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Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning oktober 2020

Förslag till beslut 

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter oktober 2020.

 Resultatet för kommunen är +40,4 mkr. (Årsprognos +42,6 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +34,4 mkr. (Årsprognos +36,0 mkr)
 Likvida medel 45,0 mkr. (Årsprognos 38,0)  
 Investeringar 46,1 mkr. (Årsprognos 57,4 mkr)

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen oktober 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, både på kort 
sikt för att ge effekt sista månaderna under 2020 men även på längre sikt för åren 
framåt. Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna 
och sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket täcker stora delar av de extra kost-
naderna som uppkommit.

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

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur 
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv är 
genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort.

Tillväxtenheten har erhållit intrångsersättning för Halltorp.

Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar verk-
samheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna implementerades nya arbetssätt vid halvårsskiftet. 
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Dessa arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer sin effektivise-
ringsplan.

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektivise-
ringar.

Utbildningsnämnden centralt för en dialog med chefer på ledningsgruppen kring åt-
gärder för att bromsa upp underskottet och för att nå en budget i balans.

Socialnämnden

Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till 0 mkr i 
oktober 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 ex-
tratjänst.

 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 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 ökar ytterligare kan fokus läggas på ut-
veckling av verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är 
rätten till heltid och uppdraget att minska antal delade turer.

4



3 (3)

Ekonomi- och fastighetsavdelningen

Linda Kjellin Mattias Sundman
TF Ekonomichef Controller

Beslutet 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 0,2 mkr (prognos - 1,6 mkr).

Avvikelsen härleds till godkänd tilläggsbudget om 7,0 mkr enligt beslut KF §170. Även 
beslut om att godkänna socialnämndens återredovisning av heltid som norm påverkar 
avvikelsen. 4,0 mkr är flyttade från kommunstyrelsens budget till socialförvaltningens 
budget enligt beslut KS §148.

Hamnverksamheten har fått tilläggsbudget för att täcka avskrivningar men har ytterligare 
kostnader som inte inryms i budget vilket förklarar avvikelsen och prognosen. 
Personalkostnaderna på hamnar är högre än budgeterat för perioden. Debitering av vissa 
arrenden har inte gjorts än vilket skapar en avvikelse på intäkter. Utredning av ej 
debiterade arrenden pågår. Vidare påverkar högre kostnader än budgeterat på underhåll, 
el, vatten och avlopp avvikelsen negativt.

Omlastningen belastas av 983 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, vilket påverkar prognosen negativt.

Debiteringen av plan- och bygglovsärenden ligger fortfarande efter och en stor del av den 
negativa avvikelsen härleds till intäkter som inte inkommit. Även högre konsultkostnader 
och kostnader för annonsering påverkar avvikelsen negativt för perioden. Dessa kostnader 
förväntas inte hämtas in utan påverkar även prognosen negativt. De intäkter som inte 
kommer faktureras i år bidrar till 1,1 mkr i avvikelse mot budget vilket syns i prognosen 
på helår.

Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen och Sveriges bästa äldreomsorg 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.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas för att 
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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 2020 168 609 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 är tjänsten som bygglovschef tillsatt och det pågår rekrytering av kart- 
och mätingenjör.

Teknisk service

Efter övertagandet av teknisk service från Borgholm Energi AB fortgår arbete med att 
genomlysa verksamheterna. Analys av budget och utfall görs varje månad på gata och 
parkverksamheten. Då verksamheten tilläggsbudgeterats efter beslut i KF i oktober visar 
prognosen att den negativa avvikelsen minskat. Verksamheten behöver återsätta en av 
vakanserna kopplad mot trafikfrågor och infrastruktur. Offentliga toaletter samt offentliga 
lekplatser har lagts på Gata park under året vilket belastar resultatet negativt då det inte 
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finns budget. Det har också tillkommit nya gatubelysningsanläggningar.

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.
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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 Aug Sep Okt Nov Dec

Antal 
årsarbetar
e 2019

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

Antal 
årsarbetar
e 2020

87 83 145 137 139 141 107 124 151

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 Aug Sep Okt Nov 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 22

Fyllnadstid 
2020 0 0 17 6 42 42 10 8 1

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.

Sjukfrånv
aro

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

Total 
sjukfrånvar
o 2019

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

Total 
sjukfrånvar
o 2020

4,7 6,4 7,9 5,5 5,7 4,9 2,9 3,0 4,1

Korttidsfrå
nvaro 
2019

2,0 2,3 1,6 1,0 1,3 1,1 0,5 0,7 2,5 1,3 2,1 1,5

Korttidsfrå
nvaro 
2020

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

 Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som 
riktats till socialförvaltningen, 1,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. Även 
den del av tilläggsbudgeten som avser finansiering av bidrag kopplat till Covid 
har inte nyttjats fullt ut för perioden.

 Fastighetsavdelningens avvikelse härleds till att kostnaden för fjärrvärme, larm 
och bevakning för Åkerboskolan är lägre än budgeterat till följd av branden.

 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.

 Tilläggsbudget har skett på Gata och park i oktober vilket har förbättrat resultatet. 
Det som påverkar resultatet negativt är kostnader för offentliga toaletter, 
gatubelysning och barmarksunderhåll. Utköp av inventarier från BEAB belastar 
resultatet då allt inte kunnat aktiveras i anläggningsregister. 

 Personalkostnaderna på hamnar är högre än budgeterat för perioden. Debitering 
av vissa arrenden har inte gjorts än vilket skapar en avvikelse på intäkter. 
Utredning av ej debiterade arrenden pågår. Vidare påverkar högre kostnader än 
budgeterat på underhåll, el, vatten och avlopp avvikelsen negativt.

 Kultur och näringsliv visar en positiv avvikelse. Överskottet beror främst på 
näringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras. Även ej utbetalda 
föreningsbidrag och vakant tjänst inom folkhälsosamordnare bidrar positivt. 
Förändring mot föregående månad beror på budgetkompensation för de olika 
beslut som tagits för att stödja föreningar och företag i och med Coronapandemin. 
Även avsaknad av intäkter för idrotts- och fritidsverksamhet samt kostnader för 
avskrivningar över budgeterad nivå är budgetkompenserade.

 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. Även högre kostnader än budgeterat för 
konsulter och annonsering påverkar avvikelsen negativt.

 Kostenheten uppvisar en positiv avvikelse vilket beror på att tilläggsbudgeten har 
gett täckning för de ökade livsmedelskostnaderna. Enheten har även minskat på 
helgbemanningen vilket fallit väl ut och bidragit med minskade 
personalkostnader.

 Omlastningen belastas av 983 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-
okt Utfall jan-okt Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmä
ktige 673 561 524 37

1010 Kommunstyrels
e 81 037 67 527 64 576 2 951

1015 Fastigheter 2 032 1 429 -647 2 076

1016 Fastighetsfunkt
ion 16 684 13 901 15 012 -1 110

1100 Kommunstab 7 041 4 824 5 443 -619

1101 Administration 6 226 5 195 4 971 224

1105 Tillväxtenhet 1 100 914 1 102 -188

1106 Gata och park 16 235 13 424 14 028 -604

1107 Hamnar 4 090 3 010 5 204 -2 194

1108 Kultur och 
näringsliv 9 766 8 137 7 059 1 078

1109 Miljöprojekt 1 106 921 791 130

1110 Ekonomiavdeln
ing 7 726 6 438 6 144 294

1120 HR-avdelning 8 431 7 023 6 815 209

1130 Bygg 1 070 925 2 918 -1 993

1135 Miljöenhet 3 372 2 967 2 584 384

1139 Bostadsanpass
ning 1 462 1 218 1 168 50

1140 Kostenhet 500 378 131 247

1150 Lokalvård 53 92 664 -572

1151 Transport 1 1 -43 44

1152 Omlastning 4 3 1 247 -1 244

1211 Räpplinge- 
Äpplerum 0 0 0 0

1212 Böda 1:31 0 0 0 0

1213 Rosenfors 0 0 0 0

1215 Stora Rör 0 0 0 0

1217 LSS Resedan 
11 0 0 110 -110

1221 Byxelkrok 0 0 -1 163 1 163

1223 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0 0

Summa 168 609 138 891 138 638 253
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Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om -1,6 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 kostnader kopplade till Covid- 
19 som belastar omlastningen kommer ersättas från staten.

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 finns den del av tilläggsbudgeten som är riktad 
mot bidrag kopplade till covid-19. I dagsläget finns det inte utbetalningsbeslut 
som täcker upp hela den summan.

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

 Prognosen för fastighetsavdelningen baseras på att kommunens badanläggningar 
på Ekbacka och Åkerbobadet haft ökade kostnader under första halvan av året 
som inte går att hämta in helt.

 Administrationens prognos baseras på lägre personalkostnader till följd av 
sjukskrivningar.

 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.

 Prognosen har förbättrats främst för Gata park då tilläggsbudget skett på det 
sparbeting som fanns budgeterat i verksamheten för året. Det har under året 
funnits vakanser inom personalstyrkan vilket genererar ett överskott i 
personalbudgeten. Det som belastar negativt är kostnader för gatubelysning, 
offentliga toaletter, samt har parkeringsintäkterna inte uppgått i den nivå som 
budgeterats. I prognosen antas inte hela vinterväghållningsbudgeten behöva 
användas då det blev ett överskott i början på året. Kostnader för 
barmarksunderhåll är högre vilket främst beror på beläggningsarbeten.

 Hamnverksamheten har fått tilläggsbudget för avskrivningar. 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 positiv avvikelse vid årets slut. Överskottet 
är främst inom näringslivsarbete där vissa aktiviteter inte kan genomföras. 
Förändring mot föregående månad beror på budgetkompensation för de olika 
beslut som tagits för att stödja föreningar och företag i och med Coronapandemin. 
Även avsaknad av intäkter för idrotts- och fritidsverksamhet samt kostnader för 
avskrivningar över budgeterad nivå är budgetkompenserade.

 Debiteringen av plan- och bygglovsärenden ligger fortfarande efter och en stor 
del av den negativa avvikelsen härleds till intäkter som inte inkommit. Även 
högre konsultkostnader och kostnader för annonsering påverkar avvikelsen 
negativt för perioden. Dessa kostnader förväntas inte hämtas in utan påverkar 
även prognosen negativt. De intäkter som inte kommer faktureras i år bidrar till 
1,1 mkr i avvikelse mot budget vilket syns i prognosen på helår.
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 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 visar på en positiv prognos vid årets slut. detta beror på att 
tilläggsbudgeten täcker de ökade livsmedelskostnaderna samt att den 
effektivisering som verksamheten gjort gällande helgarbete medfört lägre 
personalkostnader.

 Lokalvården har 370 tkr i nedskrivningskostnader för inventarier som tagits över 
från bolaget. Detta tillsammans med underbudgeterade kostnader för ob-tillägg 
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 673 829 -172 -156

1010 Kommunstyrels
e 81 037 80 453 0 584

1015 Fastigheter 2 032 658 738 1 374

1016 Fastighetsfunkt
ion 16 684 17 545 -2 489 -860

1100 Kommunstab 7 041 7 068 -222 -27

1101 Administration 6 226 6 036 110 190

1105 Tillväxtenhet 1 100 1 418 -496 -318

1106 Gata och park 16 235 16 996 -3 448 -761

1107 Hamnar 4 090 6 299 -1 557 -2 210

1108 Kultur och 
näringsliv 9 766 9 088 -485 678

1109 Miljöprojekt 1 106 916 167 190

1110 Ekonomiavdeln
ing 7 726 7 419 305 307

1120 HR-avdelning 8 431 8 431 0 0

1130 Bygg 1 070 2 453 0 -1 383

1135 Miljöenhet 3 372 3 165 0 207

1139 Bostadsanpass
ning 1 462 1 373 0 88

1140 Kostenhet 500 350 -650 150

1150 Lokalvård 53 623 -370 -570

1151 Transport 1 1 0 0

1152 Omlastning 4 117 -115 -114

1211 Räpplinge- 
Äpplerum 0 0 -1 0

1212 Böda 1:31 0 0 1 0
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 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

1213 Rosenfors 0 0 0 0

1215 Stora Rör 0 0 0 0

1217 LSS Resedan 
11 0 110 -110 -110

1221 Byxelkrok 0 -1 163 1 163 1 163

1999 Äskande 
tilläggsbudget 0 0 6 989 0

Summa 168 609 170 187 -642 -1 578

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, både på kort sikt för att ge effekt sista månaderna under 2020 men 
även på längre sikt för åren framåt. 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 täcker stora delar av de extra kostnaderna som uppkommit.

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

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur 
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv är 
genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort.

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 implementerades nya arbetssätt vid halvårsskiftet. dessa 
arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer sin effektiviseringsplan.

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

Åtgärder 

 Åtgärder Uppföljning

Total

11 Kommunledningsförvaltning 3 800 3 606
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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 +42,6 mkr bygger på det budgeterade resultatet +6,6 mkr 
och att årets budgetavvikelse blir +36,0 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 10 847 10 845 10 890 10 859 10 860

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

Verksamhetens intäkter 120 603 129 127 164 636 191 925 213 827

Verksamhetens kostnader 795 958 780 614 793 172 807 849 773 958

Årets resultat 42 597 -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) 57 377 79 967 39 182 46 883 46 239

Självfinansieringsgrad investeringar 126,8% 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
 Kommunen har arbetat aktivt med förberedelser och anpassning av 

verksamheterna i och med ökad spridning av covid-19.
 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.

 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 ändrades bidragsdelen. Under april månad uppgick 
sjuklönekostnaderna och bidraget totalt till 1,9 mkr, maj 1,1 mkr, juni 0,9 mkr, 
juli 0,7, augusti 0,2 mkr och september 0,5 mkr.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Kommunens oktoberresultat uppgår till +40,4 mkr och den totala budgetavvikelsen är 
+34,4 mkr. Samtliga nämnder och styrelser visar en positiv budgetavvikelse för perioden.

Prognosen för kommunens resultat +42,6 mkr består av det budgeterade resultatet +6,6 
och budgetavvikelsen +36,0 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 6,6 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.
 Tilläggsbudget hamnar, kommunstyrelsen (KF § 142) 0,2 mkr.
  Tilläggsbudget oförutsedda kostnader, kommunstyrelsen (KF § 170) 7,0 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 45,0 mkr, vilket är en ökning med 23,5 mkr sedan 
december 2019. Prognosen för 2020 är 38,0 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 
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av juli. Utöver detta mottog kommunen även en utdelning från Borgholm Energi 
elnät AB i juni +6,9 mkr.       

 Under perioden januari till oktober har 46,1 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 oktober 
uppgick till 45,2 mkr och de faktiska likvida medlen var 45,0 mkr. Prognosen för helåret 
är 38,0 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 +0,2 mkr. Avvikelsen härleds till godkänd 
tilläggsbudget om 7,0 mkr enligt beslut KF §170. Även beslut om att godkänna 
socialnämndens återredovisning av heltid som norm påverkar avvikelsen. 4,0 mkr är 
flyttade från kommunstyrelsens budget till socialförvaltningens budget enligt beslut KS 
§148. Hamnverksamheten har fått tilläggsbudget för att täcka avskrivningar men har 
ytterligare kostnader som inte inryms i budget. Omlastningen belastas av 983 tkr som är 
kopplat till inköp rörande Covid-19 och som inte är utdebiterat i verksamheten, dessa 
kostnader kommer att återsökas hos Socialstyrelsen.

Debiteringen av plan- och bygglovsärenden ligger fortfarande efter och en stor del av den 
negativa avvikelsen härleds till intäkter som inte inkommit. Även högre konsultkostnader 
och kostnader för annonsering påverkar avvikelsen negativt för perioden. Dessa kostnader 
förväntas inte hämtas in utan påverkar även prognosen negativt. De intäkter som inte 
kommer faktureras i år bidrar till 1,1 mkr i avvikelse mot budget vilket syns i prognosen 
på helår. Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen och Sveriges bästa äldreomsorg inte nyttjats för perioden. Medlen 
förväntas nyttjas under året vilket visas i prognosen för helåret.

Borgholms slotts budgetavvikelse är +2,8 mkr. Avvikelsen innehåller 5/7 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 +2,4 mkr. Till stor del härleds avvikelsen till 
olika typer av ersättningar och bidrag. Avvikelsen reduceras på grund av högre kostnader 
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än budgeterat för bland annat skolskjuts, tilläggsbelopp och personalkostnader på 
särskolan.

Socialnämndens budgetavvikelse är +1,7 mkr. Anledningen till att avvikelsen har gått 
från att vara negativ till att vara positiv mellan september och oktober månad är 
budgetflytt om 4,0 mkr för heltid som norm enligt beslut KS 2020/148. Även ersättning 
från staten av sjuklönekostnader för perioden april till september påverkar avvikelsen 
med 3,7 mkr. Avvikelsen reduceras av 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.

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 +27,0 mkr. Överskottet på finansförvaltningen 
förklaras främst av:

 Generella statsbidrag och utjämning +19,5 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 +2,8 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-okt Utfall jan-okt Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 168 609 138 891 138 638 253

2 Övriga nämnder 2 185 1 757 1 530 227

3 Borgholms Slott 3 022 1 370 -1 446 2 816

6 Utbildningsnämnd 187 317 156 282 153 892 2 390

7 Socialnämnd 314 881 265 003 263 341 1 661

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 490 438 52

9 Finansförvaltning -683 196 -569 782 -596 779 26 996

Summa -6 594 -5 989 -40 385 34 396

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -1,6 mkr. I prognosen förutsätts att 
kostnader kopplade till covid- 19 som belastar omlastningen kommer ersättas från staten. 
Hamnverksamheten har fått tilläggsbudget för avskrivningar. 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. Debiteringen av plan- och 
bygglovsärenden ligger fortfarande efter och en stor del av den negativa avvikelsen 
härleds till intäkter som inte inkommit. Även högre konsultkostnader och kostnader för 
annonsering påverkar avvikelsen negativt för perioden. Dessa kostnader förväntas inte 
hämtas in utan påverkar även prognosen negativt. De intäkter som inte kommer faktureras 
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i år bidrar till - 1,1 mkr i avvikelse mot budget vilket syns i prognosen på helår.

Borgholms Slotts 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 -0,2 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 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 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 +34,5 mkr och detta består av 
följande:

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

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

Prognos driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 168 609 170 187 -639 -1 578

2 Övriga nämnder 2 185 2 185 0 0

3 Borgholms Slott 3 022 -218 3 231 3 240

6 Utbildningsnämnd 187 317 187 532 -323 -215

7 Socialnämnd 314 881 314 881 185 0

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 537 0 51

9 Finansförvaltning -683 196 -717 701 28 205 34 504
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 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikelse

Summa -6 594 -42 597 30 659 36 003

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, både på kort sikt för att 
ge effekt sista månaderna under 2020 men även på längre sikt för åren framåt. 
Coronakrisen skapar osäkerhet om dels hur påverkan blir på verksamheterna och 
sjukskrivningstal. Regeringens åtgärdspaket täcker stora delar av de extra kostnaderna 
som uppkommit.

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

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och en genomlysning av hur 
verksamheten ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv är 
genomförd vilket syns på den effektivisering som verksamheten gjort.

Tillväxtenheten 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 implementerades nya arbetssätt vid halvårsskiftet. 
Dessa arbetssätt har visat sig fungera bra och verksamheten följer sin 
effektiviseringsplan.

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

Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen centralt för en dialog med chefer på ledningsgruppen kring 
åtgärder för att bromsa upp underskottet och för att nå en budget i balans.

Socialnämnden

Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till 0 mkr i 
oktober 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.
 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.
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Förutsatt att smittspridning av Covid-19 inte ökar ytterligare 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 oktober uppgår till 46,1 mkr. 
Prognosen för 2020 är 57,4 mkr.

Investeringsredovisning (tkr), Varav: årets investeringar Prognos

Kommunen

Färdigställda projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos

Infrastruktur, skydd 2 302 2 791 -489 2 791

Offentlig toalett §89/19 0 272 -272 272

Lilla triangeln 1 143 1 142 1 1 142

Offentlig lekplats §95/17 1 159 1 377 -218 1 377

Fritid- och kultur 3 008 3 014 -6 3 014

Skatepark Borgholm 2 508 2 435 73 2 435

Kallbadhuset 500 579 -79 579

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 0 529 -529 545

Hyreshus Rälla §131/17 0 13 -13 29

Yttre hamn Borgholm §80/19 0 516 -516 516

Övrig verksamhet 0 0 0 0

S:a färdigställda projekt 6 712 7 741 -1 029 7 572

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse Prognos

Infrastruktur, skydd 11 218 9 582 1 636 11 591

Busstation Borgholm wc 200 391 -191 391

Gata/park inventarier 3 100 2 240 860 3 100

Tömningsstation §100 356 0 356 356

Gatubelysning 857 224 633 857

Beläggningsarbeten 2 800 2 796 4 2 800

WC Södra Parken 144 21 123 144

Knäppinge-Ormöga 3 461 3 643 -182 3 643

Investeringar KS 300 267 33 300

Fritid- och kultur 3 975 4 858 -883 5 808

Utbyggnad tennishall (Bowls) 3 600 3 918 -318 4 000

Runsten underhållsplan 0 43 -43 100

Bibliotek 220 10 210 220

Åkerbobadet 75 399 -324 1 000

Biblioteket inventarier 80 80 0 80
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Investeringsredovisning (tkr), Varav: årets investeringar Prognos

Meröppet Bibliotek 0 408 -408 408

Pedagogisk verksamhet 6 676 3 688 2 988 8 426

Skogsbrynet §249/19 281 111 170 281

Åkerboskolan 0 1 458 -1 458 2 000

Runstens förskola 250 0 250 150

Björkviken 550 500 50 550

Gärdslösa skola 1 200 409 791 1 200

Köping skola 500 72 428 350

Rälla skola 2 350 321 2 029 2 350

Slottsskolan 50 0 50 50

Viktoriaskolan Underhållsplan 800 177 623 800

Viktoriaskolan Läcka 375 375 0 375

Slottsskolan inventarier 160 177 -17 160

Köping skola inventarier 80 33 47 80

Runstens förskola inventarier 80 55 25 80

Vård omsorg 5 176 1 002 4 174 2 156

Ekbacka 1 426 815 611 1 425

Höken 75 0 75 75

Strömgården 125 0 125 125

Klockaregården 50 0 50 50

Möbler OFN 95 85 10 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 58 -8 50

Återbruk Ölandslego 3 000 4 2 996 10

Affärsverksamhet 19 577 17 594 1 983 19 800

Ekbacka Hus 1 plan 3 (extern hyresgäst) 6 600 6 064 536 7 000

RIA Underhållsplan 150 113 37 200

Kommunala lägenheter 500 156 344 400

Kungsgården 200 0 200 200

Byxelkroks hamn §284/17 12 127 11 261 866 12 000

Övrig verksamhet 155 1 624 -1 469 2 024

Laddning Höken 155 0 155 400

Finansiell leasing 0 1624 -1 624 1 624

S:a pågående projekt 46 777 38 348 8 429 49 805

S:a investeringsprojekt 53 488 46 089 7 400 57 377
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 Sammanträdesprotokoll 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 

 2020-10-21 91   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2020/92 008 UN 
 

Medborgarförslag - Inköp av lådlastcyklar till förskolorna 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att tacka för ett bra förslag men avvakta med inköp av lådlastcyklar  

att lägga till lådlastcyklar till utbildningsnämndens kalendarium för att beakta för-

slaget i budgetarbetet inför budget år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag inkom den 8 maj 2020 från Tommy Lindström ställt till kommun-
fullmäktige. Förslaget är att köpa in två lådlastcyklar och provas vid en förskola som 
har begränsat med utflyktmål idag, t.ex. Köpingsvik. Medborgarförslaget är över-
lämnat till utbildningsnämnden för utredning och beslut. 

Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsnämnden fört en diskussion 
och utrett ärendet. Utredningen är gjord ihop med rektorerna förskolan 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020. 
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2020 § 85 
Utbildningsnämndens beslut den 26 augusti 2020 § 70 
Medborgarförslag Inköp av lådlastcyklar till förskolor 

Dagens sammanträde 

Förslagställare Tommy Lindström framför sitt förslag till mötet. Mötet diskuterar king-
förslaget och att det är intressant men att det ska till förvaringsplats och inverste-
ringspengar till lådlastcyklarna. Mötet kommer fram till att lägga fram förslaget om 
lådlastcyklar till budgetarbetet inför budget år 2022.  

Skickas till 
Tommy Lindström  
Kommunledningsförvaltningen 
 
______________ 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 228

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228 Dnr 2020/159 109 KS

Motion: Kommunägda bostäder ska endast kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att bifalla motionen att alla hyresavtal för kommunägda bostäder omedelbart 

kompletteras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara folkbokförd 
på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som hyresgäs-
ten folkbokför sig på annan adress.”.

att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut om folkbokförings-
krav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M) föreslår följande i motion inkommen 2020-09-14:

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund 
som hyresgästen folkbokför sig på annan adress.

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul.

Kommunfullmäktige lämnar 2020-09-14 § 131 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16. 

Bedömning
Av Jordabalken 12 kap 42 § framgår att hyresvärden kan lägga in krav på folkbok-
föring i hyresavtal. Dock framgår av beslutade domar, att även om ett sådant krav 
finns, krävs det mer än att inte vara folkbokförd för att man ska kunna bli uppsagd 
på grund av detta. 

Då kommunen redan i dag har folkbokföringskrav vid uthyrning, dock inte inskrivet i 
hyresavtalet, skulle ett införande av begärd klausul inte ändra något i sak. 

Kommunfullmäktige bör uppmana Borgholm Energi AB att fatta ett likalydande be-
slut.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-10-16 2020/159 109

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Seniorkonsult

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 18 marie-louise.johansson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse med förslag på bifall till motionen 

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen innebärande att alla hyresavtal för kommunägda bostäder 

omedelbart kompletteras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som 
hyresgästen folkbokför sig på annan adress.”.

att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut om folkbokförings-
krav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2020-09-14

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som 
hyresgästen folkbokför sig på annan adress.

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul.

Kommunfullmäktige lämnar 2020-09-14 § 131 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Jordabalken. 

Bedömning
Av Jordabalken 12 kap 42 § framgår att hyresvärden kan lägga in krav på folkbokfö-
ring i hyresavtal. Dock framgår av beslutade domar, att även om ett sådant krav 
finns, krävs det mer än att inte vara folkbokförd för att man ska kunna bli uppsagd 
på grund av detta. 

Då kommunen redan i dag har folkbokföringskrav vid uthyrning, dock inte inskrivet i 
hyresavtalet, skulle ett införande av begärd klausul inte ändra något i sak. 

Kommunfullmäktige bör uppmana, inte uppdra till, Borgholm Energi AB att fatta ett 
likalydande beslut.

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
Kommunchef Seniorkonsult
Skickas till
Kommunstyrelsen 
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Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen 

Moderaterna vill att kommunen säkerställer att alla kommunägda hyresrätter 
endast får förmedlas till sökande folkbokförda i kommunen samt att 
hyreskontraktet upphör om hyresgästen folkbokför sig utanför kommunen

Bakgrund:

Borgholms kommun (inkl BEAB) har totalt ca 120 hyresrätter och har planer för 
att bygga fler (se moderaternas tidigare motion om bostäder vad gäller vår syn 
på kommunägda hyresrätter, där vi ställt oss positiva till hyresbostäder i Löttorp  
då det f.n saknas investerare där). Flera kommuner har en klausul att man måste 
vara folkbokförd på lägenheten. Borgholm saknar denna klausul vilket gör att 
syftet med kommunägda lägenheter om framtida tillväxt riskerar att förfelas. 
Moderaterna ser att de kommunägda lägenheterna endast får förmedlas till 
`fastboende`, då syftet är att stimulera tillväxt. 

Förslag till beslut:

Vi yrkar därför

Att Omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste 
vara folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma 
stund som hyresgästen folkbokför sig på annan adress.

Att Uppdra åt styrelsen i BEAB att införa samma klausul

Carl Malgerud (M)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 250 Dnr 2020/59 KS

Julgåva till personal

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott föreslår kommunsty-
relsen
att dela ut en julklapp/presentkort på 300 kronor som gäller hos valfri näringsid-

kare i kommunen. Presentkortet ges till tillsvidareanställda, vikarier med vika-
riat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per 
månad.

att uppmana BEAB att ta motsvarande beslut.

att medel för ändamålet tas inom kommunstyrelsen budgetram.

att utgiften ska konteras med aktivitet 1018.

Ärendebeskrivning
Eftersom många i kommunen kämpar i den situation som uppstått det senaste året 
med den pågående pandemin finns det ett behov av att kommunen visar sin upp-
skattning för sina anställda.

Kommunstyrelsen beslutade vid två olika tillfällen (2020-03-24 § 41 och 2020-04-
28 § 64) under våren om att dela ut presentkort till tillsvidareanställda, vikarier med 
vikariat på över tre månader sant timmanställda med minst 40 % tjänstgöring per 
månad. Borgholm Energi AB uppmanades att besluta om det samma.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter frågan om att dela ut ett presentkort på 300 
kronor, i likhet med tidigare beslut om presentkort som en julgåva för de anställdas 
hårda arbete det senaste året.

Bedömning
Beslutet är menat att visa på kommunens uppskattning för de anställda.

Beslutet stöttar samtidigt näringslivet som på många sätt har fått försämrade förut-
sättningar att bedriva sina verksamheter till följd av pandemin.

Kommunen ber de anställda att använda presentkortet på ett ansvarsfullt sätt och i 
övrigt följer de allmänna råden.

Konsekvensanalys
Medel för presentkort finns inte i budgeten, varför åtagandena kan komma att leda 
till ett överskridande av budgetramen om andra åtgärder inte vidtas. 

Beslutet innebär inte en ökad skatteplikt för de anställda. Under perioden 2020-06-
01 till 2020-12-31 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till 
ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skat-
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tefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 
2020-06-01 och gäller för gåvor som lämnas 2020-06-01 till och med 2020-12-31.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
HR-chefen
Ekonomichefen
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209 Dnr 2020/168 286 KS

Äskande av medel för akuta investeringsåtgärder Åkerbobadet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att tilldela kommunstyrelsen tilläggsbudget för akut investering motsvarande 

805 000 kronor på Åkerbobadet. Anslaget omfattar inräknat ändrings- och 
tilläggsarbete 15% (ÄTA). 

att I samband med renovering tidigarelägga upprustning av ytskikt på inne pane-
ler i bassängen. Kostnaden är bedömd till 200 000 kronor.

att kommunstyrelsen beviljar driftbudget för ökade avskrivningskostnaderna och 
internränta åren 2021- 2051 till fastighetsavdelning på 46 500 kronor per år i 
samband med att åtgärderna görs.

Ärendebeskrivning
Bassängen på Åkerbobadet är i akut behov av underhåll. Fastighetsavdelning har 
anlitat en teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik för att bedöma skicket. 
Konsulten har återkommit med ett åtgärdsförslag vilket beskrivs i Bilaga 1. 

Alternativ 1 innebär i korthet att: 

- Den befintliga bassängen behålls.
- Ett flöde på 30 kubikmeter per timme sannolikt kvarhålls men inte mer.
- Begränsad badbelastning till 15 personer per timme.
- Planerad underhållsarbete på inne panel kan genomföras samtidigt
- Kostnad 700 000 kronor.
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsar-

betena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden.

- Genomförandetid 6 veckor
Alternativ 2 innebär i korthet att: 

- Ny bassäng i rostfritt stål monteras i den befintliga bassängen.
- Ett flöde på 40 kubikmeter per timme upprätthålls.
- Badbelastning uppgår till 20 personer per timme.
- Bassängvattnet får bättre kvalité tillföljd av ett förbättrat flöde
- Kostnad 3 200 000 kronor.
- Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsar-

betena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående 
arbete som innebär + 15 % av kostnaden.

- Genomförandetid 20 veckor
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Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng - Teknisk konsult inom Energi-, 
Miljö- & VVS-teknik.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-06.

Bedömning
Alternativ 1 förordas då genomförandetiden är betydligt kortare och bassängen får 
en ökad livslängd.

Konsekvensanalys
Åkerbobadet är byggt 1974. 

Teknikdelarna i badhuset har passerat sin tekniska livslängd och måste nu ersättas 
för att kunna hålla badanläggningen öppen. 

Konsekvens om ingen av alternativen i Bilaga 1 genomförs omgående är att Åke-
bobadet måste fortsätta att hållas stängt.

Omprioritering inom befintlig investeringsram är inte möjlig då flertalet projekt är 
pågående och beräknas uppnå sitt budgetutrymme för 2020. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng

Kort beskrivning av dagens situation.

Dagens inomhusbassäng uppfördes 1974 tillsammans med de två 
utomhusbassängerna.

Bassängen har måtten 6,4 x 12,4 m. Djupet varierar mellan ca 0,7 och 1,2 m.
Volymen blir då ca 80 m3. Bassängen är klädd med mosaikplattor.

I bassängen finns idag tre botteninlopp och ett inlopp från sidan vid trappan. 
Utloppet från bassängen sker genom tre ytavdrag s.k. skimrar placerade i 
bassängens ena kortsida.

Från skimrarna sugs vattnet i två klena ledningar med en pump placerad i 
ventilationsrummet i anslutning till bassängen. Ledningarna är ingjutna i 
betongen längs med ena långsidan av bassängen 
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Pumpen trycker vattnet i en något grövre ledning delvis ingjuten i betonggolv 
och delvis i mark ut till teknikutrymmet som ligger i en separat byggnad intill 
bassänghuset. Returledningen till bassängen ligger parallellt med denna 
ledning.

Reningsanläggningen för inomhusbassängen i teknikutrymmet byggdes om 
med en ny byggnad 2006. Reningsanläggningen är dimensionerad för 40 m3/h.

Problem med nuvarande bassäng.

 Under våren/sommaren upptäcktes ledningsläckage från ledningar som 
är anslutna till bassängen. Vatten har runnit in under golvet toalett och 
kioskutrymme. Det är troligt att läckaget uppstått nere i betongen och 
tränger upp på golvet.

 Det har varit otillräcklig kapacitet med befintliga ledningar vilket innebär 
att cirkulationsflödet begränsats till 10-12 m3/h jämfört med de drygt 20 
m3/h som det var tidigare. Orsaken till den halvering av flödet som 
uppstått är sannolikt igensättningar i ledningarna.

 Reningsanläggningen är dimensionerad för 40 m3/h motsvarande 20 
badande per timme men ledningarna till och från samt skimrarna har 
inte klarat detta flöde.

 Sedan tidigare har verksamheten klagat på att det uppstår en ytfilm i 
bassängen bestående av hår, hudavfall mm som inte följer med ut i 
utloppen. Denna ytfilm sätter sig på bassängväggarna som är svåra att 
rengöra.

 Det saknas en utjämningsbassäng som utgående vatten rinner till där 
den vattenvolym som de badande undantränger kan samlas. Idag stiger 
nivån i bassängen när badande hoppar i.
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Åtgärdsförslag

I bägge nedan redovisade åtgärdsförslag behållas befintlig reningsanläggning 
helt och hållet. Nya ledningar till och från bassängen anslutes inne i 
teknikutrymmet till bef ledningar.

Transporten av vattnet mellan bassängen och teknikrummet får samma 
utformning i bägge alternativen med en ny utjämningsbassäng, pump och 
ledningar.
Utjämningsbassängen placeras utanför väggen på bassängen kortsida.
En ny dörr tas upp vid sidan om fönsterraden som då leder ut till 
utjämningsbassängen och pumpen. En mindre utbyggnad utföres som 
inrymmer utjämningsbassäng och pump.

Uppvärmningen av bassängen flyttas från bef ventilationsrum idag till 
teknikrummet där det finns fjärrvärme att ansluta till. Värmeväxlarkretsen 
förses med en cirkulationspump.

Alternativ 1 där den befintliga bassängen behålles.

I detta alternativ kommer sannolikt inte flödet att kunna ökas till mer än ca 30 
m3/h då bef utlopp (skimrarna) inte har högre kapacitet.
Från skimrarna läggs nya ledningar till utjämningsbassängen. Det krävs då att 
golvet skärs upp på kortsidan så att det går att komma åt skimrarna.
Det nya tilloppet till bassängen kommer att utföras med en perforerad 
längsgående plåt/rör vid botten i bassängens grunda kortsida.
Tilloppsledningen dras in vid den nya utbyggnaden och leds i bassänghallstaket 
bort till bassängen grunda kortsida där ledningen leds ner till botten och 
ansluts till inloppsplåt/röret.
För att förbättra cirkulationen i den djupa delen dras ett klent rör ner från röret 
i taket till botten i djupdelen.

I detta alternativ kommer en del av problemen med ytfilm och 
rengöringsproblem på bassängväggar att kvarstå.
Med ett flöde av 30 m3/h begränsas badbelastningen till 15 personer per 
timme.

Alternativ 2 där en ny bassäng i rostfritt stål monteras i den befintliga 
bassängen. Det innebär att bassängmåttet minskar något.
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Detta alternativ innebär att cirkulation och omsättningen av vattnet i 
bassängen är avsevärt bättre än i alternativ 1 då vattnet leds in i hela botten 
och avgår via ytavdragsrännor på långsidorna. 
Det blir samma typ av cirkulation som i bassängen i Ekbacka.
Flödet genom bassängen kommer då att vara 40 m3/h vilket innebär att det 
kan bada 20 personer per timme.

Den rostfria bassängen kommer i prefab-delar som monteras på plats.
Det erfordras en del betonggjutningar vid botten för att förankra väggarna.

Överkanten på bassängen kommer att ligga ca 400 mm över bef golv. 

Anslutningen för till- och frånlopp sker i kortändan mot utjämningsbassängen.

Bassängen förses med belysning på långsidorna.

Kostnad

Alternativ 1 700 000:-

Alternativ 2 700 000:- + 2 500 000:- = 3 200 000:-

Leveranstid från beställning

Alternativ 1 6 v 

Alternativ 2 18-20 v

Växjö 20-09-18 

Jan-Åke Ledel
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Utjämningsbassängen utföres med 3 st betongringar diam. 1 500 mm, höjd 600 
mm där den nedersta har en färdig botten.

Cirkulationspump. Det kan vara möjligt att använda den befintliga pumpen då 
den enligt typskyltsbeteckningen har tillräcklig kapacitet och erforderlig 
sugförmåga.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-10 239

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 Dnr 2020/195 330 KS

Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avsätta 3 100 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) för att ersätta Simskolebryg-

gan vid Sjöstugans badplats med en permanent brygga 2021.

Utrymme tas ur investeringsbudget 2021, omfördelning från investeringsbudget-
post Affärsplan Hamnar 2021.
Ärendebeskrivning
Simskolebryggan vid Sjöstugans badplats är i behov av utbyte. 

Förvaltningen har därför lämnat förslag om att den gamla bryggan byts till 
en ny permanent brygga. Kommunen har tillstånd att utföra vattenarbete 
av länsstyrelsen till och med 2021-11-06. 

Förslag på ny brygga får en längd om cirka 100 meter och en bredd på cir-
ka 3 meter (befintlig brygga är cirka 80 meter lång och 2 meter bred).

Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse, 2020-11-09.

Bedömning
Satsningen ansluter till det rekreationsområde som är under uppbyggnad i området 
kring Kapelludden, Mejeriviken och Sjöstuga. Området ansluter till övriga aktiviteter 
i Borgholms stad.

Konsekvensanalys
Efter utbyte av brygga har förvaltningen en långsiktig, ekonomisk och fysisk hållbar 
lösning.

Bedömning av kostnader, drift och underhåll bedöms vara som följande:

Gammal brygga: 
- Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år.
- Upp och nertagning av brygga samt utbyte av skadade pålar cirka 300 000 kro-

nor till 600 000 kronor per år (beroende på skadade pålar).
- Underhåll cirka 20 000 kronor per år.
- Teknisk livslängd är förbrukad. 

Ny brygga: 
- Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år. 
- Underhåll cirka 5000 kronor per år. 
- Teknisk livslängd: 20 år.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-10 239

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Tillväxtchefen
Gata/park-chefen
Hamnchefen
______________
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Styrdokument
Datum Beteckning 1 (1)
2020-10-28 2020/195 330

 

Handläggare
Hans Johannesson
Hamnchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52  Anders.Magnusson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bryggor Sjöstugan och Klinta

Förslag till beslut 

att avsätta 3 100 000 kronor (inklusive 10% ÄTA) för att ersätta Simskolebryggan 
vid Sjöstugans badplats med en permanent brygga 2021.

Ärendebeskrivning
Simskolebryggan vid Sjöstugans badplats är i behov av utbyte. Budgetpris 
har inhämtats. Beslut om vattenverksamhet har inhämtats och gäller till och 
med 2021-11-06. Bryggan får en längd om cirka 100 meter och en bredd 
på cirka 3 meter (tidigare cirka 80*2).

Beslutsunderlag
Beslut vattenverksamhet 2019-11-16.

Bedömning
Utrymme tas ur investeringsbudget 2021, omfördelning från investeringsutrymme 
Affärsverksamhet Hamnar 2021.
Satsningen ansluter till det rekreationsområde som är under uppbyggnad i området 
kring Kapelludden, Mejeriviken och Sjöstuga. Området ansluter till övriga aktiviteter i 
Borgholms stad.

Konsekvensanalys
Efter utbyte av brygga har vi en långsiktig och ekonomisk och fysisk hållbar lösning. 

Bedömning av kostnader drift och underhåll

Gammal brygga: Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år, upp och nertagning 
av brygga samt utbyte av skadade pålar cirka 300 000:- till 600 000 kronor per år (be-
roende på skadade pålar). Underhåll cirka 20 000 kronor per år. Teknisk livslängd: ?

Ny brygga: Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000: kronor per år. Underhåll cirka 5000 kro-
nor per år. Teknisk livslängd: 20 år.

 

Anders Magnusson Hans Johannesson
Tillväxtchef Hamnchef

Beslutet skickas till
Tillväxtenheten, chef Gata/Park, Hamnchef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 231

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231 Dnr 2020/188 048 KS

Samarbetsavtal 2021 - 2023 - Framtid Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna samarbetsavtalet för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-

31.

att 300 000 kronor anvisas från kommunstyrelsens konto 1010-1300.

Ärendebeskrivning
Framtid Borgholm är ett samarbete, i form av ekonomisk förening, mellan Borg-
holms fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun. 
Samarbetet startade 2007 för att stärka möjligheterna till en positiv utveckling av 
staden Borgholm. Utöver beslutade stadgar har parterna ingått treåriga avtal och 
nuvarande avtalsperiod löper ut 31 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27.
Samarbetsavtal 2021 till och med 2023 Framtid Borgholm.

Bedömning
Framtid Borgholm är en gemensam arena för att utveckla besöksverksamhet och 
ska verka för att fler bor, lever och verkar i Borgholm. Framtid Borgholm ska därför 
stödja olika initiativ som syftar till att bidra till en positiv stadsutveckling. Detta görs 
genom att arrangera och samplanera olika aktiviteter och events samt genom för-
sköning av Borgholm. Detta bidrar till att bevara och vidareutveckla ett konkurrens-
kraftigt butiksutbud, varierat utbud av restauranger och god samhällsservice samt 
boende och miljöer i toppklass.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Tillväxtchefen
Näringslivsutvecklaren
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-10-20  .

 

Handläggare
Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52 0485-88 074 kristian.peterssonsjovall@borgholm.se
387 21 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse – Samarbetsavtal 2021 t.o.m. 2023 - Framtid Borgholm

Förslag till beslut 
att godkänna samarbetsavtalet för perioden 2021-01-01 t.o.m. 2023-12-31 

att 300 tkr anvisas från kommunstyrelsens konto 1010-1300

Ärendebeskrivning
Framtid Borgholm är ett samarbete, i form av ekonomisk förening, mellan Borg-
holms fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun. 
Samarbetet startade 2007 för att stärka möjligheterna till en positiv utveckling av 
staden Borgholm. Utöver beslutade stadgar har parterna ingått tre-åriga avtal och 
nuvarande avtalsperiod löper ut 31 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Samarbetsavtal 2021 t.o.m. 2023 Framtid Borgholm

Bedömning
Framtid Borgholm är en gemensam arena för att utveckla besöksverksamhet och 
ska verka för att fler bor, lever och verkar i Borgholm. Framtid Borgholm ska därför 
stödja olika initiativ som syftar till att bidra till en positiv stadsutveckling. Detta görs 
genom att arrangera och samplanera olika aktiviteter och events samt genom för-
sköning av Borgholm. Detta bidrar till att bevara och vidareutveckla ett konkurrens-
kraftigt butiksutbud, varierat utbud av restauranger och god samhällsservice samt 
boende och miljöer i toppklass.

Anders Magnusson Kristian Petersson Sjövall
Tillväxtchef Näringslivsutvecklare

Skickas till
Tillväxtchef
Näringslivsutvecklare

46



 

 

Samarbetsavtal 2021-2023 - Framtid Borgholm 

Framtid Borgholm är ett samarbete, i form av ekonomisk förening, mellan Borgholms 
fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun. Samarbetet 
startade 2007 för att stärka möjligheterna till en positiv utveckling av staden Borgholm. 
Utöver beslutade stadgar från 2018 har parterna ingått tre-åriga avtal och nuvarande 
avtalsperiod löper ut 31 december 2020. 

 

Parter: Borgholms fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms 
kommun. 

 

Syfte: Framtid Borgholm är en gemensam arena för att utveckla besöksverksamhet 
och ska verka för att fler bor, lever och verkar i Borgholm. Framtid Borgholm 
ska därför stödja olika initiativ som syftar till att bidra till en positiv stads-
utveckling. Detta görs genom att arrangera och samplanera olika aktiviteter och 
events samt genom försköning av Borgholm. 

 

Mål: Målet för avtalsperioden är att fortsätta utveckla ett rikt utbud av olika aktiviteter 
och arrangemang som kompletterar och förstärker varandra för en fortsatt 
ökning av olika besökare. Detta bidrar till att bevara och vidareutveckla ett 
konkurrenskraftigt butiksutbud, varierat utbud av restauranger och god 
samhällsservice samt boende och miljöer i toppklass. 

 Parterna är överens om att årligen, utöver- årsavgiften-på 200 tkr per medlem, 
under avtalsperioden avsätta ytterligare 100 tkr vardera för att fortsatt utveckla 
aktiviteter som bidrar till en positiv stadsutveckling. Den ökade medlems-
insatsen innebär också att en projektledare knyts till Framtid Borgholm för att 
utveckla och hålla ihop aktiviter och events i syfte att öka antalet besökare.  

Principer för årlig fördelning av budgeten (exakt fördelning beslutas årligen av 
styrelsen) 

 
Stadsutveckling 200 000 kr 
Arrangemang & events 700 000 kr 
Summa  900 000 kr* 
 
*I den totala budgeten inryms medel för projektledning 
 

 
Avtalsperiod: 2021-01-01till och med 2023-12-31. 
 
 
Borgholm 2020-___-___   Borgholm 2020-___-___ 

 
för Borgholms Fastighetsägarförening  för Borgholms Cityförening 
 
_____________________________  _______________________________ 
ordf. Rolf Persson    ordf. Malin Danielsson och/eller kassör Henrik Hempel 

 
 
Borgholm 2020-___-___    

 
för Borgholms Kommun  
   
________________________/________________________  
ordf. KS Ilko Corkovic och kommunchef Jens Odevall 
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SydostLeader 
V Storgatan 4 

361 30 EMMABODA 

 
 

Org nr   
802498-7136                    

 

info@sydostleader.se 
www.sydostleader.se 

 

Sändlista 
 

 

Orientering till Kommunala referensgruppen inför kommande 
programperiod 2021-2027 – ZOOM-möte. 
 

Kallelse – inbjudan 
Kommunala referensgruppen genomför ett digitalt orienteringsmöte den 10/12, kl 
09:30 – 11:00 – anmälan lasse@sydostleader.se. Tacksamma för anmälan senast 
20201118. 
 
Bakgrund 
SydostLeader har en referensgrupp bestående av representanter för SydostLeaders 
elva medlemskommuner. Representanterna består av en förtroendevald och en 
anställd person. Inför kommande programperiod utökas gruppen med 
representanter från Borgholm, Kalmar och Mörbylångas kommuner. 
 
Ordförande i referensgruppen är SydostLeaders ordförande. 
 
Gruppen har till uppgift att informera och dialogisera föreningens verksamhet och 
ett allmänt informationsutbyte. En annan viktig uppgift är att gruppens 
förtroendevalda nominerar kandidater till valberedning för SydostLeaders 
årsstämma. Sammankallande i denna grupp är Ingrid Hugosson, Uppvidinge 
kommun. 
 
Nedan redovisas kommunala referensgruppens arbete fastställt i stadgar och 
arbetsordning. 
 

Allmänt 
Inför kommande programperiod har SydostLeader, efter avstämning och 
förankring, ingått med en intresseanmälan till Jordbruksverket för samtliga 
kommuner ovan om att bilda gemensamt Leaderområde programperioden 2021-
2027. 
 
SydostLeader har hemställt till samtliga kommuner ovan om lämplig tidpunkt att 
informera KS/KSAU i respektive kommuner. 

 
Framför oss ligger att under 2021 gemensamt arbeta fram en strategi för 
SydostLeaders område. Tidplanen från Jordbruksverket är ännu preliminär, men 
inriktningen är att alla områden i Sverige ska vara klara i mitten på oktober 2021 
med sina strategier. 
 
Vi vet med säkerhet att vi behöver inkomma med avsiktsförklaringar från 
kommunerna under första kvartalet 2021. 
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Den totala budgeten och andra delar är ännu oklart, men besked som kompletterar 
bilden kommer fortlöpande och ger oss en tydligare bild för varje dag. Det finns 
dock nu mycket att informera om och ta ställning till. 
 
 
 
Gruppens aktuella sammansättning av ledamöter 
 

Kommun Namn/förtroendevald Tjänsteperson Notering 

Emmaboda Maria Ixcot Nilsson (S) Weronica Stålered  

Nybro Christina Davidsson (C) Susanne Stockman  

Nybro (ers) Lars-Gunnar Hellström (C) -  

Karlshamn Marcus Gustafsson (C) Marianne Peary  

Karlskrona Magnus Larsson (C) Ann-Marie Nordström  

Lessebo Angelica Karlsson (C) Jenny Ramnér  

Olofström Rolf Persson (S) Karoline Mattsson  

Ronneby Kenneth Michaelsson (C) Daniel Granello  

Sölvesborg Viveka Olofsson (S) Sara Dahlberg  

Tingsryd Ronni Nilsson Henrik Paulsson  

Torsås Henrik Nilsson Bokor (S) Sofie Nyström  

Uppvidinge Ingrid Hugosson (C) Per Gjörloff, Sophie Palm  

Borgholm     

Kalmar    

Mörbylånga    

 
Ovanstående förtroendevalda ledamöter och tjänstepersoner ingår i kommunala 
referensgruppen enligt tillgängliga- och underhandsuppgifter. Om andra personer ingår 
meddelas SydostLeader e-post: lasse@sydostleader.se 
 
Gruppens uppgifter enligt SydostLeader stadgar och arbetsordning. 
 
Utdrag ur SydostLeaders stadgar  
Antagna 2015-11-20. Ändring 1: Beslut 2 2019-05-10. Ändring 2: Beslut 1 2020-06-
18 
§ 4 Föreningens organ 
Föreningens organ är:  

i. Valberedning 
ii. Årsstämma 

iii. Styrelse 
iv. Arbetsutskott/Presidium 
v. Beredningsorgan 

vi. Kommunal referensgrupp 
vii. Revisorer 

 
Styrelsen utser en kommunal referensgrupp bestående av en politiker och en 
tjänsteman från respektive medlemskommun.  
Referensgruppen leds av ordföranden för styrelsen och har främst till uppdrag att 
informera om och dialogisera föreningens verksamhet och arbetsordning med 
föreningens medlemskommuner.  
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Referensgruppen sammanträder så många gånger per år som verksamheten kräver 
alternativt när medlemskommun så önskar. Referensgruppens möten ska 
protokollföras.  
 
Utdrag ur SydostLeaders Arbetsordning (ArbO)  
Antagna 2015-11-20, Ändring 1: 2018-02-02. Ändring 2: 2020-10-06 
 
7. Kommunala referensgruppen 
 
7.1 Allmänt  
Styrelsen utser en kommunal referensgrupp bestående av en politiker och en 
tjänsteman från respektive medlemskommun. Referensgruppen leds av 
ordföranden för styrelsen och har främst till uppdrag att informera om och 
dialogisera föreningens verksamhet och arbetsordning med föreningens 
medlemskommuner.  
I referensgruppen ingående förtroendevalda från medlemskommunerna ansvarar 
även för att nominera kandidater till valberedningen 
Referensgruppen möts så många gånger per år som verksamheten kräver 
alternativt när medlemskommun så önskar. Referensgruppens möten ska redovisas 
i form av minnesanteckningar.  
 
 
 

 
 

 
Tommy Andersson 
Ordförande 
 
 
Kontakt och frågor. 
Lasse Wellin 
Tfn 073-310 32 47  
Mail lasse@sydostleader.se 
 
 
 
 
 
 

 
Sändlista 
Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Karlshamns kommun, 
Karlskrona kommun, Lessebo kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, 
Olofströms kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Tingsryds kommun, 
Torsås kommun och Uppvidinge kommun 

 
Kopia 
Presidiet 
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SydostLeader 
V Storgatan 4 

361 30 EMMABODA 

 
 

Org nr   
802498-7136                    

 

info@sydostleader.se 
www.sydostleader.se 

 

Sändlista 
 

 
Information inför kommande programperiod 

 
Allmänt 
SydostLeader omfattar kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge.  
Leaderområdet omfattar även, avseende Havs- och Fiskerifonden/EHFF, 
kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga samt hela sjön Åsnen.  
 
Inför kommande programperiod har SydostLeader, efter avstämning och 
förankring, ingått med en intresseanmälan till Jordbruksverket för samtliga 
kommuner ovan om att bilda gemensamt Leaderområde programperioden 2021-
2027. 

 
Framför oss ligger att under 2021 gemensamt arbeta fram en strategi för 
SydostLeaders område. Tidplanen från Jordbruksverket är ännu preliminär, men 
inriktningen är att alla områden i Sverige ska vara klara i mitten på oktober 2021 
med sina strategier. 
 
Vi vet med säkerhet att vi behöver inkomma med avsiktsförklaringar från 
kommunerna under första kvartalet 2021. 
 
Den totala budgeten och andra delar är ännu oklart, men besked som kompletterar 
bilden kommer fortlöpande och ger oss en tydligare bild för varje dag. Det finns 
dock nu mycket att informera om och ta ställning till. 
 
Hemställan 
SydostLeader hemställer därmed om möjlighet och lämplig tidpunkt att informera 
KS/KSAU i respektive kommun under jan-feb 2021. Vi informerar gärna via Zoom, 
Teams eller liknande om pandemisituationen framöver så kräver. 

 
 

 
Tommy Andersson 
Ordförande 
 
 
Kontakt och frågor. 
Lasse Wellin 
Tfn 073-310 32 47  
Mail lasse@sydostleader.se 
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Sändlista 
Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Kalmar kommun, Karlshamns kommun, 
Karlskrona kommun, Lessebo kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, 
Olofströms kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Tingsryds kommun, 
Torsås kommun och Uppvidinge kommun 

 
Kopia 
Presidiet 

52



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-12 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020/174 869 KS

Kulturplan för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige
att gällande Kulturplan förlängs ett år och gäller även för år 2021.

att de medel som finns budgeterade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas 
till 2021.

att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram för-
slag på ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 § 146 Kulturplan för Borgholms kommun. 
Planen gäller till och med år 2020. 

Beslutsunderlag
Kulturplan Borgholms kommun

Bedömning
2020 har varit ett mycket annorlunda år.  Flera utav punkterna i kulturplanen har inte 
kunnat genomföras. Utskottet vill därför att kulturplanen gäller även för år 2021. Un-
der 2021 kommer utskottet utvärdera kulturplanen. 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar gällande kulturplan, förläng-
ning och eventuell överflyttning av pengar för kulturplanens genomförande.

Utskottet diskuterar även om gällande plan ska revideras eller om det istället ska ar-
betas fram ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun. 

Skickas till
Kommunstyrelsens 
Kommunfullmäktige

______________
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BORGHOLMS KOMMUN
Kulturplan

Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-18 § 146
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2 Kulturplan
Borgholms kommun

 

Kulturens betydelse

Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss 
upplevelser, insikter, bidrar till engage-
mang i olika frågor, hjälper oss att bear-
beta känslor, skapar glädje och gemen-
skap, bidrar till personlig utveckling och 
ökad förståelse för andra. 

Att delta i kulturliv eller kulturskapande 
ger ökat välbefinnande och bättre hälsa. 

Kultur kan också ses som ett medel för 
att skapa en attraktiv och trivsam kom-
mun och som en faktor som lockar besö-
kare och företagsetableringar. 

Kulturell verksamhet har en unik förmå-
ga att få en bygd att upplevas som vital 
och levande. 

Vision för Borgholms kommun
”Med gemensamma krafter utvecklar vi 
hela Borgholms kommun till något vi är 

stolta över. Nu och för framtiden.”

Kommunstyrelsens mål
Verka tillsammans med föreningar och 
organisationer för att lyfta fram naturom-
råden och kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer och byggnader för att främja trivsel 
och besöksnäring.

Vision för kulturen
Borgholm ska vara en levande kultur-
kommun året om. Kommunmedborgarna 
ska vara stolta över sin bygd och genom 
kulturen inspirera varandra till utveck-
ling, idéer och engagemang.
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3Kulturplan
Borgholms kommun

1. Allas rätt till kultur  
Enligt FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna har alla människor 
rätt att delta i samhällets kulturella liv. Alla 
ska ha rätt till kultur oberoende av familje-
förhållanden och var man växer upp. Det 
innebär att alla ska kunna ta del av och 
utforska kultur i olika former. 

Kultur för alla 
Grunden för kulturen är enskilda männ-
iskors intresse. Kommunens invånare ska 
erbjudas möjlighet att få utöva, delta i och 
uppleva olika former av kultur. Kulturen 
ska vara tillgänglig för alla. Borgholms 
kommun strävar efter ett jämlikt och jäm-
ställt kulturliv.  

Kultur för barn och ungdomar
Kultur ska skapa förutsättningar för del-
aktighet, individuell utveckling, fantasi, 
självständigt tänkande och förståelse för 
omvärlden. Därför är det särskilt viktigt att 
alla barn och ungdomar under uppväxten 
regelbundet får lika möjligheter att möta 
ett rikt utbud av kultur och att själva skapa. 
Kulturverksamhet för barn och unga ska 
prioriteras. 

Kultur som brobyggare
Kommunen har ett intresse av att genom 
kulturen hjälpa nyinflyttade och nyanlända 
in i lokalsamhället och att få influenser och 
erfarenheter i utbyte. Det är i mötet med 
andra som vi lär känna och får respekt 
för varandras kultur och historia. Ett väl 
fungerande samhälle inkluderar alla sina 
invånare. Kultur är viktig som brobygga-
re. Genom erfarenhetsutbyten och möten 
med det okända växer vi som människor 
men även som samhälle. 

Kultur och hälsa
Forskning visar på tydliga samband mellan 
kultur och hälsa. Kultur ger upplevelser, 
insikt, delaktighet och inflytande i sam-
hället och kan på så sätt motverka och 
förebygga ohälsa. Positivt engagemang 
är en friskfaktor och människors makt och 
möjligheter att påverka sina liv har bety-
delse för hälsan. Området kultur och hälsa 
är tvärsektoriellt och avser kultursektorns 
samverkan med hälso- och sjukvården, 
omsorgen och folkhälsoområdet. 

Mål

• Kulturen ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsam kommun.
• Skolkulturverksamheten ska bedrivas och utvecklas i enlighet med 

Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kom-
mun antagen av kommunstyrelsen 2014.

• Kultur ska användas för att välkomna och introducera nyinflyttade och 
nyanlända i kommunen.

• Kunskapen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande ska öka.
• Äldre människors delaktighet i kulturlivet ska främjas.

Strategiska huvudinriktningar  - 2020
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4 Kulturplan
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Kulturarvet utgörs av vad tidigare gene-
rationer skapat och hur vi idag uppfattar, 
tolkar och för det vidare. Det gemensam-
ma ansvaret är att främja ett levande kul-
turarv som bevaras, används, utvecklas 
och görs tillgängligt för alla. 

Kulturarv bidrar till identitet och självbild, 
ger kunskaper om det förflutna och per-
spektiv på samtiden. Kulturarvet ska för-
valtas för en hållbar samhällsutveckling. 

Att vårda kulturarvet och hålla det levan-
de i människors medvetande är en grund 
för livskvalitet och hållbar utveckling. 

Kulturarvet handlar om själva livet, nu 
och i förfluten tid, och den miljö som 
människan byggt upp omkring sig i form 
av bebyggelse, landskap, föremål, 
traditioner och sitt sätt att leva.

Varje plats i kommun har sina speciella 
förutsättningar, styrkor och utmaningar. 
Därför är också varje plats värdefull för 
helheten och kulturverksamheten ska 
utformas och utvecklas utifrån ett ”he-
la-kommunen-perspektiv”. Det finns en 
stor rikedom i att skilda platser kan vara 
olika då det skapar förutsättningar för ett 
rikare och mer varierat kulturutbud i kom-
munens alla delar. 

Mål

• Kulturarvet ska bevaras, utvecklas och användas. 
• Kulturarvet ska tillgängliggöras med modern teknik.
• Kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, 

identitet och attraktionskraft för Borgholms kommun.

2. Ett levande kulturarv

"Ölands strand hade vi knappt rört, förrän 
vi märkte att, detta land var helt annorledes 
än de andre Sveriges provincier; satte oss 
därföre i sinnet att desto nogare uppteckna 
allt vad på denna ö föreföll". 

Citat ur  boken Carl Linneus Öländska och Gotländska Resa år 1741
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Kulturen är en del av allt i vårt samhälle, 
därför är det viktigt att vi ser till att kultu-
ren är en integrerad del i all kommunal 
verksamhet. Genom att samarbeta kan vi 
tillsammans få resurser för fler satsningar 
inom kulturområdet än vi har var och en för 
sig. 

Kultur och föreningsliv
Föreningar, studieförbund och lokala nät-
verk är viktiga aktörer i det lokala kulturlivet 
som bidrar till att de kulturella verksam-
heterna kan nå och engagera människor i 
kommunens samtliga delar. 

Kultur och biblioteksverksamhet
Biblioteket är en av de få öppna platserna i 
samhället där alla kan ta del av den service 
som finns, lokalt och globalt, analogt och 
digitalt. Kultur och biblioteksverksamhet 
samverkar för att erbjuda kulturella aktivite-
ter anpassade för olika målgrupper. 

Kultur och näringsliv 
För att stärka kommunens konkurrenskraft 
behöver det skapas goda förutsättningar 

för nya och växande företag. Här kan kul-
tur vara en viktig resurs. Entreprenörskap 
och kultur/konstnärskap har många berö-
rings-punkter eftersom båda dessa ytterst 
handlar om att tänka nytt och skapa. 

Kultur och besöksnäring
Kultursektorn ska vara en naturlig del av 
besöksnäringen i Borgholms kommun. 
Människor ställer idag allt högre krav på 
genuina upplevelser som bygger på plat-
sens kultur, historia och naturliga tillgångar. 
Inom besöksnäringen förädlas tillgångarna 
och görs köpbara. Kultur och besöksnä-
ring är två verksamhetsområden som står 
varandra nära. 

Ölands vision som besöksdestination lyder 
”Det äkta Öland är ett naturligt val”. Visio-
nen uttrycker ett framtida tillstånd då Öland 
etablerats som ett ledande varumärke 
bland skandinaviska destinationer genom 
hållbar förädling av öns unika natur- och 
kulturupplevelser.

Mål

• Fortsätta stötta och stödja föreningar, studieförbund och lokala nät-
verk som bedriver kulturverksamhet.

• Uppmuntra föreningar att samverka med andra föreningar, biblio-
teksverksamhet, kulturskola, näringsliv och besöksnäring.

• I samverkan med biblioteksverksamheten erbjuda kulturella aktiviter 
för olika målgrupper. 

• Vid kommunala nybyggen och vid mer omfattande renoveringar ska 
1%-regeln för konstnärlig utsmyckning tillämpas.

• Borgholms kommun är en plats där kultur stimulerar till ökad syssel-
sättning och är en naturlig drivkraft för besöksnäring och näringsliv. 

3. Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden
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Kulturplanen knyter ihop gårdagens 
kultur med samtidens och visar på en 
framtida inriktning för kulturen som en 
viktig resurs i kommunens utveckling. 

Kultursektorn består till stor del av så 
kallad frivillig verksamhet. Endast kra-
ven på folkbibliotek och skolbibliotek är 
reglerade i lag vilket innebär att all övrig 
verksamhet kan betraktas som frivilliga 
tillval. Det är lätt hänt att man glömmer 
bort att kultur i själva verket är ett stra-
tegiskt viktigt och nödvändigt område 
för kommunens utveckling och attrakti-
vitet. 

I Borgholms kommun finns ett flertal 
kulturella utvecklingsområden. Utveck-
lingsområdena kan förändras från en 
kulturplan till nästa för att svara upp 
mot aktuella förändringar i samhället. 
I denna kulturplan har fyra områden 
identifierats som särskilt viktiga och in-
tressanta för utvecklingen av kulturlivet 
i kommunen. 

Kronomagasinet – 
kulturhuset i centrum

Kronomagasinet är Borgholms 
äldsta bevarade byggnad och 
uppfördes 1819, tre år efter sta-
dens grundande. Det var öns enda 
kronomagasin och fungerade som 
sådant till omkring 1870. 

 

Ett levande kulturarv med ny teknik

Hela Öland är ett kulturarv och en 
kulturmiljö. I Borgholms kommun 
finns flera kulturarv/kulturmiljöer med 
stor utvecklingspotential. Den digitala 
utvecklingen har förändrat musei- och 
kulturarvsarbetet på ett genomgripan-
de sätt och skapat nya möjligheter. 

Stor utvecklingspotential finns i att 
tillgängliggöra museernas verksamhet 
och kulturarvet genom ny teknik och 
digitala medier. Det kan handla om 
digitalisering av samlingar och land-
skapsinformation men också pedago-
giskt material för att fler ska kunna ta 
till sig informationen. 

Utvecklingsområden

Skeppet Mars i Böda 

Köpingsviks vikingatida handelsplats

Ölands museum Himmelsberga

Foto: Eva Finder

4. Kulturella utvecklingsområden 

Utvecklingsområden

Utveckla Kulturskolans verksamhet i 

Kronomagasinet

Utveckla Kronomagsinet till ett cen-

tralt kulturhus för alla.
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Konst och konstnärlig utsmyck-
ning i offentlig miljö 

Konsten har historiskt haft olika roller 
i det offentliga rummet. Rollen har vid-
gats från att tidigare manifestera den 
gudomliga eller världsliga makten, då 
främst i form av statyer. Senare an-
vändes konstnärlig utsmyckning för 
att humanisera sterila stadsmiljöer. 

Konst i offentlig miljö handlar om hur 
vi skapar trivsel och attraktion i de of-
fentliga rum som vi vistas i. Det rör sig 
om gator och torg, landskap, rondel-
ler, byggnader med mera. Det handlar 
om ett estetiskt tänk i den kommunala 
planeringen och en investering i den 
offentliga miljön.

Utvecklingsområden

Konstnärlig utsmyckning och 

ljussättning av offentliga miljöer i 

kommunen

Kulturella och kreativa näringar

För att stärka kommunens konkurrens-
kraft behöver vi skapa goda förutsätt-
ningar för nya och växande företag. 
Här kan kultur och kreativitet vara en 
viktig resurs. Entreprenörskap och 
konstnärskap har många berörings-
punkter eftersom båda ytterst handlar 
om att tänka och skapa nytt. 

Kultur och kreativa näringar får allt stör-
re betydelse i takt med att den traditio-
nella tillverkningsindustrin förändras. 
Nationellt har de kreativa näringarna en 
tillväxttakt på över fem procent årligen 
och utgör i dag drygt tre procent av 
Sveriges bruttonationalprodukt.

Övriga dokument

På internationell, nationell, regional och kom-
munal nivå finns ett antal dokument som i 
tillämpliga delar också ska ligga till grund för 
det kulturarbete som bedrivs i kommunen 
bland annat:

• FN:s barnkonvention
• FN:s standardregler
• De nationelle kulturpolitiska målen
• De regionala kulturpolitiska målen 
• Bibliotekslagen

• Skollagen och läroplaner
• Kultur- och fritidspolitiska mål för Borg-

holms kommun
• Skolkulturplan med Kulturgaranti för barn 

och elever i Borgholms kommun
• Biblioteksplan för Borgholms kommun 

2016-2020
• Turismstrategin Öland 2012-2020

Utvecklingsområden 

Ölands Filmvecka

Ölands Litteraturvecka

Konstlandskapet Öland 

Matlandskapet Öland

Tillgängliggörande av det 

öländska kulturarvet med 

modern teknik
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 194

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 Dnr 2020/1 BN

TAXA 2021, Ny PBL-taxa, beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå kommunfullmäktige att anta den nya plan- och bygglovstaxan 2021.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en 
förenklad bygglovstaxa inför år 2021.
Förvaltningen har tagit fram förslaget i samråd med ekomniavdelningen. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut, 2020-10-08 §171
Taxedokument, Ny PBL-taxa 2021
Bilaga, tidsuppskattning bygg 

Bedömning
För att kunna framställa en så rättssäker och korrekt bygglovstaxa som möjligt be-
höver förvaltningen lite mer administrativ tid.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att anta ny PBL-taxa. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige  
______________
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Taxor 2021
Borgholms Kommun  1

Miljö- och byggnadsnämnden

Taxor 2021

2021

MBN 2020-XX-XX, §XX
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Taxor 2021
Borgholms Kommun  2

1.1 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.

1.1.1 Plan- och bygglovstaxa

Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och 
bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag eller med anledning av EU:s 
förordningar inom Plan- och bygglagens tillämpningsområde eller 
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa 
bestämmelser med tillhörande bilagor (tabell 1-11).
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändringar 
av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.

Allmänna bestämmelser

12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) ger möjligheter för miljö- och 
byggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och 
anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar 
eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden 
kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, 
tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och 
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I 
ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett 
sådant behövs.
Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat 
bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig 
anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 
områdesbestämmelserna.

Överklagande av beslut om taxa

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då 
protokollsjusteringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslut om taxa behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas.
Taxan gäller från och med 1 januari 2021. 
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på miljö- och 
byggnadsnämnden. Beslut om avgift kan fattas av tjänstemän endast efter 
delegation.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.

Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ansökan eller, om 
särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är 
utförd. Finner miljö- och byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som 
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta 
eller tjänsteman med delegation för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- 
och byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vid 
tidersättning kan också ersättning för resa utgå.

Betalning

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas 
inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i 
förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska 
då ske mot eventuell bygglovavgift.

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall

Varje beslut om debitering förses med en information om hur man överklagar. 
Miljö-och byggnadsnämndens beslut om avgift kan enskilda fall överklagas enligt 
13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge 
in handlingarna till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag 
han fick del av beslutet.

Bygglovstaxa

Beräkning av taxa

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Beloppen i 
tabellerna har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per 
timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för 
den typ av ärende som åtgärden avser (tabell 1).
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme
I de fallen då åtgärden inte återfinns i tabell 1 med fastställda avgifter, beräknas 
avgifterna som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt 
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ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Vid tidersättning tas kostnad för 
administration ut med minst en timme (tabell 2-11).

Reducerad avgift

Ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov medför ett nytt 
ärende med tillhörande beslut. Avgift utgår enligt den tabell där åtgärden 
återfinns. Om miljö- och byggnadsnämnden finner att det är motiverat med 
avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %.
Om nämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, 
förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften som nämnden tar ut reduceras. 
Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden 
överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Enligt Plan- 
och bygglag (2010:900) 12 kap 8a §.

Avräkning

För startbesked gäller om sökanden så begär att miljö- och byggnadsnämnden ska 
återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven 
tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i 
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan 
betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt 
Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år.

Ändring av taxa

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att justera de i 
denna taxa framtagna fasta avgifter, timavgifter och mPBB.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari månad 2020. Om en sådan 
höjning av avgiften inte medför en avgift om jämna tiotal kronor, ska avgiften 
avrundas nedåt till närmast tiotal kronor. Övriga ändringar av denna taxa beslutas 
av kommunfullmäktige.

Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter

Tabell 1 Taxetabell fasta avgifter.
Ärenden som inte ingår i tabell 1 prissätts enligt tabell 2-11.

Ärend
enr

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa

A 1.1 Nybyggnad, bostadshus 
planenligt 30-100 m2 23 300

101-200 m2 27 960

201-350 m2 29 125

A 1.4 Nybyggnad, bostadshus 30-100 m2 30 290

66



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

Taxor 2021
Borgholms Kommun  5

Ärend
enr

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa

liten avvikelse

101-200 m2 34 950

201-350 m2 37 280

A 1.7 Nybyggnad, bostadshus 
utanför planlagt område 30-100 m2 30 290

101-200 m2 34 950

201-350 m2 37 280

A 1.10
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt

med teknisk 
samråd 30-100 m2 15 145

101-200 m2 16 310

201-350 m2 17 475

A 1.13
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, liten 
avvikelse

30-100 m2 20 970

101-200 m2 25 630

201-350 m2 25 630

A 1.16
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område

30-100 m2 20 970

101-200 m2 23 300

201-350 m2 25 630

A 1.19
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
planenligt

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 10 485

101-200 m2 12 815

201-350 m2 13 980

A 1.22
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, liten 
avvikelse

30-100 m2 13 980

101-200 m2 16 310

201-350 m2 18 640

A 1.25
Nybyggnad av 
komplementbyggnad, 
utanför planlagt område

30-100 m2 13 980

101-200 m2 16 310

201-350 m2 18 640
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Ärend
enr

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa

A 1.28 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt

med teknisk 
samråd 30-100 m2 15 145

101-200 m2 16 310

201-350 m2 18 640

A 1.31 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse

med teknisk 
samråd 30-100 m2 19 805

101-200 m2 20 970

201-350 m2 23 300

A 1.34 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område

med teknisk 
samråd 30-100 m2 19 805

101-200 m2 20 970

201-350 m2 23 300

A 1.37 Tillbyggnad bostadshus, 
planenligt

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 8 155

101-200 m2 9 320

201-350 m2 10 485

A 1.40 Tillbyggnad bostadshus, 
liten avvikelse

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 12 815

101-200 m2 15 145

201-350 m2 16 310

A 1.43 Tillbyggnad bostadshus, 
utanför planlagt område

utan teknisk 
samråd 30-100 m2 12 815

101-200 m2 15 145

201-350 m2 16 310

Bygglov, ny byggnad och  
tillbyggnad 0 - 30 m² Planenligt 10 485

Liten avvikelse 12 815

Utanför planlagt 
område 12 815

Skärmtak Ej bygglovsbefriad 3 495

Fasadändring och/eller 
kulörbyte vid ommålning Inom planlagt område 4 660

Ändrad användning 70% av 
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Ärend
enr

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa

bygglovsavgiften, 
berörd del

Tidsbegränsat 
bygglov/säsong

75% av 
bygglovsavgift

Skylt Per ärende 3 495

Mur/plank 0-10 m 3 495

11- per påbörjad meter 200

Bygglov parkeringsplats 
klass 1 6 990

Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 0-10 platser 8 155

Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 11-30 platser 9 320

Bygglov parkeringsplats 
klass 2 (PB) 30- platser 11 650

Bygglov balkong Ej bygglovsbefriad 3 495

Rivningslov/anmälan 5 825

Förhandsbesked/hus utanför planlagt 
område 10 485

Marklov 3 495

Anmälansärenden

Attefall 30m2, 
förråd/garage

utan teknisk 
samråd 6 990

Attefall 30m2, gäststuga utan teknisk 
samråd 6 990

Attefall 30m2, 
gäststuga/bostadshus

med teknisk 
samråd 10 485

Attefall, Tillbyggnad 15 
m2, huvudbyggnad

utan teknisk 
samråd 6 990

Attefall, Takkupor max 2 st 5 825

Eldstäder 2 330

Ventilation 2 330

Ändring bärande 
konstruktion 3 495
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Ärend
enr

Ärendetyp Beskrivning Spec Taxa

Avvisat ärende 3 495

Avslag/återkallat ärende Aktuellt ärende 
exklusive teknisk del

 

Tabell 2 Beräkning av faktorbaserad del av taxa

 

Benämningar av faktorer för beräkning av 
avgifter

HF Handläggningsfaktor

KOM Faktor för kommunicering

KF Kartfaktor

mPBB "Milliprisbasbelopp", en tusendels 
prisbasbelopp

N Justeringsfaktor 1.0

MF Mätningsfaktor

N Justeringsfaktor

NKF Nybyggnadskartefaktor

OF Objektfaktor

PLF Planavgiftsfaktor

UF Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktorer x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean 
(OPA). Planavgift beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift beräknas efter 
byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, 
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt SS 21054:2009 
utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som 
inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
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Tabell 3 Objektsfaktor

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Här 
följer de olika tabeller och förklaringar som utgör taxan.
* I separat ärende, t ex  transformatorbyggnader och liknande.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter 
dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabellen nedan.
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och 
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig 
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Area (m²) - BTA + OPA OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader - Bruttoarea

0-49 4

50-129 6

130-199 8

200-299 10

300-499 14

500-799 20

800-1199 26

1 200-1 999 36

2 000-2 999 46

3 000-3 999 56

4 000-4 999 64

5 000-5 999 72

6 000-7 999 85

8 000-9 999 100

10 000-14 999 125

15 000-24 999 170

25 000-49 999 235

50 000-100 000 400

Mycket enkla byggnader < 49 m²* 2

 

Tabell 4 Handläggningsfaktor

Avgift för bygglov = summan av alla tillämpliga HFI x OF x mPBB x N (OF 
enligt tabell 3)
Se tabell 11 för eventuellt tillkommande avgifter.

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl. arkivering 7

Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller 
kontroll mot givet förhandsbesked 3
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Åtgärd Handläggningsfaktor HF1

Byggnaden Placering, yttre utformning och 
färgsättning Användbarhet och tillgänglighet 7

Planprövning- liten avvikelse 5

Lämplighetsprövning/Lokaliseringsprövning 
Utanför detaljplan 8

Tomten Tomts ordnande inkl. utfart och 
parkering Enkel kontroll av handlingar för 
grundläggning och dagvattenanslutning 
Fyllning och schaktning (då marklov ej 
erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och 
högvatten Utrymnings- och räddningsvägar 
Måttgranskning Besiktning (platsbesök)

7

 

Tabell 5 Övrigt

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HFl+HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked. 
*Endast HF2 vid invändig installation.

Objekt OF HF1 HF2

Bostadshiss - handikapp 
enbostadshus* 2 17 13

Hiss/ramp 4 17 15

Nätstation/pumpstation 4 14 13

Frivilligt bygglov Avgift enligt tabell 1-8

 

Tabell 6 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = mPBB x HF2 x N

Åtgärd HF2

Grundförstärkning enbostadshus 90

Ventilationsanläggning övriga 140

Stambyte 90

Sopsug 90

Fettavskiljare 30

 

Tabell 7 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = HF x mPBB x N.

Rivning HF

350-999 m2 BTA 200

>1000 m2 BTA 400
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Tabell 8 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1+ HF2) x mPBB x N

Åtgärd Beskrivning HF 1 HF 2 Tidersättning

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod

1 torn 250 Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast 
eller torn + en 
teknikbod

fler än 1 550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk 2-4 verk 1 200 Antal timmar (minst 1)

Vindkraft 5-6 verk 2 500 Antal timmar (minst 1)

 

Tabell 9 Anläggningar

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, 
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, 
Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana. Avgift = mPBB x (HF1 
+ HF2) x OF x N.

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Anläggningens yta < 4 999 m2 60 24 28

Anläggningens yta 5 000-10 000 
m2 80 24 28

Anläggningens yta > 10 000 m2 100 24 28

Upplag/materialgård Antal timmar (minst 1)

Tunnel/bergrum Antal timmar (minst 1)

Anläggning i vatten

Brygga, såväl ponton 
som fast anlagd

för fler än 10/12 
båtar, (annars ej 
bygglov)

20 24 28

Småbåtshamn/Marina
för fler än 10/12 
båtar, < 5 000 
m2

40 24 28

Småbåtshamn/Marina
för fler än 10/12 
båtar, > 5 000 
m2

80 24 28

Utökning med brygga per brygga 5 24 28

 

Tabell 10 Tillbyggnad övriga byggnader

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. Bygglov inklusive startbesked 
Ytterligare intervall se tabell 3.

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2
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Objekt Yta BTA OF HF1 HF2

Tillkommande yta BTA ≥15 m2 3 14 10

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 12 17 28

 

Tabell 11 Underrättelse till berörda sakägare och andra

Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM x mPBB x N.

Kommentar KOM

Sakägare 1-5 40

Sakägare 6-9 60

Sakägare 10- 120

Kungörelse 80 + faktisk annonskostnad

Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning 5 + faktisk annonskostnad

 

Kart- mättaxa

Beräkning av taxa

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt tabeller nedan.
Handläggningskostnad: 1 165 kr per timme
Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgift = mPBB 
x NKF x N (se tabell 2, Bygglovstaxa).
Nybyggnadskartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, 
planinformation, höjder och ev. anslutningspunkter. Höjder ingår inte i enkel 
nybyggnadskarta.
Tabell 1

Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka 
byggnad Oavsett tomtyta 150 100

Övriga byggnader, tomtyta 0-
1 999 m2 150 100

Tomtyta 2 000-4 999 m2 250 150

Tomtyta 5 000-9 999 m2 350 200

Tomtyta 10 000-14 999 m2 450 250

Tomtyta större än 14 999 m2 Skälighetsbedömning/nedlagdtid
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Nybyggnadskarta NKF eller tidersättning Enkel nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta 
ellersärskilda kompletteringar 
utanför primärkarteområdet

Tidersättning Tidersättning

Granskning av 
nybyggnadskarta 10 10

Komplettering av 
nybyggnadskarta 40 40

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning

Övriga byggnader avser sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar.
Avgiften för utstakning ska beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut 
om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid 
samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, 
korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. 
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean 
(BYA+OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av 
en höjdfix.
Utstakning kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan 
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning 
utförs av annan än miljö- och byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om 
kommunen utfört arbetet.
 

Tabell 2 Avgift för utstakning

Tabell 2 Avgift för utstakning
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N.

Beskrivning UF (Utstakningsfaktor)

Huvudbyggnad – nybyggnad (8 punkter)

1-199 m2 160

200-499 m2 200

500-999 m2 240

1000-1 999 m2 280

2 000-2 999 m2 320

Större än 3000 m2 360

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 10

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut.

Tidersättning

Mindre tillbyggnader <24 m2 70

Utstakning av detaljpunkter, mätningslinjer och Tidersättning
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Beskrivning UF (Utstakningsfaktor)
arbetsfixar

Grovutstakning Debiteras med 50% av priset för en vanlig 
utstakning.

Komplementbyggnad

<80 m2 70

>80 m2 120

Övriga byggnader 160

Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 5

Övrig utstakning

Plank eller mur 50

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h

 

Tabell 3 Lägeskontroll

Tabell 3 Lägeskontroll
Avgift = mPBB x MF x N (Moms 25 % tillkommer)
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m². Lägeskontroll 
utförs inte i ärenden 15 m². Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas 
sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Beskrivning Mätningsfaktor (MF)

Huvudbyggnad nybyggnad (8 punkter)

0-499 m2 90

500-999 m2 110

1 000-1 999 m2 130

2 000-2 999 m2 150

3 000-5 000 m2 170

Tillägg per punkt utöver 8 2

Komplementbyggnad - nybyggnad garage/ uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter)

50-199 m2 40

Tillägg per punkt utöver 8 1

Tillbyggnader – nybyggnad (8 punkter)

50-199 m2 40

200-1 000 m2 80

Tillägg per punkt utöver 8 1

 

Tabell 4 Övriga digitala produkter

Tabell 4 Övriga digitala kartprodukter

Beskrivning KF
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Beskrivning KF

Översiktlig karta 2

Stadskarta 2 000 kr

Stadsmodell 3D , digital

Byggnader med takkonstruktion 7,5

Byggnadskuber 5

Terrängmodell, ytor 6,25

Höjdgitter 5

Digitalt ortofoto

Upplösning (m/pixel)

0,1 0,1

0,2 0,05

0,5 0,0125

Karta/ortofoto/flygbild på papper - Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm²)

0-150 8

Över 150 12

Snedbild/fotografi Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid 
utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och 
materialkostnad.

Kommersiellt bruk (digital bild) 25

Privat bruk (digital bild) 6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4

Digital adressinformation

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125

 

Plantaxa

Tabell 1 Planbesked och villkorsbesked

Enkel åtgärd: Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande 
kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp 
till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 
m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande.
Medelstor åtgärd: Men medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller 
samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för 
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stor åtgärd.
Stor åtgärd: Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande 
kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttorarea eller övriga 
projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad användning till något 
av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande.

Tabell 1 Avgift för besked

Typ av besked Avgift

Planbesked (enkel åtgärd) 200 mPBB (*N)

Planbesked (medelstor åtgärd) 300 mPBB (*N)

Planbesked (stor åtgärd) 400 mPBB(*N)

Villkorsbesked Tidsersättning (minst 1 tim)

 

Tabell 2 Planavgifter

Planavgift 
Planavgift = mPBB x OF x PF x N OF sätts enligt tabell 1 t.o.m 10 000 m². 
Därutöver höjs OF med 1 per 1000 m²

 Planfaktor (PF) 
Nybyggnad

Planfaktor (PF) 
Tillbyggnad

Planfaktor (PF) 
Ändring av 

annan 
anläggning än 

byggnad

Områdesbestämmelser 100 60 60

Detaljplan (PBL) inkl. program 220 100 100

Fastighetsrättsliga åtgärder i 
detaljplan

80 40 40

Planavgift för enbostadshus Avgift = mPBB x PF x N

Objekt PF Nybyggnad PF 
Tillbyggnad/Än

dring

Enbostadshus (oberoende av area) 1 200 600

Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som 
antagits enligt plan- och bygglagen). Planavgift för detaljplan och 
områdesbestämmelser används endast i de fall planavtal ej tecknats.
Planavgift används vid nybyggnation inom äldre detaljplaner mellan 87-2011. 
Planavgift = mPBB x OF x 0,5 PF x N (OF enligt tabell 1) Bruttoarea (BTA) 
10 000 m2 ger OF =130 Bruttoarea (BTA) 300 m2 ger OF = 8
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Objekt PF

Områdesbestämmelser 25

Detaljplan (PBL) 50
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Bilaga 1 - Tidsuppskattning

Bygglov och teknisk kontroll för en- och 

tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendenr Ärendetyp Beskrivning Spec
Start av 

ärende

Bygglov-

prövning
Grannhörande

Expediering 

och 

kungörelse 

Tekniskt 

samråd 
Startbesked

Arbets-

platsbesök
Slutsamråd Slutbesked

Avslut av 

ärende
Summa tid Avgift

A 1.2 Nybyggnad av bostadshus Planenligt 30-100 m2 1 7 0 1 1 1 3 4 1 1 20 23 300

Planenligt 101-200 m2 1 9 0 1 2 1 3 4 2 1 24 27 960

Planenligt 201-350 m2 1 10 0 1 2 1 3 4 2 1 25 29 125

A 1.5 Nybyggnad av bostadshus Liten avvikelse 30-100 m2 1 9 1 2 2 1 3 4 2 1 26 30 290

Liten avvikelse 101-200 m2 1 11 3 2 2 1 3 4 2 1 30 34 950

Liten avviokelse 201-350 m2 1 13 3 2 2 1 3 4 2 1 32 37 280

A 1.8 Nybyggnad av bostadshus Utanför planlagt område 30-100 m2 1 9 1 2 2 1 3 4 2 1 26 30 290

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 11 3 2 2 1 3 4 2 1 30 34 950

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 13 3 2 2 1 3 4 2 1 32 37 280

A 1.11
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 

samråd
Planenligt 30-100 m2 1 3 0 1 1 1 2 2 1 1 13 15 145

Planenligt 101-200 m2 1 4 0 1 1 1 2 2 1 1 14 16 310

Planenligt 201-350 m2 1 5 0 1 1 1 2 2 1 1 15 17 475

A 1.14
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 

samråd
Liten avvikelse 30-100 m2 1 6 1 1 2 1 2 2 1 1 18 20 970

Liten avvikelse 101-200 m2 1 8 1 1 2 1 2 2 1 1 20 23 300

Liten avviokelse 201-350 m2 1 10 1 1 2 1 2 2 1 1 22 25 630

A 1.17
Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 

samråd
Utanför planlagt område 30-100 m2 1 6 1 1 2 1 2 2 1 1 18 20 970

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 8 1 1 2 1 2 2 1 1 20 23 300

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 10 1 1 2 1 2 2 1 1 22 25 630

A 1.20
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 

samråd
Planenligt 30-100 m2 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 9 10 485

Planenligt 101-200 m2 1 6 0 1 0 1 0 0 1 1 11 12 815

Planenligt 201-350 m2 1 7 0 1 0 1 0 0 1 1 12 13 980

A 1.23
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 

samråd
Liten avvikelse 30-100 m2 1 6 1 1 0 1 0 0 1 1 12 13 980

Liten avvikelse 101-200 m2 1 8 1 1 0 1 0 0 1 1 14 16 310

Liten avviokelse 201-350 m2 1 10 1 1 0 1 0 0 1 1 16 18 640

A 1.26
Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 

samråd
Utanför planlagt område 30-100 m2 1 6 1 1 0 1 0 0 1 1 12 13 980

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 8 1 1 0 1 0 0 1 1 14 16 310

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 10 1 1 0 1 0 0 1 1 16 18 640

A 1.29 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 30-100 m2 1 3 0 1 1 1 2 2 1 1 13 15 145

Planenligt 101-200 m2 1 4 0 1 1 1 2 2 1 1 14 16 310

Planenligt 201-350 m2 1 4 0 1 1 1 3 3 1 1 16 18 640

Teknisk del
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A 1.32 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Liten avvikelse 30-100 m2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 17 19 805

Liten avvikelse 101-200 m2 1 5 2 2 1 1 2 2 1 1 18 20 970

Liten avviokelse 201-350 m2 1 5 2 2 1 1 3 3 1 1 20 23 300

A 1.35 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Utanför planlagt område 30-100 m2 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 17 19 805

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 5 2 2 1 1 2 2 1 1 18 20 970

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 5 2 2 1 1 3 3 1 1 20 23 300

A 1.38 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 30-100 m2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 7 8 155

Planenligt 101-200 m2 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 8 9 320

Planenligt 201-350 m2 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 9 10 485

A 1.41 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Liten avvikelse 30-100 m2 1 4 1 2 0 1 0 0 1 1 11 12 815

Liten avvikelse 101-200 m2 1 5 2 2 0 1 0 0 1 1 13 15 145

Liten avviokelse 201-350 m2 1 6 2 2 0 1 0 0 1 1 14 16 310

A 1.44 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Utanför planlagt område 30-100 m2 1 4 1 2 0 1 0 0 1 1 11 12 815

Utanför planlagt område 101-200 m2 1 5 2 2 0 1 0 0 1 1 13 15 145

Utanför planlagt område 201-350 m2 1 6 2 2 0 1 0 0 1 1 14 16 310

Bygglov ny + tillbyggnad 0-30 Planenligt 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 10 485

Liten avvikelse 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 815

Utanför planlagt område 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 815

Skärmtak 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Fasadändring, kulörbyte vid ommålning 0,5 2 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 4 4 660

Ändrad användning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 165

Tidsbegränsat bygglov/säsong 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 165

Skylt 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Mur/plank 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Bygglov parkeringsplats klass 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 6 6 990

Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 1 3 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 7 8 155

Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 1 4 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 8 9 320

Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 1 6 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 10 11 650

Bygglov balkong Ej bygglovsbefriad 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495
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Rivningslov/anmälan 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 5 5 825

Förhandsbesked/hus Utanför detaljplan 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 9 10 485

Marklov 0,5 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 3 3 495

Anmälansärenden

Attefall 30m2, förråd/garage 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 6 6 990

Attefall 30m2, gäststuga 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 6 6 990

Attefall 30m2, gäststuga/bostadshus Med tekniskt samråd 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 9 10 485

Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 6 6 990

Attefall, Takkupor max 2 st 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 5 825

Eldstäder 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 2 2 330

Ventilation 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 2 2 330

Ändring bärande konstruktion 0,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0,5 3 3 495

Avvisat ärende 0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0,5 3 3 495

Avslag/återkallat ärende
Aktuellt ärende exklusive 

teknisk del
0 0

A 1.88
Ändring, med tekniskt samråd, 70 % av 

bygglovsavgiften berörd del
Planenligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.89 Liten avvikelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.90 Utanför planlagt område 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.91
Ändring, utan tekniskt samråd, 70% av 

bygglovsavgiften berörd del
Planenligt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.92 Liten avvikelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 1.93 Utanför planlagt område 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-22 205

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 Dnr 2020/1 BN

Taxa 2021 Ny PBL-taxa

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutanderätt att anta den nya 
bygglovstaxan vid miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts möte 2020-11-05.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en 
förenklad bygglovstaxa inför år 2021.
Arbetet är omfattande och kommer inte att kunna slutföras till nämndens möte 2020-
10-22.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut, 2020-10-08 §171

Bedömning
För att kunna framställa en så rättssäker och korrekt bygglovstaxa som möjligt be-
höver förvaltningen lite mer administrativ tid.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen och information i ärendet samt finner att det 
finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Beslutet skickas till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-10-22 206

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206 Dnr 2020-000001, 2020-001552 BN

TAXA 2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   anta SKR:s redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höj-
ning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsme-
delslagen. Timtaxan efter höjning enligt PKV blir 965 kr per timme för miljötillsyn och 
1081 kr för livsmedelskontroll.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalen-
derår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s hemsida. Prisindex 
för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid 
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är 
detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns 
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster 
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa re-
kommenderar SKR att PKV för föregående år används för att beräkna nästkomman-
de års timtaxa.  SKR presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är 
denna indextabell som utgör underlag för höjningen.

Enligt redovisad tabell i oktober 2020 anges ett prisindex om 2,7 % för 2019. För-
slag till timtaxor för år 2021 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 2,7 % uti-
från 2020 års timtaxor på 940 kr för miljötillsyn och 1053 kr för livsmedelskontroll.

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsme-
delslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och regi-
oners modell (SKR).

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §176
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
SKR:s prisindex kommunalverksamhet, PKV-2020-10-01

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut.  

Skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige
______________
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
mobn@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-10-01

Diarienummer
2020-001552

Miljö- och byggnadsnämnden

Timtaxa enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen

Förslag till beslut
Miljöenheten föreslår Miljö- och byggnadsnämnden att anta SKR:s 
redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höjning av 
timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt 
livsmedelslagen. Timtaxan efter höjning enligt PKV blir 965 kr per timme för 
miljötillsyn och 1081 kr för livsmedelskontroll. 

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje 
kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna 
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på 
SKR:s hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas 
för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser.

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas 
kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna 
beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram 
genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet 
viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa rekommenderar 
SKR att PKV för föregående år används för att beräkna nästkommande års 
timtaxa.  SKR presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är 
denna indextabell som utgör underlag för höjningen.

Enligt redovisad tabell i oktober 2020 anges ett prisindex om 2,7 % för 2019. 
Förslag till timtaxor för år 2021 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 
2,7 % utifrån 2020 års timtaxor på 940 kr för miljötillsyn och 1053 kr för 
livsmedelskontroll.

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt 
livsmedelslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges 
kommuners och regioners modell (SKR). 
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Borgholms kommun
Datum
2020-10-01

Diarienummer
2020-001552

Sida
2(2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
SKR:s prisindex kommunalverksamhet, PKV-2020-10-01

[Anna Stjärndahl
Enhetschef miljö

Beslut ska skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige för kännedom
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2020-10-01 PKV

tmp54028 1 (1)

Prisindex kommunal verksamhet Bilaga taxa 2021

PKV Dnr 2020-1552,        B 2020-000001

2019 2020 2021 2022 2023
Personalkostnad* 2,7 2,3 1,8 2,1 2,6
Övrig förbrukning** 2,9 1,5 1,5 1,8 2,1

Prisindex kommunal verksamhet 2,7% 2,1% 1,7% 2,0% 2,5%

 * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 176

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 Dnr 2020-000001 BN

Taxa miljö- och byggnadsnämnden 2021

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   ge byggenheten i uppdrag att presentera förslag om ny PBL-taxa till miljö- och 
byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   ge miljöenheten i uppdrag att presentera förslag till taxa enligt Miljöbalken och 
Livsmedelslagen till miljö- och byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   anta taxa ”Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobakspro-
dukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria läkeme-
del. Taxan är gemensamt framtagen för Borgholms kommun och Mörbylånga kom-
mun”

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan för verksamheterna och 
får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifter-
na enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s 
hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommuner-
na som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, handläggning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen 
kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller an-
mälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §151
Tjänsteskrivelse, miljöbalken och livsmedelslagen, 2020-09-03
Tjänsteskrivelse, taxa 2021, tobak, tillsyn alkohol, 2020-08-20

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar miljöchef, byggchef och samordnaren för redovisning och infor-
mation i ärendet samt finner att det finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Beslutet skickas till förvaltningen, miljö- och byggenheten, Borgholms kommun
Beslutet skickas till kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-10 51

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr B 2020-000001 BN

Taxor miljö- och byggnadsnämnden 2021

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att byggenheten presenterar sitt 
förslag om ny PBL-taxa till miljö- och byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att miljöenheten presenterar sitt 
förslag till taxa enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen till miljö- och byggnadsnämn-
dens möte i oktober den 22/10. 
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden anta taxa ”Avgifter för serveringstillstånd, 
tillstånd för försäljning av tobaksprodukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och 
kontroll av vissa receptfria läkemedel. Taxan är gemensamt framtagen för Borg-
holms kommun och Mörbylånga kommun”

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan för verksamheterna och 
får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifter-
na enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s 
hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommuner-
na som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, handläggning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen 
kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller an-
mälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, miljöbalken och livsmedelslagen, 2020-09-03
Tjänsteskrivelse, taxa 2021, tobak, tillsyn alkohol, 2020-08-20

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet. Miljö och byggnads-
nämndens arbetsutskott önskar information om hur det ser ut i jämförbara andra 
kommuner på miljö- och byggnadsnämndens möte den 24/9 avseende taxorna.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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TAXA
Sida
1(5)

Datum
2020-08-20

….

      Kommunledningsförvaltningen

Beslutande

Giltighetstid
2021-01-01

Aktualitetsprövning/revidering senast
Årligen

Dokumentkategori
☒Författningssamling
☐Övergripande styrdokument
☐Verksamhetseget dokument

Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för 
försäljning av tobaksprodukter samt tillsyn 
av alkohol, tobak, folköl och kontroll av 
vissa receptfria läkemedel. Taxan är 
gemensamt framtagen för Borgholms 
kommun och Mörbylånga kommun. 
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BORGHOLMS KOMMUN
Datum
2020-08-20

Sida
2(5)

Taxa för prövning och tillsyn
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller för Miljö- och byggnadsnämndens kostnader för 
prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel samt ny lag om tobak och liknande produkter 
(LTLP 2018:2088)
2 § Avgiften enligt denna taxa ska betalas till Miljö- och byggnadsnämnden i 
Borgholms kommun. Taxan baseras på kommunallagens bestämmelser om 
kostnadstäckning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen.
3 § Miljöchef får besluta om avgift, nedsättning eller efterskänkning.
4 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkning är oktober månad 2020.

Avgift för prövning
5 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökningen avser. Handläggningen påbörjas först när betalning har skett.
6 § Vid avslag eller återtagande av ansökan återbetalas inte avgiften.

Avgift för kunskapsprov
7 § Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan 
genomföras.

Tillsynsavgift för serveringstillstånd
8 § Tillsynsavgiften består av en fast del och en rörlig del. Den rörliga 
tillsynsavgiften baseras på verksamhetens omsättning av alkoholförsäljning. 
Till grund för detta ligger restaurangrapporten som senast den 1 mars varje 
år, eller 30 dagar efter återkallat tillstånd, ska redovisas till kommunen och 
Folkhälsomyndigheten.
9 § Den fasta tillsynsavgiften omfattar kalenderår. Den fasta delen av 
tillsynsavgiften ska betalas från och med året då beslut om 
serveringstillstånd har fattats.
Den rörliga delen av tillsynsavgiften omfattar föregående kalenderårs 
omsättning av alkoholförsäljning.
10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut eller faktura. 
Debitering sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnande av 
restaurangrapport. Har restaurangrapporten inte inkommit sker två 
avgiftsbelagda påminnelser på vardera 1 100 kr och därefter debiteras en 
avgift som motsvarar högsta avgiftsklassen, dvs 18 600 kr.

Tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl samt kontroll av vissa receptfria 
läkemedel
11 § Tillsynsavgiften för verksamheter som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobak samt anmälningspliktig försäljning av folköl och vissa 
receptfria läkemedel utgörs av en fast årlig avgift. Avgiften ska betalas inom 
den tid som anges i beslut eller faktura.
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BORGHOLMS KOMMUN
Datum
2020-08-20

Sida
3(5)

Avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Servering till allmänheten Avgift (kr)
2021

A1. Stadigvarande serveringstillstånd
Ny ansökan serveringstillstånd enligt 8 kap 2, 4, 7 §§ 9 500

Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag) 1 100

Utökat/ändrat tillstånd serveringsyta (lokal) 3 500

Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01:00) 4 000

Ändrat tillstånd - Byte av delägare /styrelse med 50 % eller 
fler

9 500

Ändrat tillstånd - Byte av delägare/styrelse mindre än 50 
%, byte av bolagsform och i övrigt samma omständigheter

4 800

Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme per 
sökande

3 700

Tillfällig utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) max 
en vecka

2 100

Ansökan om godkännande av lokal för catering, första 
anmälningstillfället

1 100

Ansökan om godkännande av samma lokal för catering vid 
följande anmälningstillfällen

500

Pausservering 4 200

Provsmakningstillstånd för tillverkare/partihandlare 8 000

Företag med befintligt serveringstillstånd i kommunen 6 500

A2. Tillfälliga serveringstillstånd

Tillfälligt tillstånd, högst tre dagar (grundavgift) 4 400

Tillfälligt tillstånd över fyra dagar (max 10 v) 8 000

Upprepade ansökningar under samma år och samma lokal 
per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en gång och 
max 5 ggr/år

2 100

Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 1 dag 3 800

Provsmakning för partihandlare (8 kap 6 § 2p AL), 2 dagar 
eller fler (max 10 dagar/år)

6 600

Tillfälligt serveringstillstånd i gemensamt 
serveringsutrymme (per tillståndshavare) upp till tre dagar

3 200

Tillfälligt gemensamt serveringsutrymme (per 
tillståndshavare, max 10 v)

4 500
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BORGHOLMS KOMMUN
Datum
2020-08-20

Sida
4(5)

B. Serveringstillstånd till slutet sällskap
B1. Stadigvarande tillstånd

Nyansökan 9 500

Utökat tillstånd sortiment (dryckesslag) 1 100

Utökat tillstånd serveringsyta (lokal) 3 500

Utökat tillstånd serveringstid efter normaltid (kl. 01:00) 4 000

B2. Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd (max 10 gånger/år) 500

C. Kunskapsprov – per provtillfälle
Stadigvarande till allmänheten och slutet sällskap 2 000

Tillfälligt till allmänheten 2 000

Tillfälligt till slutet sällskap 500

D. Avgifter för årlig tillsyn
D1. Fast avgift

Ordinarie tillsynsavgift för varje serveringsställe med 
normaltid (inkl. trafikservering båt)

1 700

Tillägg efter normaltid (öppet senare än kl. 01:00) 1 700

För sent inlämnande av 
restaurangrapport/påminnelseavgift

1 100

D2. Rörlig avgift (omsättning kronor)

0 - 100 000 2 000

100 001 – 250 000 3 200

250 001 – 500 000 5 200

500 001 – 1 000 000 6 500

1 0001 – 2 000 000 8 600

2 000 001 – 3 000 000 10 600

3 000 001 – 4 000 000 12 600

4 000 001 – 6 000 000 14 600

6 000 001 – 8 000 000 16 600

Över 8 000 001 18 600
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BORGHOLMS KOMMUN
Datum
2020-08-20

Sida
5(5)

E. Tobak, folköl, vissa receptfria läkemedel samt 
e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 E1. Tillstånd för försäljning av tobak

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak 5 000

Byte av delägare/styrelse med 50 % eller fler 5 000

Byte av delägare/styrelse med mindre än 50 % 2 500

E2. Tillsynsavgift

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 100

Försäljning av folköl 1 100

Försäljning av tobak 4 500

Försäljning av receptfria läkemedel 1 500

Försäljning av e-cigaretter och folköl 1 600

Försäljning av e-cigaretter och receptfria läkemedel 2 000

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel 2 000

Försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel 2 200

Administrativ avgift   250
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 230

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 Dnr 2020/190 KS

VA-taxa 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta VA-taxa för år 2021 enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna på-
verkas av höjningen gällande brukningsavgifterna. 

Typkunders påverkan
Förändringen av VA-taxan innebär att de fasta och rörliga brukningsavgif-
terna ökar med 4,5 % till 2021. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade 
under samma period.

Påverkan på ett Typhus A som enligt Nils Holgersson rapporten är en villa 
med alla vattentjänster och 150 kubikmeter förbrukning per år blir 35,87 kro-
nor per månad inklusive mervärdesskatt.

Typhus B som enligt samma rapport är ett flerbostadshus med 15 lägenhe-
ter och 2000 kubikmeter förbrukning per år påverkas med 20,58 kronor per 
månad och lägenhet inklusive mervärdesskatt.

I övrigt påverkas fastigheter och verksamheter enligt följande:

Villa med 80 kubikmeter förbrukning vatten och spill 26,24 kronor per må-
nad inklusive mervärdesskatt.

Camping med 5000 kubikmeter förbrukning vatten och spill 788,60 kronor 
per månad exklusive mervärdesskatt.

Lantbruk med 10 000 kubikmeter förbrukning vatten 603,91 kronor per må-
nad exklusive mervärdesskatt.

Kommande investeringar
VA verksamheten planerar att genomföra investeringar på cirka 80–100 mil-
joner per år mellan 2021–2024 där de stora posterna är utbyggnaden till 
Kårehamn, Byxelkrok samt investeringar i de befintliga anläggningarna för 
att säkerställa framtida utmaningar samt lag-och myndighetskrav.

Kommande prisförändringar
Enligt Borgholm Energis affärsplan kommer VA-taxan gällande bruknings-
avgifterna att öka med cirka 3,3 % per år mellan 2022–2024.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 230

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 72 VA-taxa 2021.
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi reviderad 2020-10-19 - VA-taxa 
2021.
Förslag till VA-taxa 2021.
Jämförelse va-taxa 2020-2021 bilaga till tjänsteskrivelse Borgholm 
Energi reviderad 2020-10-19.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB 
______________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 Paragraf 2020-10-21 72

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2020/65 BELNAB

VA-taxa 2021

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till VA-taxa 2021

att   översända VA-taxa 2021 för antagande till kommunfullmäktige i Borgholms     
kommun

Ärendebeskrivning

Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna påverkas 
av höjningen gällande brukningsavgifterna. 

Styrelsen vill även se Nulägesjämförelse av VA-taxa mellan kommunerna i Kalmar 
län (Nils Holgersson), vilket bifogas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

 Förslag till VA-taxa 2021
 Jämförelse typhus VA-taxa 2020 – 2021
 Nulägesjämförelse av VA-taxa mellan kommunerna i Kalmar län (Nils 

Holgersson)

Skickas till

Torgny Färm, chef VA Ledningsnät
Jonas Svensson, ekonomichef
Markus Wertwein Ros, VD
Kommunfullmäktige

_________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-10-07 2020/

 

Handläggare
Torgny Färm
Chef Ledningsnät VA och Elnät

Postadress
Box 55, 387 21 
Borgholm

Besöksadress
Badhusgatan 4
387 21 Borgholm

Telefon
0485-883 00

E-post
info@borgholmenergi.se

Hemsida
borgholmenergi.se

Till Styrelsen Borgholm Energi AB

VA-taxa 2021

Förslag till beslut
Att styrelsen beslutar att godkänna Förslag till VA-taxa 2021 
Att översända för antagande, VA-taxa 2021, till kommunfullmäktige i Borgholms 

kommun

Ärendebeskrivning
Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna påverkas 
av höjningen gällande brukningsavgifterna. 

Typkunders påverkan

Förändringen av VA-taxan innebär att de fasta och rörliga brukningsavgifterna ökar 
med 4,5% till 2021. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade under samma 
period.

Påverkan på ett Typhus A som enligt Nils Holgersson rapporten är en villa med alla 
vattentjänster och 150 kbm förbrukning per år blir 35,87 kr per månad inkl. 
mervärdesskatt.

Typhus B som enligt samma rapport är ett flerbostadshus med 15 lägenheter och 
2000 kbm förbrukning per år påverkas med 20,58 kr per månad och lägenhet inkl. 
mervärdesskatt.

I övrigt påverkas fastigheter och verksamheter enligt följande:

Villa med 80 kbm förbrukning vatten och spill 26,24 kr per månad inkl. 
mervärdesskatt.

Camping med 5000 kbm förbrukning vatten och spill 788,60 kr per månad ex. 
mervärdesskatt.
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Lantbruk med 10 000 kbm förbrukning vatten 603,91kr per månad ex. 
mervärdesskatt.

Kommande investeringar

VA verksamheten planerar att genomföra investeringar på ca 80–100 miljoner per år 
mellan 2021–2024 där de stora posterna är utbyggnaden till Kårehamn, Byxelkrok 
samt investeringar i de befintliga anläggningarna för att säkerställa framtida 
utmaningar samt lag-och myndighetskrav.

Kommande prisförändringar

Enligt Borgholm Energis affärsplan kommer VA-taxan gällande brukningsavgifterna 
att öka med ca 3,3% per år mellan 2022–2024.

Beslutsunderlag
 Jämförelse typhus VA-taxa 2020 – 2021 
 Förslag till VA-taxa 2021

Skickas till
Torgny Färm
Jonas Svensson
Markus Wertwein Ros

Va-ledningsnät

Torgny Färm
Chef Ledningsnät VA och Elnät
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                                         Förslag till Taxa VA 2021            Sida 1 av 14 Datum:  2020-10-07                                                                                                  

TAXA

för Borgholm kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-1x-xx
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borgholm Energi AB.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borgholm Energi AB.

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Borgholm kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa 
andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger Samlingslokaler
Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet.
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                                         Förslag till Taxa VA 2021            Sida 2 av 14 Datum:  2020-10-07                                                                                                  

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts.

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga 
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet 
bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.

För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet: 
 Varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas som en 

bostadsenhet. 
 För övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett och kök/pentry) 

räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en bostadsenhet. 
 Mindre rum (<12m2) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och pentry, räknas som ½ 

bostadsenhet.
 För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas 

varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 
bostadsenhet.

Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med campingverksamhet – så 
som ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med tillgång till servicehus debiteras anläggnings- och 
brukningsavgift enligt modell för Campingfastighet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan 
mark.

§ 4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift
V, vattenförsörjning Ja Ja
S, spillvattenavlopp Ja Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet

Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
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Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt campingfastighet skall erläggas 
anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df

 43 766,40 kr  54 708,00 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

39 080,80 kr 48 851,00 kr

c) en avgift per m2 tomtyta  34,40 kr 43,00 kr
d) en avgift per bostadsenhet  39 080,80 kr 48 851,00 kr
e) *en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

14 381,12 kr 17 976,40 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut 
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas maximalt ut intill ett belopp som motsvarar tomtytan 1500 m2.

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas 
avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

5.9 Tillfälligt bygglov medför ingen rätt till lägre avgifter enligt denna taxa utom såvitt avser 
lägenhetsavgiften enligt 5.1 för vilken följande gäller:

Avgiften skall om fastighetsägaren så önskar debiteras med 50 % av full avgift om bygglovet är 5 år 
eller kortare, 60-90% om bygglovet är 6-9 år. Om bygglovet förlängs, debiteras resterande avgift upp 
till full avgift med belopp enligt då gällande taxa. Om annan bebyggelse uppförs på fastigheten 
justeras lägenhetsavgiften med hänsyn till vad som tidigare erlagts i lägenhetsavgift.

§ 6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms
a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
för V, S och Df

 43 766,40 kr  54 708,00 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,

39 080,80 kr 48 851,00 kr

c) en avgift per m2 tomtyta 62,40 kr 78,00 kr
d) *en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

14 381,12 kr 17 976,40 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats.
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6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 
mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 
avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7  
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Bostadsfastighet Annan fastighet
Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %
Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0 % -
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut i enlighet med 5.3.
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 %
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade 
avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning  70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)
Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V S Df Dg
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 %
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % 10 % 10 %
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 %
Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % -

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 
d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall 
erläggas avgifter enligt 8.1.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 45 % av avgiften enligt 5.1 
a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 
samband med framdragning av övriga servisledningar.
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§ 9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande 
av dagvattenbortledning

Utan moms Med moms

Väghållare 59,00 kr 73,75 kr
Icke väghållare 17,00 kr 21,25 kr

§ 10
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2020. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.

§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så 
begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av 
avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

107



                                         Förslag till Taxa VA 2021            Sida 9 av 14 Datum:  2020-10-07                                                                                                  

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 
12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas.

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 
nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms
a) en fast avgift per år 3 239,50 kr 4 049,38 kr
b) en avgift per m3 levererat vatten 23,08 kr 28,85 kr
c) en avgift per år och bostadsenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 
samt campingfastighet

1 295,80 kr 1 619,75 kr

d) en avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet

43,47 kr 54,34 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg
Fast avgift 14.1 a) 47 % 41 % 9 % 3 %
Avgift per m3 14.1 b) 55 % 45 % - -
Avgift per bostadsenhet 14.1 c) 48 % 41 % 8 % 3 %
Avgift efter tomtyta 14.1 d) 48 % 41 % 8 % 3 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas 
genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3 per 
bostadsenhet och år i permanentbostad och med 80 m3 per bostadsenhet och år för fritidsbostad.

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas 
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet.
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14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett 
belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare 
räknas som ett mätställe.
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark-och 
miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-ledning 
(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift.

Avgift utgår med:

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledande 
av dagvatten

Utan moms Med moms

Väghållare 3,72 kr 4,65 kr
Icke väghållare 1,36 kr 1,70 kr

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds 
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas 
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
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Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg
Fast avgift                                         14.1 a) 47% 41% 9 % 3 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Utan moms Med moms
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare  800,00 kr 1 000,00 kr
Nedtagning av sönderfrusen vattenmätare                   1 600,00 kr 2 000,00 kr
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 800,00 kr 1 000,00 kr
Hyra av ståndrör (brandposthuvud), för varje 
påbörjad hyresmånad                                                                                                    480,00 kr         600,00 kr
Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 480,00 kr 600,00 kr
Undersökning av vattenmätare 800,00 kr 1 000,00 kr
Länsning av vattenmätarbrunn 800,00 kr 1 000,00 kr
Förgäves besök 400,00 kr 500,00 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 50 % av ovan angivna belopp.

För övriga tjänster som huvudmannen utför där den allmänna anläggningen används träffas 
överenskommelse enligt särskilt avtal.
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§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 
lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial, halvår eller enligt 
annat beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 
16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske 
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på 
grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22
Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för oktober 2020. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.

112



                                         Förslag till Taxa VA 2021            Sida 14 av 14 Datum:  2020-10-07                                                                                                  

TAXANS INFÖRANDE

§ 23
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som 
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark-och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
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Jämförelse typhus VA-taxa 2020 - 2021 

Typhus Vattentjänster Förbrukning
Antalet

lägenheter
Nuvarande taxa

2020
Förändring inför

2021
Föreslagen taxa

2021
Skillnaden i

kronor
A VSDfDg 150 1 9 566,88 höjning 4,5 % 9 997,39 430,51
Fritidshus 80m³ schablon VS 80 1 6 998,50 höjning 4,5 % 7 313,44 314,94
Villa med 150 m³ V 150 1 4 843,29 höjning 4,5 % 5 061,24 217,95
B VSDfDg 2 000 15 65 880,00 höjning 4,5 % 68 844,60 2 964,60
Flerbostadshus 10, 800 m³ VSDfDg 800 10 33 172,00 höjning 4,5 % 34 664,74 1 492,74
Jordbruk V 10 000 64 161 044,80 höjning 4,5 % 168 291,82 7 247,02
Camping VS 20 000 402 888 175,20 höjning 4,5 % 928 143,31 39 968,11
Camping VS 5 000 88 210 294,80 höjning 4,5 % 219 758,07 9 463,27

inklusive moms
exklusive moms
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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 
Kommunstyrelsen 2020-10-14 § 158 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

ANMÄLAN

2020.2357 I Skrivelse om tillgängligheten i nya biblioteket i 
Löttorp och bristen på kommunikation.
Besvarat med insändare i tidningen 

Magdalena Widell

2020-10-12 Lena Thunström & Christina Lindell 

KS 2019/91 KS meddelande SKRIVELSE

Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2020.2358 I Revideringar i Avtal om Kundens användning av 
Ineras tjänster. Din organisation har tecknat Avtal 
om Kundens användning av Ineras tjänster med 
Inera. Enligt Ineras allmänna villkor, avsnitt 9.1,  
ska Inera alltid meddela sina kunder ”vid 
väsentlig ändring av innehållet i Tjänsten eller 
väsentlig ändring av Avtalet”.  
Med denna information vill Inera informera om 
förändringar i kundavtalet. Dessa förbättringar 
träder ikraft idag, 12 oktober 2012
Läs mer om ändringarna och vad det kan innebär 
för dig som kund.
Informationen om ändringarna bifogas även detta 
mail.

Magdalena Widell

2020-10-12 Inera 

KS 2017/86 KS meddelande 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB, förvärv 
av aktier

2020.2373 I Kommunförbundet 2020-10-01 Magdalena Widell

2020-10-15 Kommunförbundet

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-11-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

Datum: 2020-10-09 - 2020-11-09

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2379 I Information om fastighetsbestämning berörande 
Petgärdeträsk 1:94, 1:2, och Kårehamn 2:7. 
Fastighetsreglering berörande Petgärdeträsk 1:6, 
1:91, 1:94 och Petgärde 1:1. 

Magdalena Widell

2020-10-15 Lantmäteriet 

KS 2020/4 KS meddelande INFORMATION

Markfrågor 2020

2020.2421 I Avsägelse - Kennert Georgsson (S) ordförande 
och ledamot i valnämnden

Jonatan Wassberg

2020-10-09

KS 2018/218 KS meddelande AVSÄGELSE

Politiska uppdrag 2019-2022;  val till nämnder 
och styrelser

2020.2422 I Tillsyn av vigselförrättare Jonatan Wassberg

2020-10-19 Länsstyrelsen i Kalmar län

      KS meddelande
beslut om att inte vidta någon åtgärd
diarienummer 214-8397-2020

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2424 I Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala 
Sverige från 2021

Jonatan Wassberg

2020-10-14 Glokala Sverige-teamet, Svenska FN-förbundet 

KS 2020/185 KS meddelande FÖRFRÅGAN

Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala 
Sverige från 2021

2020.2426 I Protokoll för Samordningsförbundet i
Kalmar län torsdagen den 8 oktober 2020

Magdalena Widell

2020-10-20 Samordningsförbundet 

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2432 U Skrivelse till Optimus advokatbyrå om 
Gillbergavägen och underhåll av denna 

Anders Magnusson

2020-10-20

KS 2011/208 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2458 I Förändring för dig som använder Pacsoft Online Jonatan Wassberg

2020-10-26 PostNord Sverige

      KS meddelande

Information om att Pacsoft Online stegvis 
kommar att fasas ut under de närmaste två åren. 
Användare kommer att behöva välja ett annat 
transportsadministrativt system.

SKRIVELSE FÖR 
KÄNNEDOM
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2463 I Affärsplan 2021 - 2024 Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/191 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

Borgholm Energi Affärsplan 2021 - 2024

2020.2464 I Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 75 
Affärsplan 2021 - 2024

Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/191 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Borgholm Energi Affärsplan 2021 - 2024

2020.2465 I Jämförelse VA-taxa 2020-2021 bilaga till 
Borgholm energi-tjänsteskrivelse reviderad 2020-
10-19

Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/190 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

VA-taxa 2021 

2020.2466 I Förslag till VA-taxa 2021 Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/190 KS meddelande UNDERLAG TILL 
ÄRENDET

VA-taxa 2021 

2020.2467 I Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 72 VA-
taxa 2021

Jonatan Wassberg

2020-10-27

KS 2020/190 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

VA-taxa 2021 

2020.2468 I Framtidens nät 2021Q4 Jonatan Wassberg

2020-10-27

      KS meddelande

2020.2469 I Telia moderniserar nätet i er kommun Jonatan Wassberg

2020-10-27 Liljeström, Robert

      KS meddelande E-POST

2020.2471 I Bygglov för nybyggnad av affärshus- Bygglov 
beviljas

Magdalena Widell

2020-10-28 Miljö- och byggnadsnämnden 

KS 2019/119 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Lantmäteriförrättning Triangeln; Borgholm 11:1, 
13:1, 13:2 och S 19

2020.2480 I Läste Kommunals insändare Jonatan Wassberg
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-10-27 Kommunal Sektion Öland 

KS 2019/160 KS meddelande
Vidarebefordrat av Kommunal Sektion Öland 
meddelande om åsikter Kommunals insändare 
om särskilt boende på Ekbacka

E-POST

Markanvisning, särskilt boende Ekbacka 
Borgholms kommun 

2020.2485 I Förslag: Taxa 2021 Miljöbalken och 
Livmsmedelslagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande FÖRSLAG

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2486 I Bilaga (Prisindex kommunal verksamhet) till Taxa 
2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande FÖRSLAG

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2487 I Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020
-10-08 § 172 Taxa 2021 Miljöbalken och 
Livsmedellagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande BESLUT

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2488 I Miljö- och byggnadsnämndens 2020-10-22 § 206 
Taxa 2021 Miljöbalken och Livsmedellagen

Jonatan Wassberg

2020-10-28

KS 2020/23 KS meddelande BESLUT

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-
2024; delårsrapport samt årsredovisning

2020.2491 I Forsättning av konvensation från optimus 
advokatbyrå  om Gillbergavägen och underhåll av 
denna 

Magdalena Widell

2020-10-30

KS 2011/208 KS meddelande SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.2531 I Protokoll från Hjälpmedelsnämndens 
sammanträde 27 oktober 2020

Magdalena Widell

2020-11-03 Hjälpmedelsnämnden

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.2609 I Föreläggande om kompletterande uppgifter till 
mål 4838-20

Magdalena Widell

2020-11-05 Förvaltningsrätten i Växjö
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/201 KS meddelande FÖRELÄGGANDE

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige 

2020.2612 I Föreläggande om kompletterande uppgifter till 
mål 4838-20

Jonatan Wassberg

2020-10-20 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/201 KS meddelande
Beträffande digitalt deltagande i KF
- det överklagade beslutet med eventuella 
bilagor.
- anslags bevis, med uppgift om vilken dag 
anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned.

FÖRELÄGGANDE

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige 

2020.2643 I Anläggningsarrende Borgholm 11 :1 Jonatan Wassberg

2020-11-06

KS 2019/225 KS meddelande AVTAL

Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping och 
Badhusavtal

2020.2644 I Kopia av polisanmälan Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande
Kopia av anmälan om viltolycka i Löttorp 2020-10
-30 kl 16:34

BEKRÄFTELSE

2020.2645 I Överenskommelse om kvittning i 
kommunfullmäktige och närvaro på 
kommunpolitiska sammanträden 

Jonatan Wassberg

2020-11-06 Ilko Corkovic

      KS meddelande ÖVERENSKOMMELSE

2020.2646 I Slutigiltig rapport styrdokument Jonatan Wassberg

2020-11-05

KS 2019/27 KS meddelande RAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom 

2020.2648 I Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion 2020-
10-22 § 82

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2649 I Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut 
2020

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande DELÅRSBOKSLUT
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2650 I Socialnämnden 2020-10-28 § 99 Förvaltningens 
prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan 
för åren 2022-2024  

Jonatan Wassberg

2020-11-05

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2020.2651 I Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-14 § 100 
Budget 2021 med plan för åren 2022-2024  

Jonatan Wassberg

2020-11-05

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
NÄMND

2020.2654 I Intresserad av att få etablera Matens hus - e-post 
från Region Kalmar län

Kristian Petersson Sjövall

2020-11-06

      KS meddelande E-POST

2020.2657 I Nybro kommuns kommunstyrelse 2020-09-28 § 
152 Delegationer som tillsynsförrättare och 
räddningsledare i Nybro kommun

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande
Dnr KS 2020-396

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2658 I Delegationsförteckning räddningstjänsten Nybro 
2020_2

Jonatan Wassberg

2020-11-06

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2020.2659 I Brev till alla kommuners kommunstyrelser_2020-
11-05 Om 5-G

Jonatan Wassberg

2020-11-06 Mona Nilsson

      KS meddelande
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se
Gunilla Ladberg, Föreningen Vågbrytaren, 
https://vagbrytaren.se
Marianne Ketti, Elöverkänsligas Riksförbund

E-POST

2020.2660 I Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - 
med OFR Allmän kommunal verksamhet | Viktig 
information från SKR (cirkulär 20:44)

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2662 I Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor 
för personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 
20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:43)

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2663 I Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 | Viktig 
information från SKR, cirkulär 20:45

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.2665 I Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet | Viktig information 
från SKR (cirkulär 20:41)

Magdalena Widell

2020-11-09 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.2367 U Grävtillstånd- Grävning sker på Kapellvägen 1 
2020-10-05-2020-11-27

Julia Hallstensson

2020-10-14 20200043/Peab

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2368 U Grävtillstånd- Grävning sker på Kolstad 
kyrkogata 21 2020-10-05--2020-11-27

Julia Hallstensson

2020-10-14 20200044/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2427 U Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 
upphörande av parkeringsplats för 
Apotkesgruppen,
Hantverkaregatan, Borgholm;
beslutade den 16 oktober 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10 
kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter 
(0885 2020 : 1) om fast parkeringsplats för 
Apoteksgruppen
på Hantverkaregatan i Borgholm, ska upphöra 
att gälla.
ska upphöra att gälla den 16 oktober 2020.

Helene Wertwein Haavikko

2020-10-20 0885 2020:49

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.2472 U Trafikanordningsplan tillstånd-Grävarbete 
Elektricitet Skogsvägen.

Julia Hallstensson

2020-10-28 20200010/EON 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2475 U Grävtillstånd- Grävning sker på 
Skogslyckevägen 12 under perioden 2020-10-26
-2020-12-31

Julia Hallstensson

Utskriftsdatum: Utskriven av: Jonatan Wassberg2020-11-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen

2020-10-09 - 2020-11-09

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-10-28 20200050/One Nordic

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2476 U Grävtillstånd-  Grävning sker på GC 
Sjöstugevägen 1 2020-10-31-2020-10-22

Julia Hallstensson

2020-10-28 20200049/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2478 U Grävtillstånd- Grävning sker på cirkelvägen 
2020-10-26--2021-10-15

Julia Hallstensson

2020-10-28 20200048/BRS Networks 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.2479 U Borgholms kommun - Yttrande om beslut och 
skötselplan för naturreservatet Västra Sörby 
(signerat)

Anders Magnusson

2020-10-28

KS 2020/182 DELEGERINGSBESLUT

Förslag till beslut och skötselplan för 
naturreservatet Västra Sörby

2020.2594 U Yttrande på begäran från Förvaltningsrätten i 
Växjö målnummer 4838-20

Jonatan Wassberg

2020-11-04 Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2020/201 DELEGERINGSBESLUT

Överklagade av beslut att inte tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige 

2020.2597 U HGHK AB- Ansökan tillstyrks under perioden 
2020-11-09--2020-11-13

Anders Magnusson

2020-11-05 Yttrande 

KS 2020/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-09-21

§ 250 Julgåva till personal

2020-10-06

§ 223 Information från verksamheten
§ 224 Möte med Ölands Utbildningscenter och enhetschef för arbetsmarknadsenheten
§ 225 Genomförande av undersökning av delårsboende
§ 226 Ansökan om bidrag till studiecirkel Tillsammans mot ensamhet
§ 227 Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021
§ 228 Motion att kommunägda bostäder endast ska kunna tilldelas personer folkbokförda 
i kommunen
§ 229 Information: Borghoms Energi Affärsplan 2021 - 2024
§ 230 VA-taxa 2021
§ 231 Samarbetsavtal 2021 tom 2023 - Framtid Borgholm - mellan parterna Borgholms 
Fastighetsägareförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun.
§ 232 Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping
§ 233 Sammanträdestider 2021
§ 234 Medfinansiering till ansökan om statsbidrag för  renovering/ombyggnad hembygds-
stuga
§ 235 Projekt nybyggnation Åkerboskolan, Kommunchefen föredrar
§ 236 Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm
§ 237 Personalutskottet: 2020 års lönerörelse
§ 238 Löneöversyn 2020

2020-10-13

§ 239 Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta
§ 240 Initiering av detaljplan Borgholms hamn
§ 241 Yttrande om hastighetsberänsning del av väg 925 genom Åkerby
§ 242 Information - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med budget 2021 samt 
plan 2022-2024
§ 243 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
§ 244 Information från verksamheten angående pågående pandemi
§ 245 HR-chefen: Redovisning av Medarbetarundersökning 2020
§ 246 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
§ 247 Styrgruppsmöte - Projekt nybyggnation Åkerboskolan
§ 248 Arbetstidsregler för administrativ personal
§ 249 Ersättning för lunch för gymnasieelever som har fjärrundervisning
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Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB

2020-09-24

§ 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 proces-

ser
§ 66 Restlista uppdrag styrelsebeslut

2020-10-21

§ 67 Styrelsemötets öppnande 2020/9
§ 68 Föregående protokoll
§ 69 VD informerar 2020/48
§ 70 Personalärenden 2020 2020/25
§ 71 Ekonomisk uppföljning för september 2020 2020/67
§ 72 VA-taxa 2021 2020/65
§ 73 Kommande investeringar inom VA för perioden 2021 - 2024 2020/68

§ 74 Internkontrollplan 2021 2020/66
§ 75 Affärsplan 2021 - 2024 2020/55
§ 76 Avvikelser i verksamheterna 2020/64
§ 77 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga proces-

ser 2016/2
§ 78 Beslut från kommunen september 2020 2020/63
§ 79 Årshjul 2021 för styrelsen, förslag

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