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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-06 192

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 Dnr 2020/84 008 KS

Medborgarförslag - Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borg-
holm och Köpingsvik

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att kommunen i kommande projekt ska ta sittplatser och bänkar i beaktning och 

att härmed anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkommit 2020-04-14 och anmäldes i kommunfullmäktige 2020-
05-18. 

Förslagställaren anser att
[…] det finns inga sittbänkar någonstans efter promenadstråken förutom nere vid 
hamnen där det är gamla träbänkar som sjunkit ner i gräsmattan. Utefter havet 
mellan Borgholm och Köpingsvik finns inte en enda och gång/cykelvägen mot Kö-
pingsvik saknar också!! Likaså hela Slottsskogen runt! […] I kommunen finns det 
mycket fin sten som är perfekt för att göra sittbänkar av – underhållsfria, billiga och 
finns i massor slängda i naturen i [till exempel] utefter havet i Äleklinta och mellan 
Borgholm och Färjestaden på alvaret. Gör något nyttigt och snyggt av dessa som 
ändå inte tas omhand så att vi äldre och sjuka kan gå ut i kommunen utan att riske-
ra att falla i marken.[…] På tiden att även byta ut de fruktansvärt fula och gamla 
bänkarna nere vid hamnen mellan Robinson och mot Lantmännen, de har verkli-
gen gjort sitt och förstör hela den vackra hamnbilden i Borgholm.  

Kommunfullmäktige 2020-05-18 § 84 lämnade förslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2020-05-18 § 84 Anmälan; Medborgarförslag - Sittbänkar efter 
promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik.

Bedömning
Översyn av nya bänkar längsmed cykelstråk och stränder i kommunens ägo kom-
mer att göras i samband med olika projekt till exempel detaljplan för yttre hamnen, 
utvecklingen av aktivitetsområdet runt Sjöstugan och Mejeriviken samt projektet ut-
veckling av strandpromenad mellan Borgholm och Köpingsvik.  

Förvaltningen av Slottsskogen sköts av Länsstyrelsen i Kalmar län och fastigheten 
ägs av Statens fastighetsverk. Kommunen har i och med det ingen befogenhet att 
besluta om placering eller underhåll av sittbänkar. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-06 192

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Borgholms kommun är inte ägare till fastigheterna på alvaret strax söder om Borg-
holm. Inte heller är kommunen ägare till någon av fastigheterna i Äleklinta. Att ta 
stenar från marken är inte heller i alla tillfällen önskvärt eller tillåtet då detta kan på-
verka den lokala floran och faunan. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagställaren

______________

4



1

Magdalena Widell

Från: Borgholms Kommun
Ämne: VB: Sittbänkar

 
 

Från: Inger Ruud [mailto:inger.ruud@telia.com]  
Skickat: den 13 april 2020 14:37 
Till: Borgholms Kommun 
Ämne: Sittbänkar 
 
MEDBORGARFÖRSLAG 
  
  
Som en av landets kommuner med de äldsta invånarna så måste nog Borgholm ta sig i kragen och tänka 
efter lite. 
  
Jag är ute och promenerar varje dag flera kilometer i kommunen och det finns inga sittbänkar någonstans 
efter promenadstråken förutom nere vid hamnen  där det är gamla träbänkar som sjumkit ner i 

gräsmattan  Utefter havet mellan Borgholm och Köpingsvik finns inte en enda och gång/cykelvägen mot 
Köpingsvik saknar också!! Likaså hela Slottsskogen runt! 
Som multisjuk måste man sätta sig och pusta rätt ofta och det är tröttsamt att behöva kravla upp på 

stenar, staket och privata murar     
  
För min egen del så måste jag då och då sätta mig ner och kolla mitt blodsocker under promenaden då jag 
är diabetiker men VAR?? 
  
I kommunen finns det mycket fin sten som är perfekt för att göra sittbänkar av – underhållsfria, billiga och 
finns i massor slängda i naturen i te x utefter havet i Äleklinta och mellan Borgholm och Färjestaden på 
alvaret. Gör något nyttigt och snyggt av dessa som ändå inte tas omhand så att vi äldre och sjuka kan gå ut 
i kommunen utan att riskera att falla i marken. 
  
Gör gärna besök i Färjestaden och Mörbylånga där är det tätt om sittbänkar där man kan sitta och vila!!  
  
På tiden att även byta ut de fruktansvärt fula och gamla bänkarna nere vid hamnen mellan Robinson och 
mot Lantmännen, de har verkligen gjort sitt och förstör hela den vackra hamnbilden i Borgholm.  
  
  
Mvh 
  
Inger Ruud 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 80

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr 2019/175 008 UN

Medborgarförslag- Meröppet på biblioteket i Löttorp Dnr 2019/217 008 
KS

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat då försla-

gets syfte uppfylls i och med färdigställandet av Åkerboskolans nya lokaler.

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag daterat 2019-10-21 motiverar Margareta Norman behovet av 
meröppet på biblioteket i Löttorp med att det skulle förenkla tillvaron och minska 
bilresandet om det gick att ordna bibliotekslån även utanför de ordinarie öppettider-
na.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 213 att lämna medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för beredning. På grund av ansökningsprocess av statsbidra-
get Stärkta bibliotek i hela landet beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott att 
avvakta ansökans beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2019 
Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2019 § 213
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-15 § 3
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2020
Arbetsutskottets beslut den 16 september 2020 § 74

Bedömning
I byggnationen av nya Åkerboskolan i Löttorp planeras biblioteket att bli en integre-
rad del av skolan. Biblioteket kommer då att byggas för att möjliggöra meröppet vil-
ket är den större kostnaden för att det ska kunna införas. Även inventarier som 
köps in i samband med nybyggnationen görs det utifrån att meröppet ska kunna in-
föras då biblioteket är färdigt.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att genomförande av Meröppet vid Bib-
lioteket i Löttorp är planerat bli i samband med att biblioteket flyttar in i lokal på nya 
Åkerboskolan när den är färdigställd.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-18 213

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 Dnr 2019/217 008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Margareta Norman) - "meröppet" på bib-
lioteket i Löttorp; (inbjuden men avböjt)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Margareta Norman om att möjliggöra för bibliotekslån hos 
biblioteket i Löttorp utanför ordinarie öppettid har kommit in till kommunen. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag  2019-10-21

Dagens sammanträde
Ordförande fråga om kommunfullmäktige kan lämna medborgarförslaget till utbild-
ningsnämnden för beredning.

Skickas till
Utbildningsnämnden.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-22 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020/87 KS

Vattengruppen

Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att kommunen har som målsättning att minska vattenburen näringstillförsel till Ös-

tersjön och öka kvarhållningen av ytvatten genom rehabilitering och återstäl-
lande av våtmarker, svämytor och reglerad dränering på sammanlagt 100 ha 
inom en 10-årsperiod i samverkan med markägare och på kommunal mark 
där det är lämpligt. Miljönyttan ska prioriteras.

att utreda och följa utvecklingen av så kallat ”tekniskt vatten” för bättre vattenhus-
hållning för verksamheter i kommunen. 

att årligen avsätta 500 000 kr för finansiering och medfinansiering av samordnings- 
och samverkansarbetet

att uppdra till Tillväxtenheten att genomföra uppdragen

att konsekvenserna av ovanstående beslut inarbetas i verksamhetsplan och bud-
get för 2021 och framåt.

att eventuella överskjutande medel efter projektslut ska återinvesteras i löpande el-
ler nya ansökta vattenprojekt.

att detta beslut ska ersätta Kommunfullmäktigebeslut från 2009-06-01 § 53, 
Dnr. 2009/155-432 KS.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 2009-06-01 beslut om mål för att minska näringstillför-
seln från land genom att-satserna:

att  kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön ge-
nom  återskapande av 300 ha våtmarker minskas med 25% inom de när-
maste åren. År 2014 utgör en riktpunkt då åtgärderna skall vara genomförda 
eller planerade och lokalt förankrade.

att  kommunen antar som målsättning att näringstillförsel till Östersjön ge-
nom  åtgärder rörande jordbruk och avloppsanläggningar minskas med 25% 
inom de närmaste åren. 

att  kommunen söker förverkliga idéerna i ”Vision Skedemosse Vattenrike” i 
samverkan med berörda markägare, Länsstyrelse, Regionförbund mfl. in-
tressenter.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-22 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att  Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB ge-
mensamt tar fram förslag till åtgärder, bemanning och finansiering med syfte 
att minska näringstillförsel till våra kustvatten med 25% genom återskapande 
av våtmarker.

att  Agenda 21-gruppen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen och BEAB ge-
mensamt tar fram förslag till utrednings- och åtgärdsområden inom vatten- 
och näringshushållning rörande jordbruk och avlopp, samt bemanning och fi-
nans. 

att  konsekvenserna av ovanstående beslut inarbetas i kommunens verk-
samhetsplan och budget för 2010 och framåt.

Under 10 års tid har två projektledare arbetat med LOVA-stöd (statligt stöd på 
högst 50 %) för att arbeta med målen. Det första projektet renderade i att 29 åtgär-
der (43 ha) projekterades eller genomfördes och dialog om åtgärd fördes i 200 ha. 
Det andra projektet var inte lika framgångsrikt när det gäller ytan åtgärder, i stället 
lades mycket tid på att informera och hålla dialog om våtmarkernas ekosystem-
tjänster, särskilt med tanke på den grund- och ytvattenbrist som drabbade Öland 
2015-2019. 

Det är tydligt att processerna är och behöver vara långsamma för att förankra och 
blir framgångsrik i vattenarbetet där kommunen inte har rådighet, samtidigt som ett 
mindre beroende av statlig eller EU-finansiering har bättre förutsättningar att lyc-
kas.

I vattenförvaltningsarbetet pekas kommunerna ut som centrala när det gäller hela 
förvaltningskedjan; från styrning, tillsyn, verksamhetsutövning, vattenanvändning 
och åtgärdsarbete. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattenförekomster nå god 
status senast 2027. I Borgholms kommun finns ett utsjövatten, fem kustvatten, el-
va vattendrag, en sjö, och nio grundvattenförekomster. Alla förekomster är mer el-
ler mindre påverkade av näringsämnen och har till 78 % klassats till måttlig status.

Beslutsunderlag
Utredning kring kommunens vattenvårdsarbete av Bertil Lundgren presenterad för 
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2020-01-22. 

Utdrag ur VISS, Vatteninformationssystem Sverige med sammanställning över 
kommunens vattenförekomster och deras statusklassning: 

 94 % av ytvattnen har otillfredsställande-måttlig status/potential. Inget vat-
ten når god status.

 12 av ytvattenförekomsterna är övergödda på grund av belastning av nä-
ringsämnen

 Reningsverk, jordbruk, enskilda avlopp och transporter är de största källor-
na till övergödande ämnen.

Bedömning
År 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om mål för att minska näringstillförseln 
från land. Målen var ambitiösa och har endast delvis kunnat införlivas, mycket på 
grund av rådigheten, medeltilldelningen både från EU och staten samt lagrum. 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-22 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Målen från 2009 är i behov av att uppdateras. Behovet av att minska näringsutflö-
det från land kvarstår och arbetet med vattenförvaltningen och att uppnå god sta-
tus i kommunens vattenförekomster ligger fast. Nya möjligheter tillkommit för att ut-
nyttja så kallat ”tekniskt vatten”, vatten som renats i avloppsreningsverk och som 
enligt förslag till nya EU-direktiv ska kunna användas till bevattning av olika grödor. 

Den egna finansieringen behöver säkras så att arbetet får stabilitet och långsiktig-
het och visar på egen ambition.

Konsekvensanalys
En tilldelning i ramen på 500 000 kr årligen skulle just nu växlas upp genom exem-
pelvis statliga LONA- och LOVA-stöd till c:a 2,5 M kr samtidigt som det ger en sta-
bil grund för ett långsiktigt vattenvårds- och planeringsarbete med minst en projekt-
ledartjänst.

Dagens sammanträde
Diskussion om de nya mål som föreslås. Mindre justeringar till förslaget inarbetades 
i den text som mötet enades om. Dessutom ville beredningen ha en tjänstemanna-
bedömning på måluppfyllelsen för de gamla målen enligt modellen röd-gul-grön.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2020/13 792 SN

Uppföljning; Heltid som norm

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen samt
att socialnämnden med stöd av redovisningen rekvirerar 4,0 mkr av 

kommunstyrelsens avsatta medel. 

Ärendebeskrivning
I budgetarbetet inför 2020 avsattes 4,0 mkr för heltid som norm. Skrivelsen är en re-
dogörelse för de 4,0 mkr som ska täcka merkostnader för heltid som norm. För re-
dovisning av resterande medel hänvisas till beslut KS 2020-05-26 § 94. Återredovis-
ning av medlen kommer att ske i samband med socialnämndens månadsuppfölj-
ning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Uppföljning heltid som norm.

Bedömning
I skrivelsen jämförs åren 2018 med 2020 (perioden jan-maj) för att ge en bild av hur 
verksamheten såg ut innan ”heltid som norm”-resan. Under 2018 var den genom-
snittliga tjänstgöringsgraden inom socialförvaltningen 0,86 (Heltid 1,0). Under 2020 
är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 0,95. 

Om samtliga medarbetare skulle arbeta den tjänstgöringsgrad som de är anställda 
på skulle kostnaden bli cirka 24 mkr högre än dagens kostnad. Då de flesta fortsatt 
valt att jobba mindre än heltid är den verkliga genomsnittliga uppskattade medelan-
ställningen 0,86 (Uppskattning är gjord baserad på arbetad tid för tillsvidareanställda 
till och med maj 2020). I diagrammet nedan visas medelanställningsgraden jämfört 
med hur mycket varje person i genomsnitt arbetar. Det som blir tydligt är att de fles-
ta som arbetade under 2018 arbetade den tjänstgöringsgrad som de var anställda 
på. Medan heltid som norm medfört större andel tjänstledigheter. Exempelvis arbe-
tar flertalet medarbetare 0,8 men har en grundanställning på 1,0.

0.86

0.95

0,83
0,86

2018 2020

Medelanställning (tj) Faktisk anställning (tj)

Genomsnittlig anställning 2018-2020
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den blå stapeln visar hur många miljoner den faktiska tjänstgöringsgraden 2018 
(0,83) kostade. Den röda stapeln är vad 2020 kostar med den genomsnittliga tjänst-
göringsgraden (0,86). Den gröna stapeln visar hur mycket kostnaden skulle bli om 
alla arbetar den tjänstgöringsgrad som de är anställda på (0,95).  

209 977
217 466

241 381

Mkr

Kostnad 2018 (0,83 tj) Kostnad 2020 (0,86 tj) Kostnad 2020 (0,95 tj)

Kostnadsjämförelse

Skillnaden mellan den gröna och den röda stapeln är 24,0 mkr men så ser det inte 
ut i verkligheten i dagsläget. Den beräknade förändringen är skillnaden mellan den 
röda och den blå stapeln som är 7,5 mkr i merkostnader till följd av heltid som norm. 
Dock har kostnader för timvikarier minskat mellan åren med 2,7 mkr vilket ger en 
nettoökning av kostnaderna på 4,8 mkr. 

Andra positiva effekter är att mertid som övertid och fyllnadstid har sjunkit. Över- 
och fyllnadstid kostade under 2018 4,5 mkr. Under 2019 hade den sjunkit till 3,5 
mkr. 2020 är något missvisande på grund av pandemin därför jämförs 2018 med 
2019. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
200

400

600

800

1000

1200

1400

Övertid 2018 Fyllnadstid 2018 Övertid 2019 Fyllnadstid 2019

Fyllnad- och övertid, timmar
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Verksamheterna inom både omsorgen om funktionsnedsatta samt äldreomsorg har 
en hög sjukfrånvaro. Denna täcks idag till stora delar av den övertalighet som ska-
pats i och med heltid som norm. Utmaningen är när denna övertalighet skapas på ti-
der där verksamheten inte har behov exempelvis kanske ett arbetspass hade be-
hövt sluta vid 14:00 efter behovet men arbetspasset blir istället till klockan 16:00 vil-
ket skapar ”puckeltid”. 

Kontentan av heltid som norm är att om alla hade arbetat sin faktiska tjänstgörings-
grad hade kostnaden för 2020 varit 24 mkr högre men eftersom flertalet medarbeta-
re valt att vara tjänstledig del av sin heltid blir den faktiska merkostnaden 7,5 mkr. 
Då behovet av timvikarier minskar i och med heltid som norm har kostnaderna sjun-
kit med 2,7 mkr för timanställda. Därmed är förvaltningens merkostnader 4,8 mkr.

Om alla medarbetare skulle välja att gå upp i tid kommer kostnaderna att öka samti-
digt som betalningssvårigheter uppstår då behovet av antal personer kvarstår. Verk-
samheten arbetar med att bemöta dessa behov utifrån de nya kraven samt den bud-
getnivå som råder för verksamheten.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonom

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-08-24

Handläggare
[HandlNamn]
[HandlTitel]

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52 Mobil Epost
387 21  BORGHOLM Telefon Fax http://www.borgholm.se

Socialnämnden

Uppföljning av heltid som norm och framtidens äldreomsorg

Förslag till beslut

Att socialnämnden godkänner uppföljningen och lämnar över till 
                    kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
I budgetarbetet inför 2020 avsattes 4,0 mkr för heltid som norm samt 1,5 mkr för 
”Sveriges bästa äldreomsorg” på Kommunstyrelsen. Skrivelsen är en redogörelse 
för de 4,0 mkr som ska täcka merkostnader för heltid som norm. För redovisning 
av resterande medel hänvisas till beslut KS 2020-05-26 §94. Återredovisning av 
medlen kommer att ske i samband med socialnämndens månadsuppföljning. 

Beslutsunderlag
I skrivelsen jämförs åren 2018 med 2020 (perioden jan-maj) för att ge en bild av 
hur verksamheten såg ut innan ”heltid som norm”-resan. Under 2018 var den 
genomsnittliga tjänstgöringsgraden inom socialförvaltningen 0,86 (Heltid 1,0). 
Under 2020 är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 0,95. 

Om samtliga medarbetare skulle arbeta den tjänstgöringsgrad som de är 
anställda på skulle kostnaden bli cirka 24 mkr högre än dagens kostnad. Då de 
flesta fortsatt valt att jobba mindre än heltid är den verkliga genomsnittliga 
uppskattade medelanställningen 0,86 (Uppskattning är gjord baserad på arbetad 
tid för tillsvidareanställda till och med maj 2020). I diagrammet nedan visas 
medelanställningsgraden jämfört med hur mycket varje person i genomsnitt 
arbetar. Det som blir tydligt är att de flesta som arbetade under 2018 arbetade 
den tjänstgöringsgrad som de var anställda på. Medan heltid som norm medfört 
större andel tjänstledigheter. Exempelvis arbetar flertalet medarbetare 0,8 men 
har en grundanställning på 1,0.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 2 (3)
2020-08-24 [Dnr]

Ert datum Er beteckning

0.86

0.95

0,83
0,86

2018 2020

Medelanställning (tj) Faktisk anställning (tj)

Genomsnittlig anställning 2018-2020

Den blå stapeln visar hur många miljoner den faktiska tjänstgöringsgraden 2018 
(0,83) kostade. Den röda stapeln är vad 2020 kostar med den genomsnittliga 
tjänstgöringsgraden (0,86). Den gröna stapeln visar hur mycket kostnaden skulle 
bli om alla arbetar den tjänstgöringsgrad som de är anställda på (0,95).  

209 977
217 466

241 381

Mkr

Kostnad 2018 (0,83 tj) Kostnad 2020 (0,86 tj) Kostnad 2020 (0,95 tj)

Kostnadsjämförelse

Skillnaden mellan den gröna och den röda stapeln är 24,0 mkr men så ser det 
inte ut i verkligheten i dagsläget. Den beräknade förändringen är skillnaden 
mellan den röda och den blå stapeln som är 7,5 mkr i merkostnader till följd av 
heltid som norm. Dock har kostnader för timvikarier minskat mellan åren med 2,7 
mkr vilket ger en nettoökning av kostnaderna på 4,8 mkr. 

Andra positiva effekter är att mertid som övertid och fyllnadstid har sjunkit. Över- 
och fyllnadstid kostade under 2018 4,5 mkr. Under 2019 hade den sjunkit till 3,5 
mkr. 2020 är något missvisande på grund av pandemin därför jämförs 2018 med 
2019. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 3 (3)
2020-08-24 [Dnr]

Ert datum Er beteckning

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
200

400

600

800

1000

1200

1400

Övertid 2018 Fyllnadstid 2018 Övertid 2019 Fyllnadstid 2019

Fyllnad- och övertid, timmar

Konsekvensanalys
Verksamheterna inom både omsorgen om funktionsnedsatta samt äldreomsorg 
har en hög sjukfrånvaro. Denna täcks idag till stora delar av den övertalighet som 
skapats i och med heltid som norm. Utmaningen är när denna övertalighet 
skapas på tider där verksamheten inte har behov exempelvis kanske ett 
arbetspass hade behövt sluta vid 14:00 efter behovet men arbetspasset blir 
istället till klockan 16:00 vilket skapar ”puckeltid”. 

Kontentan av heltid som norm är att om alla hade arbetat sin faktiska 
tjänstgöringsgrad hade kostnaden för 2020 varit 24 mkr högre men eftersom 
flertalet medarbetare valt att vara tjänstlediga del av sin heltid blir den faktiska 
merkostnaden 7,5 mkr. Då behovet av timvikarier minskar i och med heltid som 
norm har kostnaderna sjunkit med 2,7 mkr för timanställda. Därmed är 
förvaltningens merkostnader 4,8 mkr.

Om alla medarbetare skulle välja att gå upp i tid kommer kostnaderna att öka 
samtidigt som betalningssvårigheter uppstår då behovet av antal personer 
kvarstår. Verksamheten arbetar med att bemöta dessa behov utifrån de nya 
kraven samt den budgetnivå som råder för verksamheten. 

Beslutet ska skickas till

KS
SN
Ekonomi
Verksamhetschef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 94

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Område Åtgärd Belopp

Kompetensutveckling Pocketteatern 320 000
Rehabiliterande förhållningssätt 150 000
Psykisk ohälsa 100 000

Kost och Näringslära Utbildning på Ölands utbildningscenter 100 000

Salladsbuffé Salladsbord inkl. extra sallad 50 000

Personalkostnader Interna resurser/vikariekostnad 480 000

Heltid som Norm ÄO/HSV 3 200 000
OFN 800 000

Digitala lösningar Cuviva plattor 300 000

Summa 5 500 000

§ 94 Dnr 2020/99 792 KS

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att 5,5 mkr som är avsatta i budget för ”Sveriges bästa äldreomsorg” och heltid 

som norm överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för 2020 villko-
rat överföringen sker efter att socialnämnden lämnar en uppföljning av hur 
många som gått upp i heltid och kostnaden för det.

att återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Ärendebeskrivning
För verksamhetsåret 2020 finns en budget på kommunstyrelsen som är social-
nämnden till förfogande för heltid som norm och framtidens äldreomsorg. Skrivel-
sen är ett förslag på hur dessa medel ska fördelas och redovisas.

Beslut om Årsplan med budget 2020-2023 i kommunfullmäktige 2019-06-17 § 137 
samt beslut om utökad budgetram 2020 i kommunfullmäktige 2019-12-09 § 246. 
Totalt har 5,5 mkr riktats till framtidens äldreomsorg och projektet heltid som norm. 
De medel som är riktade till äldreomsorgen berör delvis de åtgärder som fullmäkti-
geberedningen har beslutat.

Nedan följer en beskrivning av posterna i tabellen som visar förslag på fördelning 
av medel.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 94

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kompetensutveckling (500 tkr)
För att möta upp framtidens äldreomsorg vill verksamheten utveckla arbetet gällan-
de personcentrerad vård och omsorg. Personcentrerad vård och omsorg är ett 
etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen samt involvera och 
anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både 
bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

 Kompetensutveckling för medarbetare på särskilt boende genom interaktiv 
teater, Pocketteatern, ämnet baserat på verkliga händelser.

 Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för medarbetare inom ordinärt 
boende.

 Start av utbildningssatsning i psykisk ohälsa för medarbetarna inom äldre-
omsorgen med stöd av psykiatriska teamet och kunskapsguiden.

Kost och näringslära (100 tkr)
En satsning på kostutbildning för personalen då maten och måltiden har en viktig 
funktion för hälsa och välbefinnande. Mat är viktigt för sociala gemenskaper och 
även traditioner. Samtidigt är mat livsnödvändigt för överlevnad, immunförsvar och 
hälsa. Maten och måltidssituationen är en viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen.  

- Personalen i hemtjänsten ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje. 

Salladsbuffé (50 tkr)
Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är cirka 25 tkr och är tänkt att placeras på Träffpunkt Solrosen 
vilket är en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av det utökade salladsbordet 
och därefter se över möjligheten till salladsbord på enheterna, inom särskilt boen-
de. I budgeten räknar vi med utökad kostnad, 25 tkr, för sallad och grönsaker.

Personalkostnader (480 tkr)
Under utbildningstillfällen behövs vikarier till verksamheterna.

Heltid som norm (4 000 tkr) 
Socialförvaltningen arbetar efter heltid som norm och att alla tillsvidareanställda 
medarbetare har heltidsanställning i grunden vilket resulterar i en högre kostnad. 
Fördelningen mellan omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorg har upp-
skattats baserat på antal anställda.

Digitala lösningar (300 tkr)
Att ge människor i livets slutskede samt personer med psykisk ohälsa möjlighet att 
själva styra sin tillsyn och hjälp dag för dag med hjälp av monitorering ger en kvali-
tetsökning men också en mer kostnadseffektiv vård.

- Projekt med digitala plattor genom företaget Cuviva 

Förslaget innebär att medel kommer att budgeteras på ett projektkonto inom social-
nämnden och återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsupp-
följning.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 94

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-03-25 § 27 Medel för heltid som norm och framtidens äldre-
omsorg.

Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall villkorat överföringen sker efter att social-
nämnden lämnar en uppföljning av hur många som gått upp i heltid och kostnaden 
för det.

Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag 
till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag till beslut.

Skickas till
Socialnämnden
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-08 187

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187 Dnr 2020/94 252 KS

Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borg-
holms kommun och Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att godkänna fastighetsreglering av Rödhaken 5 från Borgholm Energi 

AB till Borgholms kommun till bokfört värde.

att godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borg-
holms kommun till Borgholm Energi AB till bokfört värde. Reglering-
en sker efter avstyckning är genomförd.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun äger och förvaltar idag cirka 85 000 m2 fastigheter, varav mer-
parten är verksamhetsfastigheter. Kommunen äger även 46 bostadsrätter samt en 
hyresfastighet i Rälla. Borgholm Energi AB äger och förvaltar idag till större del hy-
resbostäder och kommersiella fastigheter

Borgholms kommun fattade 2018 beslut om en fastighetsstrategi. Av strategin 
framgår bland annat att ”kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och 
anläggningar för kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av 
strategisk betydelse. Verksamhetsfastigheterna ägs direkt av kommunen”. 

I kommunens ägardirektiv till Borgholm Energi står bland annat att bolaget ska 
”bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder”.

För att uppnå bättre tydlighet och följsamhet mot gällanade fastighetsstrategi och 
ägardirektiv föreslås en fastighetsreglering mellan kommunen och Borgholm Energi 
gällande Rödhaken 5 och Högsrum 5:29  och att reglering sker enligt gällande 
praxis till bokförda värden för respektive fastighet. Bokförda värden för respektive 
fastighet var vid ingående balans per 2020-06-30. 

Rödhaken 5 10 386 tkr

Högsrum 5:29 15 269 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 126 uppdrog ekonomi- och fastig-
hetschefen att stämma av förslaget reducerat för utbetalda bidrag från Boverket 
kopplat till investeringen av fastigheten, med Borgholm Energi AB för att återkom-
ma med eventuellt reviderat förslag till beslut till kommunstyrelsens.

Kommunstyrelsen informerades om ärendet av kommunstyrelsens ordförande och 
en av kommunens fastighetsstrateger vid sammanträdet 2020-05-26 § 90.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-08 187

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2003-05-26 § 76 Ölands Gymnasium.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 126 Ägarbyte av fastigheterna Röd-
haken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.

Bedömning
Ölands Gymnasium, idag Ölands Utbildningscentrum, planerades i början av mil-
lennieskiftet med om och tillbyggnad av fastigheten Rödhaken 3, efter avstyckning 
Rödhaken 5. Kommunfullmäktige beslutade 2003-05-26 § 76 bland annat:

att uppdra till Borgholm Energi AB att bygga lokaler på fastigheten Rödhaken 3 
för gymnasie- och komvuxverksamhet,

att uppdra till Borgholm Energi AB att förhyra lokaler för undervisningsverksam-
het av Halltorp Förvaltnings i Högsrum KB på fastigheten Halltorp 1:4,

att utan ersättning och genom fastighetsreglering och avstyckning överlåta fas-
tigheten Rödhaken 3 till Borgholm Energi AB,

att teckna en borgen på 20,0 miljoner kronor för Borgholm Energi AB:s nybygg-
nad på nuvarande fastigheten Rödhaken 3,

Idag bedrivs kommunal utbildning i lokalerna för Ölands Utbildningscentrum, samt 
att kontorslokaler förbereds för administration och miljö med inflyttning i juni 2020. 
Fastighetsavdelningen bedömer att fastigheten Rödhaken 5 har en viktig strategisk 
betydelse för kommunens framtida lokalförsörjning.

Dagens sammanträde
Ordförande lyfter förvaltningens förslag med ändringen att styrka inklusive reglering 
av statsbidrag och med tillägget att regleringen genomförs först efter avstyckning av 
fastighet Högsrum 5:29.

Till beredning i kommunstyrelsen efterfrågas ett mer utförlig underlag och ekono-
misk kalkyl.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-10-06 2020/94 252

 

Handläggare
Kristian Kijewski
Fastighetsstrateg

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - kompletterade skrivelse om kalkyl av ägarbyte av lä-
genhetshus i Rälla

Förslag till beslut 
att godkänna förslag till fastighetsreglering enligt förslag till fastighetsreglering av 

Högsrums 5:29.

att godkänna förslag på förrättningen enligt Bilagorna 1,2,3.

att vid en fastighetsreglering nettojustera motsvarande, kvarvarande bidragdel, 
vilket blir det slutgiltiga bokförda värdet och köpeskillingen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 187 beslutade: 

Att: föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna fastighetsre-
glering av Rödhaken 5 från Borgholm Energi AB till Borgholms kommun till bokfört 
värde.

Att: godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borgholms kommun 
till Borgholm Energi AB till bokfört värde. Regleringen sker efter avstyckning är ge-
nomförd.

Den senare nämnda delen skulle dock kompletteras för att ge en tydligare bild av lä-
get, vilket det görs i denna skrivelse.

I samband med bygget av hyreshuset i Rälla har kommunen har blivit beviljade 3 
402 000 kronor i bidrag av Boverket.

Bedömning
Fastighetsavdelningen i Borgholms kommun bedömer att markförberedande åtgär-
der för ytterligare ett hyreshus är inräknat i de befintliga investeringskostnaderna. 
Vid ett eventuellt beslut om investering i Hus 2 ska delar av kostnaderna påföras 
denna investering.  

Konsekvensanalys

Fastighetsavdelningen i Borgholms kommun och Borgholm Energi har genom dialog 
kommit fram till att kalkylerna överensstämmer förutom att Borgholm Energi även 
kalkylerar för: 

- Borgensavgift
- OH (overheadkostnad) 
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2 (2)

Fastighetsavdelningen i Borgholms kommuns bedömning är att, då fastigheten inte 
är belånad kan inte borgensavgift räknas med i kalkylen. Vidare konstateras att för-
delning av OH kostnader på fastigheter i Borgholms kommun inte är praxis. Bola-
gets kalkylmodell medför ett kalkylerat underskott på cirka 70 000 kronor år. Räknas 
OH-kostnader samt borgensavgift bort uppvisar investeringen istället ett överskott 
på cirka 56 000 kronor per år. 

I de lönsamhetskalkyler som har gjorts för hyresfastigheten i Rälla framgår att: 

1. Investeringen förutsätter utbyggnad av etapp 2
2. Kostnader för markarbeten etapp 1 ska fördelas på etapp 2

 

Lars-Gunnar Fagerberg Kristian Kijewski
Ekonomi- och fastighetschef Fastighetsstrateg

Skickas till
KS
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Avskrivningar År
Andel av
byggnadens
värde Hyreshus Rälla

Komponenter Benämningar
Grundmall

Andel av byggnaden
värde Avskrivningar år Kostnader Huset Kostnader Konsult

Stomme
- Grund, markarbeten,
väggar, takstolar,
bjälkslag

STOMME 65 45%

7 156 042 110 093 7 668 953 Hjältevard 350 000
Yttre beklädnader
- Takbeklädnad,
fasadbeklädnad, fönster,
dörrar,elcentraler,elledr
agningar

YTTRE BEKL 50 20%

3 180 463 63 609 4 601 371 Hjältevard
Installationer
-El, VVS,värmesystem,
ventilation, styrregler INSTALL 35 15%

2 385 347 68 153 2 533 000 Hjältevard
Inre utskikt och
utrustningsledningar
-Målning, tapeter,
kakelklinker, golv,
innetak,
våtrumsutrymme/omklä
dning kök.

INRE YTSKICK 25 13%

2 067 301 82 692

422 392 BEAB VA

Markanläggning
- Utemiljö, lekredskap,
parkering

MARKANLÄGGNINGAR 15 3%
477 069 31 805 56 800 E.ON SÄKRING

Mark MARK Oändlig 0 300 000 HSB

Verksamhetsanpassning VKH anpassningar 5-10
0 319 799

MATERIAL ETC

Restpost REST 25 4% 636 093 25 444 15 902 315 350 000
15 902 315 381 795
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Kostnader Mark

Metria, Mikael
Gustafsson 2 500 000 Markytor etc Asfalt

69 927 1 845 260 790 826

66 159

2 636 086
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Underhåll/år
150

Etapp 1
Intäkter Kostnad  Avskrivning/år Kostnad till hyra/år

% Drift Hyreshus Rälla Antal Kvm (BTA)
Intäkter/ år 732 138

Investeringen Hus 15 902 315
Investering Mark 2 986 086
Avskrivet tom Juni 2020 -258 800
Bidrag kvar tom Juni 2020 -3 360 455
Bokfört värde tom Juni 2020 15 269 146
Investering Hus 12 855 232
Investering Markanläggning 2 413 914

1,000 489 489 Avskrivningstid komponentindelat 41,7 308 639
Avskrivning Markanläggning 35 68 969
Elkostnad / år 96 000
VAkostnad / år 31 000
Spohämtning / år 14 400
HSB avtal / år 0
Fastighetsunderhåll / år 73 350
Telia 960

593 318
1,01 Administrativ Påslag Administation  ink Jour 1,01 599 251
0,5% Internränta Internränta 0,5% 76 346

675 596
Kostnad/kvm/år 1 382 kr

Totalt kostnader / år 675 596
Total intäkter / år 732 138

Netto / år 56 542 kr
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-10-14 2020/8 042

 

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Ert datum Er beteckning

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

Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning september 2020

Förslag till beslut 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter september 2020.

 Resultatet för kommunen är +33,4 mkr. (Årsprognos +44,3 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +24,1 mkr. (Årsprognos +30,7 mkr)
 Likvida medel 42,6 mkr. (Årsprognos 33,7)  
 Investeringar 38,2 mkr. (Årsprognos 55,0 mkr)

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen september 2020. 

Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning.

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 3,8 mkr för helåret 2020. Det pågår fortfa-
rande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder.

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i ba-
lans.

Gata- parkverksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning 
av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och bli 
mer kostnadseffektiv.

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar verk-
samheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastning-
en och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskif-
tet.
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Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektivise-
ringar.

Utbildningsnämnden kommer föreslå utbildningsnämnden att äska tilläggsbudget 
för delar av den ökade kostnaden för skolskjuts som beror på skoltaxi upphandling-
en. Detta om det kommer att behövas under året för att få en budget i balans. Uti-
från befintlig prognos och det faktum att budgeterad lönerevision eventuellt kommer 
skilja sig från faktisk lönerevision är det i dagsläget svårt att avgöra.

Socialnämndens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till 
0,2 mkr i september månad.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr.

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i 
balans:

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns.

 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för 
externa placeringar. 

 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikel-
se.

 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i ex-
tratjänst.

 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostna-
der och kostnad för fyllnad och övertid

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamhe-
ternas påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. Re-
kommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs.

Förutsatt att smittspridning av Covid-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på utveck-
ling av verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är rätten 
till heltid och uppdraget att minska antal delade turer.

EKONOMIAVDELNINGEN

Linda Kjellin Mattias Sundman
TF Ekonomichef Controller

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Från och med årsskiftet har IT-avdelningen övergått till Ölands kommunalförbund. 
Kommunen har också tecknat avtal med Mörbylånga om gemensamt dataskyddsombud. 
För att driva uppdraget om ökat samarbete med Mörbylånga har/kommer berörda chefer 
få uppdragsbeskrivningar för att analysera förutsättningarna och komma med förslag på 
hur de precisa lösningarna kan se ut.

De skattetfinansierade verksamheterna inom Borgholm Energi har beslutats flyttas till 
kommunstyrelsen från och med mars månad. Budget för dessa verksamheter är från 
januari flyttad till kommunstyrelsen. Personalen flyttades över i mars.

Utökade generella statsbidrag för kommunerna är beslutade vilket innebär att Borgholms 
kommun får cirka 19,7 mkr.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Förvaltningen visar en avvikelse om -3,4 mkr (prognos -0,6 mkr).

Den negativa avvikelsen härleds till fastighetsavdelningen där kostnaden för rivningen av 
Skogsbrynet belastar avdelningen enligt beslut. Akuta insatser gällande läckande 
huvudledning vid Viktoriaskolan samt uppsäkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka 
medför ytterligare underskott.

Debiteringen av plan- och bygglovsärenden har till viss del gjorts under september månad 
och arbetet kommer fortskrida under hösten i förhoppning om att debitera samtliga 
ärenden innan året är slut. En fortsatt negativ avvikelse återfinns således på plan- och 
byggenheten på omkring 2,4 mkr för saknade intäkter.

Hamnverksamheten har fortsatt högre kostnader än budgeterat för personal. Vidare 
återfinns kostnader för underhåll, avskrivningar och drift som är högre än budgeterad 
nivå.

Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket 
visas i prognosen för helåret.

Prognosen är exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa medel är 
budgeterade för inköp av strategiskt markförvärv. I prognosen förutsätts att 
tilläggsäskande om 7,0 mkr beviljas av kommunfullmäktige. Ärendet har återremitterats 
till kommunchef för ytterligare konsekvensanalys.
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Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att 
nå en budget i balans redovisas också här.

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

Budgetram 2019 165 316 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

 

Analys av verksamheten

Kommunledningsförvaltning

Administrativa enheten och miljöenheten har flyttat till nya fina lokaler på Ölands 
utbildningscenter. De rum som blir tomma i stadshuset kommer framför allt att användas 
för att minska trängseln i de övriga kontorsrummen, där många sitter två och två. Ny 
hemsida publicerades och lanserades i juni. Uppdaterad information på hemsidan vilket är 
ett ständigt pågående arbete med e-tjänster och en översyn av skrivbara blanketter.

Miljöenheten har under sommaren utfört en stor del av det planerade tillsynsarbetet. Från 
den 1 juli tillkom även ett nytt tillsynsansvar i och med lagen om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Arbetet har fungerat bra trots högt tryck på den ordinarie 
tillsynsverksamheten. Enheten har haft förstärkning av en sommarjobbare under sex 
veckor, vilket har haft stor betydelse för verksamheten.

Under sommaren flyttade enheten till nya kontorslokaler på Ölands utbildningscenter. 
Arbetet fortgår med att få allt klart i de nya lokalerna samt att skapa nya rutiner för det 
arbete som förändras till följd av flytten.

Inom tillväxtenheten har arbetsuppgifter delvis omprioriterats på grund av pandemin-
läget, insatser för person och näringsliv prioriteras i första hand. Konsekvensen av detta 
är att vissa planerade insatser har förskjutits i tid. Flera stödpaket har hanterats inom 
kultur och näringsliv. Dessa har och är riktade till föreningar, personal, näringsliv mm. 
Från och med juli månad tillhör även planenheten tillväxtenheten. Tjänsten som 
plansamordnare är tillsatt av intern sökande och rekrytering av ny planarkitekt är 
påbörjad.

Inom byggenheten fortgår rekryteringen av kart- och bygglovschef samt kart- och 
mätingenjör.

Enheten har även påbörjat arbetet med att ta fram ett helt nytt och mer lättläst 
informationsmaterial för hemsidan. Detta kommer på sikt att minska arbetsbelastningen 
för servicecenter, administrationen och bygg/kart-och mätenheten.
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Teknisk service

Efter övertagandet av teknisk service från Borgholm Energi AB fortgår arbete med att 
genomlysa verksamheterna. I Sandvik pågår renovering av hamnkontoret och löpande 
underhåll görs i flertalet hamnar.

Kost, lokalvård och transport är också med i överflytten till kommunstyrelsen. 
Kostenheten förser kommunens verksamheter med måltider. Flertalet projekt drivs inom 
kostenheten, bland annat fokus egenkontroll och öppen matsal för äldre. 
Lokalvårdsenheten utför samtlig lokalvård i kommunens offentliga lokaler. 
Transportenheten sköter transport av livsmedel och måltider till kommunens 
verksamheter samt posthantering. Under perioden har det varit stort fokus på Corona 
pandemin och att informera personal om vilka rutiner och riktlinjer som gäller.

Personaluppföljning
Nedan redovisas arbetad tid för 2020 samt för 2019. Andelen årsarbetare har ökat med 19 
medarbetare genom att Kost, Lokalvård och Gata Park har överförts från BEAB till 
kommunen. IT-avdelningen övergick i januari till Ölands Kommunalförbund. Nedgången 
under juli beror på semester och annan frånvaro.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Antal 
årsarbetare 
2019

101 97 103 99 105 93 88 98 107 117 105 79

Antal 
årsarbetare 
2020

87 83 145 137 139 141 107 124

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2020 samt för 2019.

Övertiden har ökat. Fastighet står för en del men även Löneadministrationen genom 
merarbete pga. utbetalning av engångsbelopp. Fyllnadstiden ökar med anledning av 
Kostens tillkomst. Under juli är en nedgång med anledning av semestrar och stängda 
skolor.
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Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

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

Fyllnadstid 
2019 0 9 5 0 8 9 9 2 0 0 4 0

Övertid 2020 17 21 43 51 67 67 59 45

Fyllnadstid 
2020 0 0 17 6 42 42 10 8
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I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron har minskat markant. Till en del beroende av covid-19 och 
hemarbete, samt återgång av någon långtidssjukskriven. Arbetsmarknadsenheten övergick 
till Socialförvaltningen under 2019 vilket på verkar jämförelsen då de hade högre sjuktal.

Sjukfrånvar
o

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Total 
sjukfrånvaro 
2019

4,8 4,8 4,1 3,9 4,4 3,5 4,4 5,3 7,2 5,3 6,3 4,4

Total 
sjukfrånvaro 
2020

4,7 6,4 7,9 5,5 5,7 4,9 2,9 3,0

Korttidsfrånv
aro 2019 2,0 2,3 1,6 1,0 1,3 1,1 0,5 0,7 2,5 1,3 2,1 1,5

Korttidsfrånv
aro 2020 0,9 2,4 4,3 1,6 1,7 1,3 0,2 0,5
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Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en negativ avvikelse om -3,4 mkr för perioden.

 Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som 
riktats till socialförvaltningen, 5,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. Medlen 
förväntas nyttjas under året vilket visas i prognosen.

 Fastighetsavdelningens negativa avvikelse härleds till icke budgeterade poster så 
som rivning av Skogsbrynet, läckande huvudledning vid Slottskolan samt 
uppsäkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka. Kostnader för årets 
avskrivningar är ca 450 tkr högre än budgeterat, vilket beror på en högre samt 
tidigarelagd investeringstakt.

 Kommunstabens negativa avvikelse härleds främst till kostnader för hyra och 
iordningsställande av nya lokaler på Ölands gymnasium.

 Ekonomiavdelningen har något högre intäkter i och med deltagande i projekt med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt lägre kostnader för personal. Lägre 
driftkostnader beror på att avdelningen avvaktar med planerade 
utvecklingsprojekt både inom e-handel och uppföljning.

 Tillväxtenheten har fortsatt högre personalkostnader än budgeterad nivå, 
försäljning av mark reducerar avvikelsen för perioden.

 Fortsatt negativ avvikelse återfinns på gata park, inför budget 2020 saknades 
budgettäckning för kostnader, samt att gatubelysning och barmarksunderhåll för 
perioden har högre kostnader än budgeterat.

 Personalkostnaderna på hamnar är högre än budgeterat för perioden. Debitering 
av arrenden har inte gjorts än vilket skapar en avvikelse på intäkter. Vidare 
påverkar högre kostnader än budgeterat på underhåll, avskrivningar och drift 
avvikelsen negativt.

 Kultur- och näringsliv saknar intäkter för idrottsanläggningar samt belastas av 
olika typer av kostnader till följd av beslut som syftar till att stödja föreningar och 
företag i coronapandemin. Då flertalet budgeterade evenemang är inställda 
skapas en positiv avvikelse.

 Fortsatt negativ avvikelse på plan- och byggenheten på grund av att debiteringar 
inte gjorts av bygglovs- och planärenden. Lång- och korttidssjukskrivningar 
ligger till grund för att arbetet inte kunnat utföras, vilket även förklarar 
avvikelsen på administrationen. Ärendeingången anses god och debiteringarna 
kommer att prioriteras under hösten. Totalt är intäktsavvikelsen per augusti -2 
357 tkr mot budget för samtliga verksamheter inom plan- och byggenheten.

 Budgeten för livsmedel är inte tillräcklig för den ökning av pris för livsmedel 
som varit aktuell senaste åren, vilket till stor del förklarar avvikelsen på 
kostenheten. Vidare finns budgeterade intäkter som inte kommer bli aktuella 
under året.

 Omlastningen belastas av 904 tkr som är kopplat till inköp rörande Covid-19 och 
som inte är utdebiterat i verksamheten, dessa kostnader kommer att återsökas hos 
Socialstyrelsen. Personalkostnaderna är högre än budgeterad nivå, timanställda 
har tagits in men det finns ingen budget för detta.

 Byxelkrok avser mark- och exploateringsprojekt vilka under perioden har 
inbringat intäkter för försäljning av mark.

 LSS Resedan 11 avser projekteringskostnader för uppförandet av LSS-boende.
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Ekonomisk sammanställning 

 Årsbudget Budget jan-
sep Utfall jan-sep Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmä
ktige 673 505 478 27

1010 Kommunstyrels
e 84 287 63 214 58 044 5 171

1012 Gata, park och 
hamnar 0 0 0 0

1015 Fastigheter 1 778 997 -443 1 440

1016 Fastighetsfunkt
ion 14 630 10 972 13 461 -2 489

1100 Kommunstab 6 925 4 254 4 678 -424

1101 Administration 6 232 4 687 4 500 187

1102 Servicecenter 0 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 1 100 823 1 004 -182

1106 Gata och park 14 200 10 679 12 912 -2 233

1107 Hamnar 3 645 2 168 4 517 -2 349

1108 Kultur och 
näringsliv 8 902 6 676 6 533 143

1109 Miljöprojekt 1 106 830 718 112

1110 Ekonomiavdeln
ing 7 726 5 796 5 492 304

1112 IT- avdelning 0 0 0 0

1120 HR-avdelning 8 443 6 331 6 047 284

1130 Plan- och 
byggenhet 1 070 855 3 459 -2 604

1135 Miljöenhet 3 372 2 544 2 417 126

1139 Bostadsanpass
ning 1 462 1 097 1 130 -32

1140 Kostenhet 0 -138 174 -312

1150 Lokalvård 53 100 674 -573

1151 Transport 1 1 -55 57

1152 Omlastning 4 3 1 152 -1 148

1215 Stora Rör 0 0 0 0

1217 LSS Resedan 
11 0 0 110 -110

1221 Byxelkrok 0 0 -1 163 1 163

Summa 165 609 122 393 125 838 -3 445

Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om -0,6 mkr för 2020. Prognosen är 
exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa medel är budgeterade för 
inköp av strategiskt markförvärv. I prognosen förutsätts att tilläggsäskande om 7,0 mkr 
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beviljas av kommunfullmäktige. Ärendet har återremitterats till kommunchef för 
ytterligare konsekvensanalys.

Coronapandemin får stora konsekvenser för ekonomin såväl globalt som nationellt och 
även lokalt i Borgholms kommun. Minskningen av BNP och arbetade timmar kommer att 
påverka skatteunderlaget för kommunen under hösten 2020 och 2021. Statliga stöd i form 
av generella statsbidrag bedöms i nuläget inte vara tillräckliga för att möta ett vikande 
skatteunderlag. På grund av den stora osäkerhet som råder blir även kommunens 
prognoser osäkra.

 Kommunfullmäktiges kostnad för arvoden är högre än budget och påverkar 
därför prognosen negativt.

 I prognosen för kommunstyrelsen förväntas de medel som riktats till 
socialförvaltningen nyttjats under året vilket förklarar verksamhetens prognos.

 Hyreskostnad för lokaler i Ölands gymnasium och verksamhetsanpassning finns 
inte budgeterad vilket innebär att kommunstaben visar på en negativ prognos vid 
årets slut.

 Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar fastighetsavdelningen enligt KS 
beslut. Kostnaden har inte budgeterats 2020. Rivning blir även något dyrare på 
grund av asbestsanering mm. Coronakrisen medför kostnader för 
fastighetsavdelningen för lokalanpassningar av evakueringsboendet på Ekbacka. 
Kostnader bokas löpande och kommer att återsökas inom ramen för riktade 
statsbidrag. Även ökade avskrivningskostnader bidrar till avvikelsen. Under 
första halvåret har kommunens badanläggningar på Ekbacka och Åkerbobadet 
haft ökade kostnader.

 Administrationens prognosticerade positiva budgetavvikelse har reducerats något 
under september månad på grund av tillsatta tjänster under hösten.

 Prognosen för ekonomiavdelningen baseras på är att nuvarande överskott i och 
med högre intäkter kvarstår samt att del av tjänst kommer vara vakant under 
hösten vilket leder till lägre personalkostnader än budgeterat.

 Tillväxtenheten väntas ha en negativ avvikelse i slutet av året, främst på grund av 
personalkostnader över budgeterad nivå.

 Inom gata park väntas kostnader som inte inryms i budget ge en negativ 
avvikelse. Avvikelsen reduceras något av vakanser.

 Hamnverksamheten saknar budgettäckning för avskrivningskostnader vilket 
förväntas ge en negativ avvikelse, vidare finns även personalkostnader som inte 
inryms fullt ut i budgeten. Det har också under perioden varit akut underhåll i 
hamnarna vilket inte ryms i budgeten.

 Kultur och näringsliv väntas visa en negativ avvikelse vid årets slut. Avvikelsen 
härleds till de olika beslut som tagits för att stödja föreningar och företag i och 
med Coronapandemin. Avsaknad av intäkter för idrotts- och fritidsverksamhet 
samt kostnader för avskrivningar över budgeterad nivå bidrar också till 
avvikelsen.

 Plan- och byggenheten väntas få igång debiteringen och på grund av en högre 
ärendeingång än föregående år förväntas enheten nå budgeterad nivå vad gäller 
intäkter. Det finns vakanser på enheten vilket bidrar till en positiv prognos, dock 
förekommer kostnader för konsulter vilket jämnar ut avvikelsen.

 Miljöenheten kommer på grund av coronapandemin inte att få in samma nivå på 
intäkter för tillfälliga serveringstillstånd som budgeterat, vakanser under året gör 
att prognosen är en budget i balans.

 Kostverksamheten belastas av livsmedelskostnader som kommer vara högre än 
budgeterad nivå. Vidare har övertagande av inventarier inneburit kostnader som 
belastar verksamheten. Genom god planering av verksamhet och matsedel har 
avvikelsen kunnat reduceras något.
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 Lokalvården har 370 tkr i nedskrivningskostnader för inventarier som tagits över. 
Detta väntas skapa en negativ avvikelse vid årets slut.

 De personalkostnader som återfinns över budgeterad nivå på omlastningen väntas 
finnas kvar vid årets slut. Samtliga kostnader kopplat till Covid-19 väntas ersättas 
i prognosen.

Prognos 

 Årsbudget Årsprognos Fg. prognos Budgetavvikel
se

Total

1000 Kommunfullmä
ktige 673 839 -162 -166

1010 Kommunstyrels
e 84 287 84 287 0 0

1012 Gata, park och 
hamnar 0 0 0 0

1015 Fastigheter 1 778 1 040 700 738

1016 Fastighetsfunkt
ion 14 630 17 119 -2 416 -2 489

1100 Kommunstab 6 925 7 147 -222 -222

1101 Administration 6 232 6 122 200 110

1102 Servicecenter 0 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 1 100 1 595 -470 -496

1106 Gata och park 14 200 17 648 -3 390 -3 448

1107 Hamnar 3 645 5 202 -1 792 -1 557

1108 Kultur och 
näringsliv 8 902 9 387 -480 -485

1109 Miljöprojekt 1 106 939 162 167

1110 Ekonomiavdeln
ing 7 726 7 421 307 305

1112 IT- avdelning 0 0 0 0

1120 HR-avdelning 8 443 8 443 0 0

1130 Plan- och 
byggenhet 1 070 1 070 230 0

1135 Miljöenhet 3 372 3 372 -50 0

1139 Bostadsanpass
ning 1 462 1 462 -36 0

1140 Kostenhet 0 650 -730 -650

1150 Lokalvård 53 424 0 -370

1151 Transport 1 1 0 0

1152 Omlastning 4 119 0 -115

1215 Stora Rör 0 0 0 0

1217 LSS Resedan 
11 0 110 -110 -110

1221 Byxelkrok 0 -1 163 1 163 1 163
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 Årsbudget Årsprognos Fg. prognos Budgetavvikel
se

1999 Äskande 
tilläggsbudget 0 -6 989 6 989 6 989

Summa 165 609 166 248 -107 -639

Åtgärder
Förvaltningens framtagna åtgärder uppgår till 3,8 mkr för helåret 2020 vilket framgår i 
tabellen nedan. Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta 
ytterligare åtgärder. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning i tabellen för att visa 
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd. Coronakrisen skapar osäkerhet om 
dels hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. Regeringens 
åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i nuläget bedöms uppkomma. 
Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och föreningar är svåra bedöma.

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av 
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer 
kostnadseffektiv.

Tillväxteneheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp.

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet.

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Åtgärder Tabell

 Åtgärder Uppföljning

Total

11 Kommunledningsförvaltning 3 800 2 052
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs med 
tidigare års utfall. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga 
utvecklingsmönster kommenteras.

Det är befolkningssiffran 1 november 2019 och aktuellt cirkulär från Sveriges kommuner 
och regioner som ligger till grund för prognosen för årets intäkter (10 845 personer). Den 
1 oktober kom ett nytt cirkulär 20:39 vilket innebar att slutavräkningen för 
skatteintäkterna minskade med -2,2 mkr i jämförelse med tidigare cirkulär. Utöver detta 
har kommunen under 2020 mottagit generella statsbidrag på +19,7 mkr.

Justeringen som gjordes i bokslutet 2019 påverkar resultatet positivt 2020. Justeringen 
avser utdelning från Borgholm Energi AB med 6,9 mkr. Eventuell ersättning från 
försäkringsärendet för Åkerboskolan avvaktar den juridiska processen och ingår inte i 
prognosen eller utfallet för perioden.

Årets prognostiserade resultat +44,3 mkr bygger på det budgeterade resultatet +13,6 mkr 
och att årets budgetavvikelse blir +30,7 mkr.

Under rådande flyktingsituation tog kommunen i slutet av 2015 emot generella 
statsbidrag. Detta intäktsfördelades sedan under 2016 och bidrog till 2016 års resultat. 
Resultatet påverkade soliditeten positivt från 27 procent 2015 till 38 procent 2016. 
Soliditeten har legat konstant under denna period för att i årets prognos öka till 43 
procent.

Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av investeringarna som finansieras av 
egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansieringsgraden ska vara 
100 procent. Detta innebär att årets avskrivningar samt årets resultat är högre än årets 
prognostiserade investeringar. Utifrån detta resonemang klarar kommunen detta för året.

Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med 
integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. Kommunens 
skattefinansierade del har under året gått över från bolaget till kommunen vilket har lett 
till att antalet anställda i kommunen har ökat.

 Prognos Utfall

2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 1 nov 10 845 10 890 10 859 10 860

Kommunal skattesats 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58

Verksamhetens intäkter 114 518 129 127 164 636 191 925 213 827

Verksamhetens kostnader 759 057 780 614 793 172 807 849 773 958

Årets resultat 44 253 -12 007 17 608 12 166 67 037

Soliditet 43% 38% 39% 38% 38%

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelsen 11% 5% 6% 4% 1%

Investeringar (netto) 55 069 79 967 39 182 46 883 46 239

Självfinansieringsgrad 
investeringar 132,3% 29,9% 134,3% 77,8% 204,1%

Långfristig låneskuld 255 400 255 400 255 400 259 334 259 334

Antal anställda 1 002 979 1 028 1 025 987
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1.2 Händelser av väsentlig betydelse
För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på 
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en 
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för 
låg och löpande á 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.

Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda 
fordringsbokningar är utbetalda.

Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,2 mkr är med i utfallet för 
perioden och tynger således även kommunens årsprognos. Rivningen är slutförd och 
saneringskostnader för asbest med mera fördyrade rivningen av fastigheten.

Kommunen har i en rad beslut valt att stötta det lokala näringslivet, föreningar och 
kommunens anställda på grund av de negativa effekter som Covid-19 medför.

Medarbetare inom socialförvaltningen och kommunstyrelsen som arbetar med 
omsorgstagare och lokalvård har tilldelats ett extra lönepåslag i samband med 
utbetalningen av lönen i juni. Påslaget var på 2 000 kronor baserat på heltid. Detta 
finansierades via finansförvaltningens budget och innebar ett budgettillskott för 
kommunstyrelsen och socialnämnden på totalt 1,2 mkr.

I en rad satsningar från Sveriges riksdag, som är riktade till kommunerna, relaterade till 
de allvarliga ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför, har kommunen 
mottagit generella statsbidrag. Dessa reduceras något av de minskade skatteintäkterna i 
form av slutavräkning.

Utöver detta har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner och regioner ska 
kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdskostnader för att förhindra 
smittspridning. Dessutom kommer staten tillfälligt stå för alla sjuklönekostnader under 
perioden april till juli. För perioden augusti och september kommer bidragsdelen ändras. 
Under april månad uppgick sjuklönekostnaderna och bidraget totalt till 1,9 mkr, maj 
1,1 mkr, juni 0,9 mkr, juli 0,7 och augusti 0,2 mkr.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Kommunens septemberresultat uppgår till +33,4 mkr och den totala budgetavvikelsen är 
+24,1 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen visar en negativ budgetavvikelse för 
perioden.

Prognosen för kommunens resultat +44,3 mkr består av det budgeterade resultatet +13,6 
mkr och budgetavvikelsen +30,7 mkr. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden är de 
nämnder som har en negativ budgetavvikelse och detta reduceras av det som återfinns på 
framförallt finansförvaltningen.

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 
22,6 mkr till 13,6 mkr. Förändringen består av följande beslut:

 Tilläggsbudget kompensation för lönehöjningar, satsningar på elever med 
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särskilda behov och skolskjuts, utbildningsnämnden (KF § 246) 4,0 mkr.
 Tilläggsbudget heltid som norm, kommunstyrelsen (KF § 246) 1,5 mkr.
 Tilläggsbudget Sommar kortet, kommunstyrelsen (KF § 246) 0,3 mkr.
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §107) 3,0 mkr.
 Tilläggsbudget Hamnar, kommunstyrelsen (KF § 142) 0,2 mkr.

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 perioden är 42,6 mkr, vilket är en ökning med 21,0 mkr sedan 
december 2019. Prognosen för 2020 är 33,7 mkr.

 Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av 
avgiftsbestämd del av anställdas pensioner -14,2  mkr i slutet av mars. Samt den 
inbetalning av generella statsbidrag +17,9 mkr som inkom till kommunen i slutet 
av juli. Utöver detta mottog kommunen även en utdelning från Borgholm Energi 
elnät AB i juni +6,9 mkr.       

 Under perioden januari till september har 38,2 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. Medelsaldot för september 
uppgick till 41,0 mkr och de faktiska likvida medlen var 42,6 mkr. Prognosen för helåret 
är 33,8 mkr.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att 
nå en budget i balans redovisas också här.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -3,4 mkr. Den negativa avvikelsen härleds till 
fastighetsavdelningen där kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar avdelningen 
enligt beslut. Akuta insatser som säkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka medför 
ytterligare underskott. Extern debitering av bygglovs- samt planärenden har inte gjorts 
sedan april, detta på grund av flertalet lång- och korttidssjukskrivningar i 
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administrationen under våren. Debitering har påbörjats i augusti månad och 
ärendeingången har under perioden varit god. Hamnverksamheten fortsätter att belastas 
av personalkostnader som ska hänföras till projekt. Högre kostnader än budgeterat för el, 
vatten och avlopp samt kostnad avseende muddring påverkar avvikelsen negativt. 
Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket 
visas i prognosen för helåret.

Borgholms slotts budgetavvikelse är +2,1 mkr. Avvikelsen innehåller 4/7 av 
överföringen om 3,1 mkr från föregående år enligt beslut KS § 107/20. 
Slottsverksamheten har haft mycket fler besökare än förväntat vilket också påverkar 
avvikelsen positivt.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +2,5 mkr. Till stor del härleds avvikelsen till 
olika typer av ersättningar och bidrag. Avvikelsen reduceras på grund av högre kostnader 
än budgeterat för bland annat skolskjuts, tilläggsbelopp och personalkostnader på 
särskolan.

Socialnämndens budgetavvikelse är -0,6 mkr. Avvikelsen härleds främst till fler externa 
placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt höga personalkostnader inom 
omsorgen om funktionsnedsatta. Integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse 
vilket beror på att anslagen från Migrationsverket minskar samtidigt som kostnaderna för 
utbildning inom svenska språket kvarstår. Förvaltningen fick även avslag på en ansökan 
om 1,6 mkr från Migrationsverket vilket påverkar periodens avvikelse negativt. Det som 
reducerar avvikelsen är lägre antal hemtjänsttimmar samt att enheterna snabbare ställer 
om efter verksamhetens behov. Detta gäller även inom särskilt boende.

Miljö- och byggnadsnämndens budgetavvikelse är + 0,1 mkr. Avvikelsen härleds både 
till lägre kostnader för arvoden än budgeterat samt att nämnden har budget för 
utbildningar som ännu inte är använd.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +23,4 mkr. Överskottet på finansförvaltningen 
förklaras främst av:

 Generella statsbidrag och utjämning +16,0 mkr. Det generella statsbidraget som 
betalades ut i juli och som beslutades av Sveriges riksdag i juni fördelas med 1/7 
per månad från juni till december. 

 Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt +2,7 mkr.
 Under juni månad mottog kommunen utdelning från Borgholm Energi Elnät AB 

+6,9 mkr.
 Det som belastar finansförvaltningens budget är nedskrivning av Skogsbrynet -

2,2 mkr.      

Driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Budget jan-sep Utfall jan-sep Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 609 122 393 125 838 -3 445

2 Övriga nämnder 2 185 1 677 1 517 160

3 Borgholms Slott 3 022 592 -1 515 2 107

6 Utbildningsnämnd 187 317 141 013 138 562 2 451

7 Socialnämnd 310 881 237 659 238 301 -643

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 441 382 59

9 Finansförvaltning -683 196 -513 042 -536 484 23 442

Summa -13 594 -9 268 -33 399 24 131
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Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -0,6 mkr. I prognosen förutsätts att 
tilläggsäskande om 7,0 mkr beviljas av kommunfullmäktige. Ärendet har återremitterats 
till kommunchef för ytterligare konsekvensanalys.

Borgholms Slott helårsprognos uppgår till +3,2 mkr. Enligt §107 beslutades det om 
överföring av överskott för 2019, vilket tillsammans med ökade intäkter har förändrat 
prognosen. I och med beslut om överföring från föregående år efterfrågades det en 
redogörelse hur beslut av överföring påverkar de olika årens resultat. De senaste fem åren 
har Borgholms Slott i genomsnitt genererat ett överskott till kommunen totalt på +0,7 mkr 
per år. 2019 var något bättre och resultatet blev +0,8 mkr. De senaste årens överskott har 
således lett till det aggregerade överskottet 2019 +3,0 mkr och som beslutades att 
överföras till 2020. Enligt avtalet med Statens fastighetsverk ska överskott som genereras 
av Borgholms slott återföras till verksamheten. I prognosen är överskottet för 2020 
+0,2 mkr, det vill säga totalt +3,2 mkr i total budgetavvikelse där föregående års 
överskott är inräknat.

Utbildningsnämndens prognos för helår uppgår till -0,3 mkr. Prognosen skiljer sig från 
periodens utfall på grund av förväntade högre kostnader än budgeterat under hösten för 
bland annat skolskjuts, tilläggsbelopp och bemanning på särskolan. Kostnaderna som 
uppstått i samband med branden på Åkerboskolan väntas ersättas.

Socialnämndens helårsprognos uppgår till +0,2 mkr. Prognosen baseras på att kostnaden 
för externa placeringar kommer ligga högre än budgeterat men sjunka under andra halvan 
av året. Den problematik som föreligger inom omsorgen om funktionsnedsatta gällande 
höga personalkostnader kommer inte kunna lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i 
balans. Flera förändringar i verksamheterna med nya och mer resurskrävande brukare i 
kombination med en personalplanering som inte är tillräckligt effektiv gör att 
verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid årets slut. Prognosen reduceras 
av hemtjänsten och särskilt boende vilket beror på att kostnaderna för verksamheten har 
sjunkit, dels på grund av lägre antal hemtjänsttimmar men också på att enheterna snabbt 
kunnat ställa om efter verksamhetens behov. I prognosen är antagandet att den budget 
som finns på kommunstyrelsen för heltid som norm överflyttas till socialnämnden samt 
att kostnaderna kopplade till covid-19 kan återsökas från staten.

Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder förväntas ha en budget i balans 
vid året slut.

Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +28,2 mkr  och detta består av 
följande:

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +25,0 mkr.
 Löneskatt och pensioner +5,9 mkr.
 Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,6 mkr.
 Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr.
 Tilläggsäskande Kommunstyrelsen -7,0 mkr.  

Prognosen inkluderar de beslutade och utbetalda extra generella statsbidragen och en 
slutavräkning enligt Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:39.
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Prognos driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Årsprognos Fg.prognos Budgetavvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 609 166 248 -108 -639

2 Övriga nämnder 2 185 2 185 0 0

3 Borgholms Slott 3 022 -209 3 056 3 231

6 Utbildningsnämnd 187 317 187 640 0 -323

7 Socialnämnd 310 881 310 696 -997 185

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 588 0 0

9 Finansförvaltning -683 196 -711 401 30 791 28 205

Summa -13 594 -44 253 32 741 30 659

Åtgärder
Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och 
sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i 
nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och 
föreningar är svåra att bedöma.

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 3,8 mkr för helåret 2020. Det pågår fortfarande 
genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder.

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans.

Gata- parkverksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av 
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer 
kostnadseffektiv.

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet.

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen kommer föreslå utbildningsnämnden att äska tilläggsbudget för 
delar av den ökade kostnaden för skolskjuts som beror på skoltaxi upphandlingen. Detta 
om det kommer att behövas under året för att få en budget i balans. Utifrån befintlig 
prognos och det faktum att budgeterad lönerevision eventuellt kommer skilja sig från 
faktisk lönerevision är det i dagsläget svårt att avgöra.

Socialnämnden

Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till 0,2 mkr i 
september månad.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr.

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i balans:

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns.
 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för 

externa placeringar. 
 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse.
 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i 

extratjänst.
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 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader 
och kostnad för fyllnad och övertid

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamheternas 
påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. 
Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs.

Förutsatt att smittspridning av Covid-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på utveckling av 
verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är rätten till heltid 
och uppdraget att minska antal delade turer.

2 Kommunens räkenskaper

2.1 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,7 mkr. I §71/20 beslutades 
omprioritering av investeringar samt att pågående investeringar från 2019 förs över till 
2020. Total investeringsbudget för 2020 efter beslut uppgår till 53,5 mkr. Färdigställda 
och pågående investeringar för perioden januari till september uppgår till 38,1 mkr. 
Prognosen för 2020 är 55,0 mkr.

 
Investeringsredovisning (tkr), Varav: årets investeringar Prognos

Kommunen

Färdigställda projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos

Infrastruktur, skydd 2 659 2 782 -125 2 784

Offentlig toalett §89/19 0 272 -272 272

Lilla triangeln 1 500 1 142 358 1 142

Offentlig lekplats §95/17 1 159 1 370 -211 1 370

Fritid- och kultur 3 008 2 807 201 2 807

Skatepark Borgholm 2 508 2 320 188 2 320

Kallbadhuset 500 487 13 487

Pedagogisk verksamhet 1 222 1 222 0 1 222

Rödhaken förskola 1 222 1 222 0 1 222

Vård omsorg 180 185 -5 0

Åkerbohemmet 180 185 -5 185

Affärsverksamhet 0 481 -481 486

Hyreshus Rälla §131/17 0 13 -13 29

Yttre hamn Borgholm §80/19 0 468 -468 457

Övrig verksamhet 0 0 0 0

S:a färdiställda projekt 7 069 7 479 -410 7 299

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos

Infrastruktur, skydd 11 218 5 010 6 208 11 124

Busstation Borgholm wc 200 150 50 200

Gata/park inventarier 3 100 0 3 100 3 100

Tömningsstation §100 356 0 356 356

Gatubelysning 857 224 633 857

Beläggningsarbeten 2 800 1 922 878 2 800

WC Södra Parken 144 16 128 11

Knäppinge-Ormöga 3 461 2 431 1 030 3 500
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Investeringsredovisning (tkr), Varav: årets investeringar Prognos

Investeringar KS 300 267 33 300

Fritid- och kultur 3 975 4 046 -71 4 900

Utbyggnad tennishall (Bowls) 3 600 3 913 - 313 4 000

Runsten underhållsplan 0 43 -43 100

Bibliotek 220 10 210 220

Åkerbobadet 75 0 75 500

Bibliotektet inventarier 80 80 0 80

Pedagogisk verksamhet 6 676 2 763 4 495 7 776

Skogsbrynet §249/19 281 0 281 281

Åkerboskolan 0 907 -907 1 200

Runstens förskola 250 0 250 150

Björkviken 550 397 153 550

Gärdslösa skola 1 200 409 791 1 200

Köping skola 500 72 428 500

Rälla skola 2 350 321 2 029 2 350

Slottsskolan 50 0 50 50

Viktoriaskolan Underhållsplan 800 99 701 800

Viktoriaskolan Läcka 375 375 0 375

Slottsskolan inventarier 160 124 36 160

Köping skola inventarier 80 25 55 80

Runstens förskola inventarier 80 34 46 80

Vård omsorg 5 175 514 4661 2 146

Ekbacka 1 425 386 1 039 1 425

Höken 75 0 75 75

Strömgården 125 0 125 125

Klockaregården 50 0 50 50

Möbler OFN 95 77 18 95

Larm Gruppbostäder 116 0 116 116

IBIC OFN 70 0 70 70

Madrasser SÄBO 100 0 100 100

Cyklar hemtjänst 69 40 29 40

Möbler Ekbacka 50 11 39 50

Återbruk Ölandslego 3 000 0 3 000 0

Affärsverksamhet 19 577 16 723 2 854 19 800

Ekbacka Hus 1 plan 3 (extern hyresgäst) 6 600 5 941 659 7 000

RIA Underhållsplan 150 57 93 200

Kommunala lägenheter 500 156 344 400

Kungsgården 200 0 200 200

Byxelkroks hamn §284/17 12 127 10 569 1 558 12 000

Övrig verksamhet 155 1 624 -1 469 400

Laddning Höken 155 0 155 400

Finansiell leasing 0 1 624 -1 624 1 624

S:a pågående projekt 46 776 30 680 16 096 47 770

S:a investeringsprojekt 53 487 38 159 15 686 55 069
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att godkänna delårsbokslut 2020.

Ärendebeskrivning
Resultatet för kommunens uppgår till +40,1 miljoner kronor och den totala bud-
getavvikelsen är +30,7 miljoner kronor. Socialnämnden och kommunstyrelsen visar 
en negativ budgetavvikelse för perioden. Den totala budgetavvikelsen reduceras 
av det som återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.

 Prognosen för kommunens resultat +46,6 miljoner kronor består av det 
budgeterade resultatet +13,8 och budgetavvikelsen +32,8 miljoner kronor. 

 Likvida medel för delåret är 38,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
16,5 miljoner kronor sedan december 2019. Prognosen för 2020 är 31,8 
miljoner kronor.

 Genomförda investeringar för perioden januari till augusti uppgår till 35,4 
miljoner kronor. Prognosen för 2020 är 51,5 miljoner kronor.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 7 procent. Generellt brukar ett 
resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
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1 Inledning 

1.1 Så här läser du vårt bokslut 

Bokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker, 

kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens 

verksamhet och ekonomi. Bokslutet är indelat i tre kapitel. 

Kapitel 1 – Introduktion och inledning 

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas hur bokslutet är uppbyggt samt 

kommer kommunalrådet ha ordet i detta kapitel i årsbokslutet. 

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse 

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande 

översikt av verksamhetens utveckling, uppföljning av den kommunala koncernen, 

viktiga förhållanden för ekonomisk ställning samt händelser av väsentlig 

betydelse. Kommunens styrmodell presenteras samt de övergripande strategiska 

mål som kommunfullmäktige beslutat. Efter det följer väsentliga 

personalförhållanden. Kapitlet avslutas med en avstämning av de finansiella 

målen samt en sammanfattande finansiell analys. 

Under kapitel två återfinns även en sammanfattning av hur kommunen bedrivit 

sina olika verksamheter under året. Verksamheterna beskrivs under respektive 

bilaga: kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare. 

Varje bilaga inleds med en 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 3 – Kommunens räkenskaper 

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper. 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs 

med tidigare årsutfall. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga 

utvecklingsmönster kommenteras. 

Det är befolkningssiffran 1 november 2019 och aktuellt cirkulär från Sveriges 

kommuner och regioner som ligger till grund för prognosen för årets intäkter (10 

845 personer). Den 24 augusti kom ett nytt cirkulär 20:32 vilket innebar att 

slutavräkningen för skatteintäkterna förbättrades med +13,4 mkr i jämförelse med 

tidigare cirkulär. Utöver detta har kommunen under 2020 mottagit generella 

statsbidrag på +19,7 mkr. 

Justeringen som gjordes i bokslutet 2019 påverkar resultatet positivt 2020. 

Justeringen avser utdelning från Borgholm Energi AB med 6,9 mkr. Eventuell 

ersättning från försäkringsärendet för Åkerboskolan avvaktar den juridiska 

processen och ingår inte i prognosen eller utfallet för augusti. Årets 

prognostiserade resultat +46,6 mkr bygger på det budgeterade resultatet 

+13,8 mkr och att årets budgetavvikelse blir +32,8 mkr. 

Under rådande flyktingsituation tog kommunen i slutet av 2015 emot generella 

statsbidrag. Detta intäktsfördelades sedan under 2016 och bidrog till 2016 års 

resultat. Resultatet påverkade soliditeten positivt från 27 procent 2015 till 38 

procent 2016. Soliditeten har legat konstant under denna period för att i årets 

prognos öka till 43 procent. Solditeten inklusive den totala pensionsförpliktelsen 

är 12 procent baserat på prognos 2020.  

Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av investeringarna som 

finansieras av egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör vara att 

självfinansieringsgraden ska vara 100 procent. Detta innebär att årets 

avskrivningar samt årets resultat är högre än årets prognostiserade investeringar. 

Utifrån detta resonemang klarar kommunen detta för året. 

  Prognos Utfall 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Folkmängd 1 nov  10 845 10 890 10 859 10 860 

Kommunal skattesats 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 

Verksamhetens intäkter 114 518 129 127 164 636 191 925 213 827 

Verksamhetens kostnader 756 740 780 614 793 172 807 849 773 958 

Årets resultat 46 570 -12 007 17 608 12 166 67 037 

Soliditet 43% 38% 39% 38% 38% 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelsen 12% 5% 6% 4% 1% 

Investeringar (netto) 51 543 79 967 39 182 46 883 46 239 

Självfinansieringsgrad 
investeringar 145,9% 29,9% 134,3% 77,8% 204,1% 

Långfristig låneskuld 255 400 255 400 255 400 259 334 259 334 

Antal anställda 1 002 979 1 028 1 025 987 
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Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med 

integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. 

Kommunens skattefinansierade del har under året gått över från bolaget till 

kommunen vilket har lett till att antalet anställda i kommunen har ökat. 

Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs 

med tidigare årsutfall avseende den kommunala koncernen. 

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på 52,4 mkr för delåret. I 

tabellen nedan redovisas en översikt över koncernens utveckling. 

Det redovisade delårsresultatet för 2020 kan delvis förklaras av det generella 

statsbidraget som kommunen har mottagit på grund av rådande pandemi. De 

befarade uteblivna skatteintäkterna är åter enligt budgeterad nivå för året. 

Borgholm Energi Elnät AB och Gymnasieförbundet bidrar båda med överskott 

från verksamheten och även detta slår igenom i periodens koncernresultat. 

Trots utvecklingen vad gäller pandemin är den finansiella ställningen stabil. 

Soliditeten med hänsyn till den totala pensionsförpliktelsen är 13 procent. Gjorda 

investeringar under de första åtta månaderna 69,2 mkr är i en något lägre 

investeringsnivå. Dessa investeringar har finansierats genom självfinansiering och 

självfinansieringsgraden är 145 procent för delåret. 

  Den kommunala koncernen 

 Utfall Utfall 

 2020-08-31 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 194 971 308 180 316 747 340 748 363 412 

Verksamhetens kostnader 
-564 477 

-902 
654 -886 167 -900 129 -862 071 

Årets resultat 52 412 1 315 30 909 21 841 85 855 

Soliditet 27% 24% 24% 23% 23% 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 13% 9% 9% 8% 8% 

Investeringar (netto) 69 696 147 119 117 919 151 453 96 533 

Självfinansieringsgrad 143,8% 51,8% 82,2% 52,6% 146,3% 

Långfristig låneskuld 866 308 866 875 867 584 872 192 834 963 

Antal anställda 1 137 1 148 1 193 1 193 1 148 

  

2.2 Den kommunala koncernen 

 

  

60



 

Kommunfullmäktige 

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

Delårsbokslut 2020 

Borgholms Kommun  6 

 

 

  

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd 

ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt 

demografiskt tryck. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en 

försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen 

i kommunernas och regionernas skatteunderlag. Ingen kunde då förutspå den nu 

pågående pandemi som fått stor påverkan på både verksamheter och de 

ekonomiska förutsättningarna. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor 

ovisshet. 

Bedömningen som Sveriges kommuner och regioner (SKR) gjorde i vårens 

prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i 

många andra länder, ser ut att stå sig. Uppgången under det andra halvåret antas 

dock bli svagare än det som tidigare förutsattes.  

Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 procent och att 

arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den beräknas 

ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen gör att hela summan 

av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har inträffat 

sedan 1990-talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 

2020. Ökningen av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser 

och löner samt en växande befolkning med ökade välfärdsbehov. 
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I och med covid-19 har kommunernas och regionernas verksamheter fått ställa om 

sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i 

samma takt som under våren 2020. Det första halvåret har inneburit en tid med 

minskad produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder 

världen över. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad 

osäkerhetsfaktorer kring smittspridning och vårdbehov, smittbegränsande åtgärder 

och ekonomisk–politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur 

stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin. 

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna för 

kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i 

verksamheterna påverkas. Det ekonomiska biståndet kan komma att öka till följd 

av att arbetslösheten stiger. SKR bedömer att det utbetalda biståndet kommer att 

öka med mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare mellan 5 och 10 

procent nästa år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent högre 2021 

jämfört med 2018. 

 

2.3.1 Redovisning och hantering av risker 

Borgholms kommun har under en längre tid haft en negativ 

befolkningsutveckling, med undantag för åren under flyktingkrisen. Samtidigt 

som antalet invånare minskar så ökar andelen över 80 år. Prognosen som sträcker 

sig till 2029 visar på fortsatt minskat invånarantal. Flyttnettot prognosticeras 

positivt men födelsenettot beräknas vara fortsatt negativt, dvs det dör fler än det 

föds. 

Hur kommunerna kommer påverkas av följderna av coronaviruset, covid -19 är 
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fortfarande ovisst. Problem initialt kan vara att bemanna kritiska verksamheter 

inom vård och omsorg om viruset tar fäste i kommunerna. De ekonomiska 

konsekvenserna av virusets framfart kommer först att märkas på nationell nivå 

men kommer troligen att påverka kommunernas ekonomi framöver. 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk 
enhet 

Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning 

Risk för 
befolkningsminskning 
kommande år. 
Minskade intäkter 
från skatter och 
statsbidrag. 

Kommunala 
koncernen 

Borgholms kommun 
arbetar prioriterat 
med  detaljplaner för 
att skapa möjlighet för 
människor i olika 
åldrar att bosätta sig i 
kommunen. Detta 
skapar nya 
arbetstillfällen och i 
många fall en 
förbättrad service till 
invånare. Under 2020 
kommer en enkät 
skickas ut till ägare av 
fritidshus för att få fler 
”sommarölänningar” 
att bosätta sig i vår 
kommun. 

Verksamhetsrisk    

Personal 
Bemanna kritiska 
verksamheter. 

Socialnämnd och 
utbildningsnämnd 

Borgholms kommun 
har bemanningspool 
och vikariepool samt 
arbetar med heltid 
som norm vilket leder 
till en viss 
överkapacitet som 
används där behov 
uppstår 

  

2.3.2 Hantering av finansiella risker 

Finansiella kostnader för perioden uppgår till 4,2 mkr. Detta är något lägre i 

jämförelse med föregående års period 4,4 mkr. Den genomsnittliga räntan under 

det senaste året är 0,57 procent. Detta är något lägre snittränta i jämförelse med 

föregående år (0,59 procent). 

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

procent rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under 2018 för att möjliggöra större 

andel lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns 

indikationer på att räntan kommer stiga. Enligt diagrammet nedan kan det 

konstateras att ett avsteg från finanspolicyn har skett under året där andelen lån 

med lång räntebindning uppgår till 34,7 procent och de med kort räntebindning 

65,3 procent. Avsteg från finanspolicyn förklaras av att ett lån med fast ränta löper 

ut under perioden. 
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Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för 

kommunens lån uppgår till 0,98 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år 

65,3 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 2025. 

Intervall Kapitalbindning / 
Genomsnitt år 

Andel i procent Kapitalbindning / 
Bundet Belopp (tkr) 

0-1 År 0,18 65,3 % 166,8 

1-2 År 1,44 15,1 % 38,6 

2-3 År 2,48 9,8 % 25,0 

3-4 År 0 0 0 

4-5 År 4,09 9,8 % 25,0 

Total 0,98 100 % 255,4 

  

2.3.3 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 i delåret 

till 217,7 mkr. Ansvarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen. 

 Ansvarsförbindelsen minskar med -5,8 mkr mellan prognosen 2020 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 20,3 mkr och har ökat med +0,2 mkr mellan 2019 och delåret 2020. 

Effekten är att kommunens resultat har minskar med motsvarande belopp. 

Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den 
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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 15,5 mkr upptaget i 

balansräkningen för perioden. 

Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser i prognosen till 254,6 mkr. 

Beloppet utgör återlånade medel. Den totala pensionsskulden minskar med -

4,5 mkr jämfört med 2019 och prognosen 2020. Löneskatten är bokförd på det år 

förpliktelsen har intjänats. 

Specifikation av pensionsskuld (mkr) 

  Förändring 
2019/ 2020 

Delår 
2020 

Prognos 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Upplupen kostnad +1,1 15,5 20,6 19,5 19,0 22,2 

Avsättning för 
pensioner +0,2 20,3 20,0 19,8 19,0 18,6 

Ansvarsförbindelser -5,8 217,7 214,0 219,8 223,2 226,8 

       

Totala förpliktelser -4,5 253,5 254,6 259,1 261,2 267,6 

Återlånade medel -4,5 253,5 254,6 259,1 261,2 267,6 

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning 

2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på 

försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en 

juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå 

anses för låg och löpande á 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. 

Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda 

fordringsbokningar är utbetalda. 

Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,2 mkr är med i utfallet 

för augusti och tynger således kommunens årsprognos. Rivningen är slutförd och 

saneringskostnader för asbest med mera fördyrade rivningen av fastigheten. 

Kommunen har i en rad beslut valt att stötta det lokala näringslivet, föreningar och 

kommunens anställda på grund av de negativa effekter som Covid-19 medför. 

Medarbetare inom socialförvaltningen och kommunstyrelsen som arbetar med 

omsorgstagare och lokalvård har tilldelats ett extra lönepåslag i samband med 

utbetalningen av lönen i juni. Påslaget var på 2 000 kronor baserat på heltid. Detta 

finansierades via finansförvaltningens budget och innebar ett budgettillskott för 

kommunstyrelsen och socialnämnden på totalt 1,2 mkr. 

I en rad satsningar från Sveriges riksdag, som är riktade till kommunerna, 

relaterade till de allvarliga ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför, 

65



 

Kommunfullmäktige 

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

Delårsbokslut 2020 

Borgholms Kommun  11 

 

har kommunen mottagit generella statsbidrag. Dessa reduceras något av de 

minskade skatteintäkterna i form av slutavräkning. 

Utöver detta har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner och regioner 

ska kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdskostnader för att 

förhindra smittspridning. Dessutom betalde staten ut ersättning för 

sjuklönekostnader under perioden april till juli. För perioden augusti och 

september kommer bidragsdelen ändras. Under april månad uppgick 

sjuklönekostnaderna och bidraget totalt till 1,9 mkr, maj 1,1 mkr, juni 0,9 mkr, 

juli 0,7 mkr och augusti 0,2 mkr. 

De skattefinansierade delarna har under året förts över från Borgholm Energi AB 

till kommunen. 

Under året har kommunens IT-verksamhet övergått till Ölands kommunalförbund. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund har effektiviserat verksamheten under de senaste 

åren och detta sammantaget gör att förbundet kan numera redovisa ett förbättrat 

ekonomiskt läge. I mitten av vårterminen bedrevs utbildningen genom distans- 

och fjärrundervisning i samband med Covid-19 och för att minska 

smittspridningen. 

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

I följande stycken beskrivs vision och målstyrning, hur budgetmodellen fungerar i 

stora drag samt principer för intern kontroll. 

2.5.1 Vision och målstyrning 

Vision och mål antas 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." 

Kärnvärden som ska genomsyra verksamheten: 

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 
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fram. Tillsammans bygger vi en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över. 

Utifrån visionen sätts kommunfullmäktigemål som organisationen ska sträva mot 

att uppnå. De mål som nu råder och utvärderas är formulerade under 2018.  

Uppföljning av mål sker tre gånger per år i samband med de bokslut som görs och 

då sker uppföljningen nerifrån enhetsnivå upp till kommunfullmäktigenivå så 

underlaget ska genomsyras av samtliga verksamheter. Till hjälp vid utvärdering av 

mål finns nyckeltal och aktiviteter. Under delårsbokslut anges en prognos på 

målen. 

2.5.2 Budgetmodell 

Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och 

ingår i ett projekt som Borgholm deltog i tillsammans med elva andra kommuner. 

 

Modellen utgår från vilka intäkter kommunen har och vilken resultatnivå 

kommunen ska ha, vilket enligt årsplanen är minst två procent av skatter och 

bidrag. De finansiella målen är: 

 Alla långsiktiga investeringar ska självfinansieras 

 Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag 

 Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten 

Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för resultat- och investeringsnivå. 

Målen behöver vara uppfyllda både under mandat- och planperioden. 

Utifrån de finansiella målen sätts investerings- och resultatnivå för mandat- och 

planperioden. Investeringsnivån bestämmer vilket resultat som kommunen 

behöver ha för att kunna finansiera investeringarna med egna medel i den grad 

som det finansiella målet bestämmer. 

2.5.3 Principer för intern kontroll 

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens 

verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att 
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arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att 

kommunen skadas av oönskade händelser. 

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning 

och kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. Respektive nämnd har 

det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess 

verksamhetsområde. Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för 

den interna kontrollen vilken beslutas i nämnden. Rutiner utformas av 

förvaltningschefer eller motsvarade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 

Kommunens övergripande internkontrollplan upprättas i samband med årsplan 

och rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska 

årligen upprätta en intern kontrollplan i samband med årsplan och 

verksamhetsplan. Från januari till november utförs kontroller och åtgärder 

löpande. Mer information finns i "Reglemente för intern kontroll och styrning". 

2.5.4 Kommunpolitiker är uppdragsgivare 

Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De 

förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om 

reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge 

uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur 

kommunens totala budget. 

2.5.5 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. 

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.6.1 Uppföljning av kommunfullmäktigemål 

I bokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i 

Årsplan med budget 2020 med plan 2021-2023. Bedömning sker enligt följande: 

 

I delårsbokslutet görs ingen bedömning på perioden utan en helårsprognos 

redovisas på målen. Jämfört med årsbokslutet 2019 prognostiseras 

måluppfyllelsen förbättras inom perspektivet medborgare och försämrats främst 

inom perspektivet organisation. Sjukfrånvaron har ökat till följd av de 

restriktioner som införts i samband med covid-19 samt har 
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kompetensutvecklingsplaner fått skjutas på framtiden. Förutsättningarna som 

råder gör det svårare att uppnå bättre resultat i måluppfyllelsen. Sammanställning 

per perspektiv följer nedan: 

 

Perspektiv: Medborgare 

 Prognosen för helåret är att målen inom perspektivet medborgare kommer vara 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. 
Fortsatt arbete kommer att ske för att säkerställa god måluppfyllelse även framåt genom 
arbete med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter. 

  

 

Kommunfullmäktigemål 

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

 

 

Analys 

Prognosen för helåret är att målet kommer 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. Det finns fortsatt utmaningar och möjligheter till förbättringar inom de flesta 
verksamheterna. 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra digitala lösningar och arbetssätt för att förenkla, höja 
servicenivån och aktivt lyssna in förbättringsåtgärder från medborgare/näringsliv/medarbetare. 
Arbetet med att förbättra medborgarens väg in fortsätter under året med nya e-tjänster, en ny 
hemsida och fortsatt kompetenshöjande åtgärder för personalen. Vi håller också på att utveckla 
riktlinjer för medborgardialog i syfte att säkerställa formerna för och ett ökat 
medborgarengagemang. 

Vissa aktiviteter inom socialförvaltningen har inte kunnat genomföras under pågående pandemi 
covid-19. Fokus för verksamheterna är att fungera med förbyggande åtgärder i syfte att rädda liv 
och hälsa hos omsorgstagare, patienter och medborgare. Arbetet som prioriteras är basala 
hygienrutiner, fortbilda medarbetarna i smittskydd och användning av skyddsutrustning. 
Utvecklingsområden som nu arbetas med är rehabiliterande förhållningssätt, målformulering och 
teamsamverkan. Daglig verksamhet har efter samlokaliseringen ett större utbud av aktiviteter 
vilket i större utsträckning möjliggör att vi kan möta brukarens individuella behov nu jämfört med 
tidigare år. 

Inom utbildningsverksamheterna arbetas aktivt med delaktighet vilket deras rapporter visar. 
Årets elevenkät visar att en hög del av eleverna anser sig få vara med och påverka arbetet i 
klassrummet under lektionstid. Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. I 
år har rekordmånga barn och unga deltagit i sommarläsning på biblioteket. Dessutom har 
filmstreamning och e-lån ökat markant vilket tyder på anpassning utifrån medborgarnas 
önskemål. 

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

 

 

Analys 
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Kommunfullmäktigemål 

Prognosen för helåret är att målet kommer vara uppnått. Företagsbesök, bransch-träffar och 
frukostar har utförts i begränsad omfattning på grund av covid-19 men vi har haft direktkontakt 
via telefon och eller besök med majoriteten av våra företag i syfte att lyssna in behov och 
förbättra vårt arbete. Vi har fått 59 nya företag som registrerats hittills i kommunen jämfört med 
målvärdet 5,2 nystartade företag per 1000 invånare. Kommunens omdöme, i Svenskt Näringslivs  

 

undersökning av företagsklimatet, har höjts till 3,2 från 2,9 i mätningen 2020. Undersökningen 
Löpande insikt visar att kommunen levererat en förbättrad myndighetsutövning där "nöjd 
kundindex" ökat till 73 från 68. 

Förbättringspotential finns vilket samtliga verksamheter kommer arbeta vidare med framöver. 

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

 

 

Analys 

Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid slutet av året. 

SCB:s medborgarundersökning 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 fart under året och ca 80% har hittills möjlighet att ansluta sig. 
Införande av plattform för e-tjänster är genomfört, flera nya e-tjänster och automatiserade 
arbetsflöden planeras och vilket kommer förbättra kommunikationen med medborgarna och 
andra servicefunktioner. 

2019 års brukarundersökning visade på att helhetssynen har förbättrats och Borgholm placeras 
bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Bemötande och förtroende för personalen är 
även parametrar som får höga resultat. I genomsnitt visar öppna jämförelser att verksamheterna 
i Borgholm har likvärdiga kvalitetsparametrar som hälften av landets kommuner. De basala 
hygienrutinerna har aktualiserats och förtydligats ytterliga i och med Coronakrisen. Alla 
medarbetare inom omsorgen har genomgått utbildning i när och hur smittskyddsutrustning skall 
användas. 

Årets elevenkät i grundskolan visar att 94% av våra elever i åk 9 anser sig vara trygga i skolan 
vilket är ett mycket bra resultat. Motsvarande siffra är 86% i åk 5. Ger en sammanhållen bild på 
89%. Delar av de som inte svarat att de är trygga har inte tagit ställning. 7% känner sig ej trygga 
vilket ger oss god motivation att arbeta vidare. 

Biblioteket har en positiv utveckling gällande e-lån och streamning av film vilket ökat kraftfullt. 
Detta gäller även besöksstatistiken, i synnerhet i Borgholms stad. 

Perspektiv: Organisation 

 Prognosen för helåret är att målen inom perspektivet organisation kommer vara delvis 
uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms kommun vara en attraktiv arbetsgivare samt 
vara en effektiv och ändamålsenlig organisation. Ett arbete för att effektivisera i 
verksamheterna pågår inom alla förvaltningar. Borgholms kommun arbetar även kontinuerligt 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. Sunt arbetslivs koncept för en friskare arbetsplats, ökat 
antal chefer per medarbetare, Äldreomsorgslyftet samt införande av möjlighet till heltid 
förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen. 

 

Kommunfullmäktigemål 

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

 

 

Analys 

Prognosen är att målet kommer vara delvis uppnått vid årets slut. 

Det är påfrestningar på alla personalgrupper utifrån Covid-19. Detta syns tydligt då sjukfrånvaron 
har ökat. Flera olika satsningar görs för att öka kompetens och skapa trivsel på arbetsplatsen. 
Under hösten kommer cheferna tillsammans med medarbetarna att arbeta med "Sunt arbetslivs" 
koncept för en friskare arbetsplats. Ytterligare en satsning är Äldreomsorgslyftet där 10 
medarbetare utbildar sig till undersköterskor på halvtid och arbetar halvtid med full lön, vilket 
finansieras av medel från regeringen. Det har, tack vara detta skett en markant ökning av 
sökande till undersköterskeutbildningen. Medarbetarundersökningen kommer genomföras under 
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Kommunfullmäktigemål 

hösten och resultatet kommer presenteras i bokslutet. 

 Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation  
 

Analys 

 

Prognosen är att målet kommer vara delvis uppnått. 

Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt effektivisera verksamheten pågår. I samarbete 
med SKR har kommunen fortsatt förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och 
tidigarelagt budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På grund 
av rådande situation har budgetbeslutet inför 2021 flyttats till november. 

Alla våra verksamheter pågår kontinuerlig genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli 
mer effektivt och ändamålsenligt. Detta har delvis redan gett effekt men den samlade 
verksamhetsbudgeten visar fortfarande underskott. 

 Nämnas bör också de fördjupade utredningar om hur samarbetet med Mörbylånga kommun kan 
ökas som har satts igång men pausats beroende på pågående Covid-19. Härutöver pågår 
översyn av hur stödresurserna i kommunkoncernen bäst kan nyttjas. 

Perspektiv: Hållbarhet 

 Prognosen för helåret är att målen inom perspektivet hållbarhet kommer vara 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. 
Coronapandemin har bidragit till minskat antal resor i tjänsten och införandet av nya arbetssätt. 

 

Kommunfullmäktigemål 

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

Analys 

Prognosen är att målet kommer vara delvis uppnått vid årets slut. 

En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har antagits med tillhörande handlingsprogram, vilket 
möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens 
verksamheter. 

Flygresor bedöms minska kraftigt även beroende av pågående Coronapandemi. 
Klimatkompensation för flygresor har införts. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till fossilfria 
alternativ. Vi har idag 21 miljöbilar och kommer under hösten att byta ut dieseldrivna fordon till 
fordon drivna av HVO100. Arbete pågår för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed 
avsättning för lokal biogasproduktion. Vi arbetar även aktivt för att minska användningen av 
engångsartiklar i plast. 

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. På några förskolor jobbar man med 
Grön Flagg, där fokus ligger på att lära eleverna om hållbar utveckling och i och med 
miljöinspektörernas besök görs nya inköp utifrån "Giftfri Förskola". 

Kommunen fortsätter med pollineringsprojekt, vilket innebär att fler grönytor får låtas vara 
ängsmarker för bin, humlor och andra pollinerare. 

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

 

 

Analys 

Prognosen är att målet kommer vara delvis uppnått. 

Pågående pandemi, Covid-19, medför stor osäkerhet på de ekonomiska förutsättningarna på 
sikt. 

Flera förvaltningar ser svårigheter med att bedriva verksamheten utifrån god ekonomisk 
hushållning men arbetar kontinuerligt med olika långsiktiga och kortsiktiga 
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Kommunfullmäktigemål 

effektiviseringsåtgärder. 

De skattefinansierade verksamheterna har förts över från BEAB till kommunen och arbetet med 
att tydliggöra uppdrag och justera budgetar kommer att pågå under året. Vissa vakanser  

 

kommer inte tillsättas under året i syfte att effektivisera verksamheten. Vi kommer fortsätta 
utveckla digitala arbetssätt och implementera nya system som möjliggör detta. 

Inom utbildningsverksamheterna har en utredning gjorts om skolorganisationens måluppfyllelse. 
Rutiner har tagits fram för resursfördelningen av tilläggsbelopp av ekonom, förvaltning och 
elevhälsa vilket ska fortsätta utvecklas. 

Socialförvaltningen har haft något högre bemanning i äldreomsorgen jämfört med målvärdet 
vilket till stor del beror på att resursturer som uppkommit i och med heltid som norm inte har 
kunnat bokas ut på andra enheter. Även produktiviteten inom hemtjänsten är lägre än målvärdet 
och verksamheten har ett fortsatt arbete att göra för att förbättra utfallet under året. 

Kommunen 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 deltar 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. 

Miljö- och hållbarhetsberedningen/vattengruppen har uppdaterat de politiska besluten angående 
vattenvårdsarbetet och tre LONA-projekt bedrivs i dagsläget av kommunen. Projekten innebär 
geokartläggning och förstudier samt kartläggning av Vedby/Vedborms träsk och Amunds mosse. 

2.6.2 Ekonomisk sammanställning 

Kommunens delårsresultat uppgår till +40,1 mkr och den totala budgetavvikelsen 

är +30,7 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen visar en negativ 

budgetavvikelse för perioden. Den totala budgetavvikelsen reduceras av det som 

återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser. 

Prognosen för kommunens resultat +46,6 mkr består av det budgeterade resultatet 

+13,8 och budgetavvikelsen +32,8 mkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden är 

de nämnder som har en negativ budgetavvikelse och detta reduceras av det som 

återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser. 

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat 

på 22,6 mkr till 13,8 mkr. Förändringen består av följande beslut: 

 Tilläggsbudget kompensation för lönehöjningar, satsningar på elever med 

särskilda behov och skolskjuts, utbildningsnämnden (KF § 246) 4,0 mkr. 

 Tilläggsbudget heltid som norm, kommunstyrelsen (KF § 246) 1,5 mkr. 

 Tilläggsbudget Sommar kortet, kommunstyrelsen (KF § 246) 0,3 mkr. 

 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §107) 3,0 mkr. 

2.6.3 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 delåret är 38,1 mkr, vilket är en ökning med 16,5 mkr 

sedan december 2019. Prognosen för 2020 är 31,8 mkr.  

 Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, 

utbetalningen av avgiftsbestämd del av anställdas pensioner -14,2  mkr i 

slutet av mars. Samt den inbetalning av generella statsbidrag +17,9 mkr 
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som inkom till kommunen i slutet av juli. Utöver detta mottog kommunen 

även en utdelning från Borgholm Energi elnät AB i juni +6,9 mkr.        

 Under perioden januari till augusti har 35,4 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. Medelsaldot vid 

delåret uppgick till 34,2 mkr och de faktiska likvida medlen 38,1 mkr. Prognosen 

för helåret är 31,8 mkr. 

 

2.6.4 Avstämning finansiella mål 

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

fem år. Målen följs upp både under mandatperiod (2019-2022) och planperiod 

(2020-2023). Utvärdering av de finansiella målen baseras på utfall 2019, prognos 

för 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2023. 

Finansiella mål 

Måluppfyllelse 
under 

mandatperioden 
(2019-2022) 

Måluppfyllelse 
under 

planperioden 
(2020-2023) 

Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse 

  

Investeringar 
med kort 
livslängd ska 
självfinansieras 

Resultat och 
avskrivningar ger 
ett utrymme för 
investeringar. 

Målet är uppnått 
då 
investeringsnivån 
2019-2022 är 
164 mkr och 
utrymmet 
166 mkr. Målet 
är även uppnått 
för planperioden 
117 mkr i 
investeringsnivå 
och 186 mkr i 
utrymme. 

  

Ett resultat som 
är minst 2 % av 
skatter och 
bidrag 

Årens resultat i 
förhållande till 
skatter och 
bidrag ska vara 

Målet uppnås 
under 
mandatperioden 
då resultatet är 
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Måluppfyllelse 
under 

mandatperioden 
(2019-2022) 

Måluppfyllelse 
under 

planperioden 
(2020-2023) 

Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse 

minst 2 % 2,5 % under 
2019-2022. 
Under 2020-
2023 är 
resultatet 3,4 % 
vilket betyder att 
målet uppnås 
under 
planperioden. 

  

Ekonomin ska 
utgöra 
begränsningar 
för 
verksamheten 

Nettokostnad för 
verksamheterna 
ska följa 
budgeterad nivå. 

Målet är inte 
uppnått för 
mandatperioden 
då redovisade 
nettokostnaderna 
är 2 710 mkr och 
de budgeterade 
nettokostnaderna 
är 2 686 mkr. 
Målet är uppnått 
för planperioden 
då redovisade 
nettokostnaderna 
är 2 727 mkr och 
de budgeterade 
är 2 729 mkr. 

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras 

Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen 

lånefinansiera stora och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga 

investeringar avses investeringar som överstiger 30 mkr och har en livslängd på 

minst 30 år. 

 

Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus 
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resultat) samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras på prognostiserat 

resultat och investeringsnivå för 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2023. 

Investeringsprojektet i Byxelkroks hamn kategoriseras som en långsiktig 

investering och ingår därmed inte i bedömningen av målet. 

Utrymmet för investeringar över mandatperioden är 177 mkr och den totala 

redovisade och planerade investeringsvolymen är 164 mkr, målet prognostiseras 

därmed uppnått under mandatperioden. Utrymmet under planperioden (2020-

2023) är 186 mkr och planerad investeringsnivå uppgår till 117 mkr vilket medför 

att målet uppnås under planperioden. 

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag 

Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till utfall och 

prognos av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna 

linjen). Den blå linjen är redovisat resultat för 2019, prognostiserat resultat för 

2020 samt budgeterat resultat för 2021-2023. Målet uppnås om resultatet under 

mandatperioden är minst 2 procent av skatter och bidrag samt att resultatet under 

planperioden uppgår till minst 2 procent av skatter och bidrag. 

Målet uppnås under mandatperioden då resultatet är 2,5 procent under 2019-2022. 

Under 2020-2023 är resultatet 3,4 procent vilket betyder att målet uppnås under 

planperioden. 

 

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten 

Då redovisad nettokostnad för verksamheterna överstiger budgeterad nivå med 

24 mkr för mandatperioden har ekonomin inte utgjort begränsningar för 

verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte kommunen målet under 

mandatperioden 2019-2022. För planperioden 2020-2023 uppnås målet då 

nettokostnaderna är 3 mkr lägre än budgeterad nivå. Prognosen baseras på att 

verksamheternas nettokostnad håller sig till budgeterad nivå under planåren 2021-

2023. 
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2.6.5 Kommunens verksamheter 

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 

ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas 

för att nå en budget i balans redovisas också här. 

Inköp och avtalstrohet 

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål 

kopplat till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de 

medarbetare som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer 

effektiva samt att uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till 

e-handelssystemet kan den som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och 

tjänster och se de aktuella priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och 

tjänster från rätt leverantör till rätt pris. 

Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende januari-augusti 2020, baserat 

på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp 

av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden 

är 83 % (2019 var den 81 %). Avtalstroheten följs upp i respektive förvaltning 

samt för hela kommunen i varje månadsuppföljning. Fokusområden varierar under 

året. 
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Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -3,7 mkr. Den negativa avvikelsen 

härleds till fastighetsavdelningen där kostnaden för rivningen av Skogsbrynet 

belastar avdelningen enligt beslut. Akuta insatser som säkring av laddstolpar för 

elbilar vid Ekbacka medför ytterligare underskott. Extern debitering av bygglovs- 

samt planärenden har inte gjorts sedan april, detta på grund av flertalet lång- och 

korttidssjukskrivningar i administrationen under våren. Debitering har påbörjats i 

augusti månad och ärendeingången har under perioden varit god. 

Hamnverksamheten fortsätter att belastas av personalkostnader som ska hänföras 

till projekt. Högre kostnader än budgeterat för el, vatten och avlopp samt kostnad 

avseende muddring påverkar avvikelsen negativt. Intäkterna för perioden släpar 

vilket innebär att avvikelsen kommer reduceras nästkommande månad. 

Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till 

socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året 

vilket visas i prognosen för helåret. 

Borgholms slotts budgetavvikelse är +1,6 mkr. Avvikelsen innehåller 3/7 av 

överföringen om 3,1 mkr från föregående år enligt beslut KS § 107/20. 

Slottsverksamheten har haft mycket fler besökare än förväntat vilket också 

påverkar avvikelsen positivt. 

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +1,7 mkr. Till stor del härleds 

avvikelsen till olika typer av ersättningar och bidrag. Avvikelsen reduceras på 

grund av högre kostnader än budgeterat för bland annat skolskjuts, tilläggsbelopp 

och personalkostnader på särskolan. 

Socialnämndens budgetavvikelse är -1,3 mkr. Avvikelsen härleds främst till fler 

externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt höga 

personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även 

integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att 
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anslagen från Migrationsverket minskar samtidigt som kostnaderna för SFI och 

SVA kvarstår. Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från 

Migrationsverket vilket påverkar periodens avvikelse negativt. 

Miljö- och byggnadsnämndens budgetavvikelse är + 0,1 mkr. Avvikelsen 

härleds både till lägre kostnader för arvoden än budgeterat samt att nämnden har 

budget för utbildningar som ännu inte är utnyttjad fullt ut. 

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +32,2 mkr. Överskottet på 

finansförvaltningen förklaras främst av: 

 Generella statsbidrag och utjämning +18,7 mkr. Det generella statsbidraget 

som betalades ut i juli och som beslutades av Sveriges riksdag i juni 

fördelas med 1/7 per månad från juni till december.  

 Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt +1,8 mkr. 

 Förändring av semesterlöneskulden bidrar med budgetavvikelsen 

+6,8 mkr.  

 Under juni månad mottog kommunen utdelning från Borgholm Energi 

Elnät AB +6,9 mkr.  

 Det som belastar finansförvaltningens budget är nedskrivning av 

Skogsbrynet -2,2 mkr.       

Driftredovisning (tkr) 

   Årsbudget Budget jan-aug Utfall jan-aug Avvikelse 

 Total     

1 Kommunstyrelsen 165 374 108 021 111 672 -3 651 

2 Övriga nämnder 2 185 1 542 1 446 96 

3 Borgholms Slott 3 022 -99 -1 724 1 625 

6 Utbildningsnämnd 187 317 125 202 123 517 1 685 

7 Socialnämnd 310 881 211 627 212 881 -1 253 

8 
Miljö- och 
byggnadsnämnd 

588 392 340 52 

9 Finansförvaltning -683 196 -456 014 -488 204 32 190 

 Summa -13 829 -9 329 -40 072 30 743 

Prognos 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -0,1 mkr. I prognosen förutsätts att 

tilläggsäskande om 7,0 mkr beviljas av kommunfullmäktige. Ärendet har 

återremitterats till kommunchef för ytterligare konsekvensanalys. 

Tilläggsäskandet är anledningen till att prognosen avviker från föregående månad. 

Borgholms Slott helårsprognos uppgår till + 3,1 mkr. Enligt §107 beslutades det 

om överföring av överskott för 2019, vilket tillsammans med ökade intäkter har 

förändrat prognosen. I och med beslut om överföring från föregående år 

efterfrågades det en redogörelse hur beslut av överföring påverkar de olika årens 

resultat. De senaste fem åren har Borgholms Slott i genomsnitt genererat ett 

överskott till kommunen totalt på +0,7 mkr per år. 2019 var något bättre och 

resultatet blev +0,8 mkr. De senaste årens överskott har således lett till det 

aggregerade överskottet 2019 +3,0 mkr och som beslutades att överföras till 2020. 
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Enligt avtalet med Statens fastighetsverk ska överskott som genereras av 

Borgholms slott återföras till verksamheten. I prognosen är överskottet för 2020 

+0,1 mkr, det vill säga totalt +3,1 mkr i total budgetavvikelse där föregående års 

överskott är inräknat. 

Utbildningsnämndens prognos för helår uppgår till en budget i balans. Ett 

antagande om ett lägre utfall från årets lönerevision ligger till grund för den 

förändring som skett mellan prognosen per juli respektive augusti. Prognosen 

skiljer sig från periodens utfall på grund av förväntade högre kostnader än 

budgeterat under hösten för bland annat skolskjuts, tilläggsbelopp och bemanning 

på särskolan. 

Socialnämndens helårsprognos uppgår till -1,0 mkr. Prognosen baseras på att 

kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än budgeterat men sjunka 

under andra halvan av året. Den problematik som föreligger inom omsorgen om 

funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer inte kunna lösas 

tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i 

verksamheterna med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en 

personalplanering som inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas 

visa på en negativ avvikelse vid årets slut. I prognosen är antagandet att den 

budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som norm överflyttas till 

socialnämnden samt att kostnaderna kopplade till covid-19 kan återsökas från 

staten. 

Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder förväntas ha en budget i 

balans vid året slut. 

Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +30,8 mkr  och detta består 

av följande: 

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +27,3 mkr. 

 Löneskatt och pensioner +6,3 mkr. 

 Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,6 mkr. 

 Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr. 

 Tilläggsäskande Kommunstyrelsen -7,0 mkr.   

Prognosen inkluderar de beslutade och utbetalda extra generella statsbidragen och 

en slutavräkning enligt Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:32. 

Prognos driftredovisning (tkr) 

   Årsbudget Årsprognos 
Fg 

prognos 
Budgetav-

vikelse 

 Total     

1 Kommunstyrelsen 165 374 165 482 -7 107 -108 

2 Övriga nämnder 2 185 2 185 -1 0 

3 Borgholms Slott 3 022 -34 3 474 3 056 

6 Utbildningsnämnd 187 317 187 317 -996 0 

7 Socialnämnd 310 881 311 879 -1 032 -997 

8 Miljö- och byggnadsnämnd 588 588 4 0 

9 Finansförvaltning -683 196 -713 987 25 306 30 791 

79



Kommunfullmäktige 

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

Delårsbokslut 2020 

Borgholms Kommun 25

Årsbudget Årsprognos 
Fg 

prognos 
Budgetav-

vikelse 

Summa -13 829 -46 570 19 648 32 741 

Åtgärder 

Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och 

sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket kommer att täcka delar av de 

kostnader som i nuläget bedöms uppkomma. Kostnader för åtgärder att stötta det 

lokala näringslivet och föreningar är svåra att bedöma. 

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 3,8 mkr för helåret 2020. Det pågår 

fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta ytterligare åtgärder. 

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i 

balans. 

Gata- parkverksamheten har övergått till kommunen och det pågår en 

genomlysning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera 

säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv. 

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 

verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska 

belastningen och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid 

halvårsskiftet. 

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta 

effektiviseringar 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen kommer föreslå utbildningsnämnden att äska 

tilläggsbudget för delar av den ökade kostnaden för skolskjuts som beror på 

skoltaxi upphandlingen. Detta om det kommer att behövas under året för att få en 

budget i balans. Utifrån befintlig prognos och det faktum att budgeterad 

lönerevision eventuellt kommer skilja sig från faktisk lönerevision är det i 

dagsläget svårt att avgöra. 

Socialnämnden 

Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till -

1,0 mkr i augusti månad. 

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 

stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr. 

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i 

balans: 

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns.

 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i

stället för externa placeringar.

 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ

avvikelse.

 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut

i extratjänst.
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 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska 

vikariekostnader och kostnad för fyllnad och övertid 

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att 

verksamheternas påverkan av covid-19 kommer att påverka även 

kostnadsutvecklingen. Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med 

försiktighet och eventuellt senareläggs. 

Förutsatt att smittspridning av covid-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på 

utveckling av verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden 

är rätten till heltid och uppdraget att minska antal delade turer. 

2.6.6 Utvärdering av prognoser 

Efter de första fyra månaderna gjordes bedömningen att kommunen skulle nå en 

total budgetavvikelse om 11,0 mkr. I delårsbokslutet är den totala 

budgetavvikelsen för året 32,7 mkr. 

De större förändringarna mellan tertialboksluten och årets prognostiserade 

budgetavvikelse är följande: 

 Ett antagande är att kommunstyrelsen blir beviljad av kommunfullmäktige 

7,0 mkr i tilläggsäskande. 

  Överflytten från 2019 års budgetavvikelse 3,0 mkr för Borgholms Slott 

var i aprilbokslutet inte ännu beslutat och inkluderat i denna prognos.  

 Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse har förbättrats och bygger 

delvis på att det blir ett överskott från årets lönerörelse.  

 Socialnämndens avvikelse har förbättrats på grund av ersättning av 

sjuklönekostnader under perioden april till juli.  

 Finansförvaltningens budgetavvikelse i tertial 1 byggde på SKRs cirkulär 

20:20 och en slutavräkning på -19,7 mkr. I delåret har SKRs cirkulär 20:32 

förbättrat denna prognos till -6,3 mkr. Detta är en förändring på +13,4 mkr 

i budgetavvikelse. Det som håller tillbaka helårsprognosen är det 

tilläggsäskande som ligger som förslag till kommunstyrelsen -7,0 mkr.     

               

Årsprognos (tkr) Budgetavvikelse 
tertial 1 

Budgetavvikelse 
tertial 2 Förändring tkr Förändring % 

Kommunstyrelsen -4 935 -108 4 827 98% 

Övriga nämnder 0 0 0 0% 

Borgholms Slott -2 582 3 056 5 638 218% 

Utbildningsnämnd -435 0 435 100% 

Socialnämnd -3 781 -997 2 784 74% 

Miljö- och 
byggnadsnämnd 0 0 0 0% 

Finansförvaltning 22 723 30 790 8 067 36% 

Summa 10 990 32 741 21 751 198% 

: 
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2.7 Balanskravsresultat 

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

god ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras 

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

överstiga kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska 

underskottet regleras inom tre år. Kommunen uppfyller under 2020 det 

lagstadgade balanskravet och det finns ett underskott från 2019 på 12,0 mkr att 

reglera. Årets balanskravsresultat uppgår till 46,6 mkr vilket innebär att 2019 års 

negativa resultat med 12 mkr återställs i sin helhet. 

Balanskravsutredning (mkr) 

  Prognos 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 46,6 

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 46,6 

Reservering av medel till RUR 0 

Användning av medel från RUR 0 

Balanskravsresultat 46,6 

2.8 Väsentliga personalförhållanden 

Personalen i siffror 31 augusti 

  2020 2019 Avvikelse 

Antal anställda (totalt) 1 002 984 18 

    

Årsarbetare (arbetade 
timmar) 

849 874 -25 

    

Andel män % 16 17 -1 

Andel kvinnor % 84 83 1 

Medelålder 48 48 0 

Medelsysselsättningsgrad 94,7 90,7 4,0 

Medellön 29 509 29 960 -451 

Personalkostnader (mkr) 322,1 329,2 -7,1 

Fyllnad arbetade timmar 7 387 9 479 -2092 

Övertid arbetade timmar 5 260 4 898 362 

Timavlönade arbetade 
timmar 

135 377 147 019 -11642 
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2.8.1 Medarbetare i Borgholms kommun 

Heltid som norm är implementerat i stora delar av Socialförvaltningen. Innan 

årsskiftet kommer samtliga medarbetare inom Socialförvaltningen ha erbjudits 

heltid. Övriga förvaltningar arbetar aktivt med frågan. 

Ett projekt med Sunt Arbetsliv för att ta fram vilka faktorer vi ska arbeta med för 

friskare arbetsplatser är under uppstart. Arbetet kommer att involvera både chefer 

såväl som medarbetare och fackliga företrädare. Sunt arbetsliv är en ideell 

organisation gemensam för de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. 

Första omgången deltagare i kommunens nya ledarförsörjningsprogram har 

examinerats. 

2.8.2 Hälsa 

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. 

En del av detta kan hänföras till Covid-19 och uppmaningen att stanna hemma vi 

minsta förkylningssymtom. Ökningen är främst hos de kvinnliga medarbetarna 

och inom Socialförvaltningen. Detta innebär också att det är korttidsfrånvaron 

som påverkas medan långtidsfrånvaron har sjunkit med 8,2 procentenheter. 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 augusti 

  2020 2019 Avvikelse 

Totalt för alla 
medarbetare 

9,08 7,41 1,67 

    

Kvinnor 9,97 7,97 2,00 

Män 5,36 5,36 0,00 

Personer upp till 29 år 7,17 6,40 0,77 

Personer mellan 30-
49 år 

8,46 6,00 2,46 

Personer 50 år och 
äldre 

9,91 8,77 1,14 

    

Varav 
långtidssjukfrånvaro 

38,30 46,52 -8,22 

 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning 

  2020 2019 Avvikelse 

Kommunledning 5,10 4,42 0,68 

Samhällsbyggnad    

Socialförvaltning 10,88 8,18 2,70 

Utbildningsförvaltning 7,40 7,09 0,31 

Totaler 9,08 7,41 1,67 
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2.8.3 Pensioner och minnesgåvor 

De kommande 10 åren är det drygt 300 medarbetare som kommer att avgå med 

pension. Det motsvarar ca 32 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. 

Undersköteskor är en grupp med stora pensionsavgångar de kommande åren. 

I december kommer den sedvanliga 25-årsgåvan under högtidliga former att delas 

ut till 11 medarbetare i kommunen. 

Pensionsavgångar 

  2021-2025 2026-2030 Totalt 

Chefer 5 9 14 

Förskollärare 12 7 19 

Lärare 11 16 27 

Fritidspedagog 1 3 4 

Omsorgsassistent 15 18 33 

Undersköterska 40 32 72 

Vårdbiträde 17 15 32 

Barnskötare 6 4 10 

Övriga 43 48 91 

Totaler 150 152 302 

2.8.4 Personalomsättning 

Medarbetare som slutar på egen begäran har gått ner något. Gruppen 

undersköterskor har dock en högre personalomsättning än andra grupper. 

Samtliga medarbetare erbjuds avgångssamtal genom HR-avdelningens försorg. 

Under perioden januari - augusti 2020 har 34 personer haft avgångssamtal. Här 

framkommer avgångsorsaker att den anställde inte får utnyttja sin kompetens samt 

brister i introduktion och information. 

  

  2020 2019 Avvikelse 

Övrigt 4 4 0 

Egen begäran 42 50 -8 

Sjukersättning 1 1 0 

Pension 26 21 5 

Totaler 73 76 -3 

2.8.5 Lön 

Löneöversynen 2020 är framflyttad då ett flertal avtalsområden är avtalslösa. 

Dessa är inom Kommunal, Vision, Ledarna och SSR. Arbetet kommer igång så 

snart avtalsläget är klart. 

84



 

Kommunfullmäktige 

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

Delårsbokslut 2020 

Borgholms Kommun  30 

 

2.8.6 Arbetsmiljö 

Årets medarbetarundersökning ligger ute för ifyllnad. Efter resultatet återstår 

arbete med de frågor som är viktiga att förändra och utveckla. 

2.8.7 Företagshälsovård och friskvård 

En upphandling av företagshälsovård har skett gemensamt med Mörbylånga 

kommun. Tilldelningsbeslutet gick till Previa 

Med anledning av covid-19 har både vårens och höstens hälsovecka och 

hälsofrukost ställts in. Dessa brukar vara populära aktiviteter. Stresskurser med 

mera är också inställda. Arbetet pågår med att omvandla så mycket som möjligt 

till distansaktiviteter. 

2.8.8 Fokusområden framåt 

Fem medarbetare har snart genomgått det nystartade Ledarförsörjnings-

programmet. Detta är ett program som sträcker sig över ett år med syfte att 

förbereda ett eventuellt framtida ledarskap. Utbildningen ska nu utvärderas och 

förhoppningsvis kan en ny omgång starta 2021. 

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

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

de medarbetare som idag arbetar i kommunen, det vill säga minska 

personalomsättningen. 

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

kräva ett fortsatt engagemang på flera plan, även utanför socialförvaltningen. 

Att få kärnvärdena välkomnande, utvecklande och tillsammans att genomsyra hela 

verksamheten är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att bli en attraktivare 

arbetsgivare 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. Ca hälften 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. 

2.9 Förväntad utveckling 

Kommunstyrelsen. Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att 

påverka verksamheterna framåt, men det vi ser redan idag är att de digitala 

verktygen används mer och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger 

innebär en högre effektivitet. Hur turistsäsongen påverkas är också oklart och det 

finns oro för att intäkter kommer att minska och verksamheterna behöver ha 

beredskap för hur detta ska hanteras ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- 

och turistnäringen är i skrivande stund osäker. En utdragen situation får stor 

påverkan på näringslivet och kommunens skatteunderlag. 

Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling 

och förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med covid-19 
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så ändras förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och nyttja de digitala 

hjälpmedel som finns. 

Utbildningsnämnden. Har arbetat med en utredning för grundskolans 

organisation. Utredningen har överlämnats till utbildningsnämnden som har 

lämnat vidare utredningen som ett underlag till budgetberedningen. 

Utbildningsförvaltningen har gjort en plan för omorganisering av elevhälsan 

tillsammans med rektorerna utifrån en gemensamt framtagen barn- och 

elevhälsoplan. Nästa steg är att genomföra kompetensutveckling tillsammans med 

rektorer och elevhälsa utifrån den nya organisationen. Detta förväntas öka 

utbildningsnämndens måluppfyllelse. Frågan om chefskap och tjänsteställe är 

fastställd, nästa steg är att planera upp arbetet och genomföra en 

kompetensutveckling där rektorer och elevhälsa deltar. 

Lärplattformen Edwise kommer under året att bytas mot InfoMentor eftersom 

avtalet med Tieto löper ut 2020. Implementeringsarbetet blir en viktig del under 

hösten. Projektet med att bygga en ny skola i Löttorp fortgår och kommer att vara 

en viktig aktivitet under hösten 2020. Förväntad utveckling är att ritningar på den 

nya skolan färdigställs och att det under hösten går ut ett upphandlingsunderlag så 

att ny skola kan stå klar våren 2023. 

Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förutsättningar flera år 

framåt för kunna planera organisationen i ett längre perspektiv. Det kommer 

behövas större åtgärder som kommer kräva politiska beslut och prioriteringar om 

verksamheterna ska anpassas till gällande och prognostiserade barn- och 

elevunderlag. Ska verksamheterna inte anpassas behövs detta också beslutas och 

informeras. Det finns nu bara begränsade möjligheter till anpassningar som kan 

göras inom befintlig organisation. 

Socialnämnden. Det råder en stor osäkerhet gällande framtiden i och med Covid-

19. Planar kurvan för smittspridningen ut kommer pandemin fortsätta under en 

relativt lång tid vilket kan påverka ekonomin och verksamheten negativt. Risker 

finns att rehabiliteringsbehov bland kommuninvånarna skjuts fram, relaterat till 

antal insjuknade i Covid-19 samt att stora delar av den äldre befolkningen har 

varit mer fysiskt inaktiva under en längre period. 

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 

stycken om fem år. Borgholms kommun har en större andel befolkning som är 

över 80 än vad andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat behov 

arbetas en äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad omsorg fram. 

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. Planering för 

ett nytt äldreboende på Ekbackaområdet pågår. 

För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 

hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro. 

Kalmarsunds gymnasieförbund står inför ett ökat antal 16-19 åringar under de 

kommande tio åren, vilket i sin tur gör att den potentiella målgruppen till 

gymnasiet blir större. Även trycket på vuxenutbildningar beräknas att öka under 

denna period. Nya lokaler och tillhörande kostnader kan redan under nästa år bli 

en utmaning och för de kommande åren. 
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Borgholm Energi Elnät AB står inför en omfattande investeringstakt under 2021 

enligt bolagets affärsplan vilket gör att ett lånebehov med stor sannolikhet 

kommer att föreligga. 

Ölands kommunalförbund och dess räddningstjänst har under senaste tiden ökat 

sin samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna. Vissa åtgärder är gjorda 

medan andra saker återstår att lösa. Detta har skett i spåren av den extrem torka 

som rådde under 2018 och det gör att förmågan ökar vid släckningsarbeten. 

Inom turismorganisationen och den pågående pandemin är det fortfarande stopp 

på den internationella marknadsföringen. Samtliga aktiviteter är stoppade och det 

är osäkert när detta kan upptas igen. 

Inom IT-verksamheten vill medlemskommunerna och deras bolag få ut mer från 

samverkan och de gemensamma IT system som finns i båda kommunerna. Detta 

för att nå en effektiv och bra IT-verksamhet. 
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3 Kommunens räkenskaper 

3.1 Driftredovisning 

  

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

styrelse/nämnd Utfall Budget 
Utfall fg 

år Utfall Budget 
Utfall fg 

år Intäkt-er 
Kostn-
ader Netto 

 
2020-
08-31 

2020-
08-31 

2019-
08-31 

2020-08-
31 

2020-08-
31 

2019-08-
31 

2020-
08-31 

2020-
08-31 

2020-
08-31 

Kommunstyrelse 55 224 50 600 40 151 -166 896 -158 620 -144 711 4 624 -8 276 -3 651 

Revision 0 0 34 -266 -453 -556 0 186 186 

Överförmyndare 0 0 0 -1 180 -1 090 -1 196 0 -90 -90 

Allmänna val 0 0 289 0 0 -558 0 0 0 

Borgholms Slott 4 498 5 311 6 270 -2 774 -5 211 -3 789 -813 2 438 1 625 

Utbildningsnämnd 21 311 16 570 22 644 -144 828 -141 772 -152 294 4 741 -3 056 1 685 

Socialnämnd 42 887 28 365 49 820 -255 768 -239 992 -263 655 14 522 -15 776 -1 253 

Miljö- och 
byggnadsnämnd 2 628 0 1 387 -2 969 -392 -1 795 2 628 -2 577 52 

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

-41 
680 0 -30 994 70 043 0 64 984 0 0 0 

Verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkning 84 868 100 845 89 600 -504 638 -547 530 -503 569 25 703 -27 150 -1 447 

  

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

verksamhet Utfall Budget 
Utfall fg 

år Utfall Budget 
Utfall fg 

år Intäkter 
Kostna

der Netto 

 
2020-
08-31 

2020-
08-31 

2019-
08-31 

2020-08-
31 

2020-08-
31 

2019-08-
31 

2020-
08-31 

2020-
08-31 

2020-
08-31 

Politisk 
verksamhet 23 27 379 -6 818 -6 894 -7 996 -4 75 72 

Infrastruktur, 
skydd mm 11 963 11 709 12 200 -45 332 -41 301 -38 341 254 -4 031 -3 777 

Fritid och kultur 5 959 6 974 8 400 -22 347 -24 408 -24 355 -1 016 2 061 1 045 

Pedagogisk 
verksamhet 28 457 20 773 26 568 -177 737 -171 435 -182 885 7 683 -6 302 1 381 

Vård och omsorg 37 777 26 106 33 824 -246 036 -236 023 -245 708 11 671 -10 013 1 658 

Särskilt riktade 
insatser 11 459 8 610 22 158 -18 326 -14 964 -26 661 2 849 -3 362 -513 

Affärsverksamhet 7 276 6 837 6 522 -10 196 -7 018 -7 253 439 -3 177 -2 738 

Gemensamma 
verksamheter 23 634 19 808 10 543 -47 888 -45 487 -35 355 3 826 -2 401 1 424 
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Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

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

-41 
680 0 -30 994 70 043 0 64 984 0 0 0 

Verksamhetens 
intäkter och 
verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkning 84 868 100 845 89 600 -504 638 -547 530 -503 569 25 703 -27 150 -1 447 

  

3.2 Resultaträkning 

Resultaträkning kommun (tkr) 

  

   Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 

 Not 2020-08-31 2019-08-31 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 84 868 89 600 122 693 114 518 129 127 

Verksamhetens kostnader 2 -504 638 -503 569 -771 974 -756 740 -780 614 

Avskrivningar 3 -21 070 -17 627 -24 060 -28 616 -35 882 

Verksamhetens nettokostnader  -440 840 -431 596 -673 341 -670 838 -687 368 

Skatteintäkter 4 311 597 308 015 475 257 460 556 461 701 

Generella statsbidrag och utjämning 5 164 166 143 581 214 863 251 711 214 220 

Verksamhetens resultat  34 923 20 000 16 779 41 429 -11 447 

Finansiella intäkter 6 9 305 3 431 1 850 10 301 4 543 

Finansiella kostnader 7 -4 156 -4 437 -4 800 -5 160 -5 104 

Resultat efter finansiella poster  40 072 18 993 13 829 46 570 -12 007 

Extraordinära poster  0 0 0 0 0 

Periodens/Årets Resultat  40 072 18 993 13 829 46 570 -12 007 

  

  

Resultaträkning Koncern (tkr)     

  Koncern Utfall 

 Not 2020-08-31 2019-08-31 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 194 971 206 538 308 180 

Verksamhetens kostnader 2 -564 477 -574 431 -902 654 

Avskrivningar 3 -47 869 -43 329 -74 725 

Verksamhetens nettokostnader  -417 375 -411 222 -669 199 

Skatteintäkter 4 311 597 308 015 461 701 

Generella statsbidrag och utjämning 5 164 166 143 581 214 220 

Verksamhetens resultat  58 388 40 374 6 722 
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Resultaträkning Koncern (tkr)     

Finansiella intäkter 6 656 1 337 4 844 

Finansiella kostnader 7 -6 632 -7 824 -10 251 

Resultat efter finansiella poster  52 412 33 887 1 315 

Extraordinära poster  0 -471 0 

Skatt på årets resultat  0 0 0 

Periodens/Årets Resultat  52 412 33 416 1 315 

  

3.3 Balansräkning 

Balansräkning (tkr) 

  

   Kommun Koncern 

 Not 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 8 0 0 1 498 2 069 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 9 508 000 493 791 730 502 745 699 

Maskiner och inventarier 10 12 495 12 817 525 075 485 953 

Finansiella anläggningstillgångar 11 11 647 10 520 15 770 11 673 

Summa anläggningstillgångar  532 143 517 128 1 272 844 1 245 394 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd  0 0 4 053 4 189 

Fordringar 12 111 228 115 939 176 899 172 786 

Kassa och bank 13 38 116 21 578 86 326 84 987 

Summa omsättningstillgångar  149 344 137 517 267 278 261 962 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  681 487 654 646 1 540 122 1 507 356 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital 14     

Ingående eget kapital  -250 745 -262 752 -369 764 -365 840 

Periodens/årets resultat  -40 072 12 007 -52 412 -1 315 

Summa eget kapital  -290 817 -250 745 -422 176 -367 155 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner 15 -20 317 -19 757 -22 184 -21 601 
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   Kommun Koncern 

Andra avsättningar 16 0 0 -44 486 -44 911 

Summa avsättningar  -20 317 -19 757 -66 670 -66 512 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 17 -263 262 -263 674 -866 308 -866 875 

Kortfristiga skulder 18 -107 091 -120 471 -184 968 -206 814 

Summa skulder  -370 353 -384 145 -1 051 276 -1 073 689 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  -681 487 -654 646 -1 540 122 -1 507 356 

      

      

Ansvarsförbindelser (tkr)      

Kommunala borgensåtaganden 19 484 800 485 400 0 0 

Pensionsförpliktelser före 980101 
inkl löneskatt  217 721 219 779 222 500 224 716 

      

      

Nyckeltal (tkr)      

Anläggningskapital  268 881 253 455 406 536 378 519 

Rörelsekapital  42 253 17 046 82 309 55 148 

Soliditet %  43% 38% 27% 24% 

Soliditet inkl ansvarsförbindelse %  11% 5% 13% 9% 

Skuldsättningsgrad %  127% 153% 249% 292% 

Kassalikviditet %  139% 114% 144% 127% 

Likvida medel  38 116 21 578 86 326 84 987 

  

3.4 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys (tkr) 

  

   Budget Kommun Koncern 

 Not 
2020-12-

31 
2020-08-

31 
2019-12-

31 
2020-08-

31 2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets resultat  22 651 40 072 -12 007 52 412 1 315 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 3 24 060 21 070 35 882 47 869 74 725 

Försäljning 8,9,10 0 456 0 456 0 

Avsättning till pensioner 15 1 263 642 1 034 642 738 

Upplösning av bidrag till infrastruktur 17 -134 -370 -405 -370 -405 

Övriga likviditetspåverkande poster  12 2 -3 5 918 3 163 
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   Budget Kommun Koncern 

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar 15 -901 -82 -249 -82 -249 

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

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

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager  0 0 0 136 127 

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 12 4 980 4 711 11 294 -14 700 21 086 

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 18 1 810 -13 381 -9 547 -15 659 957 

Medel från den löpande verksamheten  53 741 53 120 26 244 76 622 108 555 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

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

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8,9,10 -59 650 -35 413 -79 967 -69 155 -147 119 

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

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 11 0 -1 127 -2 099 -1 127 -2 099 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11 0 0 0 0 10 647 

Ökning långfristiga fodringar 11 0 0 0 0 0 

Medel från investeringsverksamheten  -59 650 -36 540 -82 066 -70 282 -138 571 

       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån 17 0 0 0 0 0 

Ökning minskning av skulder för finansiell leasing 17 0 -42 -436 0 -436 

Amortering av skuld 17 -3 900 0 0 -5 000 -6 969 

Medel från finansieringsverksamheten  -3 900 -42 -436 -5 000 -7 405 

       

PERIODENS KASSAFLÖDE  -9 809 16 538 -56 258 1 339 -37 421 

Likvida medel vid årets början 13 36 064 21 578 77 836 84 987 122 408 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  26 255 38 116 21 578 86 326 84 987 

  

3.5 Investeringsredovisning 

Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,7 mkr. I §71/20 beslutades omprioritering 

av investeringar samt att pågående investeringar från 2019 förs över till 2020. Total 

investeringsbudget för 2020 efter beslut uppgår till 53,5 mkr. Genomförda investeringar 

för perioden januari till augusti uppgår till 35,4 mkr. Prognosen för 2020 är 51,5 mkr. 

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

Kommunen start       

Färdigställda projekt 
Beslutad 

Ack. 
Utfall 

Avvikels
e Budget Utfall 

Avvikels
e Prognos 

 totalutgift       

Infrastruktur, skydd 3 300 3 104 196 2 659 2 782 -123 2 782 

Offentlig toalett §89/19 1 800 1 962 -162 0 270 -270 270 
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Investeringsredovisning 
(tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar Prognos 

Lilla triangeln 1 500 1 142 358 1 500 1 142 358 1 142 

Offentlig lekplats §95/17 4 000 5 311 -1 311 1 159 1 370 -211 1 370 

Fritid- och kultur 3 164 2 963 201 3 008 2 807 201 2 807 

Skatepark Borgholm 2 664 2 476 188 2 508 2 320 188 2 320 

Kallbadhuset 500 487 13 500 487 13 487 

Pedagogisk verksamhet 1 222 1 222 0 1 222 1 222 0 1 222 

Rödhaken förskola 1 222 1 222 0 1 222 1 222 0 1 222 

Vård omsorg 180 196 -16 180 196 -16 0 

Åkerbohemmet 180 196 -16 180 196 -16 185 

Affärsverksamhet 22 442 25 813 -3 371 0 481 -481 486 

Hyreshus Rälla §131/17 16 500 18 910 -2 410 0 13 -13 29 

Yttre hamn Borgholm §80/19 5 942 6 903 -961 0 468 -468 457 

Övrig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 

S:a färdigställda projekt 30 308 33 298 -2 990 7 069 7 488 -419 7 297 

Pågående projekt 
Beslutad 

Ack. 
Utfall 

Avvikels
e Budget Utfall 

Avvikels
e Prognos 

 totalutgift       

Infrastruktur, skydd 14 157 13 275 882 10 861 4 552 6 309 10 124 

Busstation Borgholm wc 200 0 200 200 0 200 200 

Gata/park inventarier 3 100 0 3 100 3 100 0 3 100 3 100 

Parkering och station 356 0 356 356 0 356 356 

Gatubelysning 3 857 7 967 -4 110 857 224 633 857 

Beläggningsarbeten 4 200 2 097 2 103 4 200 1 713 2 487 2 800 

WC Södra Parken 144 11 133 144 11 133 11 

Knäppinge-Ormöga 2 000 2 999 -999 1 704 2 403 -699 2 500 

Investeringar KS 300 201 99 300 201 99 300 

Fritid- och kultur 3 975 3 893 82 3 975 3 893 82 4 700 

Utbyggnad tennishall (Bowls) 3 600 3 760 -160 3 600 3 760 -160 3 800 

Runsten underhållsplan 0 43 -43 0 43 -43 100 

Bibliotek 220 10 210 220 10 210 220 

Åkerbobadet 75 0 75 75 0 75 500 

Bibliotektet inventarier 80 80 0 80 80 0 80 

Pedagogisk verksamhet 21 670 17 573 4 097 6 676 1 985 4 691 7 076 

Skogsbrynet §249/19 15 075 15 588 -513 281 0 281 281 

Åkerboskolan 0 318 -318 0 318 -318 500 

Runstens förskola 250 0 250 250 0 250 150 

Björkviken 550 397 153 550 397 153 550 

Gärdslösa skola 1 400 265 1 135 1 200 265 935 1 200 

Köping skola 500 36 464 500 36 464 500 
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Investeringsredovisning 
(tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar Prognos 

Rälla skola 2 350 315 2 036 2 350 315 2 036 2 350 

Slottsskolan 50 0 50 50 0 50 50 

Viktoriaskolan 
Underhållsplan 800 99 701 800 99 701 800 

Viktoriaskolan Läcka 375 375 0 375 375 0 375 

Slottsskolan inventarier 160 124 36 160 124 36 160 

Köping skola inventarier 80 22 58 80 22 58 80 

Runstens förskola inventarier 80 34 46 80 34 46 80 

Vård omsorg 5 175 423 4 752 5 175 423 4 752 2 146 

Ekbacka 1 425 306 1 119 1 425 306 1 119 1 425 

Höken 75 0 75 75 0 75 75 

Strömgården 125 0 125 125 0 125 125 

Klockaregården 50 0 50 50 0 50 50 

Möbler OFN 95 66 29 95 66 29 95 

Larm Gruppbostäder 116 0 116 116 0 116 116 

IBIC OFN 70 0 70 70 0 70 70 

Madrasser SÄBO 100 0 100 100 0 100 100 

Cyklar hemtjänst 69 40 29 69 40 29 40 

Möbler Ekbacka 50 11 39 50 11 39 50 

Återbruk Ölandslego 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 

Affärsverksamhet 52 450 37 388 15 063 19 577 15 449 4 128 19 800 

Ekbacka Hus 1 plan 3 
(extern hyresgäst) 6 600 5 941 659 6 600 5 941 659 7 000 

RIA Underhållsplan 150 53 97 150 53 97 200 

Kommunala lägenheter 500 156 344 500 156 344 400 

Kungsgården 200 0 200 200 0 200 200 

Byxelkroks hamn §284/17 45 000 31 238 13 763 12 127 9 299 2 828 12 000 

Övrig verksamhet 400 1 869 -1 469 155 1 624 -1 469 400 

Laddning Höken 400 245 155 155 0 155 400 

Finansiell leasing 0 1624 -1 624 0 1624 -1 624 0 

S:a pågående projekt 97 827 74 420 23 407 46 419 27 925 18 493 44 246 

S:a investeringsprojekt 128 135 107 718 20 418 53 487 35 413 18 074 51 543 
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3.6 Noter 

Noter (tkr) 

  

  Kommun Koncern 

Not 1: Verksamhetens intäkter 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Intäkter enligt driftredovisning 126 548 120 594 236 651 237 532 

Justeras: poster som ej är hänförbara till     

verksamhetens intäkter och verksamhetens     

kostnader i resultaträkningen -41 680 -30 994 -41 680 -30 994 

Summa verksamhetens intäkter 84 868 89 600 194 971 206 538 

Försäljningsintäkter 12 403 16 183 12 403 16 183 

Taxor och avgifter 13 856 15 819 13 856 15 819 

Hyror och arrenden 12 181 11 803 12 181 11 803 

Bidrag och ersättningar från staten 37 131 38 998 37 131 38 998 

övriga bidrag och ersättningar 7 099 6 391 117 201 123 329 

Försäljning av verksamhet 2 199 406 2 199 406 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Summa verksamhetens intäkter 84 868 89 600 194 971 206 538 

     

Not 2: Verksamhetens kostnader 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Kostnader enligt driftredovisning -574 681 -568 553 -634 520 -639 415 

Justeras: poster som ej är hänförbara till     

verksamhetens intäkter och verksamhetens     

kostnader i resultaträkningen 70 043 64 984 70 043 64 984 

Summa verksamhetens kostnader -504 638 -503 569 -564 477 -574 431 

Bidrag och transfereringar -12 803 -43 198 -12 803 -43 198 

Köp av huvudverksamhet -72 269 -45 024 -72 269 -45 024 

Löner och andra ersättningar -316 035 -307 109 -316 035 -307 109 

Pensionskostnader -44 468 -40 700 -44 468 -40 700 

Finansiell revision -73 0 -125 0 

Skatt på åretsresultat 0 0 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -58 990 -67 538 -118 777 -138 400 

Summa verksamhetens kostnader -504 638 -503 569 -564 477 -574 431 

     

Not 3: Avskrivningar 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Avskrivningar enligt plan -18 904 -17 627 -45 702 -43 329 

Nedskrivningar -2 167 0 -2 167 0 

Summa avskrivningar -21 070 -17 627 -47 869 -43 329 
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  Kommun Koncern 

Not 4: Skatteintäkter 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Preliminär kommunalskatt 316 599 312 329 316 599 312 329 

     

Korrigering av slutavräkning 2018; -61 kr per inv 
(10 859 1 nov 2017) 0 -662 0 -662 

Prognos slutavräkning 2019, -503 kr per inv 
(10890 1 nov 2018) 0 -3 652 0 -3 652 

Korrigering av slutavräkning 2019; -215 kr per 
inv (10 890 1 nov 2018) -2 341 0 -2 341 0 

Prognos slutavräkning 2020, -368 kr per inv 
(10845 1 nov 2019) -2 661 0 -2 661 0 

Summa skatteintäkter 311 597 308 015 311 597 308 015 

     

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Inkomstutjämning 99 969 98 351 99 969 98 351 

Strukturbidrag 2 227 2 236 2 227 2 236 

Regleringsbidrag 7 401 5 098 7 401 5 098 

Kostnadsutjämning -4 287 -13 634 -4 287 -13 634 

Kostnadsutjämning LSS 11 251 13 255 11 251 13 255 

Fastighetsavgift 35 706 34 335 35 706 34 335 

Tillfälligt generellt statsbidrag 11 899 3 940 11 899 3 940 

Summa generella statsbidrag och utjämning 164 166 143 581 164 166 143 581 

     

Not 6: Finansiella intäkter 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Räntor på likvida medel 13 11 101 78 

Aktieutdelning 7 346 1 259 555 1 259 

Borgensavgift 1 947 2 161 0 0 

Summa finansiella intäkter 9 305 3 431 656 1 337 

     

Not 7: Finansiella kostnader 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 

Kostnadsräntor -3 989 -4 263 -6 465 -7 650 

Ränta pensionsskuld 0 0 0 0 

Bankkostnader -167 -174 -167 -174 

Summa finansiella kostnader -4 156 -4 437 -6 632 -7 824 

     

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

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 
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  Kommun Koncern 

     

Ingående avskrivningar 0 0 -3 342 -2 297 

Åretsavskrivningar enligt plan 0 0 -571 -1 045 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -3 913 -3 342 

     

Utgående bokfört värde 0 0 1 498 2 069 

     

Not 9: Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Mark     

Ingående anskaffningsvärden 7 726 7 726 30 761 28 807 

Årets nyanskaffningar 0 0 0 1 954 

Avyttringar och utrangeringar -456 0 -456 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 270 7 726 30 305 30 761 

     

Ingående avskrivningar     

Åretsavskrivningar enligt plan     

Avyttringar och utrangeringar     

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 

     

Utgående bokfört värde 7 270 7 726 30 305 30 761 

     

Byggnader och tekniska anläggningar     

Ingående anskaffningsvärden 841 328 755 607 1 189 656 1 093 709 

Årets nyanskaffningar 27 795 76 197 27 795 88 475 

Omklassificering 0 9 524 0 18 129 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 -20 462 -10 657 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 869 123 841 328 1 196 989 1 189 656 

     

Ingående avskrivningar -355 263 -325 352 -488 801 -448 260 

Årets avskrivningar enligt plan -15 039 -20 685 -23 983 -31 315 

Årets nedskrivning -2 167 -9 226 -2 167 -9 226 

Omklassificering 0 0 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -372 469 -355 263 -514 951 -488 801 

     

Utgående bokfört värde 496 654 486 065 682 038 700 855 

     

Pågående nyanläggning     
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  Kommun Koncern 

Ingående anskaffningsvärden 0 9 524 14 083 32 212 

Årets nyanskaffningar 4 076 0 4 076 0 

Omklassificering 0 -9 524 0 -18 129 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 076 0 18 159 14 083 

     

Utgående bokfört värde 508 000 493 791 730 502 745 699 

     

Not 10: Maskiner och inventarier 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

     

Ingående anskaffningsvärden 135 960 133 625 967 437 912 182 

Årets nyanskaffningar 1 918 2 335 58 647 55 255 

Omklassificering 0 0 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 137 878 135 960 1 026 084 967 437 

     

Ingående avskrivningar -125 720 -122 092 -484 060 -453 774 

Årets avskrivningar enligt plan -2 439 -3 628 -19 723 -29 770 

Årets nedskrivning 0 0 0 -516 

Omklassificering 0 0 0 0 

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -128 159 -125 720 -503 783 -484 060 

     

Finansiell leasing     

Ingående balans 2 577 3 484 2 576 3 484 

Årets nyanskaffning 1 624 1 435 1 624 1 435 

Årets avskrivning -1 426 -2 342 -1 426 -2 343 

Utgående balans 2 775 2 577 2 774 2 576 

     

Utgående bokfört värde 12 495 12 817 525 075 485 953 

     

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Aktier i Borgholm Energi AB 3 100 3 100 0 0 

Övriga andelar 4 956 3 829 12 179 8 082 

Kommuninvest 3 591 3 591 3 591 3 591 

Redovisat värde vid årets slut 11 647 10 520 15 770 11 673 

     

Summa anläggningstillgångar 532 142 517 128 1 272 844 1 245 394 

     

Not 12: Fordringar 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 
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  Kommun Koncern 

Kundfordringar 6 106 5 714 13 937 41 412 

Ersättning för mervärdesskatt 2 360 4 634 2 940 5 437 

Interimsfordringar proceedo 9 219 7 855 9 219 7 855 

Interimsposter 89 454 95 617 92 877 110 005 

Fordringar hos staten 2 396 1 053 2 829 1 182 

Slutavräkning 0 0 0 0 

Övriga fordringar 1 693 1 066 55 097 6 896 

Redovisat värde vid årets slut 111 228 115 939 176 899 172 786 

     

Not 13: Kassa och bank 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Likvida medel 11 12 26 24 

Handkassor 52 70 52 72 

Bankkonto 37 679 21 135 85 874 84 530 

Södra medlemskonto 374 361 374 361 

Summa 38 116 21 578 86 326 84 987 

     

Not 14: Eget kapital 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

     

Eget kapital     

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

Byte av redovisningsprincip 0 0 -2 609 0 

Periodens /årets resultat -40 072 12 007 -52 412 -1 315 

Utgående eget kapital -290 817 -250 745 -422 176 -367 155 

     

Not 15: Avsättning för pensioner 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Avsättningen     

Ingående avsättning 19 757 18 972 21 601 18 972 

Pensionsutbetalningar -813 -1 107 -822 -1 425 

Nyintjänad pension 153 398 182 358 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 380 483 388 489 

Förändring av löneskatten 109 153 114 140 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 

Övrigt 731 858 722 3 067 

Utgående avsättning 20 317 19 757 22 184 21 601 

     

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99% 

     

Specifikation - Avsatt till Pensioner     

Pensioner och liknande 7 277 7 503 7 277 8 987 
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  Kommun Koncern 

Övriga pensioner och liknande 7 360 7 021 8 854 7 021 

Särskild avtalspension, visstidspension mm 1 713 1 376 1 722 1 376 

Summa pensioner 16 350 15 900 17 853 17 384 

Löneskatt 3 967 3 857 4 331 4 217 

Summa avsatt till pensioner 20 317 19 757 22 184 21 601 

     

Antal visstidsförordnanden     

Politiker 4 4 4 4 

Tjänstemän     

     

Not 16: Andra avsättningar 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Uppskjuten skatteskuld     

Ingående avsättning 0 0 35 643 36 643 

Årets avsättning 0 0 0 -1 000 

Utgående avsättning 0 0 35 643 35 643 

     

Sluttäckning deponier     

Ingående avsättning 0 0 8 813 6 946 

Årets avsättning 0 0 0 1 984 

Under året ianspråktagna belopp 0 0 -575 -117 

Utgående avsättning 0 0 8 238 8 813 

     

Återbetalning friskolor 2015-2018     

Ingående avsättning 0 0 455 599 

Årets avsättning 0 0 150 -144 

Utgående avsättning 0 0 605 455 

     

Summa andra avsättningar   44 486 44 911 

     

Not 17: Långfristiga skulder 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Ingående låneskuld 255 400 255 400 729 681 736 650 

Nyupplåningar under året 0 0 0 0 

Årets amortering 0 0 0 -6 969 

Utgående låneskuld 255 400 255 400 729 681 729 681 

     

Långfristiga skulder     

Kommuninvest 255 400 255 400 0 0 

Långfristig skuld finansiell leasing 1 308 1 350 1 308 1 350 

Skuld investeringsbidrag 6 554 6 924 6 554 6 924 
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Periodiserade anslutningsavgifter 0 0 128 765 128 920 

Summa 263 262 263 674 136 627 137 194 

     

Summa långfristiga skulder 263 262 263 674 866 308 866 875 

     

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut     

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

Genomsnittlig räntebindningstid 0,98 år 0,77 år 0,98 år 0,77 år 

Lån som förfaller inom:     

1 år 65% 75% 65% 75% 

2-3 år 25% 15% 25% 15% 

3-5 år 10% 10% 10% 10% 

     

Not 18: Kortfristiga skulder 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Semesterlöneskuld 20 948 25 831 23 766 28 612 

Interimsposter 32 256 28 561 40 071 59 833 

Källskatt 8 241 7 420 8 842 7 420 

Pensioner, individuell 11 138 14 924 12 230 16 762 

Leverantörsskulder 10 484 20 819 14 731 40 514 

Arbetsgivaravgift 9 609 8 620 10 263 9 723 

Skulder till Staten 0 0 0 0 

Kortfristig skuld till staten 5 002 5 747 5 002 6 383 

Övriga kortfristiga skulder 5 315 5 063 64 516 33 740 

Moms 696 598 2 147 940 

Kortfristig skuld finansiell leasing 3 400 2 888 3 400 2 888 

Summa 107 091 120 471 184 968 206 814 

     

Not 19: Borgensåtaganden m m 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Borgholm Energi AB 484 800 485 400 0 0 

Summa 484 800 485 400 0 0 

     

Pensionsförpliktelser äldre än 1998     

Pensionsförpliktelser 175 214 176 870 179 060 180 843 

Löneskatt 42 507 42 909 43 440 43 873 

Summa 217 721 219 779 222 500 224 716 

     

Ansvarsförbindelsen     

     

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna     
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  Kommun Koncern 

eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i     

pensionsstiftelses förmögenhet.     

     

Ingående ansvarsförbindelse 219 779 223 208 224 716 228 370 

     

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension -560 122 -550 133 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 832 5 558 4 936 5 688 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 

Övrigt 878 1 399 810 1 356 

Pensionsutbetalningar -6 806 -9 839 -6 988 -10 109 

Förändring av löneskatten -402 -669 -424 -722 

Utgående ansvarsförbindelse 217 721 219 779 222 500 224 716 

     

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99% 

     

Not 20: Leasing 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

Finansiell leasing bilar     

Totala leasingavgifter 4143 5582 9565 9710 

Nuvärde minimileasingavgifter 2775 2576 2775 2576 

Därav förfall inom 1 år 3400 2888 3404 2898 

Därav förfall inom 1-5 år 1308 1350 1591 1653 

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 291 kommuner och regioner som per 2020-06-30 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 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 299 975 763 kronor och totala 
tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 860 620 537 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 865 934 467 kronor. 

  

3.7 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Delårsbokslutet 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. 
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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. 

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. 

3.7.1 Intäkter 

Redovisning av skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s augustiprognos cirkulär 

20:32 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. 

3.7.2 Kostnader 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 

med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På 

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

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen 

skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Immateriell tillgång 0 år 

IT utrustning 3 år 

Kommunbilar 5 år 

Inventarier 10 år 

Byggnader 33 år 

Hamnar 50 år 

Övriga maskiner och inventarier 20 år 

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje 
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komponents värde uppgår till minst 47 300 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 47 300 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 47 300 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 47 300 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. 

3.7.3 Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Nedskrivningar 

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

lämnas för varje tillgång: 

 Beloppet som påverkat resultatet under perioden. 

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

 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen. 

 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller anpassat 

användningsvärde. 

 Hur återvinningsvärdet fastställts. 

 

Under 2020 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då 

förskolan Skogsbrynet revs i början av året skrevs denna byggnad ned med 2,2 mkr. 

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 

Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS 19, dvs. SKR:s riktlinjer för 

beräkning av pensionsskuld, enligt RKR:s rekommendationer. Underlag för beräkningarna 

utgörs av data i Skandias register innan beräkningstillfället. För personer där det saknas 

uppgifter har antaganden enligt RIPS använts i tillämpliga fall för att uppskatta 

pensionsskuld och pensionskostnader. I fall RIPS inte varit tillämplig har Skandia gjort 

antaganden baserade på egna bedömningar, framförallt när det gäller prognosen. 
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Beräkningarna bygger på förutsättningen att antalet anställda ska vara oförändrat framöver. 

Inga anställda antas avsluta eller påbörja anställningar med undantag för pensionering. 

Anställda som går i pension under prognosperioden ersätts beräkningsmässigt av en yngre 

person med liknande inkomstprofil. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för 

tillgångskategorin är väsentligt. 

3.7.4 Koncernredovisning 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har 

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

sammansättning. 

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. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 218

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 218 Dnr 2020/23 041 KS

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024 och taxor 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att skattesatsen 2021 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor.
att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2021.
att anta Årsplan med budget 2021 samt plan för år 2022-2023.
att anta föreslagen investeringsram för år 2021 och föreslagna projekt samt inve-

steringsplan för 2022-2024.
att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-

projekten.
att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 

och investeringsmedel från 2020 till år 2021.
att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2021 omsätta lån det vill säga låna upp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.
att godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr.
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-

fullmäktige beslutade totala ramar.
att borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2021.
att nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.
att överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget 

för år 2021.

Ärendebeskrivning
Budgetchefen, tillika tillförordnad ekonomichef, redogör för budgetberedningens för-
slag till Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024.

Beslutsunderlag
Förslag till Taxor 2021
Förslag till Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024 och taxor 2021.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

______________
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1 Inledning 

Borgholms kommun gör årligen en plan över vad som ska prioriteras för kom-

mande budgetår och planperioden. Planen följs sedan upp under budgetåret genom 

månadsuppföljningar och bokslut. 

För 2021 har upplägget på planen förändrats utifrån rådet för kommunal redovis-

nings rekommendationer (RKR) på hur en årsredovisning ska ställas upp avseende 

förvaltningsberättelse samt drift- och investeringsredovisning. 
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1.1 Förväntningar på året 

 2020 kommer gå till historien som året då inget var sig likt. Ovissheten kring 

Corona pandemin är fortsatt stor och vilka effekter det får på kommunens eko-

nomi är också osäkert. Jag är dock övertygad om att vi går stärkta ur denna pan-

demi om vi lyckas skapa förutsättningar för tillväxt.   

För 2021 budgeterar vi ett överskott på drygt två procent vilket gör att vi uppfyller 

målet om god ekonomisk hushållning och ändå fortsätter vi göra satsningar på vår 

gemensamma välfärd i hela kommunen.  Att ta ansvar för ekonomin är en förut-

sättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som är uthållig över 

tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framö-

ver.  

Vi kommer nästa år att ha nya fullmäktigemål som utgår från Agenda 2030. De 

fyra målen är: god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, anständiga 

arbetsvillkor och ekonomiskt till växt samt hållbar konsumtion och produktion. 

Genom att välja dessa hållbarhetsmål täcker vi alla kommunens verksamheter och 

nämnderna bidrar med olika aktiviter för att nå målen. 

Vi håller en fortsatt stark investeringstakt och ambitionen är att dessa i första hand 

finansieras med egna medel. Bland investeringarna utmärks exempelvis satsning-

en på att bygga fler hyresrätter i egen regi, vilket har välkomnats av alla. Bostads-

bristen är påtaglig i hela Sverige och Borgholms kommun är inget undantag. Svå-

righeten att få tag i lediga lägenheter är ett bekymmer för enskilda kommuninvå-

nare men verkar också hämmande för tillväxten. Vi är en attraktiv kommun vilket 

märks av alla privata investeringar som pågår och planeras framöver. Därför är det 

viktigt att vårt planarbete kan möta upp denna efterfrågan nu och i framtiden.  

Vi står nu inför några av de största investeringarna i vår kommuns historia. Under 

2021 tas det första spadtaget för en toppmodern och efterlängtad skola i Löttorp, 

Åkerboskolan. På Ekbacka ska vi bygga ett nytt äldreboende för att dels ersätta 

gamla platser och dels möta ökad efterfrågan. I Byxelkroks hamn färdigställs ut-

byggnaden som möjliggör utveckling och expansion. Vi fortsätter med upprust-

ningar av våra verksamhetslokaler för att komma ifatt det eftersatta underhållet. 

Samtidigt görs energieffektiviseringar på olika sätt som i sin tur leder till att 

kommunen bidrar till ökad hållbarhet.  

Vi fortsätter satsa för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Alla ska erbjudas 

ökad sysselsättningsgrad där slutmålet är heltid som norm och de delade turerna 

ska vara ett minne blott. Ett gott ledarskap och motiverade medarbetare gör att vi 

kan fortsätta leverera ändamålsenlig och effektiv verksamhet till våra medborgare 

och företagare. Vår förskole- och skolstruktur står fast för att våra barn ska ha 

nära till förskolan och skolan. Det är en medveten satsning som möjliggör ut-

veckling i hela kommunen och visar på framtidstro. 

 

 

 

 

Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande 

110



Förvaltning 

Kommunfullmäktige 

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

Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 

Borgholms Kommun  5 

 

2 Förvaltning 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs 

med tidigare års resultat. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga 

utvecklingsmönster kommenteras. 

Skatteintäkterna som utgör grunden för budgeten baseras på en prognos av den 

befolkningssiffra som den 1 november 2020 antas vara 10 855 invånare samt det 

senaste cirkuläret från Sveriges kommuner och regioner. 

Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av investeringarna som finansie-

ras av egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansierings-

graden ska vara 100 procent. Detta innebär att avskrivningar och resultat bör vara 

högre än eller i samma nivå som kostnader för investeringar. 

Kommunens skattefinansierade del gick under 2020 över från bolaget till kommu-

nen vilket ledde till att antalet anställda i kommunen ökade. 

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Folkmängd 10 855 10 830 10 845 10 890 10 859 

Kommunal skattesats 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58 

Verksamhetens intäkter 119 600 114 518 129 127 164 636 191 925 

Verksamhetens kostnader -790 758 -756 740 -780 614 -793 172 -807 849 

Årets resultat 15 311 46 570 -12 007 17 608 12 166 

Soliditet 44 % 43 % 38 % 39 % 38 % 

Soliditet inklusive totala 
pensions förpliktelser 

14 % 12 % 5 % 6 % 4 % 

Investeringar (netto) 58 400 51 543 79 967 39 182 46 883 

Självfinansieringsgrad 78,4 % 145,9 % 29,9 % 134,3 % 77,8 % 

Långfristig låneskuld 255 400 255 400 255 400 255 400 259 334 

Antal anställda 1 002 1 002 979 1 028 1 025 

Tabellen nedan redovisar tidigare års utfall för den kommunala koncernen. Kon-

cernens utfall samt budget 2021 följs upp i kommande bokslut. 

Den kommunala koncer-
nen 

2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter   308 180 316 747 340 748 

Verksamhetens kostnader   -902 654 -886 167 -900 129 

Årets resultat   1 315 30 909 21 841 

Soliditet   24 % 24 % 23 % 

Soliditet inkl totala pens 
förpliktelser 

  9 % 9 % 8 % 

Investeringar (netto)   147 119 117 919 151 453 

Sjävfinansieringsgrad   51,8 % 82,2 % 52,6 % 

Långfristig låneskuld   866 875 867 584 872 192 

Antal anställda   1 148 1 193 1 193 
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2.2 Den kommunala koncernen 

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. 

De viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borg-

holms kommun styrs av politiker som valts direkt av våra kommunmedborgare. 

Deras uppgift är att representera medborgarna i kommunen och ange inriktning 

för kommunens verksamheter och kommunens utveckling- vad som ska priorite-

ras och vad som ska genomföras. 

Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande organ. Kommunfullmäk-

tige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De utser 

också kommunstyrelsen, som har till uppgift att leda och samordna allt arbete 

inom alla kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar också vilka 

nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar sedan för 

ett visst område. I Borgholms kommun finns miljö- och byggnadsnämnd, social-

nämnd och utbildningsnämnd. 

 

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Världen 

Det senaste året har tillväxten i världsekonomin bromsat in. Global tillväxt förblir 

svag under 2020 i och med covid-19 som tillkom i början av året. Pandemin 

kommer sätta avtryck i statistik för året, inte minst i de värst drabbade regionerna i 

Asien, men sannolikt också på global nivå då Kina och Asien är tongivande för 

världshandeln. 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos för helåret 2020 utgår från att 

det inte blir någon vändning mot starkare världskonjunktur. Liksom tidigare antar 
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prognosen att global BNP-tillväxt i år blir den svagaste på 10 år. En bedömning är 

även att BNP i år ska stiga långsammare än förra året. Flertalet prognoser för 

USA, Japan och Storbritannien visar på det, liksom för våra grannländer Norge, 

Finland och Danmark. 

Sverige 

Både BNP och sysselsättning i Sverige faller under 2020 och arbetslösheten för-

väntas stiga även under 2021. En snabb återhämtning för BNP och arbetsmark-

naden antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023 

(BNP-gapet är då ännu negativt). Jämfört med de beräkningar som lågt till grund 

för 2020 års ekonomiska vårproposition räknar regeringen nu med en högre till-

växt för BNP och sysselsättning 2021. Detta bör dock till viss del förstås utifrån 

att nedgången i ekonomin under 2020 också blev större än vad som tidigare be-

räknades. 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvar-

talet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men 

nedgången tycks ändå ha varit större än vad som antogs i den skatteunderlagspro-

gnos som publicerades den 29 april. Liksom i deras tidigare prognoser räknar 

SKR med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. SKR behål-

ler därmed det scenario för samhällsekonomin som de utformade i våras, om en 

återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret 

antas dock bli svagare än det som tidigare förutsattes. 

Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 procent och att 

arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den beräknas 

ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen gör att hela summan 

av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har inträffat se-

dan 1990-talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, 

med 0,9 procent, vilket kan jämföras med 2009 under finanskrisen. Ökningen av 

skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en 

växande befolkning med ökade välfärdsbehov. 
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Kommuner och regioner 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd eko-

nomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demo-

grafiskt tryck där barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbets-

för ålder. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad 

konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommu-

nernas och regionernas skatteunderlag. Ingen kunde då förutspå den nu pågående 

pandemi, som fått stor påverkan på både verksamheter och de ekonomiska förut-

sättningarna. 

I likhet med Sveriges kommuner och regioner (SKR), har andra prognosinstitut 

och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på 

kommunernas och regionernas finansiering kommande år vilket gör att gapet mel-

lan intäkter och kostnader ökar. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, 

unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och 

att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårspe-

rioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den 

arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. 

Kommunernas och regionernas verksamheter har fått ställa om sitt sätt att leverera 

välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som 

under våren 2020. Det första halvåret har inneburit en tid med minskad produkt-

ion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Osäker-

heten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring 

smittspridning och vårdbehov, smittbegränsande åtgärder och ekonomisk–

politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa 

effekterna blir på samhällsekonomin. 

Det ekonomiska biståndet förväntas att öka till följd av att arbetslösheten stiger 

och många kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbets-

löshetsersättningen. SKR bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med 

mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare mellan 5 och 10 procent nästa 

år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent högre 2021 jämfört med 

2018. 

Av bilden framgår de ökningar som gjorts av statsbidragen sedan 2018, inklusive 

ökningen av generella medel för nära vård 2019 och 2020. Ovanför den blå linjen 

ligger alla de generella statsbidrag som har tillkommit under 2020. För 2021 byg-

ger beräkningarna på ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag, samt att 

kostnaderna ökar i takt med demografin. Då behöver antingen statsbidragen öka 

med ytterligare 8 miljarder kronor alternativt behöver kommuner och regioner 

vidta åtgärder i motsvarande omfattning, Till detta tillkommer den vård-, om-

sorgs- och socialtjänstskuld som byggts upp. 
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Den 21 september presenterade regeringen budgetproposition för 2021 

(2020/21:1) och höständringsbudget för 2020 (2020/21:2). Nedan sammanfattas 

några av satsningarna: 

 Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner 

och regioner för 2021 och med 5 miljarder kronor för 2022. Tillsammans 

med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning med 22,5 miljarder kronor 

för 2021 och med 17,5 miljarder kronor för 2022 jämfört med BP20. För 

2023 aviseras ingen ökning. 

 Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor för äldreomsorgen. 

 Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljarder, har avsatts för att ersätta 

kommuner och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården 

samt omsorgen 2020. 

 Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med 1,7 miljarder kronor. 

Identifiering och hantering av risker 

Borgholms kommun har under en längre tid haft en negativ befolkningsutveckl-

ing, med undantag för åren under flyktingkrisen. Samtidigt som antalet invånare 

minskar så ökar andelen över 80 år. Prognosen som sträcker sig till 2029 visar på 

fortsatt minskat invånarantal. Flyttnettot prognosticeras positivt men födelsenettot 

beräknas vara fortsatt negativt, dvs det dör fler än det föds. 

Hur kommunen kommer påverkas av följderna av covid -19 är fortfarande ovisst. 

Problem initialt kan vara att bemanna kritiska verksamheter inom vård och om-

sorg om viruset tar fäste i kommunen. De ekonomiska konsekvenserna av virusets 

framfart kommer först att märkas på nationell nivå men kommer troligen att på-

verka kommunernas ekonomi framöver. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det kommunala skatteun-

derlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat på grund av 

covid-19. Prognososäkerheten är uppenbarligen mycket hög i nuläget men allt 

talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, 

kommer att påverkas negativt av viruset. 
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SKR har i augusti 2020 landat i prognosindikation om 1,3 procent för skatteunder-

lagstillväxten 2021. Detta innebär en betydande nedrevidering (drygt en procen-

tenhet) jämfört med den prognos som SKR publicerade i februari. Då beräknades 

det kommunala skatteunderlaget i år bli 2,4 procent högre än 2019. Regeringens 

prognos i september 2020 är 2,2 procent inför 2021. 

Identifierad risk Beskrivning Obligatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning 

Risk för befolknings-
minskning kommande 
år. Minskade intäkter 
från skatter och 
statsbidrag. 

Kommunala koncer-
nen 

Borgholms kommun 
arbetar prioriterat 
med detaljplaner för 
att skapa möjlighet för 
människor i olika 
åldrar att bosätta sig i 
kommunen. Detta 
skapar nya arbetstill-
fällen och i många fall 
en förbättrad service 
till invånare. Under 
2020 kommer en 
enkät skickas ut till 
ägare av fritidshus för 
att få fler ”sommar-
ölänningar” att bo-
sätta sig i vår kom-
mun. 

Verksamhetsrisk    

Personal 
Bemanna kritiska 
verksamheter. 

Socialnämnd och 
utbildningsnämnd 

Borgholms kommun 
har bemanningspool 
och vikariepool samt 
arbetar med heltid 
som norm vilket leder 
till en viss överkapa-
citet som används där 
behov uppstår. 

Hantering av finansiella risker 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn anger ramar för hur finansverksam-

heten inom kommunen och dess bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet av-

ses likviditetsförvaltning och finansiering. Syftet är att fastställa målsättning och 

ramar för hur finansverksamheten ska organiseras, begränsning av de finansiella 

risker som förekommer samt rapportering och uppföljning. 

Per den 31 augusti 2020 uppgick den kommunala koncernens långfristiga skulder 

till 866 mkr, medan de finansiella tillgångarna uppgick till 16 mkr. Kommunens 

långfristiga skulder uppgick till 263 mkr per den 31 augusti 2020, medan kommu-

nens finansiella tillgångar per samma tidpunkt uppgick till 12 mkr. 

Finansnetto 

Budgeten för finansiella kostnader uppgår till 4,2 mkr. Den aktuella låneskulden 

är 255,4 mkr. Amorteringsplanen för budget 2021 och för planperioden 2021-

2023 är 3,9 mkr per år. 

Låneförfallostruktur 
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Intervall 
Kapitalbindning / 
Genomsnitt (år) Andel i procent 

Kapitalbindning / 
Bundet Belopp 

(mkr) 

0-1 År 0,18 65% 166,8 

1-2 År 1,44 15% 38,6 

2-3 År 2,48 10% 25,0 

3-4 År 0 0 0 

4-5 År 4,09 10% 25,0 

Total 0,98 100% 255,4 

Enligt tabellen ovan framgår det att den genomsnittliga räntebindningstiden för 

kommunens lån uppgår till 0,98 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år 

och därav den höga andelen 65 procent. 

Finanspolicyn förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent rör-

liga lån. I och med det låga ränteläget har kommunens finanspolicy reviderats för 

att möjliggöra större andel lån med rörlig ränta, för att senare kunna binda större 

andel om det finns indikationer på att räntan väntas stiga. 

Kommunen arbetar 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 2025. 

Kommuninvest i Sverige AB införde under 2012 en återbäringsmodell där över-

skott som upparbetats fördelas till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska 

förening som återbäring och ränta. Medlemmarna ska enligt modellen använda 

medlen till att öka kapitalet, vilket i sin tur förvärvar emitterade aktier i Kommu-

ninvest Sverige AB. Enligt Rådet för kommunal redovisning är den del av återbe-

talning och räntan, som ska användas för ökat kapital, inte att betrakta som finan-

siell intäkt i kommunen och får följaktligen ingen effekt på resultaträkningen. 

Borgensavgift för upptagna lån i Borgholm Energi AB uppgår till 3,3 mkr och 

borgensavgiften är satt till 0,6 procent. 

Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pens-

ioner och löpande pensionsutbetalningar. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner intjä-

nade före 1998 och uppgår i budget 2021, exklusive löneskatt, till 165,5 mkr. An-

svarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen. De intjänade pensionsmed-

len som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 15,5 mkr, exklu-

sive löneskatt i budget 2021. 

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

lade förmånsbestämda ålderspensionen (pensioner som utgår på inkomstbelopp 

över 7,5 gånger prisbasbelopp). De individuellt intjänade pensionerna redovisas 

som en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars 

året efter bokslutsåret. För detta är 15,9 mkr budgeterat. 
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Specifikation av pensionsskuld (mkr) 

Avsättning för pensioner Pro-
gnos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Ansvarsförbindelse  172,2   165,5   155,7   150,1   144,9  

Avsatt till pensioner  16,1   15,5   17,7   16,9   16,3  

Upplupna kostnader  16,6   15,9   16,2   16,6   17,0  

Löneskatt  49,7   47,8   46,0   44,6   43,2  

Totala förpliktelser  254,6   244,7   235,6   228,2   221,5  

      

Återlånade medel  254,6   244,7   235,6   228,2   221,5  

Skattesats 

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av kommu-

nens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har 

till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var 

man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom t.ex. barn- och äldreomsorg. Skat-

tesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande 

 Kommunalskatt 21,58 krona/skattekrona 

 Landstingsskatt 11,37 krona/skattekrona 

 Församlingsskatt 1,95 krona/skattekrona (icke medlemmar betalar en be-

gravningsavgift om 0,41 krona/skattekrona). 

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

En ny styrmodell för Borgholms kommun antogs 2018 (KF 2018-02-19 §47). 

Modellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet är 

att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänk-

bara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning sä-

kerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som an-

vänds, den verksamhet som bedrivs och de resultat som vill uppnås. 

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

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

modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar 

och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommu-

nens kärnvärden, välkomnande, utvecklande och tillsammans, genomsyrar verk-

samheterna. 

Styrmodellen beskriver också rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjäns-

tepersoner. Förtroendevaldas roll är att styra genom att sätta mål, göra priorite-

ringar, fördela resurser och följa upp. Tjänstepersoners roll är dels att förse politi-

kerna med relevanta underlag, dels att leda och genomföra verksamheten utifrån 

de fastställda målen, sina tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser. 

Den politiska nivån arbetar utifrån frågor om vad som ska uppnås och när i tiden. 

De förtroendevalda formulerar en långsiktig vision, mål och sätter ramarna för 

finansiering. Med specifika kompetenser och kunskaper har kommunens tjänste-

personer sedan ansvaret för hur verksamheten bedrivs och vem i tjänstepersons-
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organisationen som utför uppdrag. 

Ett gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är en framgångs-

faktor. En gemensam kultur och en god dialog bidrar till att få genomslag i beslut. 

Då skapas goda resultat för kommuninvånarna. 

Lagar och regler 

Flera Lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen 

reglerar kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver 

finns flera andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel 

socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och 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. 

Mandatfördelning 

I fullmäktige sitter 35 ledamöter och mandaten fördelas på partierna utefter valre-

sultatet. Val sker vart fjärde år i samband med riksdagsval. 

 

Kommunpolitikerna är uppdragsgivaren 

Det är de folkvalda politikerna i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De 

förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om 

reglementen, förordningar och policybeslut. De styr kommunen genom att ge 

uppdrag, sätta upp mål och tilldela resurser till de olika verksamheterna ur kom-

munens totala budget. 

Kommunanställda är verkställande 

Det är de anställda: tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken skö-

ter genomförandet av kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiska beslut 

följs och genomförs 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, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till 

uppdragsgivarna - politikerna. För att avlasta nämnderna och kommunstyrelsen i 

rutinärenden och detaljbeslut, delegerar politikerna i vissa fall beslutanderätt ner 
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till enskilda tjänstemän. Formerna för detta redovisas i respektive nämnds, samt 

kommunstyrelsens delegationsordning. 

Vision och målstyrning 

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." 

Kärnvärden: 

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 med-

borgare 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. En-

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

en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över. 

Budgetmodell 

Budgetmodellen som Borgholms kommun använder är framtagen av SKR och 

används just nu av 12 kommuner. Fler kommuner är på gång in i modellen under 

2020 och 2021. 

Modellen bygger på de intäkter som kommunen får in. Vad som blir det verkliga 

utfallet baseras på befolkningssiffran den 1:e november. Den befolkningsprognos 

som är lagd för budgetåret 2021 och planperioden är 10 855 invånare. Till vänster 

i bilden nedan visas den intäktsnivå som kommunen beräknas få. Av intäkterna 

avsätts ett resultat, i exemplet två procent av intäkterna. 

Resultatnivån tillsammans med avskrivningar ger nivån för den investeringsnivå 

som kommunen behöver för att kunna självfinansiera sina investeringar i den grad 

som det finansiella målet bestämmer. De finansiella målen om självfinansiering av 

investeringar och resultat om 2 procent av skatter och bidrag bedöms på två fyra-

årsperioder. Dels mandatperioden och dels planperioden. 

Tekniska ramar baseras på "prislappar" för de verksamheter där det finns prislap-

par att tillgå, d.v.s. äldreomsorg, grundskola och barnomsorg vilket motsvarar 

120



Förvaltning 

Kommunfullmäktige 

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

Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 

Borgholms Kommun  15 

 

ca 70 % av kommunens totala budget. Prislappar baseras på de intäkter en kom-

mun får för att bedriva en verksamhet av genomsnittlig kvalitet inklusive till-

lägg/avdrag för struktur. I Borgholms kommun finns ett tillägg för struktur. 

De tekniska ramarna är inklusive uppräkning för pris- och löneökning för åren 

2021-2024. Uppräkningen är enligt SKR:s rekommendationer för pris- och löne-

index (PKV). Utöver uppräkning finns en pott för prioriterade grupper och som 

hanteras som en prioritering och verklig löneökning fördelas ut till respektive för-

valtning efter genomförd lönerevision. 

De verksamheter som inte har någon prislapp utgår från föregående års budget. 

Exempel på verksamheter utan prislapp är gata/park, kulturskola, omsorg om 

funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg. 

Den tekniska ramen visar ramnivån utan politiska prioriteringar. Kommunen har 

även andra intäkter som medför ett utrymme för politiken att prioritera vilka 

nämnder/verksamheter som ska få ökad budgetram, utöver den tekniska ramen. 

Prioriteringsutrymmet blir då mellanskillnaden mellan det resultat som kommu-

nen behöver ha och de tekniska ramarna. Prioriteringarna är endast ett år i taget. 

Är det en flerårig satsning måste prioriteringen ske för varje år i planperioden. 

 

Principer för intern kontroll 

Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksam-

het bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete mot 

uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen 

skadas av oönskade händelser. 

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning 

och kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. Respektive nämnd har 

det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksam-

hetsområde. Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den in-

terna kontrollen vilken beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningsche-

fer eller motsvarade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 
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Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta 

rutiner finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska infor-

mera övriga anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot 

uppsatta mål med arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll. Att arbetet 

är integrerat i verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den interna 

styrningen och kontrollen ska fungera. 

Kommunens övergripande intern kontrollplan upprättas i samband med årsplan 

och rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska 

årligen upprätta en intern kontrollplan i samband med årsplan och verksamhets-

plan. Från januari till november utförs kontroller och åtgärder löpande. Mer in-

formation finns i "Reglemente för intern styrning och kontroll". 

 

Intern styrning och kontroll 
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Eliminera/Minimera Reducera Totalt: 8 

 

Eliminera/Minimera 

Reducera 
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 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik Allvarlig 

3 Trolig Kännbar 

2 Möjlig Lindrig 

1 Osannolik Försumbar 
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Område Process Risk Sannolik-
het 
+ Konsek
vens 

Vidare 
hante-
ring 

Granskning 

Ekonomi Inköp  Risken att 
leverantörer inte 
får betalt i tid och 
att verksamheten 
får betala 
dröjsmålsavgifter. 

3. Trolig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Kontroll av 
inköpsorganisat-
ion samt kostna-
der för förse-
ningsavgifter 

 Risk finns att 
enskild använ-
dare är ansvarig 
för hela kedjan 
genom abonne-
mangsmatchning 
i Proceedo. 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Direktåt-
gärd 

 Kontroll av 
vilka abonnemang 
som är aktiva i 
systemet. 

Upphandling  Risken att 
Borgholms kom-
mun begår av-
talsbrott gentemot 
leverantörer 

3. Trolig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontrollera 
avtalstroheten 

 Kontrollera 
inköpsnivåer på 
direktupphandling 

 Sjukfrånvaro-
analys 

 Risken att 
anställningsavtal 
inte lämnas in 
innan anställning 
påbörjas. 

3. Trolig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Granskning att 
det finns rutin för 
nyanställning 

Informations-
säkerhet 

GDPR  Risk att per-
sonuppgifter inte 
hanteras på rätt 
sätt 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontroll av att 
det inte skett 
personuppgiftsin-
cidenter. 

Sekretess  Risken att 
information sprids 
utanför organisat-
ionen 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontrolleras 
genom att ta fram 
listor på de som 
saknas sekre-
tessavtal och 
meddelar chefen i 
de fall det saknas 

Kommunikat-
ion 

Intern kom-
munikation 

 Risk att intern 
kommunikation 
inte fungerar på 
ett ändamålsen-
ligt sätt 

3. Trolig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 

Politiska beslut Barnkon-
ventionen 

 Risken att 
barnkonventionen 
inte efterlevs 

4. Sannolik 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Stickprovskon-
troller av beslut för 
att se om hänsyn 
tagits till barnkon-
ventionen. 

Investeringar 

Kommunfullmäktige beslutar investeringsram samt godkänner framtagna investe-

ringsprojekt för den kommande femårsperioden. Medel anslagna för investeringar 

får inte användas till driftkostnader. 

123



Förvaltning 

Kommunfullmäktige 

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

Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 

Borgholms Kommun  18 

 

En investering är ett inköp av 

- en anläggning som har en varaktighet över minst fem år 

- en inventarie som har en varaktighet över minst tre år. 

Beloppet som krävs för att det ska klassas som en investering är ett prisbasbelopp. 

Understiger köpet detta belopp kommer den vid bokslutet att belasta driften inom 

nämnden. Från och med 2014 görs komponentavskrivning på investeringar vilket 

innebär att investeringen delas upp i olika delar beroende på komponenternas 

olika livslängd. 

Taxor 

Nämndens taxor och avgifter ses över i samband med budgetarbetet. Taxor och 

avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Taxor för 2021 samt återfinns i doku-

mentet "Taxor 2021". 

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 

verksamheten ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin beslutas de finan-

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

Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergri-

pande strategiska mål som utgår från "Agenda 2030". Utifrån de strategiska målen 

beslutar respektive nämnd om indikatorer och aktiviteter. I boksluten kommer 

utvärdering av måluppfyllelsen för respektive mål att ske. 

Kommunfullmäktigemål 

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. 

Kommunfullmäktigemål kompletteras med indikatorer och aktiviteter. Respektive 

nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäk-

tige uppsatta mål. 

 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 

fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas 

av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimens-

ioner och människor i alla åldrar. 

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra männi-

skors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 

1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv 

vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för 

människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. 
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Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 

774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar 

är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 

en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – 

från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors 

lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhälls-

liv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör 

det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produk-

tiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, 

ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäk-

ringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften 

öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa 

nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. 

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv 

kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för 

alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa 

goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anstän-

diga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inklude-

rar hela samhället. 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har 
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inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår 

planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? 

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck ge-

nom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekono-

miska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som glo-

bala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. 

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändig-

het för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

Finansiella mål 

Finansiella nyckeltal 

Under 
man-

datpe-
riod 

Under 
plan-

period Målnivå 

Alla investeringar, exklusive strategiska 
och taxefinansierade, ska för perioden i 
genomsnitt vara självfinansierade. 

Resultat och avskrivningar ger 
ett utrymme för investeringar 
som är högre än investeringsvo-
lymen över mandatperiod och 
planperiod. 

Budgeterat resultat som andel av skat-
ter och bidrag ska för perioden i ge-
nomsnitt vara. 

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

Soliditeten inklusive pensionsåtagan-
den, ska öka 

Soliditeten ska årligen öka för att 
stärka kommunens ekonomi. 

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras 

Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansi-

era strategiska investeringar. Med strategiska investeringar avses investeringar 

som överstiger 30 mkr och har en genomsnittlig avskrivningstid på minst 25 år. 
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Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus 

resultat) samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras utfall 2019, på pro-

gnostiserat resultat 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2024. Åkerbosko-

lan och Byxelkroks hamn kategoriseras som strategiska investeringar och ingår 

därmed inte i bedömningen av målet. 

Utrymme för investeringar över mandatperioden är 195 mkr och den totala redo-

visade och planerade investeringsvolymen är 220 mkr. Målet prognosticeras där-

med som ej uppnått under perioden. Utrymmet för planperioden (2021-2024) är 

198 mkr och planerad investeringsnivå uppgår till 169 mkr vilket medför att målet 

uppnås under planperioden. 

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag 

Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till den prognos 

av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå 

linjen är resultat för 2019, prognos för 2020 samt budgeterat resultat inför 2021 

samt plan för 2022-2024. 

Målet uppnås under mandatperioden då resultatet är 2,3 procent under perioden 

2019-2022. Under perioden 2021-2024 är resultatet 2,2 procent vilket betyder att 

målet uppnås även under planperioden. 

 

Soliditeten ska öka 

Diagrammet visar att soliditeten inklusive pensionsförplikter ska öka (den gröna 

linjen). Den blå linjen är resultat för 2019, prognos för 2020 samt budgeterat re-

sultat inför 2021 samt plan för 2022-2024. 

Målet uppnås om soliditeten ökar under mandatperioden (2019-2022) samt om 

den ökar under planperioden (2021-2024). 
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Prioriteringar 

Nedan redovisas politiska prioriteringar inför budget 2021. 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunfullmäktige 150 150 150 150 

Utbildning nämnd 150 150 150 150 

 

De politiska arvodena har inte justerats på flera år utan har gått med underskott 

vilket prioriteras 2021-2024. 

Prioriteringar inom kommunstyrelsen: För att bibehålla kvaliteten i verksamheten 

prioriteras medel till gata och park. Räddningstjänsten har ökade kostnader för 

personal som går upp till heltidstjänster samt en ny förrådslokal. Kostnaden för att 

implementera Office 365 i alla förvaltningar prioriteras på kommunstyrelsen men 

kommer fördelas ut på respektive nämnd.  

De avskrivningskostnader som tillkommit på grund av nyinvestering hanteras 

också i prioriteringarna samt att satsning på sommarlovskort och vägbidrag forts-

ätter från föregående år. Införandet av ett beslutsstödsystem kommer att förenkla 

informationsflödet och ge bättre stöd för analyser i verksamheterna vilket priorite-

ras för perioden. Förvaltningen effektiviserar verksamheten genom att se över 

kopietaxan och arrende- och tomträttsavgifter. 

Samverkan mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun gällande mil-

jöverksamheten kommer även den att generera en effektivisering. Utdelning från 

Borgholm energi AB på de andelar som kommunen äger förväntas generera 

2,0 mkr under 2022-2044. 

Kostnaden för arvode har inte kompenserats efter beslut om en gemensam över-

förmyndarverksamhet som togs 2017. Därav prioriteras detta även inför 2021. 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 13 750 7 846 2 638 438 

Justering av kopietaxan -50 -50 -50 -50 

Kvalitetssäkring hamnar -50 -100 -150 -150 

Arrende- och tomträttasavgifter -50 -300 -650 -850 
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  2021 2022 2023 2024 

Samverkan med Mörbylånga inom miljö -250 -250 -250 -250 

Kalmarsunds gymnasieförbund -300 -704 -1 512 -1 512 

Office 365 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kommunarkivet 100 0 0 0 

Ölands kommunalförbund 2 300 2 300 2 300 2 300 

Underhåll cykelvägar 500 500 500 500 

Gata/park 4 500 4 500 4 500 4 500 

Beslutsstödssystem 500 400 400 400 

Avskrivningar 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sommarlovskort/Zon 350 350 350 350 

Vägbidrag 200 200 200 200 

Oförutsedda händelser 500 500 500 500 

Överförmyndare 500 500 500 500 

(Borgholms slott) 3 000    

Effektivisering/ökade intäkter -2 000 -2 000 -6 000 -8 000 

Utdelning BEAB  -2 000 -2 000 -2 000 

  

Prioritering för valnämnd utgår inför 2021: Eftersom inga val genomförs under 

2021 utgår finansiering för valnämnd. 

  2021 2022 2023 2024 

Valnämnd -350  -350 -348 

Arvode -350  -350 -348 

  

Prioriteringar för utbildningar inom miljö- och byggnadsnämnd: Finansiering för 

utbildning och fortbildning inom myndighetsutövning kopplad till miljö- och 

byggnadsnämnden, samt styrande lagar inom området har saknats prioriteras detta 

inför 2021. 

  2021 2022 2023 2024 

Miljö- och byggnadsnämnd 50 50 50 50 

Utbildning nämnd 50 50 50 50 

  

Prioriteringar socialnämnd: För att möta den ökade belastningen av hemtagning 

från Region Kalmar som sker genom Hemsjukhuset samt de ökade hjälpmedels-

kostnader detta innebär prioriteras två sjukskötersketjänster samt en ökad budget 

för inköp av hjälpmedel. Kostnaden för externa placeringar har under längre tid 

legat högre än budgeterad nivå vilket justeras i prioriteringarna. Daglig verksam-

het har ett ökat behov vilket justeras i prioriteringarna av en ökad personalbudget. 

För att kunna fasa in de ökade kostnaderna för IT inom förvaltningen prioriteras 

dessa för perioden. De effektiviseringar som förvaltningen själva genomför inne-

bär ökade intäkter i form av årlig justering av hyror för omsorgstagare inom sär-
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skilt boende. Införandet av schemaplaneringsverktyg inom boendestödet genererar 

en effektivare användning av personalresurserna, det samma gäller för gruppbo-

städerna där verksamheten fördelar sina personalresurser efter brukarnas behov. 

Arbetsmarknadsenheten minskar med 1,0 tjänst efter pensionsavgång vilket också 

innebär en effektivisering inom förvaltningen. 

Äldreomsorgen genomför både projektet rätt till heltid och Sveriges bästa äldre-

omsorg vilket innebär satsningar på ökad kvalitet och ökade resurser. Även medel 

för att ta bort delade turer prioriteras. 

  2021 2022 2023 2024 

Socialnämnden 15 304 12 804 12 104 10 404 

Ökade intäkter och effektivisering     

Årlig justering av hyror för omsorgsta-
gare inom särskilt boende med i genom-
snitt 200 kr/månad. 

-293 -293 -293 -293 

Stänga gruppbostad Ranstad när nytt 
LSS boende byggs i Borgholm. Beman-
ning. Kunna erbjuda boende daglig verk-
samhet i Borghom. 

 -550 -550 -550 

Minskar 1,0 tj handläggare på AME till 
följd av pensionsavgång 

-610 -610 -610 -610 

Renovering av lokal för återbruk (av-
skrivning) 

 250 250 250 

Schemaplanering inom boendestöd -230 -230 -230 -230 

Resursfördelning inom gruppbostäder -100 -100 -100 -100 

Framtida satsningar inom äldre-
omsorgen 

    

Heltid som norm 3 200 3 200 3 200 3 200 

Borttag av delade turer 4 000 4 000 4 000 4 000 

Demensteam 600 600 600 600 

Kompetensutveckling inom äldreomsorg 
och demens 

300 300 300 300 

Projekt Cuviva, digitalt verksamhetsstöd. 300 300 300 300 

Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr till 
hjälpmedel (prio från 2020) 

2 137 2 137 2 137 2 137 

Prioriterade satsningar inom social-
förvaltningen exkl ÄO 

    

Kostnad för externa placeringar (beräk-
nat på genomsnittet på 5 år) 

3 000 2 500 2 000 1 500 

Ökade IT-kostnader till följd av ny fördel-
ning ökar på soc och minskar på utb. 

1 200 1 000 800 600 

Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst 
för utökat behov. 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Hyra för nytt LSS-boende (gemensam-
hetsytor) 

 500 500 500 

Heltid som norm omsorgen 800 800 800 800 

Effektivisering  -2 000 -2 000 -3 000 
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Prioriteringar inom utbildningsnämnden: Tidigare prioriteringar har ingått i bud-

geterad ram för utbildningsnämnden och prioriteras även inför 2021. För att finan-

siera de antal små förskoleenheter som idag finns inom kommunen, kunna erbjuda 

barnomsorg på obekväm arbetstid samt öppen förskola görs prioriteringar. Totalt 

finns fem skolor F-5 år i kommunen, av dessa täcker den tekniska budgetramen 

tre, vilket gör att två skolor blir prioriteringar. Prioriteringen av kulturgarantin 

möjliggör att barn och elever får delta i olika kulturella sammanhang under sin 

skoltid i Borgholms kommun och utökningen av tjänst innebär att fler elever får 

möjlighet att delta i kulturskolans undervisning. Vidare prioritering görs av peda-

gogiska måltider, täckning för ökade kostnader för skolskjuts och interkommunal 

ersättning samt prioritering för att behålla struktur och kvalitet. 

Ny prioritering för 2021 är täckning för ökade driftskostnader som kommer upp-

stå då en resursenhet öppnas och ska vidareutvecklas. Digitalisering genom en till 

en dator från årskurs 4 prioriteras samt prioritering för att kunna minska kultur-

skoleavgifterna. Utbildningsnämnden får 2021 lägre kostnader för IT och har även 

en effektivisering på 2 mkr. 

 

  2021 2022 2023 2024 

Utbildningsnämnden 26 187 25 067 25 067 24 067 

Minskade kostnader för IT -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 

Skolskjuts (tilläggsbudget 2020) 1 542 1 542 1 542 1 542 

Interkommunal ersättning (tilläggsbudget 
2020) 

2 571 2 571 2 571 2 571 

Två skolor 14 001 14 001 14 001 14 001 

Två förskolor 4 924 4 924 4 924 4 924 

Uppstart av resursenhet - ökade drift-
kostnader 

250    

Behålla struktur och kvalitet 2 192 2 192 2 192 2 192 

Digitalisering 450 450 450 450 

Utökning tjänst kulturskolan 432 432 432 432 

Pedagogiska måltider 580 580 580 580 

Kulturgaranti 200 200 200 200 

Barnomsorg på OB 792 792 792 792 

Öppen förskola 420 420 420 420 

Minskade kulturskoleavgifter 130 260 260 260 

Effektivisering -1 000 -2 000 -2 000 -3 000 
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Ramförändringar 

Resultaträkning 

  Budget 
2020 

Teknisk 
ram 
2021 

Priori-
tering-

ar 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunfullmäktige 839 837 150 987 983 979 974 

Revision 732 724 0 724 721 717 713 

Överförmyndare 1 453 0 0 0 0 0 0 

Valnämnd 0 350 -350 0 350 0 0 

Kommunstyrelsen 166 430 155 110 13 750 168 860 163 997 162 037 162 644 

Miljö- och byggnads-
nämnd 

588 537 50 587 585 582 579 

Utbildningsnämnd 187 317 163 398 26 187 189 585 186 534 186 267 184 461 

Socialnämnd 310 881 316 465 15 304 331 769 347 710 363 076 376 074 

 666 787 637 421 55 091 692 512 700 880 713 658 725 445 

Likviditet 

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oföränd-

rad eller ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet 

är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

Att en kommun redovisar ett positivt resultat är inte sammankopplat till det likvi-

ditetsutrymme som kommunen har. Exempelvis bokas intäkter för bidrag upp i 

resultatet där intäkten uppstår för att den ska matcha kostnaden, men i praktiken 

kan det dröja innan pengarna betalas ut till kommunen. Ett annat exempel är att en 

hög investeringstakt påverkar likviditeten då kommunen betalar leverantörerna för 

utfört arbete i den period som arbetet utförs medan kostnaden fördelas på det antal 

år, vilket är korrekt för typen av investering. 

Nedan redovisas likviditetens utveckling baserat på den budget och årsprognos 

som presenteras i dokumentet. Under 2021-2022 är budgeterad investeringsnivå 

högre än kommande år, vilket medför att likviditeten minskar. I plan för 2023 och 

2024 stärks likviditeten på grund av lägre investeringsnivå. 
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Borgensåtagande 

Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 

486,0 mkr. 

Av den beviljade ramen använder Borgholm energi AB 484,8 mkr. Skillnad mel-

lan beviljad och nyttjad borgen är 1,4 mkr. 

Borgensåtagandet omfattar: 

• VA-utbyggnad 

• Industrifastigheter och bostäder 

• Avsaltningsverk Sandvik 

• Hälsocentral 

• Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft 

År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är 

medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande bor-

gensförbindelser. 

Kommunkoncern 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska delårsbokslut och bokslut innefatta 

en sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs 

genom annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kom-

munen samt de företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt infly-

tande över. Med denna definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi 

Elnät AB, Ölands Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som 

redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen för Borgholms kommun 

koncern. En sammanställd redovisning kommer att presenteras i delårsbokslutet 

per den sista augusti 2021 samt i årsbokslutet 2021. 

133



Förvaltning 

Kommunfullmäktige 

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

Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 

Borgholms Kommun  28 

 

Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande. 

 

2.6 Balanskrav 

God ekonomisk hushållning definieras i kommunallagen som att resultaträkning-

ens intäkter ska överstiga dess kostnader, det så kallade balanskravet. SKR anser 

att god ekonomisk hushållning är att ha ett resultat som är minst 2 procent av 

skatt- och bidragsintäkter. Borgholms kommun klarar kommunallagens krav på 

balans i ekonomin under perioden, då bokslut 2019, prognos 2020 och budget 

2021 samt plan 2022, blir i genomsnitt två procent under mandatperioden. Även 

under planperioden uppgår budgeterat resultat till två procent av skatter och bi-

drag. 

Avstämning mot balanskravet (mkr) 

  Bok-
slut 
2019 

Pro-
gnos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Årets resultat enligt resultaträk-
ningen 

-12,0 46,6 15,3 17,9 16,6 15,3 

Resultat av skatter och bidrag 
(%) 

-2 % 7 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

2.7 Väsentliga personalförhållanden 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt för framti-

den. Särskilt med tanke på att cirka 33 procent av kommunens medarbetare når 

pensionsåldern inom de närmaste tio åren. Med en allt starkare konkurrens om 

kompetensen är det viktigt för kommunen att både kunna behålla och rekrytera 

medarbetare. 

Borgholms kommun har en förhållandevis hög sjukfrånvaro. Även om en viss 

nedgång har skett de senaste åren är detta en viktig fråga att arbeta med. Insatser 

för att motverka sjukskrivning pågår och kommer att intensifieras. Genom ett 

samarbete med Sunt Arbetsliv ska hela kommunen och bolaget arbeta med så kal-

lade friskfaktorer för friskare arbetsplatser. Sunt Arbetsliv drivs av de fackliga 

organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt So-

bona. 

Ett aktivt arbete med friskvård pågår även bland annat genom hälsoprofiler och 

hälsoinspiratörer, stresskurser. 

I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare kommer fortsatta satsningar 

att ske på bland annat ledarutveckling, medarbetarskapsutveckling och arbetsmil-

jöarbete, så att hela organisationen genomsyras av en god personalpolitik. 

134



Förvaltning 

Kommunfullmäktige 

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

Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 

Borgholms Kommun  29 

 

2.8 Förväntad utveckling 

Nedan presenterar förvaltningscheferna förväntat utveckling utifrån tre frågeställ-

ningar: 

Vad ska Borgholms kommun fokusera på utifrån befolkningsutvecklingen de 

närmsta fem åren? Vad är viktigast för er verksamhet? 

Kommunen behöver prioritera strategiska markköp för framtida behov samtidigt 

som samhällsbyggnadsprocessen måste snabbas på för att möjliggöra såväl mil-

jöer för attraktivt boende som företagande i hela kommunen och i synnerhet de 

södra delarna. Detta för att bryta den negativa befolkningsprognosen med en 

minskad och allt äldre befolkning. Det behöver tas höjd för expansion i kommu-

nens översiktsplanarbete. 

Inom både äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta finns det ett fram-

tida behov för att matcha befolkningsutvecklingen, vilket innebär att reinvestera i 

befintliga lokaler och/eller ersätta dessa med nybyggnation. Det ger en ökad kvali-

tet inom kärnverksamheten med funktionella och ändamålsenliga lokaler samt att 

användningen av resurser i egenskap av personal kan samlas och samverka med 

bättre förutsättningar än små enheter fördelat på olika geografiska områden. 

Både inom förskola, barnomsorg och skola har antalet barn och elever minskat 

och prognoserna visar en fortsatt minskning. Detta betyder att Borgholms kom-

mun behöver anpassa sin verksamhet till ett lägre barn- och elevantal. Verksam-

heterna är lagstyrda utifrån skollagen bland annat gällande undervisningsämnen, 

rätt till barnomsorg, garanterad undervisningstid samt olika behörigheter och legi-

timation hos personal med mera. Utifrån den politiska prioriteringen att ha ett stort 

antal enheter i förhållande till antal barn och elever står nu utbildningsförvaltning-

en inför en utmaning i att kunna upprätthålla en verksamhet i enlighet med skollag 

samt med god kvalitet. 

Hur ser ni på Borgholms kvalitetsresultat inom kärnverksamheterna?  

Många av de undersökningar som görs visar att kommunen levererar bra välfärds-

tjänster och är en trygg attraktiv plats att bo och besöka. 

SCB:s medborgarenkät visar att kommunens verksamheter levererar bra service 

till våra medborgare men pekar också ut områden som kommunen bör överväga 

att satsa på för att öka nöjdheten och därmed kommunens attraktivitetskraft. Bland 

annat följande områden bör kommunen prioritera enligt undersökningen: bostäder, 

fritidsutbud, miljöarbete, gator/vägar, äldreomsorgen samt arbete med att förstärka 

kommunens förtroende och medborgarnas möjligheter att påverka. 

Vikten av kommunens resultat i förhållande till investeringsbehov? 

Kommunens investeringsbehov är stort och kommer vara så även framöver. Såväl 

för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga lokaler som för 

våra brukare som kommer ställa allt högre krav än tidigare generationer. Sats-

ningar behöver göras på våra vägar, gång- och cykelvägar och inte minst på fri-

tidsutbudet för att kunna stärka vår position som en attraktiv kommun för invånare 

och besökare. Därför är det av största vikt att skapa ett investeringsutrymme ge-

nom en sund ekonomi där verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt. Samtidigt 

så finns det en underhållsskuld och behov av nya investeringar i infrastruktur som 

kräver driftunderhåll. Detta kommer att kräva hårdare prioriteringar om vi inte 

lyckas öka intäktsbasen. 
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2.9 Att-satser 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t skattesatsen 2021 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor. 

a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2021. 

a t t anta Årsplan med budget 2021 samt plan för år 2022-2024. 

a t t anta föreslagen investeringsram för år 2021 och föreslagna projekt samt inve-

steringsplan för 2022-2024. 

a t t delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-

projekten. 

a t t delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 

och investeringsmedel från 2020 till år 2021. 

a t t ge kommunstyrelsen rätt att under år 2021 omsätta lån d v s låna upp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

a t t godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr under 

år 2021. 

a t t delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-

fullmäktige beslutade totala ramar. 

a t t borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2021. 

a t t nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp 

a t t överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till bud-

get för år 2021. 
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3 Kommunens räkenskaper 

3.1 Driftbudget 

  

  Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunfullmäktige 673 835 987 983 979 974 

Revision 732 732 724 721 717 713 

Överförmyndarnämnd 1 453 1 453     

Valnämnd 0 0 0 350 0 0 

Kommunstyrelse 167 723 164 613 168 860 163 997 162 037 162 644 

Miljö- och byggnadsnämnd 588 588 587 585 582 579 

Utbildningsnämnd 187 317 187 317 189 585 186 534 186 267 184 461 

Socialnämnd 310 881 311 879 331 769 347 710 363 076 376 074 

Totalt nämnder 663 306 667 417 692 512 700 880 713 658 725 445 

Justering för externredovisning 0 0 0 0 0 0 

Summa verksamhetens netto-
kostnader 

663 306 667 417 691 512 700 880 713 658 725 445 

Finans -683 196 -713 987 -720 569 -733 709 -747 413 -758 037 

Totalt -13 829 -46 570 -15 311 -17 932 -16 554 -15 264 

  

3.2 Resultatbudget 

  

  Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens intäkter 122 693 114 518 119 600 121 447 123 885 125 919 

Verksamhetens kostnader -771 974 -756 740 -790 758 -800 420 -815 915 -827 678 

Avskrivningar -24 060 -28 616 -30 449 -32 454 -33 679 -35 864 

Verksamhetens nettokostnader -673 341 -670 838 -701 607 -711 427 -725 709 -737 623 

Skatteintäkter 475 257 460 556 460 886 472 062 487 033 496 214 

Generella statsbidrag och utjämning 214 863 251 711 259 682 261 647 260 380 261 823 

Verksamhetens resultat 16 779 41 429 18 961 22 282 21 704 20 414 

Finansiella intäkter 1 850 10 301 1 850 1 850 1 850 1 850 

Finansiella kostnader -4 800 -5 160 -5 500 -6 200 -7 000 -7 000 

Resultat efter finansiella poster 13 829 46 570 15 311 17 932 16 554 15 264 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 

Periodens/Årets Resultat 13 829 46 570 15 311 17 932 16 554 15 264 
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3.3 Balansbudget 

  

  
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstill-
gångar 0 0 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 515 900 543 351 578 667 572 033 563 019 

Maskiner och inventarier 11 755 12 255 12 755 13 255 13 755 

Finansiella anläggningstill-
gångar 12 715 14 249 15 342 16 435 17 528 

Summa anläggningstill-
gångar 540 371 569 856 606 765 601 724 594 303 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd 0 0 0 0 0 

Fordringar 122 331 125 023 127 773 130 584 133 457 

Kassa och bank 31 800 20 469 -2 043 16 067 35 210 

Summa omsättningstill-
gångar 154 131 145 492 125 730 146 651 168 667 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 694 502 715 348 732 495 748 375 762 970 

      

EGET KAPITAL OCH SKUL-
DER      

      

Eget kapital      

Ingående eget kapital -250 745 -297 315 -312 626 -330 558 -347 112 

Periodens/årets resultat -46 570 -15 311 -17 932 -16 554 -15 264 

Summa eget kapital -297 315 -312 626 -330 558 -347 112 -362 376 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner -20 317 -19 973 -19 288 -22 010 -21 056 

Andra avsättningar 0 0 0 0 0 

Summa avsättningar -20 317 -19 973 -19 288 -22 010 -21 056 

      

Skulder      

Långfristiga skulder -263 262 -259 362 -255 462 -251 562 -247 662 

Kortfristiga skulder -113 608 -123 387 -127 187 -127 691 -131 876 
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Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Summa skulder -376 870 -382 749 -382 649 -379 253 -379 538 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -694 502 -715 348 -732 495 -748 375 -762 970 

      

      

Ansvarsförbindelser (tkr)      

Kommunala borgensåtaganden 484 800 477 700 470 600 463 500 456 400 

Pensionsförpliktelser före 
980101 inkl löneskatt 217 721 213 641 208 938 200 428 200 428 

      

      

Nyckeltal (tkr)      

Anläggningskapital 277 109 310 494 351 303 350 162 346 641 

Rörelsekapital 40 523 22 105 -1 457 18 960 36 791 

Soliditet % 43% 44% 45% 46% 47% 

Soliditet inkl ansvarsförbin-
delse % 11% 14% 17% 20% 21% 

Skuldsättningsgrad % 127% 122% 116% 109% 105% 

Kassalikviditet % 136% 118% 99% 115% 128% 

Likvida medel 31 800 20 469 -2 043 16 067 35 210 
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3.4 Kassaflödesanalys 

  

  
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

      

DEN LÖPANDE VERKSAM-
HETEN 

     

Årets resultat 46 570 15 311 17 932 16 554 15 264 

Justering för ej likviditetspåver-
kande poster 0 0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar av an-
läggningstillgång 28 616 30 449 32 454 33 679 35 864 

Försäljning 456 0 0 0 0 

Avsättning till pensioner 642 656 671 685 700 

Upplösning av bidrag till infra-
struktur -370 -378 -386 -395 -404 

Övriga likviditetspåverkande 
poster 2 2 2 2 2 

Minskning av avsättningar pga. 
Utbetalningar -82 -84 -86 -88 -89 

Ökning (-) / minskning (+) av 
periodiserade anslutningsavgif-
ter 0 0 0 0 0 

Ökning (-) / minskning (+) av 
bidrag till investeringar 0 0 0 0 0 

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

Ökning (-) / minskning (+) av 
fordringar -6 392 -2 691 -2 750 -2 811 -2 873 

Ökning (+) / minskning (-) av 
kortfristiga skulder -5 440 9 239 2 890 2 996 2 996 

Medel från den löpande verk-
samheten 64 002 52 504 50 726 50 623 51 461 

      

INVESTERINGSVERKSAM-
HETEN      

Förvärv av immateriella anlägg-
ningstillgångar 0 0 0 0 0 

Förvärv av materiella anlägg-
ningstillgångar -51 543 -58 400 -68 270 -27 545 -27 350 

Försäljning av materiella an-
läggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Förvärv av finansiella anlägg-
ningstillgångar -2 195 -1 534 -1 068 -1 068 -1 068 

Försäljning av finansiella an-
läggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 
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Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Medel från investeringsverk-
samheten -53 738 -59 934 -69 338 -28 613 -28 418 

      

FINANSIERINGSVERKSAM-
HETEN      

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 

Ökning av skulder för finansiell 
leasing -42 0 0 0 0 

Amortering av skuld 0 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Medel från finansieringsverk-
samheten -42 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

      

PERIODENS KASSAFLÖDE 10 222 -11 330 -22 512 18 110 19 143 

Likvida medel vid årets början 21 578 31 800 20 469 -2 043 16 067 

LIKVIDA MEDEL VID PERI-
ODENS SLUT 31 800 20 469 -2 043 16 067 35 210 
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3.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 58 400 tkr och är utfördelad på sex om-

råden; fastigheter ny, om- och tillbyggnad, fastigheter upprustning, hamnar, öv-

riga investeringar, infrastruktur och nämnder. 

Investeringsprojekt markerade med * avser strategiska investeringar som exklude-

ras från investeringar som ska självfinansieras. För Åkerboskolan finns ingen 

summa avsatt men finns med som ett investeringsprojekt. 

För att uppfylla det finansiella målet att kommunens investeringar ska självfinan-

sieras sänks investeringsnivån under åren 2024-2025. 

Inför 2021 är investeringsgränsen ett prisbasbelopp. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total-
summa 

Infrastruktur, skydd 12 361 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 33 361 

Asfaltering X X X X X X  

Gata/park X       

Gatubelysning X X X X X X  

Infrastruktur    X X X  

Lilla Triangeln X       

Knäppinge-Ormöga §229-
18 

X       

Toalettanläggning Södra 
Parken 

X       

Parkering  och station 
§100 

X       

Investering KS X       

Fritid- och kultur 8 142 6 950 3 750 2 050 2 950 2 900 26 742 

Fritidsanläggningar  X X X X X  

Lekplatser X X      

Tennishallen X       

Skatepark X       

Reinvestering X X X X X X  

Utbildningsnämnden verk-
samhetsinvesteringar 

X       

Pedagogisk verksamhet 7 898 17 025 9 775 5 200 4 200 2 400 46 498 

Rödhaken X       

Skogsbrynet X X      

Åkerboskolan*        

Reinvestering X X X X X X  

Utbildningsförvaltningen 
verksamhetsinvesteringar 

X X X X X X  

Vård omsorg 2 356 4 450 10 745 7 800 6 900 2 500 37 751 

Ekbacka Hus 6 plan 3  X X     

Reinvestering X X X X X X  
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total-
summa 

Socialförvaltningen verk-
samhetsinv 

X X      

Särskilt riktade insatser X       

Återbruk Ölandslego X       

Affärsverksamhet 19 577 24 125 39 950 6 725 2 500 2 500 95 377 

Bryggor   X     

Byxelkroks hamn* X X      

Hamnar - alla   X X X X  

Ekbacka Hus 1 plan 3 X       

Hyreshus Löttorp   X     

Sandvik - pirhuvud  X      

Sandvik - Servicehus  X      

Servicehus Byxelkrok   X     

Yttre Hamn Borgholm   X X    

Gemensamma verksam-
heter 

155 2 850 1 050 800 5 800 5 800 16 455 

Laddning Höken X       

IT Infrastruktur  X      

IT Server  X      

IT UPS  X      

IT VDI   X     

Fastigheter     X X  

Övriga investeringar   X X X X  

Kommunstyrelsen verk-
samhetsinvesteringar 

 X X X X X  

Totalsumma 53 488 58 400 68 270 27 575 27 350 21 100 256 183 
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1 Taxor 

De förändringar som har gjorts sinom kommunstyrelsens taxor är revidering av 

kopietaxan. De har även skett en justering av taxor avseende: 

- Tennisbanor 

- Kallbadhuset 

- Åkerbobadet 

- Hyra hallar för enskilda samt föreningar från annan kommun 

- Taxa industrimark/tomrättsavgäld 

- Småbåtshamnar, gästhamnar och husbilar 

- Sjöbodar 

Indexuppräkning av taxor avseende: 

- Grävtillstånd 

- Allmän platsmark 

De förändringar som har gjorts sinom socialnämndens taxor är: 

- Att höja kostnaden för hemtjänst från 426 kr till 433 kr per timme, vilket ingår i 

maxtaxan 

- Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som 

kostnaden för hemtjänsttimme 

- Att kostnaden för hembesök av sjuksköterska höjs från 100 kr till 120 kr per 

besök, vilket ingår i maxtaxan 

- Att avgiften för dagverksamhet höjs från 45 kr till 50 kr per gång 

- Att kostnaden för mat på dagverksamheterna sänks från 57 kr till 53 kr per 

portion, vilket regleras av kostpriset 

- Att kostnaden för mat i särskilt boende sänks från 135 kr till 127 kr per dag, 

vilket regleras av kostpriset 

Inom utbildningsnämnden har kulturskolans avgifter halverats enligt beslut i 

kommunfullmäktige.  

1.1 Kommunstyrelsen 

  

Taxan / avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Kopiering / utskrifter 

Svartvita A4, upp till nio sidor 2 kr 0 kr -2 kr -100% 

Svartvita A4, tio sidor  50 kr 50 kr 100% 

Svartvita A4/sida, efter tio sidor  2 kr 2 kr 100% 

Färgkopia A4/sida 4 kr 4 kr 0 kr 0% 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Svartvita A3/sida 4 kr 4 kr 0 kr 0% 

Färgkopia A3/sida 8 kr 8 kr 0 kr -0% 

Färgkopia A2/sida  75 kr 75 kr 100% 

Färgkopia A1/sida  75 kr 75 kr 100% 

Färgkopia A0/sida  75 kr 75 kr 100% 

Fotografi på fotopapper 10x15 cm/st  10 kr 10 kr 100% 

Fotografi på fotopapper A5/st  20 kr 20 kr 100% 

Fotografi på fotopapper A4/st  40 kr 40 kr 100% 

Fotografi på fotopapper A3/st  80 kr 80 kr 100% 

Handlingar på DVD-skiva  50 kr 50 kr 100% 

Handlingar på USB-minne  150 kr 150 kr 100% 

Om kommunanställd personal utför 
arbetet debiteras arbetstid/timme 

120 kr 125 kr 5 kr 4% 

Fakturering av avgiften 35 kr 35 kr 0 kr 0% 

Ljudbandupptagning, kr/påbörjad 
fjärdedels arbetstimma 

 125 kr 125 kr 100% 

Kopia av ljudbandsupptagning/st  125 kr 125 kr 100% 

Kopia av videobandsupptagning/st  600 kr 600 kr 100% 

Kartor och ritningar, svartvit A0/sida*  75 kr 75 kr 100% 

Kartor och ritningar, färg A0/sida*  80 kr 80 kr 100% 

Kartor och ritningar, svartvit A1/sida*  60 kr 60 kr 100% 

Kartor och ritningar, färg A1/sida*  65 kr 65 kr 100% 

Kartor och ritningar, svartvit A2/sida*  40 kr 40 kr 100% 

Kartor och ritningar, färg A2/sida*  45 kr 45 kr 100% 

Kartor och ritningar, svartvit A3/sida*  30 kr 30 kr 100% 

Kartor och ritningar, färg A3/sida*  35 kr 35 kr 100% 

Kartor och ritningar, svartvit A4/sida*  10 kr 10 kr 100% 

Kartor och ritningar, färg A4/sida*  15 kr 15 kr 100% 

* För plotterutskrifter gäller för 
streckoriginal ovanstående priser * 
(gånger) 2 och för ytoriginal 
ovanstående priser * (gånger) 5. 

    

Kopia från mikrofilm eller mikrofiche 
till papper/sida, A2 

 40 kr 40 kr 100% 

Kopia från mikrofilm eller mikrofiche 
till papper/sida, A3 

 30 kr 30 kr 100% 

Kopia från mikrofilm eller mikrofiche 
till papper/sida, A4 

 15 kr 15 kr 100% 

Avskrift ur betygskatalog  150 kr 150 kr 100% 

Övrig kopiering svartvit A3/sida  5 kr 5 kr 100% 

Övrig kopiering färg A3/sida  7 kr 7 kr 100% 

Övrig kopiering svartvit A4/sida  3 kr 3 kr 100% 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Övrig kopiering färg A4/sida  4 kr 4 kr 100% 

Ideella föreningar, kopia svartvit 
A3/sida 

 1,25 kr 1 kr 100% 

Ideella föreningar, kopia färg A3/sida  1,75 kr 2 kr 100% 

Ideella föreningar, kopia svartvit 
A4/sida 

 0,75 kr 1 kr 100% 

Ideella föreningar, kopia färg A4/sida  1,00 kr 1 kr 100% 

Fritidsverksamheten     

Konstgräsplan, hela planen, 
kr/timme 

    

Förening - barn & ungdom 60 kr 60 kr 0 kr 0% 

Förening - senior 300 kr 300 kr 0 kr 0% 

Företag utanför kommunen 600 kr 600 kr 0 kr 0% 

Konstgräsplan, halva planen. 
Måste delas med annat lag 

    

Förening - barn & ungdom 30 kr 30 kr 0 kr 0% 

Förening - senior 150 kr 150 kr 0 kr 0% 

Sporthallar Borgholm, Löttorp, 
Rälla 

    

Hela hallen - förening i 
kommunen/timme 

95 kr 95 kr 0 kr 0% 

Hela hallen - enskild, förening från 
annan kommun/timme 

190 kr 200 kr 10 kr 5% 

Halva hallen - förening 70 kr 70 kr 0 kr 0% 

Halva hallen - enskild kr/timme 100 kr 100 kr 0 kr 0% 

Speciella arrangemang 750 kr 750 kr 0 kr 0% 

Endast omklädningsrum kr/gång 70 kr 70 kr 0 kr 0% 

Daglägerverksamhet i sporthallar 
kr/dag 

1 000 kr 1 000 kr 0 kr 0% 

Övriga gymnastikhallar     

Hela hallen förening i 
kommunen/timme 

60 kr 60 kr 0 kr 0% 

Hela hallen – enskild, förening från 
annan kommun 

 100 100 kr 100% 

Endast omklädningsrum kr/gång 50 kr 50 kr 0 kr 0% 

Borgholms tennishall     

Tennisbana - förening i kommunen 
kr/timme 

80 kr 90 kr 10 kr 13% 

Tennisbana - enskild, förening från 
annan kommun/timme 

120 kr 150 kr 30 kr 25% 

Bordtennis kr/timme 50 kr 50 kr 0 kr 0% 

Gym 

300 kr/mån, 
1 200 
kr/halvår,  

2 000 kr/år 

300 kr/mån, 
1 200 
kr/halvår,  

2 000 kr/år 

0 kr 0% 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Speciella arrangemang kr/dag 1 000 kr 1 000 kr 0 kr 0% 

Tennisbanor utomhus Borgholm     

Tennisbana - förening i kommunen 
kr/timme 

80 kr 90 kr 10 kr 13% 

Tennisbana - enskild, förening från 
annan kommun kr/timme 

120 kr 150 kr 0 kr 25% 

Kallbadhuset     

Årskort 500 kr 650 kr 150 kr 30% 

Familjekort*  1 100 kr 1 100 kr 100% 

Dagbiljett vuxen 25 kr 25 kr 0 kr 0% 

Dagbiljett barn upp till 15 år 10 kr 20 kr 10 kr 100% 

Hyra av bastuavdelning - 2 h  150 kr 150 kr 100% 

Hyra av bastuavdelning - 3 h  200 kr 200 kr 100% 

*För två namngivna på samma 
adress 

    

Åkerbobadet     

September-maj     

Vuxna 35 kr 45 kr 10 kr 33% 

Barn, pensionärer 30 kr 40 kr 10 kr 40% 

Rabattkort 10 bad vuxen 250 kr 250 kr 0 kr 0% 

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer 200 kr 200 kr 0 kr 0% 

Juni - augusti     

Vuxna 40 kr 50 kr 10 kr 29% 

Barn, pensionärer 30 kr 40 kr 10 kr 40% 

Rabattkort 10 bad vuxen 300 kr 300 kr 0 kr 0% 

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer 200 kr 200 kr 0 kr 0% 

Bassängen/timme* 200 kr 200 kr 0 kr 0% 

*Endast för föreningar med ansvarig 
ledare 

    

Samlingslokaler     

Förening inom kommunen, gratis 
entré 

    

Stora salen 150 kr 150 kr 0 kr 0% 

Lilla salen 100 kr 100 kr 0 kr 0% 

Köket 75 kr 75 kr 0 kr 0% 

Hela lokalen 275 kr 275 kr 0 kr 0% 

Övriga - entrébelagd tillställning     

Stora salen 600 kr 600 kr 0 kr 0% 

Lilla salen 425 kr 425 kr 0 kr 0% 

Köket 325 kr 325 kr 0 kr 0% 

Hela lokalen 1 000 kr 1 000 kr 0 kr 0% 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

     

Borgerlig vigsel     

Administrationskostnad 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Lotteritillstånd     

Lotteriregistrering, 5 år 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Inträde Borgholms slott     

Vuxna 100 kr 100 kr 5 kr 5% 

Ungdomar 12-17 år 60 kr 60 kr 0 kr 0% 

Barn under 12 år 
Gratis i 
vuxens 
sällskap 

Gratis i 
vuxens 
sällskap 

  

Grupp* vuxna kr/person 80 kr 80 kr 0 kr 0% 

Grupp öländska skolbarn 
Gratis i 
pedagogs 
sällskap 

Gratis i 
pedagogs 
sällskap 

  

Grupp skolbarn i pedagogs sällskap 
kr/person 

25 kr 25 kr 0 kr 0% 

*Med grupp avses alltid fler än 15 
personer 

    

Visningar Borgholms slott     

Barnvisning kr/visning + entré 300 kr 300 kr 0 kr 0% 

Vuxenvisning + entré 400 kr 400 kr 0 kr 0% 

Kvälls/helgvisning + entré 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Gästabud 

Delegeras 
till 
verksamhet
sansvarig 

Delegeras 
till 
verksamhet
sansvarig 

  

Arrangemang 

Delegeras 
till 
verksamhet
sansvarig 

Delegeras 
till 
verksamhet
sansvarig 

  

Samarrangemang 

Delegeras 
till 
verksamhet
sansvarig 

Delegeras 
till 
verksamhet
sansvarig 

  

Uthyrning av mobil scen, 
Borgholms slott* 

    

Föreningar i Borgholms kommun 
(per tillfälle/dygn)* 

6 000 kr 6 000 kr 0 kr 0% 

Föreningar från närliggande 
kommuner (per tillfälle/dygn) 

8 000 kr 8 000 kr 0 kr 0% 

Övriga (per tillfälle/dygn) 13 000 kr 13 000 kr 0 kr 0% 

*Samtliga kostnader är inkl. moms. 
Kostnad för transport och 
uppsättning tillkommer. 

    

     

Grävtillstånd     
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Taxan / avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Grävtillstånd 1 600 kr 2 000 kr 400 kr 25% 

Förlängning av grävtillstånd 400 kr 408 kr 8 kr 2% 

Avslag av grävtillstånd 400 kr 408 kr 8 kr 2% 

Vite vid underlåtelse att följa godkänt 
grävtillstånd 

5 000 kr 5 100 kr 100 kr 2% 

Vite vid avsaknad av godkänd 
tidsförlängning av grävtillstånd/vecka 

5 000 kr 5 100 kr 100 kr 2% 

Överlåtelse arrenden     

Administrativ avgift 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Transporttillstånd     

Ansökan inkommen senast tre dagar 
innan 

500 kr 510 kr 10 kr 2% 

Ansökan inkommen senast en dagar 
innan 

1 000 kr 1 020 kr 20 kr 2% 

Taxa industrimark / 
tomträttsavgäld 

    

Marknadsmässiga priser enligt 
värdering av mäklare i samråd med 
kommunen, dock lägst: 

    

Borgholm, Köpingsvik och Rälla 
kr/kvm 

60 kr 300 kr 240 kr 400% 

Övriga områden kr/kvm 40 kr 200 kr 160 kr 400% 

Tomträttsavgäld kr/kvm 10 kr 100 kr 90 kr 900% 

Taxa bostadsmark, 
kommunstyrelsen får i uppdrag att 
tillsammans med utsedd mäklare 
göra en objektrelaterad bedömning 
av försäljningspriset för respektive 
tomtobjekt. 

    

  

  

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

TAXA HAMN+A134 

Fartygslängd: Med fartygslängd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt mätbrev, den i 
mätbrevet redovisade längden och i annat fall fartygets största längd (längd över allt). Påbörjad 
längdmeter räknas som hel. Hamnavgift fartyg: Hamnavgift för fartyg prövas i varje enskilt fall av 
Borgholms kommun. Högsäsong: Påskveckan t.o.m. Skördefest. Hamn A-läge: Borgholm, 
Byxelkrok, Böda, Kårehamn och Sandvik hamn.Hamn B-läge: Övriga hamnar i Borgholms 
kommun. Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. 
Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller 
gatuservering överskrivande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska 
åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse (ex. 
2 000 = 4 000 = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.Andra 
aktuella taxor: För parkeringsavgift för husbilar hänvisas till taxa för husbilar. För nyttjande av 
hamnområde i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive uppställning av 
renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande hänvisas till Borgholms kommun 
taxa för allmän plats. 

Småbåtshamnar 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Årsavgift i kr 
inklusive moms 

    

Båtbredd <1,8 m 1 535 1 700 165 11% 

Båtbredd 1,8-2,3 m 2 400 2 600 200 8% 

Båtbredd >2,3 m 3 270 3 500 230 7% 

Kajplats långsida, 
upp till 5 m* 

 2 500 2 500 100% 

* Över 5 m, 200 kr 
tillägg / meter 

    

Gästhamnar 

Avgift avser kr/dygn inklusive moms 

Båt som löser hamnavgift i samma gästhamn 6 dygn i följd ligger det 7:e dygnet kostnadsfritt. 

Borgholm Byxelkrok & Sandvik 

v. 25-32 205 210 5 2% 

Övrig tid 145 160 15 10% 

Övriga gästhamnar 

v. 25-32 155 170 15 10% 

Övrig tid 115 140 25 22% 

Tillägg båtar >50 fot 

Samtlig tid 105 110 5 5% 

Husbilar i samtliga gästhamnar. 

Parkeringsavgift i 
kr/dygn inklusive 
moms 

    

Andra aktuella taxor: För nyttjande av hamnområde i annan avsikt än i enlighet med nedanstående 
taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats. 

v. 25-32 195 210 15 8% 

Övrig tid 155 160 5 3% 

Tillägg el-plats, båtar och husbilar 

Samtlig tid 45 50 5 11% 

Landad fisk 

Avgift i kr/ton exklusive moms 

Laxfisk 165 168 3 2% 

Ål 130 133 3 2% 

Sill 20 20 0 2% 

Övrig fisk, färsk eller 
fryst 

30 31 1 2% 

Toalett 

Avgift i kr/besök 

Toalett Borgholm  10 10 100% 

Slip och ramp 

Avgift i kr/gång (kr/dygn sliphyra) exklusive moms 
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avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Sliptagning/rampning 
båtlängd <10m 

830 900 70 8% 

Sliptagning/rampning 
båtlängd 10-15 m 

1 150 1 200 50 4% 

Sliptagning/rampning 
båtlängd >15 m 

1 770 1 900 130 7% 

Sliphyra 205 210 5 2% 

Ramptaxa samtliga 
hamnar 

65 65 0 0% 

Ramptaxa årskort 
samtliga hamnar 

515 525 10 2% 

Fiskefartyg 

Avgift i kr exklusive moms 

Årsavgift 
fartygslängd <5 m* 

1 025 1 100 75 7% 

Tillägg/m 
fartygslängd >5 m* 

260 265 5 2% 

Ankomstavgift** 225 230 5 2% 

Dygnsavgift 
fartygslängd <10m** 

135 140 5 4% 

Dygnasavgift 
fartygslängd 10-
15m** 

165 170 5 3% 

Dygnsavgift 
fartygslängd >15m** 

205 210 5 2% 

Anslutning till 
eluttag*** 

80 85 5 6% 

*För fiskefartyg, som innehåller giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn inom Borgholms
kommun**För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn utom Borgholms
kommun utgår ankomstavgift. Om fartygets uppehåll i hamn överstiger 24 timmar utgår även
dygnsavgift.***Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt
kommunens kostnad per KWh inklusive samtliga skatter och avgifter.

Gatuservering i hamn 

Avgift avser kr/m2 

Hamn A-läge 

Högsäsong 225 230 5 2% 

Övrig tid 55 56 1 2% 

Hamn B-läge 

Högsäsong 155 158 3 2% 

Övrig tid 55 56 1 2% 

Minsta avgift för 1 m2. Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utförs 
och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till 
Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. 
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande servering. 

Allmän platsmark i hamn 

Avgift avser kr/m2 

Hamn A-läge 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Högsäsong 310 316 6 2% 

Övrig tid 55 56 1 2% 

Dagtaxa 55 56 1 2% 

Hamn B-läge 

Högsäsong 155 158 3 2% 

Övrig tid 55 56 1 2% 

Dagtaxa 55 56 1 2% 

Minsta avgift för 1 m2. Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För 
näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller 
varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där 
verksamheten bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning 
utförs och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan 
till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. 
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs. 

TAXA ALLMÄN PLATS 

Gågatuperioden: Perioden när Storgatan är avstängd för biltrafik. Normalt från mitten av april t.o.m. 
slutet av september. A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra 
och Södra Långgatan i Borgholm. B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive 
hamnar. Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. 
Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller 
gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska 
åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse (ex 
2 000 kr = 4 000 kr = 8 000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in. Vid ej 
tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholms kommun delegeras att fastställa avgiftens storlek 
då nedanstående taxa ej är tillämplig. 

Gatuservering 

Avgift avser kr/m2 

A-läge 

Gågatuperioden 460 469 9 2% 

Övrig tid 55 56 1 2% 

B-läge 

Gågatuperioden 225 230 5 2% 

Övrig tid 55 56 1 2% 

Minsta avgift för 1 m2. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning 
utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan 
till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. 
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs. 

Allmän platsmark 

Avgift avser kr/m2 

A-läge     

Gågatuperioden 820 836 16 2% 

Övrig tid 205 209 4 2% 

Dagtaxa 55 56 1 2% 

B-läge 

Gågatuperioden 460 469 9 2% 

Övrig tid 105 107 2 2% 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Dagtaxa 55 56 1 2% 

Minsta avgift för 1 m2. Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. 
Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift 
uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed 
fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd 
beviljad yta. All återställning utförs och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av 
platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för 
återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs. 

Torg- och marknadstaxa 

Avgift i kr 

Dagavgift* 

Gågatuperioden 410 418 8 2% 

Övrig tid 205 209 4 2% 

Årsavgift inkl ex 
glasskiosk, food 
truck* 

8 980 9 160 180 2% 

Årsavgift 
tillkommande yta** 

2 555 2 606 51 2% 

Veckoavgift för 
lottkiosk*** 

770 785 15 2% 

Veckoavgift för 
torgstånd*** 

0 0 0 0% 

Elanslutning 
torgplats**** 

80 82 2 2% 

Elanslutning 
marknadsplats**** 

115 117 2 2% 

VA-anslutning 
torgplats 

1 535 1 566 31 2% 

El lottkiosk eller 
liknande***, ***** 

565 576 11 2% 

Årsavgift el 4 290 4 376 86 2% 

*Avser torg/ -marknadsplats om 3x3 m**Avgift per tillkommande m2 utöver 9m2***Avser inte ideella 
föreningar. Tillkommer kostnad för transport och montering.****Avgift per dag*****Avgift per tillfälle 
Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i 
gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtligt tillstånd som 
krävs. 

Allmän platsmark - övrigt 

Övrigt För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående 
taxa, så som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande 
debiteras avgift enligt nedan. 

Dagavgift 25 26 1 2% 

Veckoavgift 65 66 1 2% 

Månadsavgift 185 189 4 2% 

Max debiterad yta uppgår till 100 m2. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta 
(alternativt efter uppmätning av i anspråktagen yta. All återställning utföres och bekostas av 
nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. 
Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för 
samtliga tillstånd som krävs. 

TAXA MARK & MASKIN 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Borgholms kommun avger offert på arbeten / beställningar av större omfattning av samma 
beställare. Andra aktuella taxor: För nyttjande av allmän plats i annan avsikt än i enlighet med 
nedanstående taxa inklusive uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller 
liknande hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän plats. 

Personal 

Avgift avser kr/timme 
exklusive moms 

    

Maskinförare 360 367 7 2% 

Yrkesarbetare 360 367 7 2% 

Tillkommande övertidsersättning 

Vardagar 16:00-
17:00 

170 173 3 2% 

Fredag 16:00 -
 Måndag 07:00, 
helgdagar 

340 347 7 2% 

Personaltransport* 35 36 1 2% 

*Tillkommer 3 kr/km 

Maskiner 

Avgift avser kr/timme 
exklusive moms 

    

Borgholms kommun avger offert på arbeten. 

Traktor 215 219 4 2% 

Traktor + vagn 320 326 6 2% 

Traktor + sopmaskin 515 525 10 2% 

Traktor + slaghack 340 347 7 2% 

Traktor + spoltunna 515 525 10 2% 

Traktor 
+ snöröjningsblad 

320 326 6 2% 

Minitraktor 175 179 4 2% 

Minitraktor + vagn 215 219 4 2% 

Minitraktor + lövsug 260 265 5 2% 

Hjullastare 300 306 6 2% 

Hjullastare 
+ slaghack på bom 

380 388 8 2% 

Hjullastare + sopvals 360 367 7 2% 

Hjullastare 
+ snöröjningsblad 

360 367 7 2% 

Hjullastare 
+ ogräsborste 

370 377 7 2% 

Gräsklippare park 205 209 4 2% 

Motorgräsklippare 
trädgård 

55 56 1 2% 

Kranbil 515 525 10 2% 

Minsta avgift för 1 timme. På ovanstående priser tillkommer avgift för förare. All återställning utföres 
och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Borgholms kommun. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs. 

Arrenden sjöbodar 

Avgift avser årsavgift     

Havsknuten 
verksamhet 

1 000 1 000 0 0% 

Övrig verksamhet 5 000 5 000 0 0% 

Handel och övrig 
kommersiell 
verksamhet 

8 000 8 000 0 0% 

  

1.2 Socialnämnden 

OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som 
Socialstyrelsen föreslår gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i 
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. 

Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som 

är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas 
som inkomst. Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas 
därefter till hälften på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av 
makarna bor på särskilt boende. För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för 
gifta makar om inte särskilda skäl föreligger. 

Minimibelopp Minimibeloppet för 2021 är för ensamstående --- kr och för makar sammanboende --

- kr / person. Detta ska täcka normalkostnader för följande poster: Livsmedel, kläder, skor, hygien, 
dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, 
förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av 
särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara regelbundet. Exempel 
på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrande matkostnader, underhållskostnader för barn, 
samt kostnader för god man. Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en 
utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård 
och omsorg, socialt stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, eller ingår i 
avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för 
möbler och förbrukningsartiklar samt TV-avgift. Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr 
då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel, TV-avgift samt förbrukningsvaror. 

Bostadskostnad Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd 

bostad man stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för 
bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans 
schablon per m2.Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:- 
bostadstillägg för pensionärer (BTP)- särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) 

Förbehållsbeloppet Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska 

bostadskostnaden. Förbehållsbeloppet ska räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som 
ej inryms i kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet. 

Högkostnadsskydd Högkostnadsskydd för 2021 är --- kr. Syftet med 

högkostnadsskyddet/maxtaxan är att säkerställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. 
I högkostnadsskyddet/maxtaxan ingår följande poster: Hemtjänst, larm, besökskostnad för 
dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt personlig omsorg under korttidsboende och i 
särskilt boende. 

Hemtjänst Avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut av hemtjänsttimme. Den högsta 

möjliga avgiften begränsas av högkostnadsskyddet som beskrivs ovan. Hemtjänst debiteras 
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månatligen. Endast vid varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften 
efterföljande månad. 

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Larm 

Installation 700 kr 700 kr 0 kr 0% 

Månadskostnad 260 kr 260 kr 0 kr 0% 

Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel 

Rollator 
dubbelförskrivning 

500kr 500 kr 0 kr 0 kr 

Tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder 
får patienten köpa en ny. 

Korg 300kr 300 kr 0 kr 0% 

Bricka 300kr 300 kr 0 kr 0% 

Eldriven rullstol för 
utomhusbruk 

100 kr / månad 100 kr / månad 0 kr 0% 

Tyngdtäcke 
(personer över 18 
år i eget boende) 

500kr 500 kr 0 kr 0% 

Dagverksamhet (Klockargården) 

Dagverksamhet* 45 kr / dag 50 kr 5 kr 11% 

Matavgift 57 kr / dag 53 kr / dag -4 kr -7% 

*Ingår i högkostnadsskyddet 

Korttidsboende (enligt socialtjänstlagen) 

Personlig omsorg* 80 kr / dag 80 kr 0 kr 0% 

Mat 135 kr / dag 127 kr / dag -8 kr -6% 

*Ingår i högkostnadsskyddet 

Särskilt boende 

Hyra     

Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella 
boendet. Bostadsbidrag kan sökas. Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen är --- kr för år 2021. 

Hemtjänst, se taxa 
för hemtjänst. 

    

Mat 135 kr / dag 127 kr / dag -8 kr -6% 

Sänglinne 260 kr / månad 260 kr / månad 0 kr 0% 

Den boende kan välja att ha eget sänglinne och handdukar och själv ombesörja tvätten. 

     

Sjukhusvistelse 

Avdrag görs som 
motsvarar 
kostnaden från 
sjukhuset 

Avdrag görs som 
motsvarar 
kostnaden från 
sjukhuset 

  

Vistelse hos annan 
utförare 

Vid placering 
hos annan 
utförare än 
kommunen 
debiteras en 
egenavgift för 

Vid placering 
hos annan 
utförare än 
kommunen 
debiteras en 
egenavgift för 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

mat, hyra och 
omsorg, där 
avgiften för 
omsorg ingår i 
maxtaxan. 

mat, hyra och 
omsorg, där 
avgiften för 
omsorg ingår i 
maxtaxan. 

Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 2021. 

Egenavgift inom socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen - extern placering 

Mat 
90 kr / dygn, 2 

700 kr / månad 
90 kr / dygn, 2 

700 kr / månad 
0 kr 0% 

Omsorgsavgift 

Kommunal hemsjukvård 

Hembesök av 
sjuksköterska* 

100 kr/besök 120kr 20 kr 20% 

Beviljad 
hemsjukvård* 

Enligt  
hemtjänst-timme 

Enligt  
hemtjänst-timme 

Avgift för 
hjälpmedel* 

300 kr 300 kr 0 kr 0% 

Hemrehabilitering* 
Enligt  
hemtjänst-timme 

Enligt  
hemtjänst-timme 

Hämtning av 
hjälpmedel 

500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Intyg för 
bostadsanpassning 

300 kr 300 kr 0 kr 0% 

*Ingår i maxtaxan

Måltider i samband med korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn och 
ungdom 

De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets 
referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel följs. Meddelandeblad 2021, 
Socialstyrelsen. 

Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse 

0-14 år 200 kr / dygn 200 kr / dygn 0 kr 0% 

15- år 240 kr / dygn 240 kr / dygn 0 kr 0% 

För resor inom SoL och LSS 

Resa ensam 1,80 kr/km 1,80 kr/km 0 kr 0% 

Resa samåkning 240 kr/dygn 240 kr/dygn 0 kr 0% 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Middag 40 kr 40 kr 0 kr 0% 

Mellanmål 20 kr 20 kr 0 kr 0% 

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. För barn och ungdomar 
under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån 
föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per 
månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. 
Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen, beräknas på 
samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt 
lagen (1996:1030) om underhållsstöd. 

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna. När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt 
föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola. 

1.3 Utbildningsnämnden 

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Barnomsorg 1-5 Maxbelopp/månad. Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa 

Barn 1 
3 % av 

inkomsten 
3 % av 

inkomsten 
0 kr 0% 

Barn 2 
2 % av 

inkomsten 
2 % av 

inkomsten 
0 kr 0% 

Barn 3 
1 % av 

inkomsten 
1 % av 

inkomsten 
0 kr 0% 

Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift 0 kr 0% 

Skolbarnomsorg 6-12 Maxbelopp/månad. Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa 

Barn 1 
2 % av 

inkomsten 
2 % av 

inkomsten 
0 kr 0% 

Barn 2 
1 % av 

inkomsten 
1 % av 

inkomsten 
0 kr 0% 

Barn 3 
1 % av 

inkomsten 
1 % av 

inkomsten 
0 kr 0% 

Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift 0 kr 0% 

Kulturskolans avgifter 

Gruppspel 400 kr/termin 200 kr/termin -200 kr -50%

Enskild undervisning 

Barn 1 650 kr/termin 325 kr/termin -325 kr -50%

Barn 2 400 kr/termin 200 kr/termin -200 kr -50%

Barn 3 eller fler 
200 kr/termin 

och barn 
100 kr/termin -100 kr -50%

Hyror 

Lektionssalar 135 kr dag/kväll 135 kr dag/kväll 0 kr 0% 

Hemkunskapslokaler 220 kr dag/kväll 220 kr dag/kväll 0 kr 0% 

Träslöjdssalar 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll 0 kr 0% 

Textilslöjdssalar 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll 0 kr 0% 

Matsalar 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll 0 kr 0% 

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice 

Påminnelseavgift för 
försenade böcker* 

30 kr / 
påminnelse 

30 
kr/påminnelse 

0 kr 0% 

*Tas inte ut av barn och ungdomar mellan 6 och 18 år

Ersättning för förstörda / förkomna medier 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Vuxenböcker 250 kr 250 kr 0 kr 0% 

Barnböcker 150 kr 150 kr 0 kr 0% 

Tidskrifter 50 kr 50 kr 0 kr 0% 

CD-skiva 160 kr 160 kr 0 kr 0% 

Film & musik på 
DVD, TV-spel, CD-
romspel 

Inköpspris Inköpspris 0 kr 0% 

Gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat belopp som fastställs 
av biblioteket 

Kopiering/utskrifter 

A4 (svartvit) 2 kr 2 kr 0 kr 0% 

A3 (svartvit 4 kr 4 kr 0 kr 0% 

A4 (färg) 4 kr 4 kr 0 kr 0% 

A3 (färg) 8 kr 8 kr 0 kr 0% 

Fax 

Inom Sverige 5 kr/sida 5 kr/sida 0 kr 0% 

Utomlands 10 kr/sida 10 kr/sida 0 kr 0% 

Mottagande av fax 5 kr 5 kr 0 kr 0% 

Borgholms kommuns bildarkiv 

Biblioteket levererar endast i digitalt format på ett USB-minne. Endast bilder för enskilt bruk. För 
bilder för publicering och offentlig visning lämnas offert. 

Startavgift för en bild 
inklusive USB-minne 

80 kr 80 kr 0 kr 0% 

Avgift för följande 
bilder 

20 kr 20 kr 0 kr 0% 

  

1.4 Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens taxor 2021 baseras på beslut av regeringen samt 

enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) vilka presenteras under hösten 

2020. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 

1.5 VA-avgifter 

Taxor för VA-avgifter 2021 beslutas av Borgholm energi ABs styrelse under 

hösten. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i 

november. 

1.6 Avfallstaxa 

Taxor för avfall 2021 beslutas av Borgholm energi ABs styrelse under hösten. 

Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 
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Från: Nils Erik Martin Arvidsson 
Skickat: den 30 september 2020 11:26
Till: Linda Kjellin
Ämne: SD Budgetförslag

Hejsan Linda :)
 Här kommer vårt budgetförslag 2021 med ändringar 

1 Utbildningsnämnden + 4 milj kr enligt nämdens äskanden till budgetberedningen för full
finansiering av nämdens prioriteringar.

2 Socilnämden + 300 000 kr för införande av gratis trygghetslarm

3 Investeringsbudget 2021  + 300 000 kr till Stadshuset för att möjliggöra utnytjande under
övrig ej kontorstid för partiföreningar och andra intressenter.
Införande av passerkodsystem och bokning.

I detta läget tar vi pengarna från resultatet som därvidlag minskas med totalt 4,6 miljoner
kr
Vi räknar trotts detta inte att 2% målet kommer underskridas då ytterligare pengar är
påväg in iform av ökade generella stadsbidrag.

Vänligen ring 0768-726611 om du skulle ha några frågor.

MVH
Erik Arvidsson för SD-Gruppen  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 219

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 Dnr 2020/176 003 KS

Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv  
(RUR)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäkti-
ge
att anta policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv 

(RUR) som en del av styrdokument Styrmodell antagen av kommunfullmäkti-
ge 2018-02-19 § 47. 

Ärendebeskrivning
I kommunallagen finns sedan 2013 ett tillägg till det så kallade balanskravet, det vill 
säga kravet på att en kommuns intäkter ska överstiga dess kostnader.

Tillägget benämns resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet är att en kommun ska 
kunna bygga upp en reserv under ekonomiskt goda tider som kan användas under 
år med en svagare skatteunderlagsutveckling, enligt den definition för lågkonjunk-
tur som fastställts. Varje kommun som vill tillämpa RUR ska besluta om styrdoku-
ment för detta. Riktlinjerna ska enligt beslutet uppdateras varje ny mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.
Förslag till policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, 
2020-10-08.

Bedömning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer det 
vill säga kommunkoncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och 
mål för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en resultat-
utjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

För att öka Borgholms kommuns ekonomiska handlingsfrihet i samband med en 
lågkonjunktur föreslås förändrade policy för tillämpningen av resultatutjämningsre-
serven (RUR). Enligt förslaget får Borgholms kommun disponera medlen i resultat-
utjämningsreserven om balanskravsresultatet är negativt. Detta gäller både i bud-
get och i bokslut. 

RUR får tas i anspråk med 60 procent under första året av en lågkonjunktur, max 
50 procent av återstående andra året och resterande delen tredje året. Att större 
delen av reserven får användas första året beror på att behovet bedöms vara störst 
första året och de kommande åren finns större möjligheter att hinna anpassa verk-
samheten till konjunkturnedgången.

Skickas till
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen 
Verksamhetsutvecklaren
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1 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer det vill säga 
kommunkoncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta mål för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska policyn 
även omfatta hanteringen av den. 

1.1 Definition 

Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av 
invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de 
själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan 
löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i 
snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till 
mer än intäkterna innebär det att kommande år, eller kommande generationer, måste 
betala för denna överkonsumtion. 

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och 
verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till 
kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet, vilket innebär att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna. Detta innebär att det inte är tillräckligt att i 
resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska 
vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort 
och lång sikt. 

1.2 Två perspektiv 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att 
hushålla över tiden. Ekonomi ska vägas mot verksamhet på kort sikt och mot 
verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning 
både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. 

Det finansiella perspektivet innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för 
den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det 
som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för 
den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål. 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god 
ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan 
resurser, prestationer, resultat och effekter. 

Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisning syftar till att 
identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. Kommunens 
revisorer ska göra en bedömning om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är 
förenliga med beslutade finansiella mål. 

1.2.1 Finansiellt perspektiv 

Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband med budget ange finansiella mål för 
ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska 
ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten 
utifrån respektive kommuns ekonomiska situation. Vidare ska de finansiella målen ange 
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en ambitionsnivå för kommunens finansiella utveckling och ställning. 

1.2.2 Verksamhetsperspektiv 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett 
ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker 
och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att 
bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att styra 
verksamheten behövs regelverk, planer och policys för det interna arbetet. Det kan bland 
annat avse kvalitetsfrågor, investeringar, upphandlingar, kompetensbehov. Mål ska vara 
tydliga och mätbara samt ska utvärderas. 
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2 Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa angivna 
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv 
(RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det 
vill säga täcka underskott i samband med en framtida lågkonjunktur. 

Syftet med RUR är att kommunen ska kunna bygga upp en reserv under goda tider som 
kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling. RUR skapar större stabilitet 
för de kommunala verksamheterna genom att utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget. Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika 
kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. 

2.1 Reservering till RUR 

Kommunallagen reglerar hur stor den maximala avsättningen till RUR kan vara. Enligt 
reglerna får reservering till resultatutjämningsreserven göras med högst det belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och 
statsbidrag. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske i stället uppgå till 2 procent 
av summan av de ovan nämnda posterna. 

2.2 Disponering av RUR 

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För att definiera en konjunkturcykel kan 
utvecklingen av det underliggande skatteunderlaget användas. Borgholms kommun får 
disponera medlen i resultatutjämningsreserven om balanskravsresultatet är negativt. Detta 
gäller både i budget och i bokslut. 

Om prognosen för skatteunderlagsutvecklingen under budgetarbetet understiger det 
tioåriga genomsnittet kan en disponering av medel från RUR budgeteras. Dock under 
förutsättning att medlen från RUR används för att täcka negativa resultat, vilket innebär 
så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll, eller så långt 
som reserven räcker för att täcka det negativa resultatet. 

Eftersom kommunen aldrig vet hur lång en pågående lågkonjunktur kommer att vara är 
det inte tillåtet att disponera hela RUR under det första året av en lågkonjunktur utan en 
del av reserven sparas till de kommande åren. Maximalt 60 procent av RUR får tas i 
anspråk det första året i en lågkonjunktur. Under det andra året får maximalt 50 procent 
av de återstående medlen tas i anspråk och under det tredje året får hela den resterande 
reserven tas i anspråk. 

På så sätt kan kommunen mellan åren arbeta med olika kombinationer av åtgärder i 
verksamheten och disponeringen av RUR. Bedömningen är att behovet av att nyttja 
reserven kommer att vara störst det första året varmed större delen av reserven får nyttjas 
då. Därefter finns större möjligheter att hinna anpassa verksamheten till 
konjunkturnedgången. 

  

2.3 Tillämpning av RUR under löpande budgetår 

Beslut om att reservera medel till respektive disponera medel från RUR ska i första hand 
fattas i samband med beslut av årsplan med budget. 

För en budget är de formella kraven inte specificerade på samma detaljeringsnivå som för 
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en årsredovisning. I budget ska det presenteras en ”balanskravsutredning” som på ett 

tydligt sätt anger de justeringsposter som utifrån budgetförutsättningarna är aktuella, 
liksom de olika summeringsnivåerna. 

I samband med behandling av ombudgetering, delårsrapport och uppföljningar kan 
kommunen behöva fatta beslut om en omprövning av reservering respektive disponering. 

2.4 Balanskravsutredning 

I förvaltningsberättelsen ska en utvärdering göras om antagna mål uppnåtts och följts. 
Även den ekonomiska ställningen ska utvärderas. Dessutom är det obligatoriskt att 
sammanställa en balanskravsutredning som definierar ”Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar” och i förekommande fall redovisa förändringen av RUR. Av 

balanskravsutredningen ska ”årets balanskravsresultat” framgå. 

I förvaltningsberättelsen ska det framgå om kommunen har negativa balanskravsresultat 
att reglera från tidigare år. Finns det inget underskott från tidigare år att reglera räcker det 
dock att ange att kommunen inte har något balanskravsunderskott. 

2.5 Extern redovisning av RUR 

Resultatutjämningsreserven redovisas som en delpost under kommunens egna kapital i 
balansräkningen. Eftersom reserven enbart är en delpost redovisas inte förändringar av 
reserven över resultaträkningen, vilket innebär att reserveringen inte påverkar 
kommunens resultat. 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 181

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr B 2020-000767 BN

BN 2020/767, Ny Sjöbodspolicy

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   föreslå kommunfullmäktige att anta ny sjöbodspolicy med ändringen i dokumen-
tet under punk 3.5. Summan tas bort och hänvisas till Borgholms kommuns taxe-
do-kument.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har tagit fram ett utkast till sjöbodspolicy för Borgholms kommun, in-
ternremiss och där miljö- och byggnadsnämnden fått möjlighet att yttra sig senast 
2020-08-14.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-08-13 §133
Ny sjöbodspolicy, 2020-07-29, uppdaterad 2020-08-14

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) att ta bort summa 
som anges under punk 3.5 i Ny sjöbodspolicy och hänvisa till Borgholms kommuns 
taxedokument istället. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information om policyn.  

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet med beslutsunderlag skickas till kommunfullmäktige

______________
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Kommunledningsförvaltningen, Tillväxtenheten, dnr KS 2017/157 

FÖRSLAG 

Sjöbodspolicy i Borgholms kommun 

Kontaktuppgifter 

Servicecenter 
Tel: 0485-880 00 
Fax: 0485-129 35 
E-post: kommun@borgholm.se
Besöksadress: Torget, Östra Kyrkogatan 10.
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
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FÖRSLAG Sjöbodspolicy i Borgholms kommun 

1. Inledning
Våra sjöbodar ska värnas som väsentliga inslag i den öländska landskapsbil-
den. De är en del av regionens kustmiljö och vårt kulturarv. 

Sjöbodspolicyn utgör riktlinjer för handläggning av plan-, fastighetsbildnings-, 
bygglovs- och tillsynsärenden.  

Sjöbodspolicyn utgör även riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark för sjöbo-
dar. 

2. Definitioner

2.1 Havsanknuten yrkesverksamhet  
Havsanknuten yrkesverksamhet är yrkesfiskare och annan yrkesverksamhet 
som kräver sjönära lokaler, till exempel dykeriföretag, båtcharter eller motsva-
rande. 
En sjöbod är traditionellt en enkel förrådsbyggnad, placerad i strandnära läge, 
avsedd för förvaring av fiskeredskap och båttillbehör. 

2.2 Sjöbodsliknande byggnader 
Sjöbodsliknande byggnader kan finnas nära stranden utan att vara sjöbodar. 
Under vissa förutsättningar kan butik, matservering, kontor, lokal för beredning 
av fisk, etc. inrymmas i dessa. Byggnadernas utseende och användning be-
stäms genom detaljplaner, bygglov och dispensbeslut för strandskydd. 

2.3 Sjöbodplan 
En sjöbodplan är en samlad plats för placering av sjöbodar, ofta på samfälld 
mark. Av tradition har all mark kring sjöbodarna betraktats som gemensam 
mark som alla sjöbodsinnehavare hade rätt till på lika villkor. En sjöbodplan har 
dock ingen juridisk innebörd som till exempel en detaljplan. Inom de befintliga 
sjöbodplanerna kan det vara möjligt att uppföra nya sjöbodar som ersättning för 
gamla bodar. Prövning sker i varje enskilt fall. Bygglov och dispens från strand-
skydd krävs. 

3. Upplåtelse

3.1 Kommunal upplåtelse av mark och uthyrning av bodar  
Borgholms kommun upplåter genom arrende vissa mark- och vattenområden 
för bodar. Kommunen kan också ha egna bodar som hyrs ut.  Detta regleras i 
särskilda avtal. 

3.2 Anläggningsarrende för sjöbodsliknande byggnader  
Anläggningsarrende tecknas för sjöbodsliknande byggnader som ska användas 
till någon form av verksamhetsutövning. 

3.3 Lägenhetsarrende för sjöbod 
För en sjöbod ska avtal om lägenhetsarrende tecknas. Detta gäller även för 
sjöbodar som är avsedda för verksamhetsutövning som har tillfällig säsongska-
raktär. 
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3.4 Samfällighetsförening 
En samfällighetsförening bör finnas för sjöbodplaner och andra områden med 
flera sjöbodar för att sköta gemensamma angelägenheter såsom markskötsel. 
Krav på att arrendator kan vara med i samfällighetsföreningen får skrivas in i ar-
rendekontraktet. 

3.5 Överlåtelse av kommunal upplåtelse 
• En överlåtelse av kommunal upplåtelse är giltig först när kommunen har 

godkänt den nya innehavaren. Vid överlåtelse av en sjöbod eller sjöbods-
liknande byggnad ska det klart framgå av överlåtelsehandlingen att 
byggna-den inte får användas för bostadsändamål. 

3.6 Fastighetsbildning 
Borgholms kommun tillstyrker inte avstyckning för tomt till sjöbod. 

4. Riktlinjer för användning och tillstånd

 4.1 Arrende 

Arrendekategori/belopp för mark till sjöbod hänvisas till Borgholms kommuns 
taxedokument. 

4.2  Grundläggande principer 
• Borgholms kommun vill värna om framtida tillgänglighet till mark och vatten i

våra unika strandområden. Sjöbodar eller bodar får därför inte brukas på
sådant sätt att de kan hindra allmänheten från att fritt röra sig inom strand-
området.

• Yttre och inre förändringar som kan påverka kulturmiljön och friluftslivet ne-
gativt är trädgårdsmöbler, parasoll eller markiser, blomlådor, TV-antenn,
avskärmande plank eller staket, altaner eller detaljer som tillsammans för-
ändrar den karaktäristiska bebyggelsemiljön som sjöbodsmiljön innebär.

• Sjöbodar eller sjöbodsliknande bodar ska inte användas för bostadsända-
mål eller som bostadskomplement i form av lusthus, strandpaviljong eller
liknande.

4.3  Användning 
• Sjöbod eller byggnad får inte ändras eller inredas för bostadsändamål.

• Exteriören får inte förändras på ett sätt som bryter karaktär och kulturhisto-
riska värden. Fönster får ej dominera väggytan. Underhåll ska ansluta till
den lokala traditionen.

• Isolering och inre väggbeklädnad är tillåten.

• Vatten och avlopp får som regel inte installeras.

• Elinstallation är tillåten.
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4.4  Marken kring sjöbodar och sjöbodsliknande byggnader 
• Som sjöbodsyta räknas endast den yta som boden upptar. Någon privat 

tomtmark utöver sjöbodsytan får inte finnas. Marken kring bodarna är till för 
det rörliga friluftslivet och allmänhetens fria passage och får ej privatiseras.  

 
• Marken kring bodarna får inte bebyggas, med exempelvis altaner, trädäck, 

plank, staket eller på annat sätt blockeras så att allmänheten förhindras el-
ler avhålls från att vistas i strand- eller hamnområdet kring sjöbodarna. 
Äldre garnhage eller så kallad kätte är tillåten. 

4.5 Bygglov och villkor 
• Ny sjöbod får ej överstiga angränsande sjöbodars yta och byggnadshöjd.  

 
• Byggnaden ska anpassas till omgivningen, till exempel till andra sjöbodar i 

området. Placering, utformning, material och takvinklar ska harmoniera med 
övriga bodar i närområdet.  

 
• Ny sjöbod bör inte överstiga 15 m2 byggarea. Byggnadens totalhöjd bör 

inte överstiga 3,5 meter. Sjöbodar får endast uppföras i ett plan. Loft eller 
vindsvåning får inte anordnas.  TAS BORT 

 
• Fönster får inte dominera väggytan. Fönster bör inte placeras ut mot vattnet 

och bör inte finnas i gavelspets.  
 

• Ansökan om bygglov samt ansökan om dispens från strandskyddet ska gö-
ras för ny sjöbod, för ny sjöbod som ska ersätta äldre sjöbod (ersättnings-
bod) samt för ändrad användning av sjöbod i eller utanför detaljplan. 

 
• Ny sjöbod: för att uppföra helt ny sjöbod, som inte är ersättningsbod, krävs 

detaljplan samt upphävt strandskydd  
 

• Ersättningsbod: ny sjöbod utanför detaljplan får endast ersätta en till storlek, 
placering och utseende likvärdig sjöbod och ska anpassas till omgivningen, 
till andra sjöbodar i området. 

 
• För ny sjöbod eller ersättningsbod inom detaljplan gäller samma villkor som 

för sjöbod utanför detaljplan om inte detaljplanen föreskriver något annat. 

5. Kommunens handläggning 
• Tillväxtenheten på kommunledningsförvaltningen tecknar upplåtelseavtal 

och har att se till att de villkor som framgår av upplåtelsen uppfylls. Överlå-
telse av upplåtelseavtal ska godkännas av tillväxtenheten. 
  

• Bygg- och tillväxtenheten på Kommunledningsförvaltningen handlägger 
plan-, bygglovs- och strandskyddsärenden samt lämnar synpunkter till 
Lantmäteriet i fastighetsbildningsärenden. 

 
• Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet inom plan-, bygglovs-, 

strandskydds- och andra miljöärenden och ska se till att lagstiftningen och 
kommunens sjöbodspolicy efterföljs.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 216

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 216 Dnr 2020/177 KS

Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse föreslå kommunfullmäkti-
ge
att anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB .

att förvärva 271 aktier i Kommunassurans Syd AB för 466 391 kronor.

att godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassu-
rans Syd Försäkrings AB.

att finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har till kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat förslag på en 
effektivisering av försäkringslösningen för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2020-09-22, 
bilaga 1.
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2.
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 3.
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 4.

Bedömning
Vid en jämförelse av kommunens nuvarande kommunförsäkring med den prisindi-
kation som kommunen erhållit från Kommunassurans Syd Försäkrings AB, gör 
kommunledningsförvaltningen bedömningen att Borgholms kommun får en kost-
nadsminskning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott delar förvaltningens bedömning-

Konsekvensanalys
Kostnadsminskning beräknas till129 000 kronor om året jämfört med dagens pre-
mier om kommunen blir delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Utöver 
den lägre premien ger även Kommunassurans Syd Försäkrings AB återbäring på 
30 % av icke förbrukad premie, det vill säga upp till 14 % av erlagd premie och där-
till lämnar bolaget avkastning på aktierna. Enligt de senaste årens skadeutfall skul-
le detta kunna innebära en återbäring på 69 000 kronor. Borgholms kommuns tota-
la premiekostnad kommer vid beslut uppgå till 490 000 kronor. Upplägget förutsät-
ter bland annat ett aktivt och organiserat skadeförebyggande arbete.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 216

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder enbart försäkringslösningar för si-
na ägare. Det innebär att en förutsättning för att Borgholms kommun skall få del av 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s erbjudande är att Borgholms kommun 
först blir medlem.

Kommunens nuvarande avtal för kommunförsäkringen löper till den 31 december 
2020. Det är således först från och med 1 januari 2021 som kommunen kan ha 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB som försäkringsgivare.  

För att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB krävs att Borgholms 
kommun förvärvar aktier som motsvarar 2,5 procent av kommunens invånarantal. 
Den 1 januari 2020 var antalet invånare 10 839, vilket medför att antalet aktier blir 
271 stycken. Priset bestäms av aktuellt värde på bolaget, vilket för närvarande ger 
ett pris på 1 721 kronor per aktie. För att Borgholms kommun skall bli medlem 
krävs således att kommunen förvärvar aktier motsvarande 466 391 kronor, ett pris 
som gäller året ut.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomiavdelningen

______________
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

            
           
  
 
Malmö den 2020-09-28 
 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings ABs styrelsen fattade 2020-09-22 beslut att erbjuda Borgholms 
kommun delägarskap i Kommunassurans enlig nedan. 
  
 

§ 76 Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans för Borgholms kommun 

 

Borgholms kommun har anmält intresse att bli delägare i bolaget. Borgholms kommun har lämnat 
underlag till Kommunassurans för bedömning av kommunen där inga särskilda anmärkningar kan 
framföras.  
 
Borgholms kommun med 10 839 invånare önskar bli delägare med beräkning enligt den lägre 
nivån av antal aktier, 271 st. Priset är beräknat enligt balansräkning 2019-12-31 enligt 
substansvärdet till 1 721 kr/aktie. Den totala kostnaden för investeringen uppgår till 466 391 kr.  
 

 Styrelsen beslutar 
 

 att  erbjuda Borgholms kommun delägarskap i bolaget,  
 

 att  låta Borgholms kommun teckna 271 aktier med kurs 1 721 kr per aktie, 
   

 att aktiens nominella värde är 1 000 kr per aktie och 721 kr per aktie är överkurs, 
 
 att nyemittera 271 aktier för att erbjuda Borgholms kommun 
  delägarskap i bolaget, 
 

 att bolagets aktiekapital skall ökas med 271 000 kr genom emission av 271 nya aktier, 
 
 att aktierna ger rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2021 samt 
 
 att aktierna tecknas och betalas senast 10 december 2020. 

 
 
Med vänlig hälsning 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
 
Per-Olof Derborn 
vVD/ekonomichef 
 
Telefon direkt 040-611 24 51 
Telefon mobil 073-061 24 51 
E-post per-olof.derborn@ksfab.se 
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Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
 
 § 1 Firma 

 Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
 
 
 § 2 Styrelsens säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 
 
 
 § 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett 
välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner 
som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa 
kommuner/landsting/regioner.  
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 
och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 
 
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.  
 
 
            § 4 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna 
anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och 
grupper: 
 
Direkt försäkring 
Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Försäkringsklass 6 Fartyg 
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 
Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 
 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 
 
Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
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 § 5 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.  

   
   
  § 6 Antalet aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

  
 
 § 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
 
 
 § 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses. 
 
            § 9 Lekmannarevisorer 

 
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma 
som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. 
 
 
 § 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
 
 § 11 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten 
eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. 
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 § 12 Ordförande vid stämman  

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 

 

 § 13  Årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 
 a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 

suppleanter 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 
 
 
 § 14  Bolagsstämmans kompetens m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 
bolaget. 
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Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv 
samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska 
fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § 16 i 
denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier 
som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.  

 

            § 15 Firmateckning  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer.            
 

 § 16  Underställning m m 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas 
vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet 
två (2) månader före stämma. 
 
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall 
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. 
 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren 

eller av dotterbolag eller annan likvärdig association 
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 16 
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 
 
 
             § 17 Överlåtelse av aktier och hembud 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 
överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara 
ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 
 
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill 
att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 
Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två 
månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i 
frågan. 
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Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får 
väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut 
skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 
 
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 
 
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar 
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 
lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning 
lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 
 

 
             § 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 
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Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
  

 
             Bakgrund 
 
Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse.  
 
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 
 
 
 § 1 Ändamålet med ägandet  

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i 
huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett 
konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor. 
 
Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 
 
            § 2. Verksamhet 
 
Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 
och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och 
regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 
försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av 
de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. 
Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i 
bolaget utser. 
 
Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan 
bli delägare i bolaget. 
 
Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och 
enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

 § 3 Aktiekapital och aktieinnehav  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s aktiekapital skall uppgå till lägst  
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 
 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

185



Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är 
delägare: 

 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel 
1 662 662 000 Bjuvs kommun 0,91% 

2 574 574 000 Bromölla kommun 0,79% 

3 732 732 000 Burlövs kommun 1,01% 

4 676 676 000 Båstad kommun 0,93% 

5 1 386 1 386 000 Eslövs kommun 1,91% 

6 2 341 2 341 000 Hässleholms kommun 3,23% 

7 676 676 000 Hörby kommun 0,93% 

8 682 682 000 Höörs kommun 0,94% 

9 761 761 000 Klippans kommun 1,05% 

10 3 615 3 615 000 Kristianstads kommun 4,98% 

11 1 220 1 220 000 Kävlinge kommun 1,68% 

12 1 846 1 846 000 Landskrona kommun 2,54% 

13 872 872 000 Lomma kommun 1,20% 

14 4 846 4 846 000 Lunds kommun 6,68% 

15 12 588 12 588 000 Malmö stad 17,35% 

16 611 611 000 Osby kommun 0,84% 

17 326 326 000 Perstorps kommun 0,45% 

18 937 937 000 Simrishamns kommun 1,29% 

19 826 826 000 Sjöbo kommun 1,14% 

20 676 676 000 Skurups kommun 0,93% 

21 970 970 000 Staffanstorps kommun 1,34% 

22 605 605 000 Svalövs kommun 0,83% 

23 877 877 000 Svedala kommun 1,21% 

24 602 602 000 Tomelilla kommun 0,83% 

25 1 875 1 875 000 Trelleborgs kommun 2,58% 

26 1 494 1 494 000 Vellinge kommun 2,06% 

27 1 278 1 278 000 Ystads kommun 1,76% 

28 639 639 000 Åstorps kommun 0,88% 

29 457 457 000 Örkelljunga kommun 0,63% 

30 672 672 000 Östra Göinge kommun 0,93% 

31 897 897 000 Alvesta kommun 1,24% 

32 390 390 000 Lessebo kommun 0,54% 

33 1 300 1 300 000 Ljungby kommun 1,79% 

34 459 459 000 Markaryds kommun 0,63% 

35 614 614 000 Tingsryds kommun 0,85% 

36 454 454 000 Uppvidinge kommun 0,63% 

37 732 732 000 Älmhults kommun 1,01% 

38 1 111 1 111 000 Laholms kommun 1,53% 

39 563 563 000 Tranemo Kommun 0,78% 

40 1 259 1 259 000 Vetlanda kommun 1,73% 
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41 533 533 000 Sävsjö kommun 0,73% 

42 1 490 1 490 000 Karlshamns kommun 2,05% 

43 2 992 2 992 000 Karlskrona kommun 4,12% 

44 633 633 000 Olofströms kommun 0,87% 

45 1 360 1 360 000 Ronneby kommun 1,87% 

46 807 807 000 Sölvesborgs kommun 1,11% 

47 339 339 000 Hultsfreds kommun 0,47% 

48 143 143 000 Högsby kommun 0,20% 

49 1 510 1 510 000 Varbergs kommun 2,08% 

50 327 327 000 Mönsterås kommun 0,45% 

51 1 336 1 336 000 Uddevalla kommun 1,84% 

52 945 945 000 Vänersborgs kommun 1,30% 
53 411 411 000 Eda 0,57% 
54 270 270 000 Essugna 0,37% 
55 275 275 000 Grästorp 0,38% 
56 244 244 000 Jokkmokk 0,34% 
57 368 368 000 Lekeberg                                       0,51% 
58 485 485 000 Malung/Sälen 0,67% 
59 558 558 000 Ovanåker 0,77% 
60 214 214 000 Skinnskatteberg 0,29% 
61 521 521 000 Smedjebacken  0,72% 
62 481 481 000 Surahammar 0,66% 
63 352 352 000 Vadstena 0,49% 
64 377 377 000 Valdemarsvik 0,52% 
65 329 329 000 Vansbro 0,45% 
66 177 177 000 Ydre 0,24% 
67 338 338 000 Älvdalen 0,47% 
68 395 395 000 Älvsbyn 0,54% 
69 257 257 000 Ödeshög                                       0,35% 

Summa 72 568 72 568 000 
  

100,0% 
 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 
solvenskrav, fattas av bolagsstämman.  

 
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

 
 § 4 Pantsättning  

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 
 

 § 5 Valberedning  

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, , att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att 
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styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och 
förutsättningar i övrigt.  

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall 
lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till 
denne. 

 
Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

 
 § 6 Bolagets styrelse  

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

 
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

 
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
och part. 

 

 § 7 Styrelsebeslut  

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 
 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 
Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

  

            § 8 Revision  

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget.  

 

 § 9 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 
av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 
principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att 
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bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell 
stabilitet. 
 

 § 10 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 
på ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 
fast egendom. 

 
Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen. 
 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 §11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 

 
Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och 
då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal 
verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande 
lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning. 
 
  

              § 12 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 
kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda 
på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren 
biträder detta avtal.  
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget 
framgår av aktiebolagslagen. 
 
Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

 

 § 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till 
god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av 
ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige 
senast två månader före stämman. 
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 § 14 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 
underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 § 15 Väsentliga förändringar  

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 § 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande 
delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 
bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera 
lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i 
förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den 
ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas 
inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att 
understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

             § 17 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 
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Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
Antaget av årsstämma den 7 maj 2020 
 
Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB. Det är i och med att det antagits av bolagsstämman enligt 
aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att 
följa direktivet, såvida det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller 
bolagsordningen. 
 
 
 §1 Bakgrund 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för att dels 
garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan 
erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 
försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de 
kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka 
juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den 
kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar. 
 
 
§2 Ändamålet med bolaget 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil 
försäkringsgivare för delägarna.  
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara det ledande försäkringsbolaget för 
kommuner och landsting/regioner i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets 
verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och 
vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.  
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vidare för delägare som också är 
försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, 
aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller 
förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 
skadekostnader och därmed främja Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s långsiktiga 
verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  
 
Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 
 
Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall återspeglas i 
erbjudna försäkringsvillkor och premier. 
 
Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det 
kommunala ändamålet för verksamheten. 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall – när detta bidrar till att uppfylla bolagets 
uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall engagera sig i branschens utveckling och i 
framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas 
långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd. 
 
 
 §3 Styrning 
 
Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat 
beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att följa vad som 
finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om bolaget självt varit part i 
avtalet. 
 
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets 
ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en arbetsordning för sitt 
eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 
 
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas respektive 
styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad 
som anges i antagna reglementen och policies. 
 
Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna styrelsen den 
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 
 
Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att fatta 
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 
 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 
 
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga 
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 
som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 
beslut krävs av bolagsstämman, ska bolaget samråda med ägarkommunens 
representant/ombud. 
 
 
 §4 Grundläggande värderingar 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara en god samhällsaktör där 
verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara 
trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara 
utmärkande. 
 
Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas 
lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.  
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 §5 Ekonomi 
 
Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga vis i 
syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 
delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier, samt tillhandhålla budget och 
verksamhetsplan till delägarna. 
 
Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 
översändas till delägarna i elektronisk form. 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall bedriva verksamheten på sådant sätt att 
denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring. 
 
 
 §6 Information m.m. 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall hålla delägarna väl informerade om sin 
verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som 
skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets 
försorg.  
 
Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets verkställande 
ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och produkter, avkastning, 
ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos försäkringstagare 
och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också 
behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 
 
Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 
• Protokoll från bolagsstämma 
• Protokoll från styrelsesammanträde 
• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares 
kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för 
lekmannarevisorns granskning. 
 
Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig 
om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 
bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten. 
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 § 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till 

privata utförare 

 
Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 
bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 
 
 

§8. Tolkningsordning 
I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande 
ordning:  
 
1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
 
 
Antaget vid årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-0294)  
den 7 maj 2020 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 217

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 Dnr 2020/178 045 KS

Angående inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att Borgholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 

ska inbetala ett insatsbelopp om 1 068 100 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp mot-
svarande maximalt 4 272 400 kronor per invånare.

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kom-
munstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbe-
talningarna enligt besluten ovan.

att Borgholms kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehål-
lande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Förening-
en”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dot-
terbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar 
till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner.

Beslutsunderlag
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats ge-
nom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapital-
insats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att 
delta med en tilläggsinsats. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 217

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en en-
da nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtli-
ga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner 
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha upp-
nått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kra-
vet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats 
(kronor per 
invånare)

(kommun)

Kapitalinsats 
(kronor per 
invånare)

(region)

2020 900 180

2021 1 000 200

2022 1 100 220

2023 1 200 240

2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Före-
ningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvaran-
de 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Bedömning
Genom att Borgholms kommun ökar sin kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk 
förening möjliggörs och underlättas framtida upplåning i kommun koncernen. 

Konsekvensanalys
Borgholms kommun kommer behöva reservera de årliga insatskapitalinbetalningar-
na motsvarande 1 068 100 kronor. Detta har endast en årlig likviditetspåverkan. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-12 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020/170 805 KS

Extra föreningsbidrag 2020

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige 
att det extra aktivitetsbidraget till föreningar med barn och ungdomsverksamhet 

hösten 2020 fördelas procentuellt utifrån vad de erhöll i statligt lokalt aktivi-
tetsstöd hösten 2019. 

Ärendebeskrivning
I Borgholms kommun finns 20 föreningar som erhåller statligt lokalt aktivitetsstöd 
för sin verksamhet. Under rådande pandemi, har föreningarna utifrån Folkhälso-
myndighetens råd till idrottsrörelsen, bedrivit verksamhet. En del har kunnat bedri-
va stora delar av sin verksamhet andra knappt något. För att visa föreningarna 
uppskattning och uppmuntra till fortsatt verksamhet för barn och ungdomar bevilja-
des ett extra bidrag våren 2020. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott förde-
lade då, utifrån en schablon, 100 000 kronor i extra aktivitetsbidrag. 

Under sommarmånaderna brukar flera av kommunens föreningar ställa upp och 
hjälpa till vid olika evenemang. På så sätt får föreningen intäkter som sedan an-
vänds i verksamheten under kommande år. Sommaren 2020 var de flesta evene-
mang inställda och föreningarna fick ingen möjlighet att få extra intäkter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-06 föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anslå extra budget om 100 000 kronor till kommun-
styrelsens verksamhet för extra aktivitetsbidrag för föreningar med barn och ung-
domsverksamhet. 

Bedömning
Många av kommunens föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet har 
inte haft möjlighet att få in intäkter under 2020. Föreningarnas barn och ungdoms-
verksamhet är mycket viktig för kommunen. Önskvärt vore att även under hösten 
2020 kunna bevilja föreningarna ett extra aktivitetsstöd på totalt 100 000 kronor. 
Stödet skulle fördelas procentuellt mellan de föreningar som erhöll statligt lokalt ak-
tivitetsstöd hösten 2019.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott anser att det extra bidraget ska fördelas 
procentuellt mellan föreningarna som erhöll statligt lokalt aktivitetsstöd hösten 2019.

Skickas till
Kommunstyrelsens
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-06 200

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 Dnr 2020/170 805 KS

Extra föreningsbidrag 2020 till följd av pågående pandemin

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anslå extra budget om 25 740 kronor till kommunstyrelsens verksamhet för 

extra aktivitetsbidrag för föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

att anslå 74 260 kronor till kommunstyrelsens verksamhet för extra aktivitetsbi-
drag för föreningar med barn och ungdomsverksamhet från budgetposten för 
uppväxlingsprojekt. Engångsbidraget tas från konto 1010 45300 2203 1018 
(uppväxlingsprojekt).

att det extra aktivitetsbidraget till föreningar med barn och ungdomsverksamhet 
hösten 2020 fördelas procentuellt mellan de föreningar som erhöll statligt lo-
kalt aktivitetsstöd hösten 2019.

Ärendebeskrivning
I Borgholms kommun finns 20 föreningar som erhåller statligt lokalt aktivitetsstöd 
för sin verksamhet. Under rådande pandemi, har föreningarna utifrån Folkhälso-
myndighetens råd till idrottsrörelsen, bedrivit verksamhet. En del har kunnat bedri-
va stora delar av sin verksamhet andra knappt något. För att visa föreningarna 
uppskattning och uppmuntra till fortsatt verksamhet för barn och ungdomar bevilja-
des ett extra bidrag våren 2020. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott förde-
lade, utifrån en schablon, 100 000 kronor i extra aktivitetsbidrag. 

Under sommarmånaderna brukar flera av kommunens föreningar ställa upp och 
hjälpa till vid olika evenemang. På så sätt får föreningen intäkter som sedan an-
vänds i verksamheten under kommande år. Sommaren 2020 var de flesta evene-
mang inställda och föreningarna fick ingen möjlighet att få extra intäkter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02.
Fördelningskalkyl, 2020-10-02.

Bedömning
Många av kommunens föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet har 
inte haft möjlighet att få in intäkter under 2020. Föreningarnas barn och ungdoms-
verksamhet är mycket viktig för kommunen. Önskvärt vore att även under hösten 
2020 kunna bevilja föreningarna ett extra aktivitetsstöd på totalt 100 000 kronor. 
Stödet skulle fördelas procentuellt mellan de föreningar som erhöll statligt lokalt ak-
tivitetsstöd hösten 2019
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Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kultursamordnaren
Föreningar med barn och ungdomsverksamhet
Ekonomiavdelningen

______________
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2020-10-06 201

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 201 Dnr 2020/123 003 KS

Reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv för Borg-
holm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att godkänna förslag till bolagsordning för Borgholm Energi Elnät AB.

att godkänna förslag till bolagsordning för Borgholm Energi AB.

att anta nytt gemensamt ägardirektiv till Borgholm Energis bolagsstyrelse för ytt-
rande. 

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott

att uppdra kommunchefen att i samråd med Borgholm Energi AB:s VD att se 
över den långsiktiga organiseringen av allmännyttan. 

Ärendebeskrivning
Bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått 
en översyn av VD i Borgholm Energi Elnät AB tillika i Borgholm Energi AB och 
kommunchefen. Främst utifrån de faktiska justeringar som gjorts i ansvarsfördel-
ning mellan kommun och bolag men också utifrån behov att förtydliga avkastnings-
krav och utdelningsprocessen. Språkbruk, laghänvisningar med mera har setts 
över. Ägardirektiv för båda bolag föreslås utgöra av ett gemensamt dokument i fort-
sättningen där moderbolaget är Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolaget är 
Borgholm Energi AB. Synpunkter har också inhämtats från kommunens upphand-
lade juridiska ombud.

Vad gäller bolagsordningarna ska bolagen revidera denna så den blir analog med 
det reviderade ägardirektivet.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt ägardirektiv - Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB.
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi Elnät AB.
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi AB.
Tjänsteskrivelse 2020-08-13.
Skickas till
Kommunchef
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB
Borgholm Energi Elnät AB 
______________
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2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2019/26 BELNAB

Bolagsordning och Ägardirektiv, revidering

Beslut
Styrelsen beslutar

Att i sitt yttrande lämna nedanstående ändringsförslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott under punkt 2 samt punkt 13 i Ägardirektivet. Inga synpunkter 
framkom rörande Bolagsordningarna. 

Ärendebeskrivning

VD Markus Wertwein Ros redogör för ärendet.

Bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått 
en översyn av VD i Borgholm Energi Elnät AB tillika i Borgholm Energi AB och 
kommunchefen. Främst utifrån de faktiska justeringar som gjorts i 
ansvarsfördelning mellan kommun och bolag men också utifrån behov att 
förtydliga avkastningskrav och utdelningsprocessen. Språkbruk, laghänvisningar 
med mera har setts över. Ägardirektiv för båda bolag föreslås utgöra av ett 
gemensamt dokument i fortsättningen där moderbolaget är Borgholm Energi Elnät 
AB och dotterbolaget är Borgholm Energi AB. Synpunkter har också inhämtats från 
kommunens upphandlade juridiska ombud.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-18 att överlämna förslag till 
reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv till Borgholm Energis 
bolagsstyrelse för yttrande.

Ändringsförslag

Nuvarande lydelse:

2. Samhällsnytta, vision och målsättning
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Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

”……. Bolaget ska därför ta fram egna mål utifrån kommunfullmäktiges 
antagna strategiska mål. ………. Bolaget ska i samverkan med kommunen 
arbeta för att realisera kommunens vision samt kommunfullmäktiges 
beslutade strategiska mål.”

Notering: Bolagets styrelse har i gällande Affärsplan beslutat om tre strategiska mål 
utifrån Agenda 2030 som passar väl in i bolagets verksamheter. 
Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om fyra strategiska mål inom Agenda 
2030 som gäller för nämnder och bolag. 

Bolaget kan aktivt arbeta med att realisera de mål som kommunfullmäktige 
beslutat förutsatt att de naturligt passar in i bolagets verksamheter.

I praktiken innebär detta att bolaget kommer att behöva ha focus på de strategiska 
målen beslutade i affärsplan och de av kommunfullmäktige beslutade strategiska 
mål som är naturligt applicerbara i befintliga verksamheter.

Med bakgrund av ovan föreslås följande ändring under punkt 2:

” ……. Bolaget ska därför ta fram egna mål utifrån kommunfullmäktiges 
antagna strategiska mål. ………. Bolaget ska i samverkan med kommunen 
arbeta för att realisera kommunens vision samt de av kommunfullmäktige 
beslutade strategiska mål som är naturligt applicerbara i bolaget”.

Nuvarande lydelse:

13. Budget och verksamhetsplan

”Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd budget och verksamhetsplan ska tillställas kommunstyrelsen senast 
31 oktober.”

Notering: Bolaget fastställer Affärsplan med strategiska mål för de närmaste fyra 
åren och budget för nästkommande räkenskapsår till kommunstyrelsen. 
Affärsplanen revideras årligen i samband med att budget fastställs. 

Bolagets budget fastställs i vid oktober månads styrelsemöte (tredje veckan i 
månaden). Därför vore det lämpligare att tillställa kommunstyrelsen budgetbeslut 
senast 31 oktober och Affärsplan/verksamhetsplan senast i november månad.
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Sammanträdesdatum 
2020-09-24 Paragraf 2020-09-24 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Med bakgrund av ovan föreslås följande ändring under punkt 13:

”Bolaget ska årligen fastställa affärsplan/verksamhetsplan med strategiska mål 
för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande 
räkenskapsår. Fastställd budget ska tillställas kommunstyrelsen senast den 31 
oktober och affärsplan/verksamhetsplan ska tillställas kommunstyrelsen 
senast 31 oktober 30 november. ”

Beslutsunderlag

FÖRSLAG Ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolag Borgholm 
Energi AB
FÖRSLAG Bolagsordning Borgholm Energi Elnät AB
FÖRSLAG Bolagsordning Borgholm Energi AB

Skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Markus Wertwein Ros, VD

___________________________
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204



Datum
2019-03-27

Sida
2(5)Borgholm Energi AB

Bolagsordning

1 § Firma
Bolagets firma är Borgholm Energi AB.

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

 bedriva produktion av elektrisk kraft och värme,

 bedriva distribution av värme,

 bedriva konsult- och entreprenadverksamhet,

 förvalta och äga fast egendom,

 äga, förvalta och hyra ut bostäder och kommersiella fastigheter,,

 fastighetsförvaltning och skogsförvaltning,

 insamling, transport, behandling och återvinning av avfall,

 vatten- och avloppsförsörjning samt

 idka därmed förenlig verksamhet

Bolaget får äga aktier och andelar i andra företag.

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att, med iakttagande av gällande lagstiftningtillämpliga 
kommunalrättsliga principer i 2 kap. och 8 kap. 3 c § Kommunallagen, stärka 
kommunens attraktionskraft för såväl kommuninvånare som näringsliv. 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda en heltäckande service 
inom respektive verksamhetsområde samt trygga infrastrukturen enligt god 
teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning 
inom berörda områden till konkurrenskraftiga villkor.

205



Datum
2019-03-27

Sida
3(5)Borgholm Energi AB

Bolagsordning

5 § Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Borgholms kommun möjlighet att 
yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.

6 § Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

7 § Antal aktier
Aktieantalet skall vara lägst 1 500 aktier och högst 60 000 aktier.

8 § Styrelsen
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borgholms kommun för tiden från den 
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.

Verkställande direktör ska tillsättas av styrelsen i bolaget och icke vara 
styrelseledamot.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före 
stämman, även övriga meddelanden till aktieägarna, genom kungörelse i en i 
Borgholm utkommande tidning eller genom skriftliga meddelanden med e-post 
eller brev till en var i aktieboken registrerad aktieägare.

10 § Utomstående närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

11 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en revisor med 
högst minst en suppleant. Mandattiden är fyra år.
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Datum
2019-03-27

Sida
4(5)Borgholm Energi AB

Bolagsordning

12 § Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie lekmanna- 
revisorer, ingen suppleant.

13 § Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna- 
revisorernas granskningsrapport samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt 
lekmannarevisorer.

10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.

11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, 
ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer, vilka samtliga utsetts 
av kommunfullmäktige.

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen.

14 § Bolagsstämmans kompentens
Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:

 Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre 
närmaste räkenskapsåren.

 Ram för upptagande av krediter.
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2019-03-27

Sida
5(5)Borgholm Energi AB

Bolagsordning

 Ställande av säkerhet.

 Bildande av bolag.

 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 10 000 000 
SEK per affärstillfälle.

 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 
värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

1514 § Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

1615 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

1716 § Allmänna handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen 
och i Offentlighets – och sekretesslagen.

1817 § Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Borgholms kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.

1918 § Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun- 
fullmäktige i Borgholms kommun.
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Datum
2019-03-27

Sida
2(6)Borgholm Energi Elnät AB

Bolagsordning

1 § Firma
Bolagets firma är Borgholm Energi Elnät AB.

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

 bedriva nätverksamhet med syfte att distribuera elenergi

 bedriva entreprenadverksamhet inom gatubelysning samt

 idka därmed förenlig verksamhet

Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att äga, förvärva, avyttra och 
förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Borgholms kommun.

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av gällande 
lagstiftningtillämpliga kommunalrättsliga principer i 2 kap. och 8 kap. 3 c § 
Kommunallagen, erbjuda kommuninvånarna och de kommunala 
förvaltningarna en heltäckande service inom respektive verksamhetsområde 
samt trygga infrastrukturen enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda områden till 
konkurrenskraftiga villkor.

5 § Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Borgholms kommun möjlighet att 
yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.

6 § Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 599 600 kronor och högst 6 398 400 kronor.

7 § Antal aktier
Aktieantalet skall vara lägst 15 996 aktier och högst 63 984 aktier.

Aktierna ska fördelas i två serier, A- och B-aktier. Utav dessa ska ett antal av 
sextusentvåhundra (6 200) utgöra A-aktier och övriga aktier utgöra B-aktier. A- 
aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst.
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Datum
2019-03-27

Sida
3(6)Borgholm Energi Elnät AB

Bolagsordning

8 § Styrelsen
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Borgholms kommun för tiden från den 
ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.

Verkställande direktör ska tillsättas av styrelsen i bolaget och icke vara 
styrelseledamot.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före 
stämman, även övriga meddelanden till aktieägarna, genom kungörelse i en i 
Borgholm utkommande tidning eller genom skriftliga meddelanden med e-post 
eller brev till en var i aktieboken registrerad aktieägare.

10 § Utomstående närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

11 § Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en revisor med 
högst minst en suppleant. Mandattiden är fyra år.

12 § Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun utser sex ordinarie 
lekmannarevisorer, ingen suppleant.

13 § Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
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2019-03-27

Sida
4(6)Borgholm Energi Elnät AB

Bolagsordning

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna- 
revisorernas granskningsrapport samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt 
lekmannarevisorer.

10. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske.

11. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och suppleanter, 
ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer, vilka samtliga utsetts 
av kommunfullmäktige.

12. Val av ägarrepresentant i dotterbolag.

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen.

14 § Bolagsstämmans kompentens
Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:

 Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre 
närmaste räkenskapsåren.

 Ram för upptagande av krediter.

 Ställande av säkerhet.

 Bildande av bolag.

 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 10 000 000 
SEK per affärstillfälle.

 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 
värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

1514 § Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
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Sida
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Bolagsordning

1615 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

1716 § Hembud
Har aktie övergått till någon som inte förut är införd i aktieboken som 
aktieägare i bolaget ska förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till 
bolagets styrelse och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Åtkomsten av aktien 
ska därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om 
köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget. 
Meddelandet ska innehålla en förklaring att den som önskar nyttja 
lösningsrätten ska skriftligen framställa det till styrelsen inom två månader från 
dagen för anmälan hos styrelsen om aktieövergången.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska samtliga aktier som är föremål för 
inlösen fördelas lika mellan dessa lösningsberättigade i förhållande till deras 
innehav av aktier i bolaget. Eventuella återstående aktier fördelas genom 
lottning som verkställs av notarius publicus.

Om aktien har övergått genom köp ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. 
Lösenbeloppet ska i annat fall, då parterna inte kommer överens i frågan om 
inlösen, bestämmas genom skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om 
skiljeförfarande eller dess framtida motsvarighet. Lösenbeloppet ska erläggas 
inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad 
tid eller lösenbelopp inte erlägges inom föreskriven tid har den som gjort 
hembudet rätt att bli registrerad för aktien.Har aktie övergått till person, som 
inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till 
inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien 
skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om 
den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar 
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) 

214



Datum
2019-03-27

Sida
6(6)Borgholm Energi Elnät AB
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om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den 
tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer 
lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som 
gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

1817 § Emission
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission, kvittningsemission eller 
utgivande av täckningsoptioner och konvertibler har aktieägarna företrädesrätt 
att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier de tidigare 
äger. Därvid skall ägare av A-aktier ha rätt till nya A-aktier och ägare av B-aktier 
ha rätt till nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med 
primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som 
sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma 
slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag 
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.
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1918 § Allmänna handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen 
och i Offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören 
eller den verkställande direktören därtill delegerat beslutsrätten.

2019 § Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Borgholms kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.

2120 § Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun- 
fullmäktige i Borgholms kommun.

216



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-06 196

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 Dnr 2020/45 561 KS

Anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden 
2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avgiftsbefria hamnavgifter, sjöbodshyror och arrenden år 2020 för yrkesfiskare 

i Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
I skrivelse beskrivs ärendet följande: 

EU och Sverige har fattat beslut om Östersjöfisket. Beslutet mer eller mindre omöj-
liggör totalt ett lönsamt yrkesfiske. Under innevarande år gäller ett förbud mot riktat 
torskfiske. Man har fastställt en bifångstkvot på torsk om cirka 500 ton, denna får 
fångas om torsken fås som bifångst i annat fiske och ska räcka för hela det svens-
ka fisket i Östersjön. För öländskt fiskes del fiskas flundra, piggvar, strömming och 
minimala kvantiteter ål. Mot denna bakgrund står det klart att det är mer eller mind-
re totalt omöjligt att bedriva något lönsamt yrkesfiske.

Svenskt fiske vari vi ingår har ännu inte fått besked om ersättning från regeringen, 
bortsett ifrån att en spillra av pengar har utgått i enlighet med EU:s regler om 
statstöd, så kallat de-minimi stöd. Men, vid beräkningen av det stödet drogs sälska-
deersättning som redan utgått in, något som resulterat i stöd om mycket små be-
lopp, belopp som det inte går att leva på (vissa har ratt cirka l0 000 kronor för en 
period om sex månader).

Regeringen har som sagt inte gjort annat än att vända den direkt berörda fiskerinä-
ringen ryggen och man tar ej heller tag i säl- och skarvproblematiken.

I avvaktan på besked från regeringen om hur det öländska yrkesfisket ska kunna 
överleva den rådande situationen anhåller vi härmed om stöd från kommunen på 
så sätt att avgiftsbefrielse ska gälla 2020 för hamnavgifter, sjöbodhyror och arren-
den. Vi hoppas och tror att kommunen inser värdet av att ha kvar ett lokalt yrkesfis-
ke även i framtiden!

Beslutsunderlag
Skrivelse KS 2020.404 från Böda Byxelkroks fiskareförening och Böda hamns 
truck- och isförening.
Skrivelse KS 2020.437 från Sveriges fiskares PO
Tjänsteskrivelse, 2020-09-08.

Bedömning
Behovet av ekonomiska lättnader för kommunens yrkesfiskare är stort. Beslut om att 
avgiftsfria yrkesfiskare för hamnavgifter, arrenden och sjöbodsavgifter år 2020 skulle 
underlätta för yrkesfiskare i rådande situation. 

217



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-06 196

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Beslutet är beräknat kosta kommunen cirka 30 000 kronor och påverka cirka 10 ak-
törer. Beräkningarna är gjorda efter föregående års fakturering. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 221

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 Dnr 2019/192 048 KS

Utegym i Mejeriviken - del av aktivitetsområde Mejeriviken

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunstyrel-
sen
att 

att avsätta 300 000 kronor för byggnation av utegym i Mejeriviken

att bejaka i budgetprocessen 30 000 kronor per år till gata/park för drift och un-
derhåll av gymmet. 

Ärendebeskrivning
Som en etapp i beslutet KS2019/129 uppdra tillväxtenheten att utreda förutsätt-
ningarna för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram förslag till ut-
vecklingsplan föreslås ett utegym i anslutning till skatepark och fotbollsplanen. 

Utegymmet ska ge möjlighet för flera olika typer av övningar för flera generationer. 
Stor vikt i utformningen av gymmet kommer läggas på att det ska finnas något för 
alla. 
Kostnadssammanställning

Markarbeten 150 000 kronor

Gymutrustning 150 000 kronor

Totalt: 300 000 kronor

Beslutsunderlag
Karta på tilltänkt yta

Bedömning
Träning utomhus, i grupp eller på egen hand är populärt i landet och förutspås vara 
en eftertraktad motionsform även framöver. Det finns en efterfrågan på fler utegym 
från både fastboende och besökande till Borgholm och det kommer regelbundet in 
önskemål till kommunen. Tillväxtenheten arbetar idag med att ta fram en plan för 
ett aktivitetsstråk mellan Badhuset till Sjöstugans badplats. En plats för rekreation 
och fritidsaktiviteter för alla åldrar. 
Området tillåter ditresande med både cykel och bil. Bra parkeringsmöjligheter finns 
både vid fjärrvärmeverket, busstationen och badplatsen. 
I förslaget till placering tänker vi att i anslutning till den tänkta elljusspåret placera 
gymmet.      
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 221

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
För medborgare kan utegym vara en viktig mötesplats och möjlighet till gratis trä-
ning.  

Ekonomiska konsekvenser. Ett utegym beräknas kosta cirka 300 000 kronor i an-
läggningskostnader och därpå tillkommer drift- och underhållskostnader beräknade 
till ca 30 000 kronor per år.  

Utbrottet av Covid-19 har gjort att befolkningen fått ändra sina vanor för att minska 
smittspridning. Efterfrågan på möjligheter att motionera, umgås och utföra andra 
aktiviteter utomhus har ökat under våren 2020.

Dagens sammanträde
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde 

Skickas till
Klicka här för att ange text.

______________
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Tilltänkt yta för utegym
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Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet & Borgholms kommun

Koordinatsystem SWEREF 99 16:30
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 220

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 Dnr 2020/179 332 KS

Upprustning av Köpingsviks lekplats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att påbörja projektet först efter ett positivt slutbesked från Boverket.

att budget för projektet sätts till 1 140 000 kronor varav 400 000 kronor är avsat-
ta i 2021 års investeringsbudget och 750 000 kronor omprioriteras i 2021 års 
investeringsbudgeten från fritidsanläggningar till lekplatser.

att ökade driftkostnader för gata/park hanteras i arbetet med kommunstyrelsens 
internbudget.

Ärendebeskrivning
För att ansluta historiskt till Köpingsviks renommé som en trakt med mycket fornläm-
ningar och en lång historia med bosättningar sedan vikingatiden. 

Lekplatsen utformas som en ”Riddarborg/gigantiskt lektorn” med många lekmöjlig-
heter och funktioner från de allra minsta till vuxna. 

Platsen ska ge spännande upplevelser i lekredskapen men också ge möjlighet till 
rollspel och spontan teater vilket också kan engagera vuxna i leken.

Platsen för lek är något snålt tilltagen i ytan men bereder ändå så pass mycket ut-
rymme att kunna placera en större anläggning. 

Lekutrustningen kommer bestå av: 

- ” Riddarborg/gigantiskt lektorn” och tillhörande sittplatser
- 1 barngunga
- Vidskydd med tillhörande sittplatser

Kostnadsbilden ser ut enligt: 

Kostnadssamanställning 

280 000 kronor Markarbeten
70 000 kronor Montering  
30 000 kronor Plantering  
50 000 kronor Material
70 000 kronor Belysning  
490 000 kronor Lekutrustning
150 000 kronor ÄTA cirka 15 %
Totalt 1 140 000 kronor
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-13 220

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.

Konsekvensanalys
Kommunen har nyligen slutrapporterat bidraget ”Stöd till utemiljöer i vissa bostads-
områden, som tilldeltas Borgholms kommun år 2018 för lekplatserna 

- Bäckmanska parken
- Rosenfors parken
- Södra parken
Bidraget har beviljats på totalt 1 610 962 kronor där 75 % (1 208 221 kronor) redan
betalats ut till kommunen. Resterande 25 % (cirka 400 000 kronor) betalas ut till
kommunen efter att slutredovisningen godkänts. Fastighetsavdelningen bedömer
att slutrapporten innehåller samtliga delar som krävs för att fulla bidraget ska beta-
las ut.

Till lekplatsen i Köpingsvik föreslår fastighetsavdelningen följande budget- fördel-
ning i 2021 års investeringsbudget: 

År 2021 – 400 000 kronor (Resterande bidragsdel 25 % från Boverket)

År 2021 – 740 000 kronor (Omprioriteras från Fritidsanläggningar till Lekplatser un-
der Fritid och Kultur i investeringsredovisningen) 

Fastighetsavdelningen föreslår att projektet påbörjas först efter ett positivt slutbe-
sked från Boverket 

Fastighetsavdelningen föreslår att Gata/park tillförs ökad drift budget ram på 115 
000 kronor per år för underhåll av lekplatsen i Köpingsvik. Kostnaden inkluderar till-
syn, besiktning, underhåll, transporter och materialåtgång som uppstår efter att lek-
platsen tagits i bruk.   

Fastighetsavdelningen föreslår att Gata/park tillförs ökad budget på 55 000 kronor 
år för ökade avskrivningskostnader och internränta.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Parkingenjör
Fastighetsstrateg
Ekonomiavdelningen

______________
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 174

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Samverkan energi- och klimatrådgivning 6 kommuner, infor-
mation

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   begära en projektredovisning, en redovisning vad som har utförts för Borgholms 
kommun av samordnare Mönsterås kommun

att    beslutet skickas som svar till samordnare, Mönsterås kommun samt som 

att   beslutet skickas till kommunstyrelsen, Borgholms kommun för kännedom

Ärendebeskrivning
Det gått två och ett halvt år av samverkan om energi- och klimatrådgivning. Projek-
tet slutar vid årsskiftet 2020/2021.

Denna samverkan har inneburit att man från Mönsterås har samordnat och utfört 
energi- och klimatrådgivning för 6 kommuner: Borgholm, Hultsfred, Högsby, Mörby-
långa, Mönsterås och Vimmerby.

Privatpersoner, små- och medelstora företag, föreningar och organisationer har kon-
taktat oss och fått råd om energi och klimat. Rådgivningen har skett genom hembe-
sök, företagsbesök, telefon och e-post. Vi har också deltagit i mässor och liknande, 
anordnat egna event samt annonserat i olika medier.

Tyvärr har det ännu inte kommit några klara besked från Energimyndigheten om hur 
energi- och klimatrådgivningen kommer att vara organiserad efter årsskiftet. Det ver-
kar dock helt klart att det blir en fortsättning i någon form.

Projektet behöver titta bakåt, hur det har fungerat, och titta framåt, hur kommunerna 
ska kunna erbjuda energi- och klimatrådgivning till invånare, företag, föreningar och 
organisationer i våra kommuner även efter årsskiftet.

Samordnaren önskar få synpunkter på hur det har fungerat den här tiden och även 
hur man ser på framtiden efter årsskiftet.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §149
Samverkan energi- och klimatrådgivning, lägesrapport , 2020-01-29

Bedömning
Här ska bedömningen från tjänsteskrivelsen in

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 174

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Skickas till
Beslutet skickas som svar till samordnare, Mönsterås kommun
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom

______________

20227



228



229



    
   

  1 (3) 
  

  
  

 

  

 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se    
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

 
 

 E
M

10
00

 W
-4

.0
, 

20
10

-1
1-

17
  

 

Lägesrapport för grundläggande energi- och 
klimatrådgivning 2019 

Datum 2020-01-29 

Projektnummer 45851-1 

Diarienummer 2018-000150 

Projektledare Erik Innerstedt 

Projekttitel Energi- och klimatrådgivning 2018-2020 i Borgholm m. fl 

 

Lägesrapporten ska innehålla den information Energimyndigheten behöver för att 
avgöra om projektet framskrider enligt beslutsbrevet.  

Kom ihåg att alla större förändringar i projektet i god tid ska kommuniceras med 
Energimyndigheten (Se Villkorsbilagan som följde med beslutet). 

Lägesrapporten avser tiden 2019-01-01—2019-12-31. Skickas in till 
Energimyndigheten senast 2020-01-31 genom e-kanalen.  

 

1. Löper aktiviteterna i projektet enligt tidsplan? 

☒ Ja  ☐ Nej (Beskriv nedan) 

 

 
 

2. Bedömer du som projektledare att projektets mål kommer att nås? 

☐ Ja  ☐ Nej (fyll i nedan) ☒ Delvis (fyll i nedan) 

Vi har under året inte fullt ut nått våra mål runt riktade aktiviteter mot transporter. Vi har 

tidigare år medverkat och drivit aktiviteter under Trafikantveckan, men detta har uteblivit under 

2019. Däremot kommer detta prioriteras och genomföras under 2020.  

För övrigt har vi god måluppfyllelse och uppnått målen.    
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3. Kort beskrivning av: (1-max 2 A4-sidor totalt) 
Insattsprojketet har genomförts med god måluppfyllelse och 
rapporterats. Delvis inom ramen för insattsprojketet har vi genomfört 
en föreläsningskampanj med 6 föreläsningar och frukostseminarium. 
Flera leddes av uppskattad föreläste och lokala intressenter deltog. 
 
Deltagit i Hållbarhetsveckan med monter. Även medverkat med 
monter och föreläsning vid lokala Bomässor och sammankomster.  
 
Aktiviteter runt EPBD2 har genomförts under året enligt EM riktlinjer. 
Vi har varit i kontakt med ca 80 fastighetsägare i regionen som faller 
under kriterierna inom EPBD2. 

 
Aktivt deltagande i regionala och lokala nätverksmöten. Deltagit i 
utbildningar och seminarier runt värmesystem och ventilation. Deltagit 
i bra utbildning i motiverande samtal.  
Även besökt, deltagit i och stött lokal studiecirkel i 
energieffektivisering solceller.  
 
Vi har aktivt deltagit i utvecklandet och genomförandet av 
Solcellsafari i samarbete med Länsstyrelse och andra kommuner. Här 
har vi lyft fram och dragit besökare till över 10 solcellsanläggningar i 
våra kommuner. Tyvärr finns ingen statistik annat än ”många 
besökare”. 
 
Under året har vi genomfört 50 riktade aktiviteter och hembesök runt 
bl a värmesystem, solceller och energibesparingar. Vi har varit kontakt 
med över 200 privatpersoner via mail och telefon. 
 
Annonserat i lokal media och det har skrivits en artikel/reportage EKR 
i Barometern.   
 
Det viktigaste resultatet som uppnåtts är responsen från människor 
som fått råd och stöd av oss på olika sätt. Vi har flera som vi träffat 
och besökt som gärna ställer upp och berättar om hur bra och viktig 
verksamheten är. Dessa ambassadörer är nog det viktigaste delen i 
spridning av verksamheten. EKR är nog även en bidragande orsak till 
att det har byggds ett stort antal solcellsanläggningar i våra kommuner. 
Vi har gett råd till flera som uppgett att de vågat ta steget efter 
diskussioner och oberoende rådgivning med EKR.  
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 3 (3)  
  

 

 

 

4. Spridning, kommunikation och nyttiggörande av resultatet i samhället. 
 

Vi har annonserat och informerat i alla kommuner på olika sätt. Annonsplatser 
har köpts på bibliotek, fritidsguider och almanacka i alla kommuner. Detta 
bedömer vi vara kostnadseffektivt med god spridning. Riktade annonser i större 
tidningar och lokalpress i samband med föreläsningar och frukostseminarier.  
Information via kommunernas egna hemsidor och webbplatser.  
Det har även gjort reportage/artikel om EKR i lokalpress (januari 2019). 
Vi har deltagit i framtagandet av broschyr om solcellsafari med god spridning i 
alla kommuner.  
 
Tyngdpunkten bland de som kontaktar EKR ligger på den äldre delen av 
befolkningen och vi bedömer att medelåldern bland rådsökande till runt 50år. 
Detta är något som vi diskuterar och viljan att komma i kontakt med den yngre 
befolkningen pågår ständigt. Marknadsföring och informationsspridning mot 
dessa målgrupper är något som man skulle kunna organisera centralt från 
Energimyndigheten eller gemensamt i kanaler som man lokalt inte ändvänder 
sig av eller lägger pengar på. Exempelvis större digitala medier eller i form av 
reklamradio. En nationell satsning på detta från Energimyndigheten skulle 
kunna ge gott genomslag lokalt ute i kommunerna bland den yngre 
befolkningen.  
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2137 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning 
enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte 
att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:34)

Magdalena Widell

2020-09-15 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2138 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:33)

Magdalena Widell

2020-09-15 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2139 I Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid 
avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19 | Viktig information från 
SKR (cirkulär 20:35)

Magdalena Widell

2020-09-15 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2143 I Överenskommelse om semesterlönegrundande 
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till 
riskgrupper under coronapandemin | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:36)

Magdalena Widell

2020-09-15 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2156 I Vamyndighetens nyhetsbrev 2020:6V Jonatan Wassberg

2020-09-16 Valmyndigheten

      KS meddelande SKRIVELSE

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-10-14

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-09-11 - 2020-10-09

Riktning: Inkomna

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 5

233



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2192 I Byxelkroks hamn Rapport om utförda åtgärder 
enligt beslutat kontrollprogran

Magdalena Widell

2020-09-22

KS 2011/208 KS meddelande RAPPORT

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2193 I Slutrapport kontrollprogram Byxelkroks hamn 
20200801  1 

Magdalena Widell

2020-09-22

KS 2011/208 KS meddelande RAPPORT

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2194 I PM-Geologiskt PM gällande kalkstenen från 
Gillberga bergbrott vid pirbyggnader i Byxelkroks 
hamn av  Jan Mikaelsson

Magdalena Widell

2020-09-22 Jan Mikaelsson

KS 2011/208 KS meddelande PROMEMORIA

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2203 I Protokoll från Rälla Tall samfällighetsförening Magdalena Widell

2020-09-23 Rälla Tall samfällighetsförening 

KS 2020/4 KS meddelande PROTOKOLL

Markfrågor 2020

2020.2205 I Beslut [TRV 2020/92195] Undantag från 
bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd 
(transportdispens) Västervik-Borgholm-Jänköping 
och omvänt

Jonatan Wassberg

2020-09-23

KS 2020/20 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Delegation  transporttillstånd, avflyttning av 
fordon

2020.2207 I Länstyrelsen- Länsstyrelsens i Kalmar län 
tillfälliga lokala trafikföreskrifter  i samband med 
filminspelning 
Beslut 
Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att meddela 
bifogade tillfälliga lokala trafikföreskrifter på väg 
990 (Byrumsvägen) i Borgholms kommun samt 
väg 924 (vägen till Långe Jan) och väg 939 
(Gösslundavägen) i Mörbylånga kommun. 

Magdalena Widell

2020-09-23 Länsstyrelsen Kalmar län 

KS 2020/15 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.2208 I Ansökan om bidrag; Utförda röjningsarbeten inom 
kustnära grönområde i Byxelkrok 

Jonatan Wassberg

2020-09-24 Torps Bysamfällighetsförening 

KS 2020/164 KS meddelande ANSÖKAN

Ansökan om bidrag; Utförda röjningsarbeten inom 
kustnära grönområde i Byxelkrok 2020

Sidan  2 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2210 I Brev med förslag på förädling av området 
Triangeln - skrivet 2020-04-17

Jonatan Wassberg

2020-09-24 Stefan Fransson med flera

KS 2020/165 KS meddelande SKRIVELSE

Förädling av området Triangeln

2020.2213 I Brev om att ärendet överlämnats Borgholm 
Energi AB till Borgholms kommun

Jonatan Wassberg

2020-09-24 Borgholm Energi AB

KS 2020/166 Begäran om beläggning av andra (2:a) halvan av 
Ekstigen.
Brevet är markerat med diariet 2020/212

KS meddelande

SKRIVELSE

Begäran om beläggning av andra (2:a) halvan av 
Ekstigen.

2020.2215 I Budgetpropositionen för 2021 och 
Höständringsbudgeten för 2020 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 20:37

Magdalena Widell

2020-09-25 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2217 I Protokoll Överförmyndarnämnd 17sept 2020 Magdalena Widell

2020-09-25 Kalmarsunds Överförmyndarnämnd

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2222 I Sänkt premie för TGL-KL 2021 | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:38)

Magdalena Widell

2020-09-28 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2313 I Skrivelse från optimus advokatbyrå  om 
Gillbergavägen och underhåll av denna 

Magdalena Widell

2020-10-01 optimus advokatbyrå

KS 2011/208 KS meddelande SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2323 I Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 20:39

Magdalena Widell

2020-10-05 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2324 I Minnesanteckningar från Trafik- och 
Infrastrukturrådet 2020-09-20

Magdalena Widell

2020-10-05 KLT

      KS meddelande PROTOKOLL

Sidan  3 av 5

235



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2329 I Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 
avseende paragraf 127 i kommunstyrelsens 
protokoll den 25 juni 2019. Gällande Mat- och 
musikmässan 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt i 
mål 3621-19, 3623-19, 3624-19

Magdalena Widell

2020-10-07 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/2 KS meddelande DOM

Delegation KC

2020.2339 I Ölands kommunalförbunds arbetsutskott 2020-09
-11 § 36 

Jonatan Wassberg

2020-10-02 Ölands kommunalförbund

KS 2020/175 KS meddelande PROTOKOLL

Porrfilter på samtliga skolor och förskolor i  
Borgholm föpå datorer och surfplattor

2020.2340 I Ölands kommunalförbunds arbetsutskott 2020-09
-11 § 36 Bilaga

Jonatan Wassberg

2020-10-02 Ölands kommunalförbund

KS 2020/175 KS meddelande
Skrivelse från Eva Wahlgren, Ulrika Lindh, 
Centerkvinnor Borgholm
Jessica Jämtin, Emma Halme, Centerkvinnor 
Mörbylånga
Inger Sundbom, Irene Persson, Eva Flykt, Röda 
Bönor
Jeanette Sandström (S)
S-kvinnor Norra Öland, Borgholm

SKRIVELSE

Porrfilter på samtliga skolor och förskolor i  
Borgholm föpå datorer och surfplattor

2020.2341 I Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020-
09-24 § 72

Jonatan Wassberg

2020-10-07 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande
Fastställande av sammanträdesdatum 2021 för 
förbundets presidium, arbetsutskott och direktion

PROTOKOLL

2020.2342 I Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020-
09-24 § 70

Jonatan Wassberg

2020-10-07 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande
Anställning av ny förbundschef
Val va ny skolchef

PROTOKOLL

2020.2343 I Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020-
09-24 protokoll

Jonatan Wassberg

2020-10-07 Kalmarsunds gymnasieförbund

      KS meddelande PROTOKOLL

Sidan  4 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2350 I Per Lublins anmälan till DO avseende 
åldersdiskriminering 

Magdalena Widell

2020-10-09 Per Lublin

      KS meddelande ANMÄLAN

Sidan  5 av 5
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2123 U Apoteksgruppen- Ingen erinran mot ansökan om 
container på storgatan 14 under perioden 2020-
09-11--2020-09-14, kl. 12.00-18.00

Anders Magnusson

2020-09-11 Yttrande 

KS 2020/6 Kommunstyrelsen 2020-09-22 § 141  godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2177 U Borgholms Kommun - Yttrande om vindpark 
Aurora. har inget att anföra i samrådet om 
Natura 2000-Tillstånd för byggande av 
vindkraftpark Aurora. Kommunen anser däremot 
att när det blir dags att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning för själva 
vindkraftparken bör påverkan på den del av 
tumlarnas utbredningsområde som ligger i 
området för vindkraftparken miljöbedömas.

Anders Magnusson

2020-09-14 Aurora 

KS 2020/158 DELEGERINGSBESLUT

Samråd för vindpark Aurora

2020.2136 U Husvalla Invest HB- Ingen erinran mot ansökan 
om container på Storgatan 23 under perioden 
2020-09-28--2020-10-18

Anders Magnusson

2020-09-15 Yttrande 

KS 2020/6 2020-09-14- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2146 U Grävtillstånd- Grävning sker på Neptunivägen 
2020-10-01--2020-11-20

Julia Hallstensson

2020-09-15 20200036/Oone Nordic AB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-10-14

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-09-11 - 2020-10-09

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2149 U Pubben - Ansökan avstyrks 2020-09-22—2020-
09-28 för utökad uteservering eftersom
förvaltningen gör bedömningen att passagen på
gatan inte blir tillräckligt stor för förbipasserade
att kunna hålla de avstånd som krävs i och med
COVID-19.

Anders Magnusson

2020-09-16 Yttrande 

KS 2020/6 2020-09-16 Skickat till Polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2178 U Borgholms kommun och Borgholms energis 
yttrande om projektbeskrivning LONA-projekt: 
Vatten i Runsberga mosse.

Anders Magnusson

2020-09-17 TILLVÄXT MILJÖ

KS 2020/157 DELEGERINGSBESLUT

Samråd; Vatten i Runsberga mosse 

2020.2190 U Brasser- tillstyrkt ansökan för uteservering 
Ansökan tillstyrks 2020-09-23 —2020-09-28 för 
uteservering med högst 4,5 m från husliv och 
högst 10,0 m utmed den del av fastigheten som 
disponeras av verksamheterna 
Ansökan avstyrks på Slottsgatan då denna inte 
är gågata. 

Anders Magnusson

2020-09-21 Yttarnde 

KS 2020/6 2020-09-21 Skickat till polisen/MW DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2195 U Trafikanordningsplan tillstånd VA-sanering 
Nydala 2020-09-28--2021-04-30

Julia Hallstensson

2020-09-22 20200007/NCC

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2200 U Trafikanordningsplan tillstånd- VA- sanering 
2020-09-21--2020-11-27. Nyborgsgatan

Julia Hallstensson

2020-09-22 20200008/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2201 U Trafikanordningsplan tillstånd- Ny DV-anslutning 
2020-06-28-2020-10-02

Julia Hallstensson

2020-09-22 20200009/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2230 U Lions- Ingen erinran mot ansökan om 
utplacering av marschaller i samband med Alla 
hjärtans dag, den 2021-02-14 kl. melanna 15.00
-19.00,

Anders Magnusson

2020-09-29 Yttrande

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.2320 U Grävtillstånd-Grävning sker på Kalkugnsvägen 
2020-10-12-2020-12-11

Julia Hallstensson

2020-10-02 20200041/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2321 U Grävtillstånd- Grävning sker på Kvarngatan 15 - 
23 mf 2021-01-04--2021-06-30

Julia Hallstensson

2020-10-02 20200042/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

Sidan  3 av 3
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-10-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-21

§ 190 Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr

2020-10-06

§ 191 Förädling av området Triangeln
§ 192 Medborgarförslag (Inger Ruud)- Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borg-

holm och Köpingsvik
§ 193 Ansökan om farthinder på Blårörsgatan
§ 194 Parkering kvarter Zeland (bakom Borgholm kyrka), tidsbestämmelser och datum 

för avgiftsbeläggning
§ 195 Borttagande av fast parkeringsplats till läkemedelsleveransbil utanför apoteksgrup-

pen
§ 196 Anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden 2020
§ 197 Ansökan om uppskov för återrapportering av utbetalt bidrag för uppväxlingsprojekt 

2019
§ 198 Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020, höstbeslut
§ 199 Önskemål från BCK om medel för grillplats vid MTB-banan.
§ 200 Extra föreningsbidrag 2020
§ 201 Reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv för Borgholm Energi 

Elnät AB och Borgholm Energi AB
§ 202 Remiss SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen
§ 203 Transportutmaningen - del av Klimatkommissionen

2020-10-13

§ 204 Ansökan om farthinder på Blårörsgatan
§ 205 Porrfilter på samtliga skolor och förskolor i Borgholm på datorer och surfplattor
§ 206 Möte om trafikfrågor med Tillväxtchefen
§ 207 Förlängd tid för uteserveringstillstånd
§ 208 Omförhandling samverkansavtal Telia; bredbandsutbyggnad
§ 209 Äskande av medel för akuta investeringsåtgärder Åkerbobadet
§ 210 Möte om Byxelkroks hamn
§ 211 Möte med Polisen
§ 212 Möte med kommunal sektion Öland
§ 213 Möte med HR-chef
§ 214 Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
§ 215 Delårsbokslut 2020
§ 216 Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 217 Angående inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
§ 218 Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024 och taxor 2021
§ 219 Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv  (RUR)
§ 220 Upprustning av Köpingsviks lekplats
§ 221 Utegym i Mejeriviken - del av aktivitetsområde Mejeriviken
§ 222 Möte med BTE AB
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Kultur- och fritidsutskottet 

2020-09-16

§ 25 Arrangemangsbidrag hösten 2020 (kulturprogrambidrag)

2020-10-12

§ 26 Engångsbidrag till kommunens vävföreningar
§ 27 Extra föreningsbidrag 2020
§ 28 Kulturplan för Borgholms kommun
§ 29 Arrangemangsbidrag hösten 2020 (kulturprogrambidrag)

Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB

2020-08-20

§ 51 Styrelsemötets öppnande
§ 52 Föregående protokoll
§ 53 VD informerar
§ 54 Personalärenden 2020
§ 55 Delårsbokslut 2020 januari - augusti
§ 56 Budget 2021 Drift- och Investeringar
§ 57 Avfallstaxa 2021
§ 58 Bolagsordning och Ägardirektiv, revidering
§ 59 Insamling av hushållsavfall - insamlingssystem och utförande
§ 60 Fullmakt gällande tvistemål inom verksamheterna
§ 61 Internkontrollplan 2020
§ 62 Affärsplan 2021 - 2024
§ 63 Beslut från kommunen augusti 2020
§ 64 Policydokument
§ 65 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 66 Restlista uppdrag styrelsebeslut

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

242



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-10-02 2020/169

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2021 kommunstyrelsen

Förslag till beslut 
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2021: 

26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 24 augusti, 28 sep-
tember, 26 oktober, 23 november och 21 december.

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde.

Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsordning förväntas inte ha påverkats negativt av det senas-
te årets schemaläggning av sammanträden. Därför bedöms 2019 års format som in-
för 2020 ansågs av styrelsen fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomis-
ka redovisningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan 
samma upplägg användas även 2020.

Jens Odevall Jonatan Wassberg
Kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunikatör
Verksamhetsutvecklare
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