamheten. 

Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2019 visar på en något lägre andel 

nöjd personal. De områden som sticker ut är frågorna som handlar om att hinna med sina 
arbetsuppgifter och hantera kraven. Enkäten kom ut i samband med implementeringen av 

e-handelssystemet och nedläggningen av logistikenheten, vilket bedöms vara orsaken till 

de lägre siffrorna. Arbetet med e-handel och beställning av separata livsmedel har blivit 

bättre under perioden, men det finns fortfarande utvecklingspotential. Ledarskapsindex i 
medarbetarenkäten har ökat från 3,8 till 3,9 på en femgradig skala. 

Sjukfrånvaron har ökat marginellt från 2018. Korttidsfrånvaron är ungefär lika medan 

långtidsfrånvaron har ökat något. Av de som är långtidsfrånvarande (mer än 29 dagar) är 
endast ett fall stressrelaterat. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 NMI (Nöjd medarbetarindex) 5 % 4 % 

 Andelen behörig personal 100 % 93,7 % 

 Genomförd kompetensutveckling   
Uppfyllt 

 Andel sjukskrivningar 0 % 6,7 % 

 Genomförda friskvårdsinsatser   Ökar 

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

  Ökar 

 

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 

organisation 

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens 

och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och 

verksamheter (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.4 Förskola/Skola och hem och 2.5 

Övergång och samverkan) 

 

Målet anses vara uppfyllt då utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt för 

att förbättra information och tydlighet gentemot dem vi är till för. Övergångar mellan 

stadier fungerar väl i de lägre åldrarna och överlämning mellan klass 5 och 6 har 
utvecklats ytterligare. Arbetet i chefsteamen utvecklas och är en förutsättning för 

måluppfyllelsen. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel genomförda politiska beslut 100 % 100 % 

 Genomförd internkontroll   
Uppnått 

 Andel besvarade klagomål 100 % 100 % 

 Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen  
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Nyckeltal Målvärde Utfall 

av utbildningen Uppnått 

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

  Ökar 

 

Hållbarhet 

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

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till 

Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv) 

 

Målet anses vara uppfyllt. 

Det ser lite olika ut på olika enheter hur långt man kommit. På förskolorna arbetar man 

med miljöfrågor och på några förskolor är certifierade för Grön Flagg. I och med 
miljöinspektörernas besök görs nu nya inköp utifrån Giftfri Förskola. Äldre material som 

inte uppfyller kraven rensas efter hand bort. 

Inom skolans uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all 

undervisning. Genom miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

I förvaltningen i stort genomförs strategin att använda digitaliseringens möjligheter för att 

bidra till en hållbar utveckling. Exempel kan vara att minska pappersåtgång och minska 
resor mellan våra enheter. 

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Utvärdering av digitalisering   Delvis 
uppfyllt 

 Vi lär förskolebarnen om hållbar utveckling   Ökar 

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

  Ökar 

 

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

Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning 

anpassad till verksamhetens behov 

 

Målet anses vara delvis uppfyllt. Resursfördelningen gällande tilläggsbelopp för elever 

med extraordinära behov har inte varit tillräcklig. En utvärdering av tilläggsbeloppen 

behöver göras. 

Arbetet med resursfördelningen pågår aktivt i samarbete med ekonomiavdelningen. Vissa 

poster är svåra att förutse när budget läggs och därför blir prognosarbetet mycket viktigt 

och alla chefer är involverade i detta. 
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Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Genomförd månadsuppföljning   
Uppnått 

 

Personaluppföljning 

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

månad. 

 

Arbetad 
tid 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Antal 
årsarbetare 
2018 

262 230 270 236 274 204 85 230 258 287 287 

Antal 
årsarbetare 
2019 

275 243 286 259 284 196 87 223 271 290 263 

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

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Övertid 
2018 

47 87 89 99 202 84 8 40 199 196 138 

Fyllnadstid 
2018 

276 209 306 379 440 206 50 170 348 391 392 

Övertid 
2019 

100 81 118 115 310 104 5 75 150 120 111 

Fyllnadstid 
2019 

282 299 529 411 595 197 77 262 240 218 236 

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

 

 

 

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Sjukfrånvaro 2018 5,74 8,29 7,49 6,22 6,21 5,30 2,91 5,48 6,31 6,43 6,82 

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63 4,70 4,61 6,65 8,16 6,84 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Korttidssjukfrånvaro 
2018 

2,87 4,61 3,51 2,16 2,05 1,93 1,97 2,12 2,62 2,98 3,27 

Korttidssjukfrånvaro 
2019 

3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41 1,96 1,48 3 3,48 2,13 

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

föregående år. 

  2016 2017 2018 2019 

Sjukfrånvaro 5,7 5,5 6,2 6,8 

Korttidssjukfrånvaro 2,5 2,6 2,3 2,7 

Ackumulerad sjukfrånvaro fram till november månad visar på en ökning jämfört med 
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föregående år från 6,2 till 6,8 % av arbetstiden. Andelen korttidssjukfrånvaro har också 

ökat från 2,3 till 2,7. 

Chefen har ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering av sina medarbetare. Borgholms 
kommun har rutin för ”Rehabilitering och arbetsanpassning” - hur chefen ska arbete med 

rehabilitering samt rutin för ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” – hur chefen kartlägger och 

riskbedömer sin verksamhet. 

HR-avdelningen ger stöd och råd till chefen vid rehab-samtal med medarbetaren, vid 

trepartssamtal med läkare, vid avstämningsmöte med Försäkringskassan samt närvar ofta 

vid dessa möten. 

Ytterligare stöd i sjukfrånvaroprocessen är individsamtal och stresskurs via 
Företagshälsvården. 

Hälsofrämjande och förebyggande stöd och aktiviteter är: Hälsoinspiratörer, UGM 

(utveckling grupp och medarbetare), Verktygslåda för hälsofrämjande arbetsplats, 
Hälsoprofilbedömning, Kollegiala samtal kring stress. 

Utöver detta är HR-avdelningen med och utreder konflikter samt kränkande 

särbehandling. 

Framtid 

Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är 
att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKRs befolkningsprognos för 

kommunen uppskattar man en minskning på fem år från 498 till 466 barn i åldrarna 0-5 

år. I åldersspannen 6-15 är framskrivningen på fem år en minskning på -38 elever. 
Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena 

klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal. Det 

är också en svår ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små 
enheter, gällande både skolor och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. 

Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på 

undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida förutsättningar. 

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och 
förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman vilket medför kostnader för 

interkommunal ersättning och minskat elevantal i våra egna verksamheter. Vidare kan vi 

se en växande efterfrågan kring skolskjuts på grund av särskilda skäl och växelvis boende 
vilket leder till kostnadsökning. Kostnader för läromedel ökar och kraven på undervisning 

har blivit högre i form av exempelvis utökad timplan. 

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer och att 

utveckla vårt arbete med elever som har särskilda behov, där vi ser att antalet elever ökat. 
Vi kan se i våra resultat att elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med 

svenska som modersmål. Digitaliseringen kan vara en möjlighet för att använda olika 

kompetenser utan att fysiskt behöva förflytta dem inom kommunen eller från annan 
kommun. 

Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en 

viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra 
skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, 

utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Vidare finns problematik 

kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras och ytterligare en ny avdelning på 

Skogsbrynet förskola planeras. 
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Bilaga 4 - Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och 

bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn 

och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många 

kommunala verksamheter. 

Rambudget 2019 533 tkr 

Ordförande Joel Schäfer (S) 

Förvaltningschef Jens Odevall 

Sammanställning 

Inför 2019 flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till 

kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden 

startade även. Nämnden visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr vilket till 
stor del härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa god måluppfyllelse har 

under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och utveckla verksamheten. 

Analys av verksamheten 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Från och med januari 2019 har kommunen en ny förvaltningsorganisation. Tidigare 

samhällsbyggnadsförvaltningen ingår numera till stora delar i 
kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden bytte vid samma tillfälle 

namn till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 

avseende följande lagstiftningar: 

 Plan- och bygglagen 

 Miljöbalken 

 Livsmedelslagen 

 Alkohollagen 

 Tobakslagen 

Viktiga händelser under året 

 Bygglovsenheten har under året haft en hög ärendeingång. En ny lagstiftning har 

införts vilket innebär att ärenden ska hanteras inom 10 veckor. 

 Arbete pågår med att digitalisera bygglovshandläggningen. 

 Planverksamheten har arbetat fram en detaljplan som antagits samt en som vunnit 

laga kraft. Ytterligare två planer ligger för antagande och större planarbeten i 

kommunen har under året upptagits. 

 Miljöenheten har under sommarmånaderna en hög arbetsbelastning då många 

verksamheter i kommunen har öppet under säsong. Med hjälp av extra 
sommarpersonal har arbetet under den intensiva perioden gått bra. 

 Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten har gjorts under 

året. Det föreligger arbete med implementering av systemet vilket miljöenheten 

administrerar. 

 Under året har även rutiner för förenklad delgivning av besluts införts, detta har 

medfört en effektivisering av arbetet. 

Ekonomisk analys 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr 

(se nedan tabell). 
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Budgetavvikelsen avser driftskostnader som under året varit högre än budgeterad nivå. 

Nämndens representanter har gått utbildning för att belysa de viktigaste delarna i Plan- 

och bygglagen samt Miljöbalken. Utbildningsdagen delades med representanter från 
Mörbylånga kommun, kostnaderna togs av nämnden och intäkter för Mörbylånga 

kommuns deltagande finns därav redovisade på nämnden. 

Vidare har kostnader för en lokal i Löttorp belastat miljö- och byggnadsnämnden under 
året, denna kostnad har varit högre än budgeterad nivå vilket även påverkar den negativa 

budgetavvikelsen för drift. 

Ekonomisk sammanställning per kontoslag 

   Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse 

8000 
Miljö- och 
byggnadsnämnde
n 

   

 Intäkter 0 -25 25 

 Personalkostnader 511 503 8 

 Driftkostnader 23 139 -117 

Sum
ma 

 534 617 -84 

Nämndens mål 

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål -
 nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och 

kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. I 

tabellen som hör till respektive nämndmål redovisas utfallet av de nyckeltal som mäts och 
är med i bedömningen av måluppfyllelsen. Under respektive tabell står respektive 

nämndmål med en bedömning uppnått (grön), delvis uppnått (gul) och ej uppnått (röd). 

Avslutningsvis återfinns analysen på målet. 

Medborgare 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Nöjd-Inflytande-Index 39 44 

 Kommunens webinformation till medborgarna 1 1 

 Antal ärenden inkomna via e-tjänst 270 95 

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig 

 

Målen anses vara delvis uppfyllt. Arbetet med att förbättra medborgarens väg in har 
pågått under året. En ny hemsida är under framtagande vilket kommer att fortsätta under 

2020. Man arbetar även med analoga och digitala guider och checklistor för att 

medborgare och företag vad gäller tillstånd och lov. 

Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering 

 

Målet anses vara uppnått. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är genomförd. 
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Förberedelser för konvertering pågår. 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel genomförd tillsyn i relation till planerad 80 % 91 % 

 Löpande insikt   
Uppnått 

Realistiska och aktuella tillsynsplaner 

 

Målet anses vara uppnått. Verksamhetsregister har uppdaterats kontinuerligt under året. 

Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla nämndens arbete 

 

Målet anses inte vara uppnått. Det slutgiltiga resultatet av NKI-undersökningen är inte 

klart än. Efter tredje kvartalet sågs en tydlig höjning av omdömena för områdena miljö-
och hälsoskydd och livsmedel. Serveringstillstånd ligger på samma nivå som föregående 

år. 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Andel ärenden där handläggningstiden överskrids 0 % 4,2 % 

 Antal uppdaterade/digitaliserade detaljplaner 10 1 

Beslutade handläggningstider överskrids inte 

 

Målet anses inte vara uppnått. Vid överskridande av handläggningstid ges en reducering 

av avgiften. Under 2019 har 26 ärenden fått en reducerad avgift vilket leder till ett 
intäktsbortfall om ca. 150 tkr. Under året har arbete pågått för att ta fram rutiner och 

mallar som stöd i arbetet. 

Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner 

 

Målet anses vara delvis uppnått. Ett antal äldre detaljplaner har digitaliserats fullständigt. 

En ordentlig arbetsinsats har krävts för detta och på kort sikt ser man att arbetsinsatsen 

inte morsvarar nyttan vilket gör att arbetet avtagits. Istället har plankartor georeferats för 

att placeras i kartsystemet. 

Organisation 

Inga nämndmål finns kopplade till perspektivet organisation.  

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



Kommunfullmäktige 

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

Årsbokslut 2019 

Borgholms Kommun  90 

 

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation 

Hållbarhet 

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 

ansvarsfull samhällsutveckling. 

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

Nyckeltal Målvärde Utfall 

 Minskat antal anmärkningar i tillsynsarbetet 0 0 

Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt 

 

Målet anses inte vara uppnått. Vi har ännu ingen bra metod för att mäta tillsynens effekt. 

Framtid 

Båda Ölandskommunerna har beslutat att en utredning om samverkan mellan 
kommunerna. Miljöenheten omfattas av detta beslut då ett av de utpekade potentiella 

samverkansområdena är kommunernas verksamhet inom bland annat tillsyn/kontroll och 

prövning av livsmedelsverksamheter och serveringstillstånd. Utredning kommer ske ang. 

samverkansmöjligheter på både kort och lång sikt. 

Under 2020 planeras för ett omfattande förberedande arbete inför konvertering till ett nytt 

ärendehanteringssystem. Enligt nuvarande tidsplan beräknas det nya systemet vara i drift 

runt nästa årsskifte. Det nya systemet förväntas effektivisera ärendehanteringen då det ger 
möjligheter till ökad digital hantering. 

På grund av platsbrist har förvaltningsledningen beslutat att miljöenheten ska flytta till 

andra lokaler under våren 2020. Förberedande arbete pågår. 

Under 2020 kommer en tydligare rapportering av detaljplanearbetets fortskridande att ske 

till miljö- och byggnadsnämnden. 

En ny PBL-taxa kommer att tas fram. Dessutom arbete bedrivas för att 

bygglovlovshanteringen ska bli mer digital. 

 


