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1 Inledning 

1.1 Förväntningar på året 

Kommunalrådet har ordet 

I år har vi jobbat med en annan budgetprocess för att tydliggöra de politiska prio-

riteringarna. På det sättet har vi synliggjort vilken finansiering olika verksamheter 

har och fokus har flyttats till hela budgeten istället för att bara hantera nya önske-

mål. 

För 2020 planerar vi överskott på drygt två procent vilket gör att vi uppfyller må-

let om god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattepengar och ändå 

fortsätter vi göra satsningar på vår gemensamma välfärd i hela kommunen. Inom 

kommunstyrelsens budgetramar finns medel för att stärka äldreomsorgen utifrån 

fullmäktigeberedningens kommande förslag. Till glädje för alla våra vägförening-

ar utökar vi vägbidraget med 200 tkr. 

Vi håller en fortsatt stark investeringstakt och ambitionen är att dessa i första hand 

finansieras med egna medel. Bland investeringarna utmärks exempelvis satsning-

en på att bygga fler hyresrätter i egen regi, vilket har välkomnats av alla. Bostads-

bristen är påtaglig i hela Sverige och Borgholms kommun är inget undantag. Svå-

righeten att få tag i lediga lägenheter är ett bekymmer för enskilda kommuninvå-

nare men verkar också hämmande för tillväxten. 

Vi är en attraktiv kommun vilket märks av alla privata investeringar som pågår 

och planeras framöver. Därför är det viktigt att vårt planarbete kan möta upp 

denna efterfrågan nu och i framtiden. 

Utbyggnaden av Byxelkroks hamn färdigställs under 2020/2021. Vi fortsätter att 

rusta upp övriga hamnar och här kan nämnas den stora satsningen på yttre hamnen 

i Borgholm. Om- och nybyggnation av Åkerboskolan ska äntligen realiseras. Vi 

fortsätter med upprustningar av våra verksamhetslokaler för att komma ifatt det 

eftersatta underhållet. Samtidigt görs energieffektiviseringar på olika sätt som i sin 

tur leder till att kommunen bidrar till ökad hållbarhet. 

I budgeten finns utrymme att fortsätta vårt arbete för att vi ska bli ett föredöme 

som arbetsgivare. Vi strävar efter att alla ska erbjudas ökad sysselsättningsgrad 

där slutmålet är heltid som norm samt borttagande av delade turer. Ett gott ledar-

skap och motiverade medarbetare gör att vi kan fortsätta leverera ändamålsenlig 

och effektiv verksamhet till våra medborgare och företagare. Att ta ansvar för 

ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet 

som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demo-

grafiska utmaningar framöver. 

  Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande 
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1.2 Organisation 

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. 

De viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borg-

holms kommun styrs av politiker som valts direkt av våra kommunmedborgare. 

Deras uppgift är att representera folket i kommunen och ange inriktning för kom-

munens verksamheter och kommunens utveckling- vad som ska prioriteras och 

vad som ska genomföras. 

Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande organ. Kommunfullmäk-

tige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De utser 

också kommunstyrelsen, som har till uppgift att leda och samordna allt arbete 

inom alla kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar också vilka 

nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar sedan för 

ett visst område. I Borgholms kommun finns miljö- och byggnadsnämnd, social-

nämnd och utbildningsnämnd. 

 

 

Kommunpolitikerna är uppdragsgivaren 

Det är de folkvalda politikerna i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

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

förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om 

reglementen, förordningar och policybeslut. De styr kommunen genom att ge 

uppdrag, sätta upp mål och tilldela resurser till de olika verksamheterna ur kom-

munens totala budget. 
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Kommunanställda är verkställande 

Det är de anställda: tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken skö-

ter genomförandet av kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiska beslut 

följs och genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, 

planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag 

för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till 

uppdragsgivarna - politikerna. För att avlasta nämnderna och kommunstyrelsen i 

rutinärenden och detaljbeslut, delegerar politikerna i vissa fall beslutanderätt ner 

till enskilda tjänstemän. Formerna för detta redovisas i respektive nämnds, samt 

kommunstyrelsens delegationsordning. 

Lagar och regler 

Flera Lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen 

reglerar kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver 

finns flera andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel 

socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Kontroll, tillsyn och revision 

Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom 

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

kommunens verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi. 

Mandatfördelning 

I fullmäktige sitter 35 ledamöter och mandaten fördelas på partierna utefter valre-

sultatet. Val sker vart fjärde år i samband med riksdagsval. 
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2 Förvaltning 

2.1 Styrmodell 

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 

Syftet är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på 

bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hus-

hållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resur-

ser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som ska uppnås. 

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

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

modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar 

och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommu-

nens kärnvärden, välkomnande, utvecklande och tillsammans, genomsyrar verk-

samheterna. 

Budgetmodell 

Inför budgetår 2020 används en ny budgetmodell för framtagande av budgetramar 

per nämnd. Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL) och ingår i ett projekt som Borgholm deltar i tillsammans med flera andra 

kommuner. Malå och Arjeplog är de första som har använt denna modell två tidi-

gare budgetår. 

I budgetmodellen sätts investeringsnivå för mandatperioden först. Investeringsni-

vån bestämmer vilket resultat som kommunen behöver ha för att kunna självfinan-

siera investeringarna i den grad som det finansiella målet bestämmer. Det andra 

finansiella målet som gäller för perioden är att resultatet minst ska vara två pro-

cent av skatter och bidrag. Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för 

resultatnivåer och investeringsnivåer. 

Kommunen får information om hur mycket skatter och bidrag som prognostiseras 

per budgetår. Vad som blir det verkliga utfallet baseras på befolkningssiffran den 

1:e november. I denna fil kan befolkningsprognos läggas och den prognos som är 

lagd för budgetåret 2020 och planperioden är 10 890 invånare. Ersättningsnivåer-

na beror inte endast på hur många invånare det är utan i vilken ålder dessa invå-

nare är. De ålderskategorier som är i behov av den kommunala servicen ger mer 

ersättning än åldrar som inte har lika stort behov. Exempelvis ger antalet personer 

över 80 den högsta ersättningsnivån och barn som är 1-5 år ger en annan ersätt-

ningsnivå. 

Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har "prislapps 

verksamheter". Prislappar bygger på en omräkning av standardkostnaden och be-

skriver vad det borde kosta före eventuella politiska prioriteringar. (verksamheter-

na som har prislappar är äldreomsorg, förskola, förskoleklass, fritids, grundskola 

och gymnasieskola.) Detta motsvarar cirka 70 procent av den totala budgeten. Den 

tekniska ramen innefattar inte politiska prioriteringar utan den beräknas utifrån 

vad en medelkvalitet inom exempelvis grundskola bör kosta och är den lägsta 

nivån som verksamheten kan bedrivas för. Skapar Borgholm bättre förutsättningar 

att bedriva en effektiv verksamhet så ska det verkliga behovet av ersättning ses 

över. 
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För budgetår 2020 har alla verksamheter som inte har prislappar fått samma bud-

getram som 2019 men de har inte fått uppräkning av pris och lön (motsvarande 

cirka tre procents ökning). De verksamheter som har fått uppräkning av pris och 

lön är individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta. 

Efter att de tekniska ramarna är klara kunde prioriteringar ske. Prioriteringsut-

rymmet blir då mellanskillnaden mellan det resultat som kommunen behöver ha 

och de tekniska ramarna. Prioriteringarna är endast ett år i taget. Är det en flerårig 

satsning måste prioriteringen ske för varje år i planperioden. 

Vision 

Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill 

föra organisationen. Den har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över 

flera mandatperioder. 

Kommunens vision är: 

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

är stolta över. Nu och för framtiden." 

Kärnvärden: 

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

tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt 

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

och respekterade.  

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

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

verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och 

skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling. 

Tillsammans 
Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. Därför 

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

borgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för 

den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. En-

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

en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 

verksamheten ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin beslutas de finan-

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

Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergri-

pande strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, organisation och håll-

barhet. Utifrån de strategiska målen beslutar respektive nämnd om nämndmål. I 

boksluten kommer utvärdering av måluppfyllelsen för respektive perspektiv att 

ske. 
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Kommunfullmäktigemål 

Medborgare 

Kommunfullmäktigemål 

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

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

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

Organisation 

Kommunfullmäktigemål 

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

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation 

Hållbarhet 

Kommunfullmäktigemål 

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

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsik-
tighet och stabilitet. 

 

Intern styrning och kontroll 
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Reducera Bevaka Totalt: 12 

 

Eliminera/Minimera 

Reducera 

Bevaka 

Acceptera 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik Allvarlig 

3 Trolig Kännbar 

2 Möjlig Lindrig 

1 Osannolik Försumbar 
 

 

Område Process Risk Sannolik-
het 
+ Konsekv
ens 

Vidare 
hante-
ring 

Granskning 

Ekonomi Inköp  Risken att 
verksamheten 
belastas av 
dröjsmålsavgifter. 

3. Trolig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Kontroll av 
inköpsorganisation 
samt kostnader för 
förseningsavgifter 

Upphand-
ling 

 Risken att 
Borgholms kom-
mun begår av-
talsbrott gentemot 
leverantörer 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontrollera 
avtalstroheten 

 Kontrollera 
inköpsnivåer på 
direktupphandling 

HR Anställ-
ning 

 Risken att 
inte kunna be-
manna verksam-
heterna 

2. Möjlig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Granska och 
analysera sjukfrån-
varo per tertial. 

 Sjukfrånvaroa-
nalys 

 Risken att 
olämplig personal 
anställs. 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Efterlevnad av 
rekryteringsrutin 
genom stickprov 

 Risken att 
anställningsavtal 
inte lämnas in 
innan anställning 
påbörjas. 

2. Möjlig 
 
2. Lindrig 

Gransk-
ning 

 Granskning att 
det finns rutin för 
nyanställning. 

Arbets-
miljö 

 Hotbild mot 
tjänstepersoner 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Granska att det 
finns gällande ruti-
ner för att minska 
risken för hot mot 
tjänstepersoner. 

IT Nätverk  Risken att 
nätverket inte 
fungerar 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Granska det 
förebyggande arbe-
tet. För att minska 
sannolikhet och 
konsekekvens. 

Server-
rum 

 Risken att 
Backup för lagring 
är ur funktion 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontrollera 
tillsammans med 
systemförvaltare att 
testa återläsning av 
backuperna 

8 4 
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 Risken att 
lagring, servrar 
och nätverk är ur 
funktion 

1. Osanno-
lik 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontrollera 
skyddet mot över-
svämning i server-
rummet. 

Integrat-
ioner 

 Risken att 
systemfiler och 
kommunikation 
inte kommer fram 
till verksamhets-
systemen. 

2. Möjlig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Kontrollera att 
de kritiska flödena 
fungerar. 

Informationssä-
kerhet 

GDPR  Risk att per-
sonuppgifter inte 
hanteras på rätt 
sätt 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontroll av att 
det inte skett per-
sonuppgiftsinciden-
ter. 

Sekre-
tess 

 Risken att 
information sprids 
utanför organisat-
ionen 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontrolleras 
genom att ta fram 
listor på de som 
saknas sekretess-
avtal och meddelar 
chefen i de fall det 
saknas 

Investeringar 

Kommunfullmäktige beslutar investeringsram samt godkänner framtagna investe-

ringsprojekt för den kommande femårsperioden. Medel anslagna för investeringar 

får inte användas till driftkostnader. 

En investering är ett inköp av 

- en anläggning som har en varaktighet över minst fem år 

- en inventarie som har en varaktighet över minst tre år. 

Beloppet som krävs för att det ska klassas som en investering är ett prisbasbelopp. 

Understiger köpet detta belopp kommer den vid bokslutet att belasta driften inom 

nämnden. Från och med 2014 görs komponentavskrivning på investeringar vilket 

innebär att investeringen delas upp i olika delar beroende på komponenternas 

olika livslängd. 

Taxor 

Nämndens taxor och avgifter ses över i samband med budgetarbetet. Taxor och 

avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Förändringar av taxor för 2020 återfinns 

i sista kapitlet, kapitel 5. Taxor 2020 kompletteras med taxor för miljö- och bygg-

nadsnämnd samt taxor avseende vatten, avlopp och avfall. Komplett taxedoku-

ment beslutas i kommunfullmäktige i november. 

2.2 Personal 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt för framti-

den. Särskilt med tanke på att cirka 33 procent av kommunens medarbetare når 

pensionsåldern inom de närmaste tio åren. Med en allt starkare konkurrens om 

kompetensen är det viktigt för kommunen att både kunna behålla och rekrytera 

medarbetare i framtiden. 

Det har de senaste åren varit en trend i hela Sverige att sjukfrånvaron ökar. Aktiva 
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insatser för att motverka sjukskrivning pågår och kommer att intensifieras. En del 

i detta handlar om att få närvarande chefer med rimlig arbetsbelastning. En förtät-

ning av antalet chefer har genomförts vilket beräknar att ge framtida effekter som 

lägre sjukfrånvaro och ett positivt arbetsklimat. 

Ett aktivt arbete med friskvård pågår bland annat genom hälsoprofiler och hälso-

inspiratörer. I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare kommer fortsatta 

satsningar att ske på bland annat ledarutveckling, medarbetarskapsutveckling och 

arbetsmiljöarbete, så att hela organisationen genomsyras av en god personalpoli-

tik. Fortsatt friskvårdsarbete är ett annat fokusområde. 

2.3 Ekonomi 

Budgetförutsättningar 

Det finns faktorer som på olika sätt påverkar det ekonomiska läget som råder i 

världen, Sverige, Sveriges kommuner och därmed även Borgholms kommun. 

Konjunkturen i Sverige är stark och BNP i världen beräknas öka under 2019. 

Samtidigt finns ett osäkert läge i världen, bland annat på grund av Brexit, USA:s 

handelspolitik och konflikter som kan innebära att utvecklingen tar olika riktning-

ar. 

Sverige har under många år haft en stark ekonomisk tillväxt, högkonjunkturen är 

påtaglig samtidigt som det finns en stor brist på arbetskraft, främst inom offentlig 

sektor. Bristen på arbetskraft begränsar en fortsatt stark tillväxt vilket troligtvis 

kommer leda till att skatteintäkterna i kommuner och regioner ökar i en långsam-

mare takt framöver. 

Det ekonomiska resultatet i Sveriges kommuner har under några år varit starkt och 

nu syns tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av. En hög investe-

ringstakt har funnits och lånen har ökat samtidigt som asyl- och flyktingmotta-

gandet hos kommunerna har haft en stor påverkan på ekonomin. Kostnader inom 

personlig assistans har även ökat till följd av bedömning från Högsta förvalt-

ningsdomstolen och Försäkringskassan, kostnader som tidigare har belastat staten, 

men som nu tillfaller kommunerna. 

Framåt finns ett fortsatt stort investerings- och rekryteringsbehov, den äldre be-

folkningen ökar och andelen personer i arbetsför ålder minskar. Finansieringen är 

också en utmaning. SKL räknar med att skattesatsen kommer öka med 13 öre år 

2020. För att Sveriges kommuner och regioner ska klara ett resultat på en procent 

som andel av skatter och statsbidrag saknas nästan 35 miljarder. Statsbidragen 

kommer, enligt januariavtalet, att öka med fem miljarder per år. Därtill behöver 

sektorn själv effektivisera verksamheten motsvarande en årskostnad på cirka 20 

miljarder år 2022. 

Borgholms kommun är en relativt liten kommun med en stor andel äldre invånare. 

Detta gör att kommunen påverkas positivt utifrån kostnadsutjämningen då det 

förväntas finnas stora behov. Den problematik som istället råder är rekryterings-

svårigheter då behovet ökar. Inför 2019 minskade dock intäkterna från utjämning-

en då andelen barn inte ökade i samma takt som genomsnittet i riket. Sammanta-

get finns ett antal utmaningar framöver och för att lyckas möta dessa och göra de 

omställningar som krävs framöver måste vi: 

 Bättre utnyttja teknikens möjligheter 
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 Öka samverkan 

 Statlig styrning utifrån lokala behov 

 Skapa rekryteringsstrategier för välfärdsjobben 

Skattesats 

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av kommu-

nens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har 

till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var 

man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom t.ex. barn- och äldreomsorg. Skat-

tesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande 

 Kommunalskatt 21,58 krona/skattekrona 

 Landstingsskatt 11,37 krona/skattekrona 

 Församlingsskatt 1,95 krona/skattekrona (icke medlemmar betalar en be-

gravningsavgift om 0,41 krona/skattekrona). 

Prioriteringar 

Nedan redovisas politiska prioriteringar inför budget 2020. 

Prioriteringar inom kommunstyrelsen: För att bibehålla kvaliteten i verksamheten 

prioriteras medel till gata och park. Äldreomsorgen genomför både projektet rätt 

till heltid och Sveriges bästa äldreomsorg vilket innebär satsningar på ökad kvali-

tet och ökade resurser. Då en ny tobakslag träder i kraft tillsätts en handläggar-

tjänst för att hantera kommunens skyldigheter gentemot lagen. Gymnasieförbun-

det ökar sin medlemsavgift 2020 men hyresavtalet mellan kommunen och Kal-

marsunds gymnasieförbund för Halltorp utgår. Räddningstjänsten har ökade kost-

nader för personal som går upp till heltidstjänster samt en ny förrådslokal. I det 

strategiska markförvärvet avsätts medel för att kunna köpa och förädla mark. Ut-

delning från Borgholm Energi AB på de andelar som kommunen äger förväntas 

generera 3,0 mkr under 2020. 

 

Kommunstyrelsen  

Gata, park 1 500 

Handläggare, ny tobakslag 500 

Gymnasieförbundet 1 100 

Vägbidrag 200 

Satsningar inom äldreomsorg 4 000 

Strategiskt markförvärv 3 000 

Räddningstjänst 1 000 

Utdelning BEAB -3 000 

Hyresavtal gymnasium, utgår -900 

Totalt 7 400 

 

Prioriteringar för överförmyndare: Kostnaden för arvode har inte kompenserats 

efter beslut om en gemensam överförmyndarverksamhet som togs 2017. Därav 
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prioriteras detta inför 2020. 

 

Överförmyndare  

Kompensation gemensam överförmyndarverk-
samhet 

500 

Totalt 500 

Prioritering för valnämnd utgår inför 2020: Eftersom inga val genomförs under 

2020 utgår finansiering för valnämnd. 

Valnämnd  

Utgår 2020 -350 

Totalt -350 

Prioriteringar för utbildningar inom miljö- och byggnadsnämnd: Finansiering för 

utbildning och fortbildning inom myndighetsutövning kopplad till miljö- och 

byggnadsnämnden, samt styrande lagar inom området har saknats prioriteras detta 

inför 2020. 

Miljö- och byggnadsnämnd  

Utbildning nämnd 50 

Totalt 50 

Prioriteringar socialnämnd: För att möta den ökade belastningen av hemtagning 

från Region Kalmar som sker snabbare genom Hemsjukhuset samt de ökade 

hjälpmedelskostnader detta innebär prioriteras två sjukskötersketjänster samt en 

ökad budget för inköp av hjälpmedel. De effektiviseringar som förvaltningen 

själva genomför innebär ökade intäkter i form av deponeringsavgifter för hjälp-

medel och försäljning av både korttidsplatser och stödboendeplatser vid överkapa-

citet. Införandet av schemaplaneringsverktyg inom boendestödet genererar en 

effektivare användning av personalresurserna, det samma gäller för gruppbostä-

derna där verksamheten fördelar sina personalresurser efter brukarnas behov. Flyt-

ten av korttidsverksamheten inom LSS innebär att personalresurser kan nyttjas 

mer effektivt. 

Socialnämnd  

Hemsjukhuset (2 tj SSK), hjälpmedel 2137 

Deponeringsavgift för hjälpmedel -50 

Sälja korttidsplats vid överkapacitet -120 

Införa system för schemaplanering inom boen-
destödet 

-230 

Resursfördelning gruppbostäder -100 

Flytta LSS-korttidsverksamheten till nya lokaler -140 

Sälja stödboendeplatser vid överkapacitet -511 

Totalt 986 

Prioriteringar inom utbildningsnämnden: Tidigare prioriteringar har ingått i bud-

geterad ram för utbildningsnämnden och prioriteras även inför 2020. För att finan-
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siera de antal små förskoleenheter som idag finns inom kommunen, kunna erbjuda 

barnomsorg på obekväm arbetstid samt öppen förskola görs prioriteringar inför år 

2020. Totalt finns fem skolor F-5 år i kommunen, av dessa täcker den tekniska 

budgetramen tre, vilket gör att två skolor blir prioriteringar. Prioriteringen av kul-

turgarantin möjliggör att barn och elever får delta i olika kulturella sammanhang 

under sin skoltid i Borgholms kommun. Resterande del av prioriteringarna inne-

bär kostnadstäckning för poster som inte ryms inom den tekniska budgetramen. 

Vidare prioritering görs av pedagogiska måltider. De effektiviseringar som för-

valtningen själva genomför är avyttring av moduler som tidigare nyttjats för att 

möta det ökade behovet av utbildningsplatser under det stora asylmottagandet. 

Ny prioritering för 2020 är riktad till kulturskolan för att fortsatt kunna bedriva 

verksamheten med god kvalitet då statsbidrag förväntas utebli. 

Utbildningsnämnd  

Tidigare prioriteringar:  

Två förskolor 3 500 

Barnomsorg OB-tid 765 

Öppen förskola 400 

Två skolor år F-5 7 750 

Pedagogiska måltider 380 

Kulturgaranti 200 

Kompensation för lägre ram 8 500 

Effektivisering och uppsägning av moduler - 3 500 

Summa tidigare prioriteringar 17 995 

  

Kulturskola 350 

Summa nya prioriteringar 350 

  

Ramförändringar 

  Budget 
2019 

Teknisk 
ram 
2020 

Priori-
tering-

ar 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunfullmäk-
tige 

828 839 0 839 870 887 904 

Revision 732 726 0 732 746 761 776 

Överförmyndare 960 953 500 1 453 1 479 1 498 1 518 

Valnämnd 350 0 0 0 0 0 350 

Kommunstyrelsen 156 472 155 277 7 400 162 677 165 254 169 172 170 723 

Miljö- och bygg-
nadsnämnd 

532 538 50 588 609 620 631 

Utbildningsnämnd 184 404 164 972 18 345 183 317 180 605 180 213 180 296 

Socialnämnd 305 292 308 793 986 309 779 324 102 339 119 355 608 

 649 570 632 448 27 281 659 385 673 664 692 270 710 806 
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Likviditet 

Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oföränd-

rad eller ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet 

är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

Att en kommun redovisar ett positivt resultat är inte sammankopplat till det likvi-

ditetsutrymme som kommunen har. Exempelvis bokas intäkter från Migrations-

verket upp i resultatet där intäkten uppstår för att den ska matcha kostnaden, men i 

praktiken kan det dröja innan pengarna betalas ut till kommunen. Ett annat exem-

pel är att en hög investeringstakt påverkar likviditeten då kommunen betalar leve-

rantörerna för utfört arbete i den period som arbetet utförs medan kostnaden för-

delas på det antal år, vilket är korrekt för typen av investering. 

Nedan redovisas likviditetens utveckling baserat på den budget som presenteras i 

dokumentet. Under 2019-2021 är budgeterad investeringsnivå högre än kom-

mande år, vilket medför att likviditeten minskar. I plan för 2022 och 2023 stärks 

likviditeten på grund av lägre investeringsnivå. Svårigheten i prognosen är att 

bedöma i vilken omfattning eftersökta medel från Migrationsverket inkommer. En 

bedömning är dock att de pengar som kommunen fordrar på Migrationsverket blir 

återbetald under åren 2020 och 2021. 

 

Borgensåtagande 

Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 

551,5 mkr. 

Av den beviljade ramen använder Borgholm energi AB 483,0 mkr. Skillnad mel-

lan beviljad och nyttjad borgen är 68,5 mkr. Under perioden januari till april har 

bolaget inte tagit upp några nya lån och amorterat 1,6 mkr. 

Borgensåtagandet omfattar: 

• VA-utbyggnad 

• Industrifastigheter och bostäder 
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• Avsaltningsverk Sandvik 

• Hälsocentral 

• Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft 

År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är 

medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande bor-

gensförbindelser. 

Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pens-

ioner och löpande pensionsutbetalningar. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, omfattar pensioner intjä-

nade före 1998 och uppgår i budget 2020, exklusive löneskatt, till 171,9 mkr. An-

svarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen. De intjänade pensionsmed-

len som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 15,2 mkr, exklu-

sive löneskatt i budget 2020. 

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

lade förmånsbestämda ålderspensionen (pensioner som utgår på inkomstbelopp 

över 7,5 gånger prisbasbelopp). De individuellt intjänade pensionerna redovisas 

som en kortfristig skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars 

året efter bokslutsåret. För detta är 15,9 mkr budgeterat. 

Specifikation av pensionsskuld (mkr) 

Avsättning för pensioner Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Ansvarsförbindelse 173,9 171,9 168,1 161,3 156,3 

Avsatt till pensioner 17,0 15,2 15,0 17,7 17,1 

Upplupna kostnader 15,7 15,9 16,4 16,8 17,3 

Löneskatt 49,9 49,2 48,4 47,5 46,3 

Totala förpliktelser 255,5 252,3 248,0 243,3 237,1 

      

Återlånade medel 255,5 252,3 248,0 243,3 237,1 

Finansnetto 

Budgeten för finansiella kostnader uppgår till 4,8 mkr. Den aktuella låneskulden 

är 255,4 mkr. Amorteringsplanen för budget 2020 och för planperioden 2021-

2023 är 3,9 mkr per år. 

Låneförfallostruktur 

Intervall 
Kapitalbindning / 
Genomsnitt (år) Andel i procent 

Kapitalbindning / 
Bundet Belopp 

(mkr) 

0-1 År 0,19 67% 171,8 

1-2 År 1,03 8% 20,0 
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Intervall 
Kapitalbindning / 
Genomsnitt (år) Andel i procent 

Kapitalbindning / 
Bundet Belopp 

(mkr) 

2-3 År 2,38 9% 22,0 

3-4 År 3,62 16% 41,6 

4-5 År 0 0 0 

Total 1,00 100% 255,4 

Enligt tabellen ovan framgår det att den genomsnittliga räntebindningstiden för 

kommunens lån uppgår till 1,00 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år 

och därav den höga andelen 67 procent. 

Finanspolicyn förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent rör-

liga lån. I och med det låga ränteläget har kommunens finanspolicy reviderats för 

att möjliggöra större andel lån med rörlig ränta, för att senare kunna binda större 

andel om det finns indikationer på att räntan väntas stiga. 

Kommunen arbetar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga 

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

och för det andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2025. 

Kommuninvest i Sverige AB införde under 2012 en återbäringsmodell där över-

skott som upparbetats fördelas till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska 

förening som återbäring och ränta. Medlemmarna ska enligt modellen använda 

medlen till att öka kapitalet, vilket i sin tur förvärvar emitterade aktier i Kommu-

ninvest Sverige AB. Enligt Rådet för kommunal redovisning är den del av återbe-

talning och räntan, som ska användas för ökat kapital, inte att betrakta som finan-

siell intäkt i kommunen och får följaktligen ingen effekt på resultaträkningen. 

Borgensavgift för upptagna lån i Borgholm Energi AB uppgår till 3,3 mkr och 

borgensavgiften är satt till 0,6 procent. 

Balanskrav 

Avstämning mot balanskravet (mkr) 

 

  Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Årets resultat enligt resultaträkningen 22,7 20,6 16,3 14,0 

Resultat av skatter och bidrag (%) 3,3% 2,9% 2,3% 1,9% 
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Finansiella mål 

Finansiella nyckeltal Totalt 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 Målnivå 

Alla investeringar ska i 
grund självfinansieras 
dock kan kommunen 
lånefinansiera stora och 
långsiktiga investeringar. 

     

Resultat och 
avskrivningar 
ger ett ut-
rymme för 
investeringar 
som är högre 
än investe-
ringsvolymen 
över en man-
datperiod. 

Kostnaderna ska inte 
överstiga 98 % av skatter 
och bidrag      

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

Ekonomin ska utgöra 
begränsningar för verk-
samheten      

Nettokostnad 
för verksam-
heterna ska 
följa budgete-
rad nivå. 

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras 

Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansi-

era stora och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar 

avses investeringar som överstiger 30 mkr och har en livslängd på minst 30 år. 

 

Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus 

resultat) samt investeringsnivå. Utrymmet för investeringar över en fyraårsperiod 

vid ett mål på 2 % är 159 mkr och den totala redovisade och planerade investe-

ringsvolymen är 151 mkr. 
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Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag 

Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till den prognos 

av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå 

linjen är det resultat som är budgeterat inför 2020 samt plan för 2021-2023. Målet 

uppnås om resultatet under mandatparioden är minst 2 procent av skatter och bi-

drag. 

 

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten 

Att ekonomin utgör begräsningar för verksamheten följs upp genom att nämnder-

nas redovisade resultat följer budgeterad nivå. Målet följs upp under mandatperi-

oden åren 2019-2022. 

 

Kommunkoncern 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska delårsbokslut och bokslut innefatta 
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en sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs 

genom annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kom-

munen samt de företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt infly-

tande över. Med denna definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi 

Elnät AB, Ölands Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som 

redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen för Borgholms kommun 

koncern. En sammanställd redovisning kommer att presenteras i delårsbokslutet 

per den sista augusti 2020 samt i årsbokslutet 2020. 

Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande. 

 

2.4 Att-satser 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t skattesatsen 2020 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor. 

a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2020. 

a t t anta Årsplan med budget 2020 samt plan för år 2021-2023. 

a t t anta föreslagen investeringsram för år 2020 och föreslagna projekt samt inve-

steringsplan för 2021-2023. 

a t t delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investerings-

projekten. 

a t t delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- 

och investeringsmedel från 2019 till år 2020. 

a t t ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 omsätta lån d v s låna upp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 

a t t godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr under 

år 2020. 

a t t delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommun-

fullmäktige beslutade totala ramar. 

a t t borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2020. 

a t t nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp 

a t t överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till bud-

get för år 2020. 
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3 Kommunens räkenskaper 

3.1 Driftbudget 

  

Ansvar 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunstyrelsen 147 566 157 300 160 956 163 516 166 124 170 059 171 627 

Revision 517 732 732 732 746 761 776 

Överförmyndare 1 659 960 1 275 1 453 1 479 1 498 1 518 

Valnämnd 430 350 350 0 0 0 350 

Borgholms slott -415 0 -632 0 0 0 0 

Utbildningsnämnd 174 669 184 404 186 625 183 317 180 605 180 213 180 296 

Socialnämnd 310 918 305 292 311 257 309 779 324 102 339 119 355 608 

Miljö- och bygg-
nadsnämnd 16 024 532 527 588 609 620 631 

Totalt nämnder 651 368 649 570 661 090 659 385 673 664 692 270 710 806 

Justering för ex-
ternredovisning -22 831 0 -1 100 5 134 5 552 5 982 6 428 

Summa verksam-
hetens nettokost-
nader 628 537 649 570 659 990 664 519 679 216 698 252 717 234 

Finansförvaltning -646 145 -663 520 -679 953 -687 170 -699 782 -714 588 -731 262 

Totalt -17 608 -13 950 -19 963 -22 651 -20 566 -16 336 -14 028 

  

3.2 Resultatbudget 

  

  Prognos 
2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Verksamhetens 
intäkter 

120 334 122 693 125 097 127 549 130 049 

Verksamhetens 
kostnader 

-755 434 -763 152 -783 008 -806 152 -828 424 

Avskrivningar 
-24 890 -24 060 -21 305 -19 649 -18 859 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-659 990 -664 519 -679 216 -698 252 -717 234 

Skatteintäkter 
460 321 475 257 489 990 508 119 527 936 

Generella statsbi-
drag och utjämning 

215 273 214 863 213 442 210 819 208 476 

Verksamhetens 
resultat 

15 604 25 601 24 216 20 686 19 178 

Finansiella intäkter 
8 559 1 850 1 850 1 850 1 850 
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  Prognos 
2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Finansiella kostna-
der 

-4 200 -4 800 -5 500 -6 200 -7 000 

Resultat efter 
finansiella poster 

19 963 22 651 20 566 16 336 14 028 

Extraordinära pos-
ter 

0 0 0 0 0 

Periodens/Årets 
Resultat 

19 963 22 651 20 566 16 336 14 028 

  

3.3 Balansbudget 

  

  
Prognos 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstill-
gångar 0 0 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

498 812 533 702 563 197 562 648 562 889 

Maskiner och inventarier 
14 426 15 126 15 826 16 526 17 226 

Finansiella anläggningstill-
gångar 

8 399 8 424 8 449 8 474 8 499 

Summa anläggningstill-
gångar 521 637 557 252 587 472 587 648 588 614 

 
          

Omsättningstillgångar 
          

Förråd 
0 0 0 0 0 

Fordringar 
126 365 123 572 118 494 120 817 123 185 

Kassa och bank 
36 065 26 255 20 699 33 657 43 476 

Summa omsättningstill-
gångar 162 430 149 827 139 193 154 474 166 661 

 
          

SUMMA TILLGÅNGAR 684 067 707 079 726 665 742 122 755 275 

 
          

EGET KAPITAL OCH SKUL-
DER           

 
          

Eget kapital           

Ingående eget kapital 
-262 752 -282 715 -305 366 -325 932 -342 268 
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Prognos 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Periodens/årets resultat 
-19 963 -22 651 -20 566 -16 336 -14 028 

Summa eget kapital -282 715 -305 366 -325 932 -342 268 -356 296 

 
          

Avsättningar           

Avsättning för pensioner 
19 059 18 856 18 684 21 996 21 996 

Andra avsättningar 
0 0 0 0 0 

Summa avsättningar 19 059 18 856 18 684 21 996 21 996 

           

Skulder           

Långfristiga skulder 
-264 382 -260 482 -256 582 -252 682 -248 782 

Kortfristiga skulder 
-156 029 -160 087 -162 835 -169 168 -172 193 

Summa skulder -420 411 -420 569 -419 417 -421 850 -420 975 

 
          

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -684 067 -707 079 -726 665 -742 122 -755 275 

 
          

 
          

Ansvarsförbindelser (tkr)           

Kommunala borgensåtaganden 
477 519 470 419 463 319 456 219 449 119 

Pensionsförpliktelser före 
980101 inkl löneskatt 

219 743 213 641 208 938 200 428 200 428 

 
          

 
          

Nyckeltal (tkr)           

Anläggningskapital 257 255 296 770 330 890 334 966 339 832 

Rörelsekapital 6 401 -10 260 -23 642 -14 694 -5 532 

Soliditet % 41% 43% 45% 46% 47% 

Soliditet inkl ansvarsförbin-
delse % 

9% 13% 16% 19% 21% 

Skuldsättningsgrad % 149% 138% 129% 123% 118% 

Kassalikviditet % 104% 94% 85% 91% 97% 

Likvida medel 36 065 26 255 20 669 33 657 43 476 
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3.4 Kassaflödesanalys 

  

  
Prognos 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

      

DEN LÖPANDE VERKSAM-
HETEN 

     

Årets resultat 19 963 22 651 20 566 16 336 14 028 

Justering för ej likviditetspåver-
kande poster 0 0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar av an-
läggningstillgång 24 890 24 060 21 305 19 649 18 859 

Försäljning 0 0 0 0 0 

Avsättning till pensioner 1 239 1 263 1 288 1 313 1 339 

Upplösning av bidrag till infra-
struktur -131 -134 -136 -139 -142 

Övriga likviditetspåverkande 
poster 12 12 13 13 13 

Minskning av avsättningar pga. 
Utbetalningar -884 -901 -919 -937 -955 

Ökning (-) / minskning (+) av 
periodiserade anslutningsavgif-
ter 0 0 0 0 0 

Ökning (-) / minskning (+) av 
bidrag till investeringar 195 0 0 0 0 

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

Ökning (-) / minskning (+) av 
fordringar -1 320 4 980 5 078 -2 322 -2 368 

Ökning (+) / minskning (-) av 
kortfristiga skulder -6 541 1 809 2 649 2 745 2 745 

Medel från den löpande verk-
samheten 37 424 53 741 49 843 36 658 33 519 

           

INVESTERINGSVERKSAM-
HETEN           

Förvärv av immateriella anlägg-
ningstillgångar 0 0 0 0 0 

Förvärv av materiella anlägg-
ningstillgångar -75 236 -59 650 -51 500 -19 800 -19 800 

Försäljning av materiella an-
läggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Förvärv av finansiella anlägg-
ningstillgångar 0 0 0 0 0 

Försäljning av finansiella an-
läggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 



Kommunens räkenskaper 

Kommunfullmäktige 

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

Årsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023 

Borgholms Kommun  25 

 

  
Prognos 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Medel från investeringsverk-
samheten -75 236 -59 650 -51 500 -19 800 -19 800 

           

FINANSIERINGSVERKSAM-
HETEN           

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 

Ökning av skulder för finansiell 
leasing -59 0 0 0 0 

Amortering av skuld -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Medel från finansieringsverk-
samheten -3 959 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

           

PERIODENS KASSAFLÖDE -41 771 -9 809 -5 557 12 958 9 819 

Likvida medel vid årets början 77 836 36 065 26 255 20 699 33 657 

LIKVIDA MEDEL VID PERI-
ODENS SLUT 36 065 26 255 20 669 33 657 43 476 

  

3.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 59 650 tkr och är utfördelad på sex om-

råden; fastigheter ny, om- och tillbyggnad, fastigheter upprustning, hamnar, öv-

riga investeringar, infrastruktur och nämnder. 

Investeringsprojekt markerade med * avser den del av investering som ryms inom 

ramen för självfinansiering. Resterande del av finansiering beslutas i samband 

med beslut om projektet. 

För att uppfylla det finansiella målet att kommunens investeringar ska självfinan-

sieras sänks investeringsnivån under åren 2023-2024. 

Inför 2020 är investeringsgränsen ett prisbasbelopp. 

  Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Fastigheter ny, om- och till-
byggnation 

25 000 23 000 5 000 5 000 5 000 

Fastigheter X X X X X 

Åkerboskolan* X X    

Rödhaken X     

Äldreboende      

Två förskolenheter  X    

SKL hus* X     

Utbyggnad tennishall  X     

Fastigheter upprustning 9 400 6 100 6 100 6 100 6 100 

Fastigheter  X X X X 
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  Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Akutunderhåll och felavhjäl-
pande 

X X X X X 

Arbetsmiljöåtgärder/brandskydd X X X X X 

Diamanten Målning  X    

Köpings skola Tak och avvatt-
ning 

 X    

Slottskolan målning/putsning  X    

Soldalen Tvättstuga/klinker  X    

Åkerbohemmet köken invändigt  X    

A-huset Fasad X     

Björkviken Styrsystem X     

Ekbacka Dränering, Brandlarm, 
Ventilation 

X     

Ekbacka Hus 6 plan 3 X     

Gärdslösa Tak och avvattning, 
fasad 

X     

Köping brandlarm  X    

Viktoriaskolan Pärlan, puts-
ning/målning 

X     

Ria Grund X     

Rälla Skola styrsystem X     

Soldalen, ventilation,  värme-
pump 

X X    

Viktoria sporthall fasad X     

Viktoria Matsal ljudabsorbenter X     

Viktoria sporthall Matta, skärm-
tak 

X     

Viktoriaskolan kyla X     

Åkerbobadet X     

Åkerbohemmet, solfångare, 
brandlarm 

X     

Åkerboskolan kyla X     

Utbyggnad tennishall  X     

Hamnar* 18 450 13 500 2 000 2 000 2 000 

Hamnar X X X X X 

Byxelkroks hamn X X    

Servicehus Byxelkrok X     

Sandvik - pirhuvud  X    

Bryggor X X    

Yttre Hamn Borgholm X X    

Övriga investeringar 600 2 700 500 500 500 

Övriga investeringar      
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  Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

IT Infrastruktur  X    

IT Lagring   X X X 

IT Brandvägg X     

IT UPS X     

IT Server  X    

IT VDI  X    

Konst      

Infrastruktur 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Infrastruktur X X X X X 

Bredbandsstrategi KF §173/13 X X X X X 

Gatubelysning X X X X X 

Asfaltering X X X X X 

Utveckling GC-vägar X X X   

Nämnder 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

      

Summa investeringar 59 650 51 500 19 800 19 800 19 800 
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4 Taxor 

Sammanställning av förändringar av taxor 

Dokumentet med taxor 2020 kompletteras med taxor för samhällsbyggnadsnämnd 

samt taxor avseende vatten, avlopp och avfall. Komplett taxedokument beslutas i 

kommunfullmäktige i november. 

Socialnämnden 

Måltider i samband med korttidsvistelse och Bostad med särskild service ska följa 

de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentver-

kets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad 

från Socialstyrelsen. 

Avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som tas 

i socialnämnden inför 2019. 

Månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som 

kostnaden för en hemtjänsttimme. 

Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utom-

länsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2019. 

Kostnaden för mat i särskilt boende höjs från 130 kr till 135 kr per dag. 

Kostnaden för mat i dagverksamhet höjs från 55 kr per dag till 57 kr per dag. 

Kostnaden för sänglinne i särskilt boende höjs från 258 kr till 260 kr per månad. 

Kostnad för intyg för bostadsanpassning höjs från 250 kr till 300 kr. 

Kostnad för hjälpmedelsutprovning höjs från 260 kr till 300 kr. 

Kostnad för rollator dubbelförskrivning är 500 kr (engångsavgift), ingår ej i max-

taxan. 

Kostnaden för tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid för-

lust eller om bricka/korg går sönder får patienten köpa en ny. Korg till rollator, 

300 kr (engångsavgift), Bricka till rollator, 300 kr. (engångsavgift). Ingår ej i 

maxtaxan. 

 Kostnaden för eldrivna rullstolar för enbart utomhusbruk är 100 kr per 

månad, ingår ej i maxtaxan. 

kostnaden för tyngdtäcke (avgift för personer över 18 år i eget boende) är 500 kr, 

(engångsavgift), ingår ej i maxtaxan. 

Kommunstyrelsen 

 Taxa för lotteritillstånd har lagts till. 

 Sporthallar, hyra av halva hallen har separerats mellan föreningar och en-

skilda. Taxan för enskilda har höjts från 70 kr till 100 kr. Taxan för före-

ningar är oförändrad. 

 Taxa för entré till Åkerbobadet är höjd med 5 kr för barn och vuxna. Taxa 

för 10-kort är oförändrad. 
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4.1 Kommunstyrelsen 

  

Taxan / avgiften avser Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Kopiering / utskrifter 

Svartvita A4/sida 2 kr 2 kr 0 kr 0% 

Svartvita A3/sida 4 kr 4 kr 0 kr 0% 

Färgkopia A4/sida 4 kr 4 kr 0 kr 0% 

Färgkopia A3/sida 8 kr 8 kr 0 kr 0% 

Om kommunanställd personal utför 
arbetet debiteras arbetstid/timme 

120 kr 120 kr 0 kr 0% 

Fakturering av avgiften 35 kr 35 kr 0 kr 0% 

Fax 

Inom Sverige/sida 5 kr 5 kr 0 kr 0% 

Utomlands/sida 10 kr 10 kr 0 kr 0% 

Mottaget fax/sida 5 kr 5 kr 0 kr 0% 

Föreningsservice 

Ideella föreningar och organisationer 
får kopiera till självkostnadspris. 

1 kr 1 kr 0 kr 0% 

Grävtillstånd 

Grävtillstånd 1 600 kr 1 600 kr 0 kr 0% 

Förlängning av grävtillstånd 400 kr 400 kr 0 kr 0% 

Avslag av grävtillstånd 400 kr 400 kr 0 kr 0% 

Vite vid underlåtelse att följa godkänt 
grävtillstånd 

5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0% 

Vite vid avsaknad av godkänd tids-
förlängning av grävtillstånd/vecka 

5 000 kr 5 000 kr 0 kr 0% 

Nedtagning av träd 0 kr 750 kr 750 kr 100% 

Överlåtelse arrenden 

Administrativ avgift 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 0% 

Transporttillstånd 

Ansökan inkommen senast tre dagar 
innan 

500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Ansökan inkommen senast en dagar 
innan 

1 000 kr 1 000 kr 0 kr 0% 

Taxa industrimark / tomträttsavgäld 

Marknadsmässiga priser enligt vär-
dering av mäklare i samråd med 
kommunen, dock lägst: 

    

Borgholm, Köpingsvik och Rälla 
kr/kvm 

60 kr 60 kr 0 kr 0% 

Övriga områden kr/kvm 40 kr 40 kr 0 kr 0% 

Tomträttsavgäld kr/kvm 10 kr 10 kr 0 kr 0% 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Taxa bostadsmark, kommunstyrel-
sen får i uppdrag att tillsammans 
med utsedd mäklare göra en objekt-
relaterad bedömning av försäljnings-
priset för respektive tomtobjekt. 

    

Borgerlig vigsel 

Administrationskostnad 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Lotteritillstånd 

Lotteriregistrering, 5 år  500 kr 500 kr  

 

Borgholms slott 

Inträde Borgholms slott 

Vuxna 100 kr 100 kr 0 kr 0% 

Ungdomar 12-17 år 60 kr 60 kr 0 kr 0% 

Studerande 75 kr 75 kr 0 kr 0% 

Barn under 12 år 
Gratis i 
vuxens 
sällskap 

Gratis i 
vuxens 
sällskap 

  

Grupp* vuxna kr/person 80 kr 80 kr 0 kr 0% 

Grupp öländska skolbarn 
Gratis i 
pedagogs 
sällskap 

Gratis i 
pedagogs 
sällskap 

  

Grupp skolbarn i pedagogs sällskap 
kr/person 

25 kr 25 kr 0 kr 0% 

*Med grupp avses alltid fler än 15 personer 

Visningar Borgholms slott 

Barnvisning kr/visning + entré 300 kr 300 kr 0 kr 0% 

Vuxenvisning + entré 400 kr 400 kr 0 kr 0% 

Kvälls/helgvisning + entré 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Gästabud 

Delegeras 
till verk-
samhetsan-
svarig 

Delegeras 
till verk-
samhetsan-
svarig 

  

Arrangemang 

Delegeras 
till verk-
samhetsan-
svarig 

Delegeras 
till verk-
samhetsan-
svarig 

  

Samarrangemang 

Delegeras 
till verk-
samhetsan-
svarig 

Delegeras 
till verk-
samhetsan-
svarig 

  

Uthyrning av mobil scen, Borgholms slott* 

Föreningar i Borgholms kommun 
(per tillfälle/dygn)* 

6 000 kr 6 000 kr 0 kr 0% 

Föreningar från närliggande kom-
muner (per tillfälle/dygn) 

8 000 kr 8 000 kr 0 kr 0% 

Övriga (per tillfälle/dygn) 13 000 kr 13 000 kr 0 kr 0% 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

*Samtliga kostnader är inkl. moms. Kostnad för transport och uppsättning tillkommer. 

 

Fritidsverksamheten 

Konstgräsplan, hela planen, kr/timme 

Förening - barn & ungdom 60 kr 60 kr 0 kr 0% 

Förening - senior 300 kr 300 kr 0 kr 0% 

Företag utanför kommunen 600 kr 600 kr 0 kr 0% 

Konstgräsplan, halva planen. Måste delas med annat lag 

Förening - barn & ungdom 30 kr 30 kr 0 kr 0% 

Förening - senior 150 kr 150 kr 0 kr 0% 

Sporthallar Borgholm, Löttorp, Rälla 

Hela hallen - förening i kommu-
nen/timme 

95 kr 95 kr 0 kr 0% 

Hela hallen - enskild, förening från 
annan kommun/timme 

190 kr 190 kr 0 kr 0% 

Halva hallen - förening 70 kr 70 kr 0 kr 0% 

Halva hallen - enskild kr/timme 70 kr 100 kr 30 kr 43% 

Speciella arrangemang 750 kr 750 kr 0 kr 0% 

Endast omklädningsrum kr/gång 70 kr 70 kr 0 kr 0% 

Daglägerverksamhet i sporthallar 
kr/dag 

1 000 kr 1 000 kr 0 kr 0% 

Övriga gymnastikhallar 

Hela hallen kr/timme 60 kr 60 kr 0 kr 0% 

Endast omklädningsrum kr/gång 50 kr 50 kr 0 kr 0% 

Borgholms tennishall 

Tennisbana - förening i kommunen 
kr/timme 

80 kr 80 kr 0 kr 0% 

Tennisbana - enskild, förening från 
annan kommun/timme 

120 kr 120 kr 0 kr 0% 

Bordtennis kr/timme 50 kr 50 kr 0 kr 0% 

Gym 

300 kr/mån, 
1 200 
kr/halvår, 2 
000 kr/år 

300 kr/mån, 
1 200 
kr/halvår, 2 
000 kr/år 

0 kr 0% 

Speciella arrangemang kr/dag 1 000 kr 1 000 kr 0 kr 0% 

Tennisbana - förening i kommunen 
kr/timme 

80 kr 80 kr 0 kr 0% 

Tennisbana - enskild, förening från 
annan kommun kr/timme 

120 kr 120 kr 0 kr 0% 

Kallbadhuset 

Årskort 500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Nyckeldeposition 125 kr 125 kr 0 kr 0% 

Dagbiljett vuxen 25 kr 25 kr 0 kr 0% 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Dagbiljett barn upp till 15 år 10 kr 10 kr 0 kr 0% 

Bastu tre tretimmarspass 30 kr 30 kr 0 kr 0% 

*Minst 60 kr     

Åkerbobadet 

September-maj 

Vuxna 30 kr 35 kr 5 kr 17% 

Barn, pensionärer 25 kr 30 kr 5 kr 20% 

Rabattkort 10 bad vuxen 250 kr 250 kr 0 kr 0% 

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer 200 kr 200 kr 0 kr 0% 

Juni - augusti 

Vuxna 35 kr 40 kr 5 kr 14% 

Barn, pensionärer 25 kr 30 kr 5 kr 20% 

Rabattkort 10 bad vuxen 300 kr 300 kr 0 kr 0% 

Rabattkort 10 bad barn, pensionärer 200 kr 200 kr 0 kr 0% 

Bassängen/timme* 200 kr 200 kr 0 kr 0% 

*Endast för föreningar med ansvarig ledare 

Samlingslokaler 

Förening inom kommunen, gratis entré 

Stora salen 150 kr 150 kr 0 kr 0% 

Lilla salen 100 kr 100 kr 0 kr 0% 

Köket 75 kr 75 kr 0 kr 0% 

Hela lokalen 275 kr 275 kr 0 kr 0% 

Övriga - entrébelagd tillställning 

Stora salen 600 kr 600 kr 0 kr 0% 

Lilla salen 425 kr 425 kr 0 kr 0% 

Köket 325 kr 325 kr 0 kr 0% 

Hela lokalen 1 000 kr 1 000 kr 0 kr 0% 
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4.2 Socialnämnden 

  

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som Socialstyrel-
sen föreslår gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt 
boende som inte omfattas av hyreslagen. 

Inkomstbegrepp- Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som 
är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas 
som inkomst. Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas 
därefter till hälften på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av 
makarna bor på särskilt boende. För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för 
gifta makar om inte särskilda skäl föreligger. Minimibelopp- Minimibeloppet för 2019 är för ensam-
stående --- kr och för makar sammanboende --- kr / person. Detta ska täcka normalkostnader för 
följande poster: livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, 
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkeme-
del. Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterli-
gare medel. Behovet ska vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördy-
rande matkostnader, underhållskostnader för barn, samt kostnader för god man. Minimibeloppet 
kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet 
därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt socialtjänstlagen, 
SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänk-
ning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar samt TV-avgift. 
Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hus-
hållsel, TV-avgift samt förbrukningsvaror. 

Bostadskostnad- Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bo-
stad man stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bo-
stadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans scha-
blon per m2. Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:- 
bostadstillägg för pensionärer (BTP)- särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) Förbehållsbe-
loppet- Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Förbe-
hållsbeloppet ska räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i kommunens 
åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet. Högkostnadsskydd- Hög-
kostnadsskydd för 2019 är --- kr. Syftet med högkostnadsskyddet / maxtaxan är att säkerställa att 
den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. I högkostnadsskyddet / maxtaxan ingår följande 
poster: hemtjänst, larm, besökskostnad för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt 
personlig omsorg under korttidsboende och i särkskilt boende. Hemtjänst- Avgiften för hemtjänst 
beslutas i samband med beslut av hemtjänsttimme. Den högsta möjliga avgiften begränsas av 
högkostnadsskyddet som beskrivs ovan. Hemtjänst debiteras månatligen. Endast vid varaktig 
förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad. 

Larm 

Installation 700 kr 700 kr 0 kr 0% 

Månadskostnad 260 kr 260 kr 0 kr 0% 

Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel 

Rollator dubbelför-
skrivning 

0 500 500 kr 100% 

Tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder 
får patienten köpa en ny. 

Korg 0 300 500 kr 100% 

Bricka 0 300 300 kr 100% 

Eldriven rullstol för 
utomhusbruk 

0 100 kr / månad 100 kr 100% 

Tyngdtäcke (per-
soner över 18 år i 
eget boende) 

0 500 500 kr 100% 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Dagverksamhet (Klockargården) 

Dagverksamhet* 45 kr / dag 45 kr / dag 0 kr 0% 

Matavgift 55 kr / dag 57 kr / dag 2 kr 4% 

*Ingår i högkostnadsskyddet 

Korttidsboende (enligt socialtjänstlagen) 

Personlig omsorg* 80 kr / dag 80 kr / dag 0 kr 0% 

Mat 130 kr / dag 135 kr / dag 5 kr 4% 

*Ingår i högkostnadsskyddet 

Särskilt boende 

Hyra     

Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella 
boendet. Bostadsbidrag kan sökas. Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen är --- kr för år 2019. 

Hemtjänst, se taxa 
för hemtjänst. 

    

Mat 130 kr / dag 135 kr / dag 5 kr 4% 

Sänglinne 258 kr / månad 260 kr / månad 2 kr 1% 

Den boende kan välja att ha eget sänglinne och handdukar och själv ombesörja tvätten. 

     

Sjukhusvistelse 

Avdrag görs som 
motsvarar kost-
naden från sjuk-
huset 

Avdrag görs som 
motsvarar kost-
naden från sjuk-
huset 

  

Vistelse hos annan 
utförare 

Vid placering 
hos annan utfö-
rare än kommu-
nen debiteras en 
egenavgift för 
mat, hyra och 
omsorg, där 
avgiften för om-
sorg ingår i max-
taxan. 

Vid placering 
hos annan utfö-
rare än kommu-
nen debiteras en 
egenavgift för 
mat, hyra och 
omsorg, där 
avgiften för om-
sorg ingår i max-
taxan. 

  

Egenavgift inom socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen - extern placering 

Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 2019. 

Mat 
90 kr / dygn, 2 

700 kr / månad 
90 kr / dygn, 2 

700 kr / månad 
0 kr 0% 

Omsorgsavgift     

Kommunal hemsjukvård 

 

Hembesök av 
sjuksköterska* 

100 kr/besök 100 kr/besök 0 kr 0% 

Beviljad hemsjuk-
vård* 

Enligt  hem-
tjänst-timme 

Enligt  hem-
tjänst-timme 

  

Avgift för hjälpme-
del* 

200 kr 300 kr 100 kr 50% 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Hemrehabilitering* 
Enligt  hem-
tjänst-timme 

Enligt  hem-
tjänst-timme 

  

Hämtning av 
hjälpmedel 

500 kr 500 kr 0 kr 0% 

Intyg för bostads-
anpassning 

250 kr 300 kr 50 kr 20% 

*Ingår i maxtaxan     

Måltider i samband med korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn och ungdom 

De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvär-
den för levnadskostnader gällande livsmedel följs. Meddelandeblad 2019, Socialstyrelsen. 

Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse 

0-14 år 200 kr / dygn 200 kr / dygn 0 kr 0% 

15- år 240 kr / dygn 240 kr / dygn 0 kr 0% 

För resor inom SoL och LSS 

Resa ensam 1,80 kr/km 1,80 kr/km 0 kr 0% 

Resa samåkning 240 kr/dygn 240 kr/dygn 0 kr 0% 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Middag 40 kr 40 kr 0 kr 0% 

Mellanmål 20 kr 20 kr 0 kr 0% 

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. För barn och ungdomar 
under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån 
föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per 
månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräld-
rars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen, beräknas på samma 
sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen 
(1996:1030) om underhållsstöd. 

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna. När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättnings-
skyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabal-
ken gentemot den unge, för dennes omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola. 
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4.3 Utbildningsnämnden 

  

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2018 Taxa 2019 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Barnomsorg 1-5 Maxbelopp/månad. Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa 

Barn 1  
3 % av inkoms-

ten 
  

Barn 2  
2 % av inkoms-

ten 
  

Barn 3  
1 % av inkoms-

ten 
  

Barn 4  Ingen avgift   

Skolbarnomsorg 6-12 Maxbelopp/månad. Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa 

Barn 1  
2 % av inkoms-

ten 
  

Barn 2  
1 % av inkoms-

ten 
  

Barn 3  
1 % av inkoms-

ten 
  

Barn 4  Ingen avgift   

Kulturskolans avgifter 

Gruppspel  400 kr/termin   

Enskild undervisning 

Barn 1  650 kr/termin   

Barn 2  400 kr/termin   

Barn 3 eller fler  
200 kr/termin 

och barn 
  

Hyror 

Lektionssalar  135 kr dag/kväll   

Hemkunskapslokaler  220 kr dag/kväll   

Träslöjdssalar  165 kr dag/kväll   

Textilslöjdssalar  165 kr dag/kväll   

Matsalar  165 kr dag/kväll   

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice 

Påminnelseavgift för 
försenade böcker* 

 
30 kr / påmin-

nelse 
  

*Tas inte ut av barn och ungdomar mellan 6 och 18 år 

Ersättning för förstörda / förkomna medier 

Vuxenböcker  250 kr   

Barnböcker  150 kr   

Tidskrifter  50 kr   

CD-skiva  160 kr   

Film & musik på 
DVD, TV-spel, CD-
romspel 

 Inköpspris   
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2018 Taxa 2019 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat belopp som fastställs 
av biblioteket 

Borgholms kommuns bildarkiv 

Biblioteket levererar endast i digitalt format på ett USB-minne. Endast bilder för enskilt bruk. För 
bilder för publicering och offentlig visning lämnas offert. 

Startavgift för en bild 
inklusive USB-minne 

 80 kr   

Avgift för följande 
bilder 

 20 kr   

  

4.4 Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens taxor 2020 baseras på beslut av regeringen samt 

enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) vilka presenteras under hösten 

2019. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 

4.5 VA-avgifter 

Taxor för VA-avgifter 2020 beslutas av Borgholm energi ABs styrelse under hös-

ten. Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 

4.6 Avfallstaxa 

Taxor för avfall 2020 beslutas av Borgholm energi ABs styrelse under hösten. 

Komplett taxedokument beslutas därmed i kommunfullmäktige i november. 

4.7 Övriga taxor inom Borgholm Energi AB 

  

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

TAXA HAMN+A134 

Fartygslängd: Med fartygslängd avses för fartyg, som innehar i Sverige giltigt mätbrev, den i mät-
brevet redovisade längden och i annat fall fartygets största längd (längd över allt). Påbörjad längd-
meter räknas som hel. Hamnavgift fartyg: Hamnavgift för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borg-
holm Energi AB. Högsäsong: Påskveckan t.o.m. Skördefest. Hamn A-läge: Borgholm, Byxelkrok, 
Böda, Kårehamn och Sandvik hamn. Hamn B-läge: Övriga hamnar i Borgholms kommun. Påföljder: 
Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. Gatuservering utan giltigt 
tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskrivande i 
giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar. Vid 
upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse (ex. 2 000 = 4 000 = 8 000 kr). Vid 
upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för 
Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då nedanstående taxa ej är tillämplig. 
Andra aktuella taxor: För parkeringsavgift för husbilar hänvisas till taxa för husbilar. För nyttjande av 
hamnområde i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive uppställning av renhåll-
ningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande hänvisas till Borgholms kommun taxa för 
allmän plats. 

Småbåtshamnar. Årsavgift i kr inklusive moms 

Båtbredd <1,8 m 1 500 1 535 35,00 2,3% 

Båtbredd 1,8-2,3 m 2 350 2 400 50,00 2,1% 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Båtbredd >2,3 m 3 200 3 270 70,00 2,2% 

Gästhamnar. Avgift avser kr/dygn inklusive moms 

Båt som löser hamnavgift i samma gästhamn 6 dygn i följd ligger det 7:e dygnet kostnadsfritt. 

Borgholm Byxelkrok & Sandvik 

v. 25-31 200 205 5,00 2,5% 

v. 18-24, 32-40 140 145 5,00 3,6% 

Övrig tid 70 75 5,00 7,1% 

Övriga gästhamnar 

v. 25-31 150 155 5,00 3,3% 

v. 18-24, 32-40 110 115 5,00 4,5% 

Övrig tid 50 55 5,00 10,0% 

Tillägg båtar >50 fot 

v. 25-31 100 105 5,00 5,0% 

v. 18-24, 32-40 70 75 5,00 7,1% 

Övrig tid 30 35 5,00 16,7% 

Tillägg el-plats 

v. 25-31 40 45 5,00 12,5% 

v. 18-24, 32-40 40 45 5,00 12,5% 

Övrig tid 40 45 5,00 12,5% 

Landad fisk. Avgift i kr/ton exklusive moms 

Laxfisk 160 165 5,00 3,1% 

Ål 125 130 5,00 4,0% 

Sill 17 20 3,00 17,6% 

Övrig fisk, färsk eller 
fryst 

25 30 5,00 20,0% 

Slip och ramp. Avgift i kr/gång (kr/dygn sliphyra) exklusive moms 

Sliptagning/rampning 
båtlängd <10m 

810 830 20,00 2,5% 

Sliptagning/rampning 
båtlängd 10-15 m 

1 125 1 150 25,00 2,2% 

Sliptagning/rampning 
båtlängd >15 m 

1 730 1 770 40,00 2,3% 

Ramptaxa samtliga 
hamnar 

60 65 5,00 8,3% 

Ramptaxa årskort 
samtliga hamnar 

500 515 15,00 3,0% 

Sliphyra 200 205 5,00 2,5% 

Fiskefartyg. Avgift i kr exklusive moms 

Årsavgift fartygs-
längd <5 m* 

1 000 1 025 25,00 2,5% 

Tillägg/m fartygs-
längd >5 m* 

250 260 10,00 4,0% 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Ankomstavgift** 220 225 5,00 2,3% 

Dygnsavgift fartygs-
längd <10m** 

130 135 5,00 3,8% 

Dygnasavgift fartygs-
längd 10-15m** 

160 165 5,00 3,1% 

Dygnsavgift fartygs-
längd >15m** 

200 205 5,00 2,5% 

Anslutning till elut-
tag*** 

75 80 5,00 6,7% 

*För fiskefartyg, som innehåller giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn inom Borgholms kom-
mun**För fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskeslicens, med hemmahamn utom Borgholms 
kommun utgår ankomstavgift. Om fartygets uppehåll i hamn överstiger 24 timmar utgår även 
dygnsavgift.***Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt 
kommunens kostnad per KWh inklusive samtliga skatter och avgifter. 

Gatuservering i hamn. Avgift avser kr/m2 

Hamn A-läge 

Högsäsong 220 225 5,00 2,3% 

Övrig tid 50 55 5,00 10,0% 

Hamn B-läge 

Högsäsong 150 155 5,00 3,3% 

Övrig tid 50 55 5,00 10,0% 

Minsta avgift för 1 m2.Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta.All återställning utförs 
och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till 
Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren 
ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande servering. 

Allmän platsmark i hamn. Avgift avser kr/m2 

Hamn A-läge 

Högsäsong 300 310 10,00 3,3% 

Övrig tid 50 55 5,00 10,0% 

Dagtaxa 50 55 5,00 10,0% 

Hamn B-läge 

Högsäsong 150 155 5,00 3,3% 

Övrig tid 50 55 5,00 10,0% 

Dagtaxa 50 55 5,00 10,0% 

Minsta avgift för 1 m2. Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För 
näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexpone-
ring inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten 
bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utförs och be-
kostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm 
Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar 
för samtliga tillstånd som krävs. 

TAXA ALLMÄN PLATS 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Gågatuperioden: Perioden när Storgatan är avstängd för biltrafik. Normalt från mitten av april t.o.m. 
slutet av september. A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra 
och Södra Långgatan i Borgholm. B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive ham-
nar. Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000 kr. Gatuservering 
utan giltigt tillstånd debiteras 10 000 kr. Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskri-
dande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr. Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbets-
dagar. Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse (ex 2 000 kr = 4 000 kr = 8 
000 kr). Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in. Vid ej tillämplig taxa: Till ser-
vicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens storlek då nedanstående taxa 
ej är tillämplig. 

Gatuservering, Avgift avser kr/m2 

A-läge 

Gågatuperioden 450 460 10,00 2,2% 

Övrig tid 50 55 5,00 10,0% 

B-läge 

Gågatuperioden 220 225 5,00 2,3% 

Övrig tid 50 55 5,00 10,0% 

Minsta avgift för 1 m2. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.All återställning 
utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan 
till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gautmark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttja-
ren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs. 

Allmän platsmark Avgift avser kr/m2 

A-läge     

Gågatuperioden 800 820 20,00 2,5% 

Övrig tid 200 205 5,00 2,5% 

Dagtaxa 50 55 5,00 10,0% 

B-läge 

Gågatuperioden 450 460 10,00 2,2% 

Övrig tid 100 105 5,00 5,0% 

Dagtaxa 50 55 5,00 10,0% 

Minsta avgift för 1 m2. Gatupratare debiteras 1 m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. Gatu-
prataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkarna är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta 
en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden 
på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta. 
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen 
sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställ-
ningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs. 

Torg- och marknadstaxa. Avgift i kr. 

Dagavgift* 

Gågatuperioden 400 410 10,00 2,5% 

Övrig tid 200 205 5,00 2,5% 

Årsavgift inkl ex 
glasskiosk, food 
truck* 

8 800 8 980 180,00 2,0% 

Årsavgift tillkom-
mande yta** 

2 500 2 555 55,00 2,2% 

Veckoavgift för lott-
kiosk*** 

750 770 20,00 2,7% 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Veckoavgift för 
torgstånd*** 

375 0 -375 -100,0% 

Elanslutning torg-
plats**** 

75 80 5,00 6,7% 

Elanslutning mark-
nadsplats**** 

110 115 5,00 4,5% 

VA-anslutning torg-
plats 

1 500 1 535 35,00 2,3% 

El lottkiosk eller 
liknande***, ***** 

550 565 15,00 2,7% 

Årsavgift el 4 200 4 290 90,00 2,1% 

*Avser torg/ -marknadsplats om 3x3 m**Avgift per tillkommande m2 utöver 9m2***Avser inte ideella 
föreningar. Tillkommer kostnad för transport och montering.****Avgift per dag*****Avgift per tillfälle 
Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i 
gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtligt tillstånd som 
krävs. 

Allmän platsmark - övrigt 

Övrigt: För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstå-
ende taxa, så som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande 
debiteras avgift enligt nedan. 

Dagavgift 20 25 5,00 25,0% 

Veckoavgift 60 65 5,00 8,3% 

Månadsavgift 180 185 5,00 2,8% 

Max debiterad yta uppgår till 100 m2.Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta (alter-
nativt efter uppmätning av i anspråktagen yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. 
Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm energi. Om ingrepp 
gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd 
som krävs. 

Husbilar i Borgholm, Böda, Nabbelund, Sandvik gästhamnar. Parkeringsavgift i kr / dygn inklusive 
moms. 

Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens 
storlek om nedanstående taxa ej är tillämplig. Andra aktuella taxor: För nyttjande av hamnområde i 
annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa hänvisas till Borgholms kommuns taxa för all-
män plats. 

v. 25-31 190 195 5,00 2,6% 

v. 18-24, 32-40 150 155 5,00 3,3% 

Övrig tid 100 105 5,00 5,0% 

Tillägg för elplats 40 45 5,00 12,5% 

TAXA MARK & MASKIN 

Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens 
storlek om nedanstående taxa ej är tillämplig. Borgholm Energi avger offert på arbeten / beställ-
ningar av större omfattning av samma beställare. Andra aktuella taxor: För nyttjande av allmän 
plats i annan avsikt än i enlighet med nedanstående taxa inklusive uppställning av renhållningscon-
tainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande hänvisas till Borgholms kommuns taxa för allmän 
plats. 

Personal. Avgift avser kr / timme exklusive moms. 

Maskinförare 350 360 10,00 2,9% 

Yrkesarbetare 350 360 10,00 2,9% 

Tillkommande övertidsersättning 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Vardagar 16:00-
17:00 

165 170 5,00 3,0% 

Fredag 16:00 -
 Måndag 07:00, 
helgdagar 

330 340 10,00 3,0% 

Personaltransport* 30 35 5,00 16,7% 

*Tillkommer 3 kr/km 

Maskiner Avgift avser kr/timme exklusive moms 

Vid ej tillämplig taxa: Till servicechefen för Borgholm Energi AB delegeras att fastställa avgiftens 
storlek om nedanstående taxa ej är tillämplig. Borgholm Energi avger offert på arbeten. 

Traktor 210 215 5,00 2,4% 

Traktor + vagn 310 320 10,00 3,2% 

Traktor + sopmaskin 500 515 15,00 3,0% 

Traktor + slaghack 330 340 10,00 3,0% 

Traktor + spoltunna 500 515 15,00 3,0% 

Traktor 
+ snöröjningsblad 

310 320 10,00 3,2% 

Minitraktor 170 175 5,00 2,9% 

Minitraktor + vagn 210 215 5,00 2,4% 

Minitraktor + lövsug 250 260 10,00 4,0% 

Hjullastare 290 300 10,00 3,4% 

Hjullastare 
+ slaghack på bom 

370 380 10,00 2,7% 

Hjullastare + sopvals 350 360 10,00 2,9% 

Hjullastare 
+ snöröjningsblad 

350 360 10,00 2,9% 

Hjullastare 
+ ogräsborste 

360 370 10,00 2,8% 

Gräsklippare park 200 205 5,00 2,5% 

Motorgräsklippare 
trädgård 

50 55 5,00 10,0% 

Kranbil 500 515 15,00 3,0% 

Minsta avgift för 1 timme. På ovanstående priser tillkommer avgift för förare .All återställning utföres 
och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till 
Borgholm Energi. Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs. 

Schaktarbeten. Avgift avser kr/m2 exklusive moms 

Vid schaktarbeten ska sökanden ersätta Borgholm Energi för beläggning av schakten och för fram-
tida underhåll. Ersättningen erläggs till Borgholm Energi sedan arbetet exklusive ytbeläggning slut-
förts och godkänts. Kostnader för obelagd yta beräknas efter schaktlängd och schaktbredd 
+ 2x0,25m.Avgift avser kr/m2 exklusive moms. 

Lagning av asfalt i 
körbana* 

550 565 15,00 2,7% 

Lagning av asfalt i 
gångbana**, *** 

550 565 15,00 2,7% 

Hela gångbanebred-
den belägges 

400 410 10,00 2,5% 
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Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2019 Taxa 2020 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Lagning av gräsytor 100 105 5,00 5,0% 

Övriga arbeten 
Löpande räk-

ning 
Löpande räk-

ning 
  

Tillägg 

*Tillägg för asfaltbe-
läggning <3 år 

140 145 5,00 3,6% 

**Tillägg för asfaltbe-
läggning <3 år 

100 105 5,00 5,0% 

*******Tillägg för 
framtida sättningar 
smågatsten, kuller-
sten och plattytor 

660 675 15,00 2,3% 

********Tillägg för 
framtida sättningar 
kantsten av granit, 
betongkantsten (kr/m 
exkl moms) 

220 225 5,00 2,3% 

*** GC-väg likställs med gångbana.**** Inklusive jord.***** Borgholm Energis prislista tillämpas, eller 
om arbete utförs av entreprenör enligt entreprenörens á-prislista.******* Ex. stensättning, kant-
stensarbeten, plattsättning. Minsta avgift är 500 kr. Ersättning ska erläggas för hela den belagda 
ytan, dvs även för yta som ej varit uppgrävd men som skadats så att nybeläggning var nödvändig. 
Detta gäller således även ytor som använts för upplag, uppställning, mm Överblivet material tillhör 
Borgholm Energi och ska transporteras till anvisad plats. 

  


