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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 efter beslut flyttats 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 positiv avvikelse om -2,2 mkr (prognos - 6,7 mkr).
Den negativa avvikelsen härleds till fastighetsavdelningen där kostnaden för rivningen av
Skogsbrynet belastar avdelningen enligt KS beslut §212 negativt med 420 tkr. Akuta
insatser gällande läckande huvudledning vid Viktoriaskolan samt uppsäkring av
laddstolpar för elbilar vid Ekbacka medför ytterligare underskott under ansvaret med
ca 350 tkr. Övriga akuta insatser ca 150 tkr för perioden. Ytterligare negativ
budgetavvikelse återfinns på plan- och byggenheten samt miljöenheten då samtliga
fakturor för perioden inte ställts ut ännu.
Hamnverksamheten fortsätter att belastas av personalkostnader som ska hänföras till
projekt. Högre kostnader än budgeterat för el, vatten och avlopp samt kostnad avseende
muddring påverkar avvikelsen negativt. Intäkterna för perioden släpar vilket innebär att
avvikelsen kommer reduceras nästkommande månad.
Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till
socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket
visas i prognosen för helåret. Miljöenheten har vakanser som bidrar till den positiva
avvikelsen samt något högre intäkter för miljö- och hälsoskydd än förväntat för perioden.
Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park och hamnverksamheten
där kostnaderna är högre än budget. Även hyreskostnad och verksamhetsanpassning för
Ölands gymnasium är inte budgeterad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse.
Kostenheten har högre livsmedelskostnader än budgeterat vilket bidrar till avvikelsen.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet (per
nämnd), ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtas
för att nå en budget i balans redovisas också här.
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Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av
ärenden i kommunfullmäktige.
Budgetram 2019

165 316 tkr

Ordförande

Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef

Jens Odevall

Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning
Administrationen och servicecenter fortsätter med att arbeta utifrån givna mål och
aktiviteter ställda från kommunfullmäktige och kommunchefens vision. Ett arbete som
gör att arbetsrutiner och arbetssätt förbättras hela tiden så att det blir tydlighet både
internt i kommunen som ut mot kund.
Inom tillväxtenheten har arbetsuppgifter delvis omprioriterats på grund av pandeminläget, 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.
Covid-19 påverkar arbetet inom HR. Avdelningen får väldigt mycket frågor gällande
rekrytering av extrapersonal, sommarpersonal samt övergripande samverkan för att
snabbt kunna flytta medarbetare. En komptensinventrering har genomförs under april
månad. Pågående är att anpassa nya övergripande avtal kring semester med mera.
Avdelningen har även ett antal utredningar kring kränkande särbehandling samt
åtgärdsarbete till följd av detta. Möjligheten att som medarbetare köpa cykel mot
bruttolöneavdrag har implementerats under mars månad.
Den pågående smittspridningen av coronaviruset kan komma att medföra en annorlunda
arbetssituation för miljöenheten då en del av kontrollarbetet för att förhindra att smitta
sprids genom trängselsituationer inkluderas i nämndens ansvarsområde. Det ordinarie
tillsynsarbetet prioriteras lite annorlunda än vanligt till följd av virusutbrottet.
Fritidsverksamheten har placerats hos kultursamordnaren. Ansvaret för fastigheter
kopplade till fritid ligger på fastighetsavdelningen. Gränsdragningslista ska upprättas
mellan fastighet, kultur och fritid samt i förekommande fall utbildningsförvaltningen.

Teknisk service
Arbete med att flytta de skattefinansierade verksamheterna från Borgholm Energi AB till
Borgholms kommun pågår. Budget för dessa verksamheter är flyttat från januari månad,
varpå uppföljningen görs på kommunstyrelsen. Personalen flyttades över i mars månad.
Analys av hamnverksamheten fortgår samtidigt som ett planeringsschema med samtliga
återkommande insatser. Fullt fokus på att iordningställa toaletter och badplatser inför
säsong. Renovering av hamnkontoret i Sandviks hamn pågår och de skador som drabbat
hamnarna på grund av hårt väder åtgärdas så snabbt som möjligt.
Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se

Uppföljning maj
Borgholms Kommun

4

7

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.

Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.
Nedan visas avtalstroheten för kommunstyrelsen för perioden januari-maj 2020, baserat
på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden 2020 är 83% (2019 var den 79
%). Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 85 % under perioden.

Köp av tjänst
Nedan visas avtalstroheten vid inköp av tjänster. För perioden januari-maj var
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avtalstroheten 70 % (2019 var den 50 %). Inköp under perioden avser inköp för 1,6 mkr
varav inköp för 1,2 mkr är enligt avtal. I urvalet ingår inte investeringsprojekt.

Personaluppföljning
Nedan redovisas arbetad tid för 2020 samt för 2019. Andelen årsarbetare har ökat med 38
medarbetare genom att Kost, Lokalvård och Gata Park har överförts från BEAB till
kommunen. IT-avdelningen övergick i januari till Ölands Kommunalförbund.

Arbetad tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

Dec

Antal
årsarbetare

101

97

103

99

105

93

88

98

107

117

105

79
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Arbetad tid

Jan

Feb

Mar

Apr

87

83

145

137

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

Dec

2019
Antal
årsarbetare
2020

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2020 samt för 2019.
Övertiden har ökat. Detta hänför sig främst till den nytillkomna kostenheten, där
fyllnadstid är vanligare med anledning av lägre sysselsättningsgrad.

Arbetad tid
Övertid 2019
Fyllnadstid
2019
Övertid 2020
Fyllnadstid
2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

Dec

10

43

47

29

74

45

41

69

13

7

18

16

0

9

5

0

8

9

9

2

0

0

4

0

17

21

43

51

0

0

17

6

I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron har ökat markant. Detta gäller både korttids- såväl som
långtidssjukskrivning. Till en del beroende av covid-19, men sjukfrånvaron har ökat inom
kost, administrationen och lokalvården.
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Sjukfrånvar
o

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Au
g

Sep

Okt

No
v

Dec

Total
sjukfrånvaro
2019

4,8

4,8

4,1

3,9

4,4

3,5

4,4

5,3

7,2

5,3

6,3

4,4

Total
sjukfrånvaro
2020

4,7

6,4

7,9

5,5

Korttidsfrånv
aro 2019

2,0

2,3

1,6

1,0

1,3

1,1

0,5

0,7

2,5

1,3

2,1

1,5

Korttidsfrånv
aro 2020

0,9

2,4

4,3

1,6

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en positiv avvikelse om -2,2 mkr för perioden.








Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som
riktats till socialförvaltningen, 5,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. Medlen
förväntas nyttjas under året vilket visas i prognosen.
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar fastighetsavdelningen enligt KS
beslut negativt med 420 tkr. Akuta insatser avseende läckande huvudledning vid
Viktoriaskolan till och med maj är 300 tkr samt uppsäkring av laddstolpar för
elbilar vid Ekbacka om 150 tkr. Omprioritering av driftbudget för
Viktoriaskolans VA-nät till investering föreslås. Övriga akuta insatser ca 150 tkr
för perioden. Kostnader för årets avskrivningar är ca 450 tkr högre än budgeterat,
vilket beror på en högre samt tidigarelagd investeringstakt.
Administrationen har under perioden lägre personalkostnader än budgeterat,
bland annat på grund av vakanser. Även minskade kostnader för portoavgifter
och minskade beställningar av förbruknings-och kontorsmaterial påverkar
avvikelsen positivt.
Inom gata park har det för perioden varit högre kostnader för barmarksunderhåll
och gatubelysning. Avvikelsen reduceras av lägre kostnader för vinterväghållning
och personal.
Ekonomiavdelningen har något högre intäkter i och med deltagande i projekt med

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

Uppföljning maj
Borgholms Kommun

8

11









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 visar negativ budgetavvikelse på grund av tjänst som inte inryms
i budget.
Hamnverksamheten fortsätter att belastas av personalkostnader som ska hänföras
till projekt. Högre kostnader än budgeterat för el, vatten och avlopp samt kostnad
avseende muddring påverkar avvikelsen negativt. Intäkterna för perioden släpar
vilket innebär att avvikelsen kommer reduceras nästkommande månad.
Ytterligare negativ budgetavvikelse återfinns på plan- och byggenheten då
samtliga fakturor för perioden inte ställts ut ännu. Orderingången är dock 15
procent högre jämfört med samma period föregående år.
Miljöenhetens intäkter släpar en månad vilket förklarar den negativa avvikelsen.
Kostenhetens avvikelse för perioden hänförs främst till högre
livsmedelskostnader än budgeterat.
Omlastningens avvikelse är kopplad till covid- 19 då inköp av
desinfektionsmedel, skyddsmaterial mm. återfinns på enheten. Dessa kostnader
kommer att återsökas från staten.

I tabellen nedan listas de bidrag som beslutats eller avtalats. I tabellen syns budgeterad
kostnad och kvarvarande budget för 2020. I högerspalten framgår det även om beslutet är
relaterat till covid-19.
Bidrag

§

Budget 2020

Ölands skördefest & Öland spirar

KSAU 97/18

100 000

Framtid Borgholm (2018-2020)

KS 22/18

300 000

IFK Borgholm - Viktoriadagen (årligt)

KSAU 126/18

28 000

Bidrag till katthem (årligt)

KS 130/14

15 000

Kalmar brottsofferjour (årligt)

KSAU 172/15

32 712

Kalmar Ölands
nämndemannaförening

KSAU 47/16

2 000

Länskommittén Sveriges
Nationaldag

KSAU 138/18

3 000

Ölands vattenråd

236/15

10 853

Färjelinjen Oskarshamn-Byxelkrok marknadsföringsstöd (2019-2022)

Del beslut

235 000

Ölandsglöd (årligen)

KF §175/16

10 000

Seniorgruppen - Seniorbroschyr

10 000

Träffpunktsverksamheter i Borgholm
(PRO)

KS 206/18

25 000

Borgholms jaktvårdskrets (årligt)

KSAU 58/19

7 500

Regional samverkan kring ungas
uppväxt (2020-2022) inkl lupp

KSAU 192/19

36 063

SmåKom (årligen)

KS §89/16

26 718

Energikontor Sydost

20 914

Mouintenbikearena

KS 189/19

45 000

Totalförsvar öland

KS 295/19

5 000
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Bidrag

§

Budget 2020

Relate
rat till
covid19

Ridhus Löttorp

KS 153/2018

80 000

Borgholms Godtemplares
Byggnadsförening fiber

KSAU 208/17

15 000

Bidrag till föreningar barn och
ungdomsverksamhet

Del beslut

100 000

Ja

Bidrag till föreningar äldre och
riskgrupper

Del beslut

15 000

Ja

Bidrag till RIA och Röda korset

KSAU 112/20

40 000

Ja

Bidrag till föreningar med
samlingslokaler

KS 74/20

80 000

Ja

50 000

Ja

Bidrag fiber

Bidrag till Himmelsberga
Marknadsföringsbidrag Ölands
stenrike

KSAU 131/20

20 000

Ja

Föreningsbidrag Röda korset HögbyKälla

KSAU 129/20

10 000

Ja

11-manna fotbollsplan Mejeriviken

KSAU 127/20

25 000

Ja

Lunch till medarbetare inom utsatta
verksamheter

KSAU 125/20

150 000

Ja

Summa

1 497 760

Kvarvarande utrymme budget

-59 060

Sommarlovsaktiviteter

KS 133/20

20 000

Ja

Summa

20 000

Kvarvarande utrymme budget

30 000

Konstinköp

75 000

Summa

75 000

Kvarvarande utrymme budget

25 000

Presentkort till tillsvidareanställda

200 000

Ja

200 000

Ja

150 000

Ja

Presentkort till tillsvidareanställda

KS 64/20

Lunch till hemtjänsttagare
Ung företagssamhet i Kalmar län
(årligt)

KS 201/15

37 500

Kalmarsunds kommissionen (20192022)

KS 7/19

25 000

Kalmarsund promotion (årligen om
inte avtal sägs upp)

KSAU 299/19

40 000

Kalmar science park

55 000

Summa

707 500
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Bidrag

§

Budget 2020

Kvarvarande utrymme budget

-564 800

Utebliven intäkt för hyra för
idrottsplaner och -hallar

80 000

Summa

80 000

Kvarvarande utrymme budget

320 000

Relate
rat till
covid19

Ja

Utebliven intäkt för avgifter för
uteserveringar fram till 30 juni
Summa

0

Ja

Kvarvarande utrymme budget

Driftsbidrag till Folkets hus

253 500

Uppväxlingsprojekt (riktlinje )

KS 171/20

455 000

Byxelkroks Hamnförening
Ekonomisk Förenings

KSAU 12/20

45 000

Summa

753 500

Kvarvarande utrymme budget

0

Ekonomisk sammanställning ansvar
Årsbudget

Budget jan-maj

Utfall jan-maj

Avvikelse

673

278

314

-36

84 287

35 107

32 939

2 169

0

0

0

0

1 778

1 396

310

1 086

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1012

Gata, park och
hamnar

1015

Fastigheter

1016

Fastighetsfunktion

14 630

6 065

7 832

-1 767

1100

Kommunstab

6 925

2 332

2 231

101

1101

Administration

6 232

2 520

2 296

224

1102

Servicecenter

0

0

0

0

1105

Tillväxtenhet

1 100

436

694

-257

1106

Gata och park

14 200

6 018

6 638

-619

1107

Hamnar

3 410

1 532

2 664

-1 131

1108

Kultur och
näringsliv

8 902

3 696

3 447

249

1109

Miljöprojekt

1 106

456

404

52

1110

Ekonomiavdelning

7 726

3 176

2 882

295

1112

IT- avdelning

0

0

0

0

1120

HR-avdelning

8 443

3 473

3 369

105

1130

Plan- och
byggenhet

1 070

366

1 530

-1 164
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Årsbudget

Budget jan-maj

Utfall jan-maj

Avvikelse

1135

Miljöenhet

3 372

316

1 021

-705

1139

Bostadsanpassning

1 462

604

800

-195

1140

Kostenhet

0

-72

263

-334

1150

Lokalvård

0

-191

-136

-55

1151

Transport

0

0

-236

237

1152

Omlastning

0

-4

444

-448

1211

RäpplingeÄpplerum

0

0

0

0

1213

Rosenfors

0

0

0

0

1215

Stora Rör

0

0

0

0

165 316

67 508

69 703

-2 195

Summa

Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om - 6,7 mkr för 2020. Prognosen är
exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa medel är budgeterade för
inköp av strategiskt markförvärv.
Coronapandemin får stora konsekvenser för ekonomin såväl globalt som nationellt och
även lokalt i Borgholms kommun. Framförallt besök- och turismnäringen kommer att
påverkas av minskat antal besökande och osäkerheten är stor inför sommarsäsongen.
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.
Prognosen har försämrats jämfört med föregående månad vilket härleds till att
genomlysning av hamnverksamheten har gjorts. I genomlysningen framgår det att
verksamheten saknar budgettäckning för avskrivningskostnader vilket förväntas ge en
negativ avvikelse, vidare finns även personalkostnader som inte inryms fullt ut i
budgeten. Det finns även driftkostnader i verksamheten som inte täcks fullt ut av
budgeten idag. Återställning av stormskador i hamnarna finns inte budgeterat för året utan
påverkar också avvikelsen negativt.








Kommunfullmäktiges kostnad för arvoden är högre än budget redan under årets
första månad. Även föregående år var kostnaden högre än budgeterad nivå.
Därför väntas kostnaderna ge en negativ avvikelse vid årets slut.
Hyreskostnad för lokaler i Ölands gymnasium och verksamhetsanpassning finns
inte budgeterad vilket innebär att kommunstaben visar på en negativ prognos vid
årets slut.
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar fastighetsavdelningen enligt KS
beslut. Kostnaden har inte budgeterats 2020. Rivning blir även något dyrare på
grund av asbestsanering mm. Coronakrisen medför kostnader för
fastighetsavdelningen för lokalanpassningar av evakueringsboendet på Ekbacka.
Kostnader bokas löpande och kommer att återsökas inom ramen för riktade
statsbidrag. Även ökade avskrivningskostnader bidrar till avvikelsen. Avvikelsen
reduceras av lägre kostnader än beräknat för VA och värme.
Prognosen för ekonomiavdelningen baseras på är att nuvarande överskott i och
med högre intäkter kvarstår samt att 0,5 tjänst kommer vara vakant under hösten
vilket leder till lägre personalkostnader än budgeterat.
Tillväxtenheten väntas ha en negativ avvikelse baserat på lägre arrendeintäkter än
budgeterat samt högre personalkostnader då det finns 0,5 tjänst över budget.
Inom gata park väntas kostnader som inte inryms i budget ge en negativ
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avvikelse. Avvikelsen reduceras något av vakanser.
Kultur och näringsliv väntas visa en negativ avvikelse vid årets slut. Avvikelsen
härleds till kostnad för luncher till hemtjänsttagare och utökat inköp av konst.
Minskade intäkter för idrotts- och fritidsverksamhet samt avskrivningar över
budgetrad nivå bidrar också till avvikelsen.
Kostenheten kommer under året ha ett intäktstapp på 200 tkr, detta på grund av
utebliven lunch till tidigare kunder. Vidare väntas livsmedelskostnaderna
överstiga budgeterad nivå.

Prognos ansvar
Årsbudget

Årsprognos

fg prognos

Budgetavvikelse

673

835

-162

-162

84 287

84 350

50

-63

0

0

0

0

1 778

1 342

793

436

Total
1000

Kommunfullmäktige

1010

Kommunstyrelse

1012

Gata, park och
hamnar

1015

Fastigheter

1016

Fastighetsfunktion

14 630

15 898

-1 481

-1 267

1100

Kommunstab

6 925

7 307

-321

-382

1101

Administration

6 232

6 161

134

71

1102

Servicecenter

1105

Tillväxtenhet

1106

Gata och park

1107

Hamnar

1108

0

0

0

0

1 100

1 689

-203

-589

14 200

17 200

-2 887

-3 000

3 410

4 902

-449

-1 492

Kultur och
näringsliv

8 902

9 123

-379

-221

1109

Miljöprojekt

1 106

923

191

183

1110

Ekonomiavdelning

7 726

7 241

282

485

1112

IT- avdelning

0

0

0

0

1120

HR-avdelning

8 443

8 443

11

0

1130

Plan- och
byggenhet

1 070

1 070

232

0

1135

Miljöenhet

3 372

3 172

265

200

1139

Bostadsanpassning

1 462

1 615

49

-153

1140

Kostenhet

0

700

-1 001

-700

1150

Lokalvård

0

0

9

0

1151

Transport

0

0

0

0

1152

Omlastning

0

0

0

0

1211

RäpplingeÄpplerum

0

0

-1

0

1213

Rosenfors

0

0

-1

0

1215

Stora Rör

0

0

0

0

165 316

171 972

-4 869

-6 656

Summa

Åtgärder
Förvaltningens framtagna åtgärder uppgår till 1,8 mkr för helåret 2020 vilket framgår i
tabellen nedan. Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta
ytterligare åtgärder. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning i tabellen för att visa
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd. Coronakrisen skapar osäkerhet om
dels hur påverkan blir på verksamheterna och sjukskrivningstal. Regeringens
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åtgärdspaket kommer att täcka delar av de kostnader som i nuläget bedöms uppkomma.
Kostnader för åtgärder att stötta det lokala näringslivet och föreningar är svåra bedöma.
Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans.
Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer
kostnadseffektiv.
Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kommer att
finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och
framåt.
Kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen
och de höga personalkostnaderna implementeras nya arbetssätt vid halvårsskiftet. Arbetet
med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner som finns avseende
vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke pedagogiska måltider
är planerad.
Lokalvårdsenheten och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att
samplanera och minska kostnaderna.
Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Åtgärder ansvar
Prognos atg ansv
Åtgärder

Uppföljning

1 791

1 000

Åtgärder

Uppföljning

Total
11

Kommunledningsförvaltning

Åtgärder ansvar
Prognos atg ansv
Total
1100

Kommunstab

500

500

1105

Tillväxtenhet

200

0

1106

Gata och park

500

500

1110

Ekonomiavdelning

191

0

1135

Miljöenhet

200

0

1140

Kostenhet

200

0

1 791

1 000

Summa

1.3 Förväntad utveckling
Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka verksamheterna framåt
men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer och på så sätt skapar
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nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur turistsäsongen
påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis hamnar kommer
att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska hanteras
ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turismnäringen är i skrivande stund
osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens
skatteunderlag.
Under året kommer inköp och avtalstrohet var ett fokusområde i månadsuppföljningen.
Under året så kommer varje månadsuppföljning fokusera på olika kategorier för att se vad
respektive förvaltning behöver fokusera på.
Det finns möjlighet att ansöka om gröna lån hos Kommuninvest med förutsättning att
lånet kan kopplas till en investering som omfattar energieffektiviserade åtgärder. Arbete
ska ske under året för att ansöka gröna lån för att på så sätt sänka räntekostnaderna.
Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras
förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som
finns.
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1 Inledning
1.1 Så här läser du vårt bokslut
Bokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker,
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och
ekonomi. Bokslutet är indelat i fyra kapitel.
Kapitel 1 – Introduktion och inledning
Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas hur bokslutet är uppbyggt samt kommer
kommunalrådet ha ordet i detta kapitel i bokslutet.
Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse
Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande
översikt av verksamhetens utveckling, uppföljning den kommunala koncernen, viktiga
förhållanden för ekonomisk ställning samt händelser av väsentlig betydelse. Kommunens
styrmodell samt de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat
presenteras. Efter det följer det väsentliga personalförhållanden. Kapitlet avslutas med en
avstämning av de finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.
Under kapitel två återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika
verksamheter under året. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga:
kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare.
Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser
under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del
innehåller en tabell där året i siffror redovisas.
Kapitel 3 – Kommunens räkenskaper
Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.
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2 Förvaltningsberättelse
2.1 Den kommunala koncernen

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till
följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen
kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl
verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas
verksamheter har på kort tid fått ställa om sitt sätt att arbeta. Inte sedan andra världskriget
har välfärden påverkats i samma takt som under denna vår.
Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande
inhemsk efter frågan, fallande export och minskning av antalet arbetade timmar. Arbetade
timmar som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag, förväntas falla med
över tre procent och arbetslösheten förväntas öka med två procentenheter till knappt nio
procent, där den beräknas ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen
gör att hela summan av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har
inträffat sedan 1990-talskrisen.
Världsläget som råder just nu som följd av pandemin i covid-19 påverkar och kommer
påverka kommunsektorn under en lång tid. Som en konsekvens av pandemin påverkas
även ekonomin i stort med ökad arbetslöshet och en akut situation för näringslivet, i
synnerhet inom restaurang och besöksnäring.
Borgholms kommuns demografi med stor andel äldre med hög riskfaktor är problematisk
för kommunen. Än så länge är det ett fåtal som konstaterats smittade och organisationen
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står redo att öppna ett evakueringsboende för att motverka smittspridning i kommunens
äldreboenden.
Då Borgholm är bland de kommuner vars företagare i hög utsträckning arbetar inom
besöks- och turistnäring kommer krisen, förutsatt att inrikes resor fortsatt är belagda med
restriktioner över sommaren, påverka många hushålls ekonomiska läge detta året. I
skrivande stund har Folkhälsomyndigheten (FHM) kommit med rekommendationer att
undvika resor utanför den egna regionen alternativ inte färdas längre än 1-2 timmars
bilfärd från hemmet. Enligt FHM kommer uppdaterade rekommendationer i början av
juni angående resor till semesterorter.
Flera beslut har fattats för att stödja det lokala näringslivet under året. Bland annat genom
gratis luncher från restauranger till samtliga hemtjänsttagare, luncher till vård- och
omsorgspersonal samt presentkort till kommunens anställda för att handla lokalt. En
dialog förs med regeringen om ökat stöd till besöksnäringen.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till
följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen
kunde då förutspå den nu pågående corona-pandemin, som fått stor påverkan på såväl
verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas
verksamheter har på kort tid fått ställa om sitt sätt att arbeta. Inte sedan andra världskriget
har välfärden påverkats i samma takt som under denna vår.
I världsekonomin sker just nu en nedgång i produktion och sysselsättning till följd av
coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av
både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.
I vårändringsbudgeten är merparten av satsningarna, som är riktade till kommunerna,
relaterade till de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. Utöver de fem
miljarder som tidigare har aviserats i generella statsbidrag, har regeringen aviserat
ytterligare extra tillskott för kommuner och regioner. Detta är inkluderat i prognosen för
finansförvaltningen och motsvarar 19,7 mkr.
Utöver detta har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner och regioner ska
kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader för att
förhindra smittspridning. Dessutom kommer staten tillfälligt stå för alla
sjuklönekostnader under april, maj, juni och juli. Under augusti och september ska staten
ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till följd av pandemin, men det blir
en annan modell för det. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.
Flera åtgärder har genomförts för att stötta näringslivet. Bland annat har presentkort om
200 kronor styck delats ut i två omgångar till samtliga tillsvidareanställda som sedan kan
nyttjas hos kommunens näringsidkare. Det har även erbjudits leverans av matpaket från
kommunens restauranger till hemtjänstens omsorgstagare.
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. Bedömningen är att en lösning kan nås under
andra halvåret av 2020 beroende på hur den juridiska processen fortlöper.
Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda
fordringsbokningar är utbetalda.
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Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,2 mkr är upptaget i prognosen
för finansförvaltningen och i det prognostiserade resultatet för kommunen. Rivningen är
slutförd och saneringskostnader för asbest med mera kommer att fördyra rivningen av
fastigheten.
Arbetet med att renovera lokaler för polisen fortgår enligt plan och inflyttning till etapp 1
är planerad till sista juni i år. Skateparken och den nya lekparken i Södra parken i
Borgholm kommer att vara klara till sommaren till glädje för såväl bofasta som besökare.

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I följande stycken beskrivs vision och målstyrning, hur budgetmodellen fungerar i stora
drag samt principer för intern kontroll.

Vision och målstyrning
Vision och mål antas av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra
organisationen. De 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
medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för
den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas
samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en
framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.
Utifrån visionen sätts kommunfullmäktigemål som organisationen ska sträva mot att
uppnå. Målen sträcker sig oftast över en längre tidsperiod men antas årligen i den Årsplan
med budget som fattas för det kommande budgetåret. Arbetet med mål är ofta en längre
process där politikerna värderar vad som är viktigast för kommunen och formulerar mål
utifrån detta. De mål som nu råder och utvärderas är formulerade under 2018. Varje år
finns möjlighet att formulera om målen men enligt den antagna styrmodellen ska detta
främst göras i samband med valår då den nya majoriteten sätter de mål som ska gälla för
mandatperioden.
Uppföljning av mål sker tre gånger per år i samband med de bokslut som görs och då sker
uppföljningen nerifrån enhetsnivå upp till kommunfullmäktigenivå så underlaget ska
genomsyras av samtliga verksamheter. Till hjälp vid utvärdering av mål finns nyckeltal
och aktiviteter.
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Budgetmodell
Inför budgetår 2020 användes en ny budgetmodell för framtagande av budgetramar per
nämnd för första gången. Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och
Regioner (SKR) och ingår i ett projekt som Borgholm deltog i tillsammans med fjorton
andra kommuner.
Modellen utgår från vilka intäkter kommunen har och vilken resultatnivå kommunen ska
ha, vilket enligt årsplanen är minst två procent av skatter och bidrag. De finansiella målen
är:




Alla långsiktiga investeringar ska självfinansieras
Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag
Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för resultat- och investeringsnivå. Målen
behöver vara uppfyllda både under mandat- och planperioden.
Utifrån de finansiella målen sätts investerings- och resultatnivå för mandat- och
planperioden. Investeringsnivån bestämmer vilket resultat som kommunen behöver ha för
att kunna självfinansiera investeringarna i den grad som det finansiella målet bestämmer.
I budgetprocessen behöver därför arbetet med investeringsplan ske parallellt med
driftbudget för att tydligt se sambandet och hur investeringsplan och driftbudget
tillsammans påverkar resultatnivån.
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 2021 och planperioden är 10 845 invånare. Ersättningsnivåerna beror inte
endast på hur många invånare det är utan i vilken ålder dessa invånare 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 eller "prislappen" och barn som är 1-5 år har en annan prislapp.
Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har
"prislappsverksamheter". Verksamheterna som har prislappar är äldreomsorg, förskola,
förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasieskola. Prislappar bygger på en omräkning
av standardkostnaden och beskriver vad det borde kosta före eventuella politiska
prioriteringar. 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.
För budgetår 2020 fick alla verksamheter som inte har prislappar samma budgetram som
2019 men ingen uppräkning av pris och lön (motsvarande cirka tre procents ökning) för
att alla verksamheter skulle bidra till prioriteringspotten för 2020.
Efter att de tekniska ramarna är klara sker prioriteringar. Prioriteringsutrymmet 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.

Principer för intern kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål
görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade
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händelser.
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning och
kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. Respektive nämnd har det yttersta
ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksamhetsområde.
Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den interna kontrollen vilken
beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningschefer eller motsvarade så att en god
intern kontroll kan upprätthållas.
Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta rutiner
finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska informera övriga
anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot uppsatta mål med
arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll. Att arbetet är integrerat i
verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den interna styrningen och
kontrollen ska fungera.
Kommunens övergripande internkontrollplan upprättas i samband med årsplan och
rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska årligen
upprätta en intern kontrollplan i samband med årsplan och verksamhetsplan. Från januari
till november utförs kontroller och åtgärder löpande. Mer information finns i "Reglemente
för intern kontroll och styrning".

Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De
förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om
reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge
uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala
budget.

Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför
kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs och utförs i det
dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De
anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp
verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I tertialbokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i
Årsplan med budget 2020 med plan 2021-2023. Bedömning sker enligt följande:

Jämfört med årsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats främst inom perspektivet
organisation. Sjukfrånvaron har ökat till följd av de restriktioner som införts i samband
med covid-19. Förutsättningarna som råder gör det svårare att uppnå bättre resultat i
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måluppfyllelsen. Sammanställning per perspektiv följer nedan:

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått och baseras på att flera av de nyckeltal som ligger till grund för
målet inte kommer ge full effekt förrän under andra halvan av 2020. SCB:s
medborgarundersökning visar ett gott resultat gällande kommuninvånarnas nöjdhet, NII (nöjd
inflytande index) visar ett resultat om 44 jämfört med 39 för riket.
Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt
bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida pågår, vilket kommer
främja öppenhet, delaktighet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under
hösten vilket kommer att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka
samhällsutvecklingen. Kommunen har utarbetat en handlingsplan för folkhälso- och
ungdomsfrågor som verksamheterna planerar sitt arbete efter.
Vissa aktiviteter inom socialförvaltningen har inte kunnat genomföras under pågående pandemi
covid-19. Fokus för verksamheterna är att fungera med förbyggande åtgärder i syfte att rädda liv
och hälsa hos omsorgstagare, patienter och medborgare. Arbetet som prioriteras är basala
hygienrutiner, fortbilda medarbetarna i smittskydd och användning av skyddsutrustning.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar personalen medvetet med att barn, elever,
vårdnadshavare och låntagare ska vara delaktiga i verksamheternas utformning. Arbetet sker i
flertalet forum för att fånga upp åsikter och öka möjligheten till inflytande och delaktighet.
Prognosen för helåret är att målet kommer uppnås vilket grundas på att de flesta verksamheter
kommer kunna fortsätta med sitt utvecklingsarbete som planerat och därmed uppnå det för 2020
satta målet.

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare
företagare som blir fler.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått per tertial 1, 2020. Företagsbesök, bransch-träffar och frukostar
har utförts i begränsad omfattning på grund av covid-19 men målvärdet gällande antalet
nystartade företag är ändå uppnått. Antalet nya företag som registrerats i kommunen är 28
stycken under tertial 1, 2020. Målvärdet för helåret är 5,2 nystartade företag per 1000 invånare.
Enligt undersökningen Löpande insikt har kommunen levererat en förbättrad myndighetsutövning
där nöjd kundidex ökat från 68 till 73. Den mätning som genomförs av Svensk Näringsliv
presenterar först i maj månad vilket då kommer ge en indikation på hur kommunens
företagsklimat rankas. Denna mätning ger bra underlag för kommande prioriteringar vad gäller till
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Kommunfullmäktigemål
exempel information och bemötande.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. På grund av pandemin är det
osäkert om det kommer att finnas möjlighet för elever i årskurs 8 och 9 att genomföra praktisk
arbetsorientering (prao) som vanligtvis anordnas av utbildningsförvaltningen i samarbete med
näringslivet.
Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut. Detta trots svårigheter med ökad
samverkan mellan kommun och näringsliv på grund av covid-19.
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela
kommunen året runt.
Analys
Målet anses vara delvis uppfyllt då samtliga nyckeltal inte levererat enligt satta målvärden.
SCB:s medborgaundersökning 2019 upplever medborgarna att kontaktmöjligheterna är goda, 60
jämfört med 48 för riket. E-tjänster har inte färdigställts och målet om direktkontakt med
kommunen har ökat men inte nått uppsatt målvärde.
2019 års brukarundersökning visade på att helhetssynen har förbättrats och Borgholm placeras
bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Bemötande och förtroende för personalen är
även parametrar som får höga resultat. I genomsnitt visar öppna jämförelser att verksamheterna
i Borgholm har likvärdiga kvalitetsparametrar som hälften av landets kommuner. De basala
hygienrutinerna har aktualiserats och förtydligats ytterliga i och med Coronakrisen. Alla
medarbetare inom omsorgen har genomgått utbildning i när och hur smittskyddsutrustning skall
användas.
Fiberutbyggnaden har tagit ny fart och i dagsläget bor 77% (mål 75%) inom område där
möjlighet till fiber finns.
Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt även framtagandet av app för hänvisning.
Utveckling av servicecenter, administrationen och e-tjänster genomförs under 2020 vilket
kommer förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra servicefunktioner.
Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut.

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling
Analys
Målet anses inte vara uppnått. Sjukfrånvaron har ökat vilket till stor del härleds till covid-19.
Under pågående pandemi är det restriktioner för att minska smittspridning i samhället samt för
att skydda våra mest utsatta riskgrupper. En del av rekommendationerna och riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten är att alla skall stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom.
Detta ger effekter på högre sjukfrånvaro jämfört samma period föregående år.
Ledningen kommer under året att tillsammans med medarbetarna arbeta med "Sunt arbetslivs"
koncept för en friskare arbetsplats. Medarbetarundersökning är ännu inte genomförd utan
förväntas kunna genomföras under hösten. Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med
att införa heltid som norm pågått vilket ska slutföras under 2020 och inom
utbildningsförvaltningen har målvärdena för kompetensutveckling och att använda och dela med
sig av kompetensutvecklingen i verksamheten nåtts.
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, bland
annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat
antal hälsofrämjande aktiviteter, som ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en
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Kommunfullmäktigemål
tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. Prognosen för helåret blir därför att
målet kommer vara delvis uppnått då stor osäkerhet finns gällande den ökade sjukfrånvaron.
Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation
Analys
Målet anses inte vara uppnått för tertial 1 2020. I dagsläget finns ett stort arbete att göra
gällande att få ut individer i arbete eller studier. Arbetsmarknadsenheten kommer under året att
lägga sort fokus på detta bland annat genom ökad samverkan med arbetsförmedlingen, företag
och inom förvaltningarna i kommunen. Effektiviseringsarbetet med att skapa god ekonomisk
kontroll och nya företagsmöjligheter inom Borgholm Energi AB är ännu inte påbörjat vilket också
bidrar till att målet inte nås för perioden.
I mars månad flyttades de skattefinansierade verksamheterna i Borgholm Energi AB över till
kommunstyrelsen och uppdrag har getts att göra en översyn av den långsiktiga organiseringen
av de tekniska funktionerna. Härutöver pågår översyn av hur stödresurserna i
kommunkoncernen bäst kan nyttjas. Nämnas bör också de fördjupade utredningar om hur
samarbetet med Mörbylånga kommun kan ökas som har satts igång men pausats beroende på
pågående Covid-19.
Prognosen är att målet kommer vara delvis uppnått vid årets slut.

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Kommunens bidrag till en ansvarsfull samhällsutveckling, bland
annat genom att bilparken kontinuerligt byts ut mot eldrivna fordon i stället för fossilbränsledrivna
fordon. En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram,
vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i
kommunens verksamheter. Arbete pågår också för att möjliggöra etablering av biogasmack och
därmed avsättning för lokal biogasproduktion. Borgholms kommun klimatkompenserar även för
flygresor samt arbetar aktivt för att minska andvändningen av engångsartiklar i plast. På några
förskolor jobbar man med Grön Flagg, där fokus ligger på att lära eleverna om hållbar utveckling
och i och med miljöinspektörernas besök görs nya inköp utifrån "Giftfri Förskola". Då detta är ett
långsiktigt arbete beräknas alla målvärden vara uppnådda först under slutet av år 2020,
prognosen för målet på helår blir därför uppnått. Kommunen fortsätter med pollineringsprojeket,
vilket innebär att fler grönytor får låtas vara ängsmarker för bin, humlor och andra pollinerare.
Ängarna lottas sedan ut till slotteräng för lantbrukare i kommunen.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning,
långsiktighet och stabilitet.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Flera förvaltningar ser svårigheter med att bedriva
verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med
resursfördelning och översyn av fördelning av tilläggsbelopp för att förbättra sin verksamhet.
Socialförvaltningen har haft något högre bemanning i äldreomsorgen jämfört med målvärdet
vilket till stor del beror på att resursturer som uppkommit i och med heltid som norm inte har
kunnat bokas ut på andra enheter. Även produktiviteten inom hemtjänsten är lägre än målvärdet
och verksamheten har ett fortsatt arbete att göra för att förbättra utfallet under året. De
skattefinansierade verksamheterna har förts över från Borgholm Energi AB till kommunen och
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Kommunfullmäktigemål
arbetet med att tydliggöra uppdrag och få en effektiv organisation pågår under året.
Miljö- och hållbarhetsberedningen/vattengruppen har uppdaterat de politiska besluten angående
vattenvårdsarbetet och tre LONA-projekt bedrivs i dagsläget av kommunen. Projekten innebär
geokartläggning och förstudier samt kartläggning av Vedby/Vedborms träsk och Amunds mosse.
Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i energieffektiv teknik inom värme,
ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de riktvärden som minst anges i Boverkets
byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad silver). Kommunen deltog 2019 i EU-projektet ANMÖland med målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad
energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler.
Arbetet med effektiviseringar pågår löpande och målet bedöms vara delvis uppfyllt även i slutet
av året.

Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr och den totala
budgetavvikelsen är +2,4 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen har en negativ
budgetavvikelse för perioden. Finansförvaltningen och övriga nämnder förbättrar
resultatet.
Prognosen för 2020 uppgår till +27,8 mkr. Då kommunen har ett negativt resultat att
återställa från 2019 på 12 mkr samt att det finansiella målet om ett resultat om två procent
av skatter och bidrag (cirka 14 mkr) ska uppnås krävs ett resultat på minst 26 mkr med de
förutsättningar som är kända just nu. Osäkerhetsfaktorer är utvecklingen av kostnader
relaterat till covid-19 samt uteblivna intäkter för bland annat konserter och evenemang.
Teknisk verksamhet uppvisar underskott och genomlysning och åtgärder pågår.

Likviditet
De likvida medel som kommunen hade den sista april var 8,4 mkr (februari 24,6 mkr och
mars 3,1 mkr). Höga investeringsnivåer med självfinansiering under 2019 har medfört att
likviditeten är ansträngd. Kommunen avvaktar utbetalningen för muddringen i Böda och
Byxelkrok. Ersättningsnivån för Åkerboskolan är för närvarande okänd och avvaktar den
juridiska processen. Extra generella statsbidrag på ytterligare 17,9 mkr förväntas
inkomma under juni månad. Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB avseende 2019
medför ett positivt tillskott till likviditeten på 6,9 mkr. Årets största utbetalning, förutom
löner, gjordes i mars när 4,5 procent av alla lönesummor betalas till "Individuella
pensionsvalet", dvs varje medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgick till
15 mkr. Överföring av maskiner och inventarier till Gata/Park under året kommer att
påverka likviditeten. Till och med april har kommunen investerat 9,3 mkr vilket har
påverkat likviditeten med motsvarande belopp.

Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år.
Målen följs upp både under mandatperiod (2019-2022) och planperiod (2020-2023).
Utvärdering av de finansiella målen baseras på utfall 2019, prognos för 2020 samt
budgeterad nivå avseende 2021-2023.
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Finansiella mål
Måluppfyllelse
under
mandatperioden
(2019-2022)

Ej uppnått

Ej uppnått

Ej uppnått

Måluppfyllelse
under
planperioden
(2020-2023)

Namn på mål

Målbeskrivning

Måluppfyllelse

Uppnått

Investeringar
med kort
livslängd ska
självfinansieras

Resultat och
avskrivningar
ger ett utrymme
för
investeringar.

Målet är ej uppnått under
mandatperioden då
investeringsnivån för
kortsiktiga investeringar är
högre än utrymmet för
perioden. Målet uppnås
under planperioden.

Uppnått

Kostnaderna
ska inte
överstiga 98 %
av skatter och
bidrag

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

Målet uppnås inte under
mandatperioden då
resultatet är 1,9 % under
2019-2022. Under 20202023 är resultatet 2,8 %
vilket betyder att målet
uppnås under planperioden.

Ej uppnått

Ekonomin ska
utgöra
begränsningar
för
verksamheten

Nettokostnad
för
verksamheterna
ska följa
budgeterad
nivå.

Målet är nästan uppnått för
båda avstämningsperioderna
då det är marginella
avvikelser från att uppnå
målet.

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras
Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora
och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses investeringar
som överstiger 30 mkr och har en livslängd på minst 30 år.
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Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat)
samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras på prognostiserat resultat och
investeringsnivå för 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2023.
Investeringsprojektet i Byxelkroks hamn kategoriseras som en långsiktig investering och
ingår därmed inte i bedömningen av målet.
Utrymmet för investeringar över mandatperioden är 154 mkr och den totala redovisade
och planerade investeringsvolymen är 165 mkr, målet prognostiseras därmed att inte
uppnås under mandatperioden. Utrymmet under planperioden (2020-2023) är 163 mkr
och planerad investeringsnivå uppgår till 118 mkr vilket medför att målet uppnås under
planperioden.

Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag
Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till utfall och prognos
av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå linjen
är redovisat resultat för 2018-2019, prognostiserat resultat för 2020 samt budgeterat
resultat för 2021-2023. Målet uppnås om resultatet under mandatparioden är minst 2
procent av skatter och bidrag.
Målet uppnås inte under mandatperioden då resultatet är 1,9 % under 2019-2022. Under
2020-2023 är resultatet 2,8 % vilket betyder att målet uppnås under planperioden.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna överstiger budgeterad nivå har ekonomin
inte utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte
kommunen målet under mandatperioden 2019-2022 och inte heller för planperioden
2020-2023. Målet är nästan uppnått för båda avstämningsperioderna då det endast avviker
20 tkr på planperioden och 50 tkr på mandatperioden Det baseras på att nettokostnaderna
håller sig till budgeterad nivå under planåren 2021-2023.
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Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet och
ekonomisk analys och prognos per nämnd. De åtgärder som vidtagits eller kommer
vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.
Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende januari-april 2020, baserat på inköp
som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 86 %
(2019 var den 81 %).
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Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -0,3 mkr (februari +0,5 mkr och mars +1,1 mkr).
Den negativa avvikelsen härleds främst till fastighetsavdelningen där kostnaden för
rivningen av Skogsbrynet belastar avdelningen. Akuta insatser gällande läckande
huvudledning vid Viktoriaskolan samt uppsäkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka
medför ytterligare underskott under ansvaret. Ytterligare negativ budgetavvikelse
återfinns på plan- och byggenheten då samtliga fakturor för perioden inte ställts ut på
grund av frånvaro. Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats
till socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året
vilket visas i prognosen för helåret. Miljöenheten har vakanser som bidrar till den positiva
avvikelsen samt något högre intäkter för miljö- och hälsoskydd än förväntat för perioden.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +1,1 mkr (februari -0,2 mkr och mars +0,8
mkr). Avvikelsen härleds främst till intäkter i form av bidrag, bland annat från
Migrationsverket och högre bidragsramar för statsbidrag än budgeterat. Avvikelsen
reduceras på grund av högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat och
personalkostnader utan budgettäckning på enheter.
Socialnämndens budgetavvikelse är -4,9 mkr (februari -2,4 mkr och mars -3,3 mkr).
Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket härleds nya
restriktioner till följd av covid-19. Förvaltningen har en ökad kostnad om 0,9 mkr jämfört
med föregående år vilket påverkar avvikelsen för perioden.
Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även äldreomsorgen
visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hemtjänsttimmar är något
högre än budgeterat men även ökad bemanning inom särskilt boende till följd av
resursarbetspass som inte kunnat bokas ut på andra enheter/arbetspass.
Miljö- och byggnadsnämnden har en budget i balans för perioden.
Finansförvaltningens budgetavvikelse är +6,0 mkr (februari +2,8 mkr och mars +5,9
mkr). Överskottet på finansförvaltningen förklaras främst av generella statsbidrag och
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utjämning +6,0 mkr. Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt
+2,5 mkr. Under mars månad mottog kommunen 1,8 mkr i extra generellt statsbidrag. Det
som belastar finansförvaltningens budget är nedskrivningen av Skogsbrynet -2,2 mkr.

Driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Budget janapr

Utfall jan-apr

Avvikelse

165 316

55 228

55 567

-339

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 185

794

731

63

3

Borgholms Slott

0

1 579

1 133

446

6

Utbildningsnämnd

187 317

62 323

61 244

1 078

7

Socialnämnd

309 779

98 681

103 586

-4 905

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

196

181

15

9

Finansförvaltning

-682 036

-227 310

-233 327

6 018

-16 851

-8 508

-10 884

2 376

Summa

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -4,9 mkr (februari -4,9 mkr och mars -4,6
mkr). Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är
högre än budget. Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte
budgeterad vilket även ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre
livsmedelskostnader än budgeterat vilket bidrar till avvikelsen.
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet är inte budgeterad och belastar
fastighetsavdelningen vilket gör att avdelningen visar på en negativ prognos vid årets slut.
Även akuta insatser samt uppsäkring av laddstolpar påverkar prognosen negativt.
Borgholms Slott helårsprognos uppgår till -2,6 mkr (februari -0,2 mkr och mars -2,6
mkr). Anledningen till den vikande prognosen är effekter av Covid-19 då planerande
arrangemang och aktiviteter inte kommer vara möjliga att genomföra. Det kommer dock
upp för beslut avseende överföring av föregående års överskott +3,0 mkr.
Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,4 mkr (februari -0,3 mkr och mars +0,2
mkr). Prognosen inkluderar främst ökade kostnader för skolskjuts. Kostnaden förväntas
vara cirka 2,1 mkr över budgeterad nivå. Avvikelsen reduceras av utbetalningen från
Migrationsverket om 0,7 mkr, samt olika statsbidrag som inte varit budgeterade fullt ut.
Socialnämndens helårsprognos uppgår till -3,8 mkr (februari -5,3 mkr och mars -2,6
mkr). Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer bli högre än
budgeterat men att kostnaden kommer 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.
I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som
norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet för individer som har
konstaterats med covid-19 har cirka 6-8 platser öppna i fyra månader.
Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder förväntas ha en budget i balans
vid året slut.
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Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +22,7 mkr (februari +11,3 mkr och
mars +29,9 mkr) och detta består av följande:





Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +11,4 mkr.
Löneskatt och pensioner +7,3 mkr.
Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mkr.
Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr.

Prognosen inkluderar även de aviserade extra generella statsbidragen och en försämrad
slutavräkning.

Prognos driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Fg prognos

Budgetavvikel
se

165 316

170 251

-4 610

-4 935

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 185

2 185

0

0

3

Borgholms Slott

0

2 582

-2 582

-2 582

6

Utbildningsnämnd

187 317

187 752

225

-435

7

Socialnämnd

309 779

313 560

-2 715

-3 781

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

588

1

0

9

Finansförvaltning

-682 036

-704 759

29 866

22 723

-16 851

-27 841

20 185

10 990

Summa

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 bedöma.
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.
Det pågår en genomlysning av verksamheterna för att identifiera ytterligare åtgärder.
Åtgärderna följs upp löpande. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta
tjänster för att få en budget i balans. Översyn av samverkan mellan kommunen och
bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Teknisk verksamhet har övergått från Borgholm Energi AB till kommunen och det pågår
en utredning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och
bli mer kostnadseffektiv samt strävar enheterna mot en budget i balans.
Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kommer att
finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och
framåt.
Borgholms slott
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten.
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut under
maj/juni.
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Utbildningsnämnden
Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sina organisationer för att nå en
budget i balans vid årets slut. Under sommaren kommer fritids och förskolor samverka då
barn- och elevantal väsentligt minskar.
Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.
Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial.
Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med tio procent, vilket motsvarar
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under
verksamheten för stöd och arbete.
För att minska antalet externa placeringar och därmed sänka kostnaderna för placeringar
arbetar förvaltningen med att hitta nya familjehem samt öka andelen öppenvårdsinsatser
vilket innebär att mer insatser sker inom kommunen på "hemmaplan". Om antalet
familjehem kan bli fler beräknas den planerade åtgärden ge en effekt på 2,2 mkr.

2.6 Balanskravsresultat
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god
ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av
kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga
kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras
inom tre år. Kommunen uppfyller under 2020 det lagstadgade balanskravet och det finns
ett underskott från 2019 på 12,0 mkr att reglera.

Balanskravsutredning (mkr)
Prognos 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen

27,8

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

27,8

Reservering av medel till RUR

0

Användning av medel från RUR

0

Balanskravsresultat
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2.7 Väsentliga personalförhållanden
Personalen i siffror 30 april
2020

2019

Avvikelse

Antal anställda (totalt)

1024

1019

5

Årsarbetare (arbetade
(timmar)

880,1

923,8

-43,7

Andel män %

16

17

-1

Andel kvinnor %

84

83

1

Medelålder

48

48

0

94,5

90,6

3,9

Medellön

29647

29555

92

Personalkostnader (mkr)

156,5

157,8

-1,3

Fyllnad arbetade timmar

3292

4744

-1452

Övertid arbetade timmar

2177

1947

230

47369

54307

-6938

Medelsysselsättningsgrad

Timavlönade arbetade
timmar

Medarbetare i Borgholms kommun
Under perioden har organisatoriska förändringar skett genom övergång av lokalvård, kost
samt Gata-Park från BEAB till kommunen.
Fokus har varit på att säkerställa att det finns resurser att stötta socialförvaltningen i
arbetet i samband med Covid-19. Detta har inneburit en stor rekryteringskampanj med
cirka 40 sökande. Personalavdelningen har även genomfört en intern
kompetensinventering där cirka 600 medarbetare svarade med kompetenser som
undersköterskor, sjuksköterskor och kunskap inom LSS-verksamhet etc.

Hälsa
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-30 april
2020

2019

Avvikelse

Totalt för alla
medarbetare

10,4

7,9

2,5

Kvinnor

11,0

8,41

2,59

Män

7,7

6,3

1,4

Personer upp till 29 år

9,3

7,8

1,5

Personer mellan 3049 år

9,2

6,5

2,7

Personer 50 år och
äldre

11,5

9,1

2,4
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2020
Varav
långtidssjukfrånvaro

2019
34,7

Avvikelse
42,0

-7,3

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning
2020

2019

Avvikelse

Kommunledning

6,2

4,4

1,8

Socialförvaltning

11,9

8,6

3,3

9,2

8,0

1,2

10,4

7,9

2,5

Utbildningsförvaltning
Totaler

Sjukfrånvaron ökar, speciellt inom Socialförvaltningen. Alla som visar
förkylningssymtom ombeds stanna hemma, samt vara hemma under inkubationstiden.

Pensioner och minnesgåvor
Pensionsavgångar
2021-2025
Chefer

2026-2030

Totalt

6

10

16

Förskollärare

12

7

19

Lärare

12

14

26

1

3

4

Omsorgsassistent

17

16

33

Undersköterska

40

33

73

Vårdbiträde

17

15

32

Barnskötare

7

4

11

Övriga

44

47

91

Totaler

156

149

305

Fritidspedagog

Personalomsättning
2020
Övrigt

2019

Avvikelse

2

2

0

Egen begäran

20

23

-3

Sjukersättning

1

Pension

9

9

0

Totaler

32

34

-2

1

Lön
Löneöversynen 2020 är framflyttad då ett flertal avtalsområden är avtaslösa. Dessa är
inom Kommunal, Vision, Ledarna och SSR. Arbetet kommer igång så snart avtalsläget är
klart
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Arbetsmiljö
Årets medarbetsrundersökning kommer att ske under hösten.
Ett flertal medarbetare arbetar hemifrån vilket måste säkerställas arbetsmiljömässigt
genom berörda chefer.
Förberedelser sker för digital utbildning under hösten ibland annat arbetsmiljöarbete.

Företagshälsovård och friskvård
Med anledning av covid-19 har vårens hälsovecka och hälsofrukost ställts in. Vilka
brukar vara populära aktiviteter. Stresskurser med mera är också inställda. Arbetet pågår
med att omvandla så mycket som möjligt till distansaktiviteter.

Fokusområden framåt
Fem medarbetare har snart genomgått det nystartade Ledarförsörjningsprogrammet.
Utbildningen ska nu utvärderas och förhoppningsvis kan en ny omgång startas 2021.
Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring.
Här ingår både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla de
medarbetare som idag arbetar i kommunen, det vill säga minska personalomsättningen.
Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "Heltid som norm" kommer att kräva ett
stort engagemang på flera plan, även utanför socialförvaltningen.
Att få kärnvärdena välkomnande, utvecklande och tillsammans att genomsyra hela
verksamheten är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att bli en attraktivare
arbetsgivare med stolta medarbetare.

2.8 Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen. Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka
verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer
och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur
turistsäsongen påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis
hamnar kommer att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska
hanteras ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turistnäringen är i skrivande
stund osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens
skatteunderlag.
Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras
förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som
finns.
Utbildningsnämnden. Kommunen står inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp
där skolan är en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten
att få till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning
personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut.
Utbildningsförvaltningen arbetar också med att utreda hur en framtida förskola och
skolorganisation bör se ut utifrån verksamhetens aktuella utmaningar och förutsättningar.
Likaså hur en lokaloptimering kan skapas. Arbetet med att utveckla elevhälsans
organisation fortgår och biblioteket arbetar för att kunna införa mer öppet i Borgholm,
Löttorp och Rälla i syfte att biblioteket ska vara mer tillgängligt även utanför ordinarie
öppettider.
På kortare sikt kommer utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta med anpassningar och
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konsekvenser pga. Coronaviruset och förhoppningen är att inga skolor eller förskolor ska
behöva stängas. Dock hör förberedelser gjorts för de olika typer av stängningar som kan
behöva genomföras.
Socialnämnden och äldreomsorgen kommer inom en femårsperiod att behöva ta hand
om allt fler äldre över 80 år enligt SCBs prognos. Konsekvensen av fler äldre i en
kommun som redan idag har Sveriges äldsta befolkning innebär att behovet av hemtjänst
och särskilt boende fortsätter att öka. För att möta detta ökade behov jobbar verksamheten
med effektiviseringar, införande av ny teknik och samlokalisering av äldreboende till
Ekbacka och satsningen på 80 platser i det nya boendet.
Implementering av "Heltid som norm" är snart slutfört i hela förvaltningen vilket gör att
verksamheterna behöver ställa om till ett nytt arbetssätt med större samverkan enheter
emellan. För förvaltningen kommer detta att innebära en kostnadsökning.
Med anledning av Covid- 19 har flera verksamheter anpassats och förvaltningen arbetar
aktivt med att följa de föreskrifter som gäller. Hur pandemin kommer att påverka
ekonomin är i dagsläget svårt att säga, dock genomförs täta uppföljningar av både
personella resurser och inköp av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.
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3 Kommunens räkenskaper
3.1 Driftredovisning
Driftredovisning

Intäkter

Kostnader

Budgetavvikelse

Utfall

Budg
et

Utfall fg
år

Utfall

Budget

Utfall fg
år

Intäkter

Kostna
der

Netto

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

202004-30

27 431

24 110

18 785

-82 995

-79 336

-71 651

3 321

-3 660

-339

Revision

0

0

0

-141

-288

-135

0

147

147

Överförmyndare

0

0

0

-591

-506

-473

0

-84

-84

styrelse/nämnd

Kommunstyrelse

Allmänna val

0

0

289

0

0

-46

0

0

0

45

1

187

-1 179

-1 580

-1 040

45

401

446

Utbildningsnämnd

10 805

8 458

10 829

-72 049

-70 780

-74 359

2 347

-1 269

1 078

Socialnämnd

20 464

13 848

25 898

-124 051

-112 529

-127 196

6 616

-11 522

-4 905

553

0

820

-734

-196

-989

553

-538

15

-19
927

0

-13 835

33 509

0

25 388

0

0

0

39 371

46 416

42 972

-248 229

-265 215

-250 501

12 882

-16 524

-3 642

Borgholms Slott

Miljö- och
byggnadsnämnd
Justeras: poster som ej
är hänförbara till
verksamhetens intäkter
och verksamhetens
kostnader i
resultaträkningen
Verksamhetens intäkter
och verksamhetens
kostnader enligt
resultaträkning

Driftredovisning

Intäkter

Kostnader

Budgetavvikelse

Utfall

Budg
et

Utfall fg
år

Utfall

Budget

Utfall fg
år

Intäkter

Kostna
der

Netto

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

202004-30

1

14

290

-3 348

-3 455

-3 501

-12

107

95

5 052

5 628

6 620

-20 993

-20 632

-18 915

-576

-361

-937

746

887

863

-10 768

-11 199

-11 106

-140

430

290

Pedagogisk verksamhet

14 899

10 496

12 582

-89 727

-85 885

-90 061

4 402

-3 841

561

Vård och omsorg

17 396

12 758

15 936

-119 740

-111 207

-118 354

4 639

-8 533

-3 894

Särskilt riktade insatser

6 545

4 270

12 923

-9 199

-7 209

-13 654

2 275

-1 990

285

Affärsverksamhet

2 759

2 459

2 226

-4 449

-3 143

-3 792

300

-1 307

-1 007

11 899

9 905

5 367

-23 514

-22 485

-16 506

1 994

-1 029

965

verksamhet

Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fritid och kultur

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

Intäkter

Kostnader

Budgetavvikelse

-19
927

0

-13 835

33 509

0

25 388

0

0

0

39 371

46 416

42 972

-248 229

-265 215

-250 501

12 882

-16 524

-3 642

Verksamhetens intäkter
och verksamhetens
kostnader enligt
resultaträkning

3.2 Resultaträkning
Resultaträkning kommun (tkr)

Not

Utfall

Utfall

Budget

Prognos

Utfall

2020-04-30

2019-04-30

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Verksamhetens intäkter

1

39 371

42 972

122 693

103 972

129 127

Verksamhetens kostnader

2

-248 229

-250 501

-768 952

-746 973

-780 614

Avskrivningar

3

-11 805

-8 711

-24 060

-29 310

-35 882

-220 663

-216 240

-670 319

-672 311

-687 368

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

154 401

153 436

475 257

447 182

461 701

Generella statsbidrag och utjämning

5

79 169

71 739

214 863

248 095

214 220

12 907

8 935

19 801

22 966

-11 447

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

1 008

2 409

1 850

10 295

4 543

Finansiella kostnader

7

-3 034

-3 317

-4 800

-5 420

-5 104

10 882

8 028

16 851

27 841

-12 007

0

0

0

0

0

10 882

8 028

16 851

27 841

-12 007

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Periodens/Årets Resultat
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3.3 Balansräkning
Balansräkning (tkr)

Kommun
Not

2020-04-30

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

0

0

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

9

493 252

493 791

Maskiner och inventarier

10

11 784

12 817

Finansiella anläggningstillgångar

11

11 308

10 520

516 344

517 128

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

12

117 303

115 939

Kassa och bank

13

8 348

21 578

Summa omsättningstillgångar

125 651

137 517

SUMMA TILLGÅNGAR

641 995

654 646

-250 745

-262 752

-10 882

12 007

-261 627

-250 745

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

15

-18 850

-19 757

Andra avsättningar

16

0

0

-18 850

-19 757

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

17

-263 314

-263 674

Kortfristiga skulder

18

-98 204

-120 470

-361 518

-384 144

Summa skulder
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Kommun

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-641 995

-654 646

485 400

485 400

222 665

219 779

253 030

253 455

27 447

17 047

41%

38%

6%

5%

Skuldsättningsgrad %

138%

153%

Kassalikviditet %

128%

114%

Likvida medel

8 348

21 578

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala borgensåtaganden

19

Pensionsförpliktelser före 980101
inkl löneskatt

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet %
Soliditet inkl ansvarsförbindelse %

3.4 Kassaflödesanalys
Budget
(tkr)

Not

Kommun

2020-12-31

2020-04-30

2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande
poster
Av- och nedskrivningar av
anläggningstillgång
Försäljning

3
8,9,1
0

22 651

10 882

-12 007

0

0

0

24 060

11 805

35 882

0

0

0

Avsättning till pensioner

15

1 263

223

1 034

Upplösning av bidrag till infrastruktur

17

-134

-185

-405

12

-290

-3

Övriga likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga.
Utbetalningar

15

-901

-1 130

-249

Ökning (-) / minskning (+) av
periodiserade anslutningsavgifter

17

0

0

0

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

17

0

185

245
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Budget
Ökning (-) / minskning (+) av förråd
och lager

Kommun
0

0

0

Ökning (-) / minskning (+) av
fordringar

12

4 980

-1 364

11 294

Ökning (+) / minskning (-) av
kortfristiga skulder

18

1 810

-22 266

-9 547

53 741

-2 140

26 244

Medel från den löpande
verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

8,9,1
0

0

0

0

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

8,9,1
0

-59 650

-10 233

-79 967

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

8,9,1
0

0

0

0

Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar

11

0

-788

-2 099

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

11

0

0

0

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

0

-59 650

-11 021

-82 066

Medel från
investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

17

0

0

0

Ökning minskning av skulder för
finansiell leasing

17

0

-69

-436

Amortering av skuld

17

-3 900

0

0

Medel från
finansieringsverksamheten

-3 900

-69

-436

PERIODENS KASSAFLÖDE

-9 809

-13 230

-56 258

36 064

21 578

77 836

26 255

8 348

21 578

Likvida medel vid årets början

13

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS
SLUT

3.5 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,7 mkr. I §71/20 beslutades
omprioritering av investeringar samt att pågående investeringar från 2019 förs över till
2020. Total investeringsbudget för 2020 efter beslut uppgår till 53,5 mkr. Genomförda
investeringar för perioden januari till april uppgår till 10,2 mkr. Nivån på de genomförda
investeringar är något lägre för perioden än planerat. Under våren har flertalet projekt
dock påbörjats och kommer att påverka likviditeten under andra halvåret.
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Investeringsredovisning (tkr)

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Prognos

Kommunen
Färdigställda projekt

Beslutad
totalutgift

Ack.
Utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

Prognos

Infrastruktur, skydd

1 800

1 908

-108

0

216

-216

0

Offentlig toalett §89/19

1 800

1 908

-108

0

216

-216

0

Fritid- och kultur

0

0

0

0

0

0

0

Pedagogisk verksamhet

0

0

0

0

0

0

0

Vård omsorg

0

0

0

0

0

0

0

Affärsverksamhet

22 442

25 671

-3 229

0

339

-339

0

Hyreshus Rälla §131/17

16 500

18 925

-2 425

0

29

-29

0

5 942

6 745

-803

0

310

-310

0

0

0

0

0

0

0

0

24 242

27 578

-3 336

0

555

-555

0

Avvikel
se

Budget

Yttre hamn Borgholm
§80/19
Övrig verksamhet
S:a färdigställda projekt

Pågående projekt
Infrastruktur, skydd

Beslutad
totalutgift

Ack.
Utfall

Utfall

Avvikelse

Prognos

21 657

16 823

4 835

13 219

4 158

9 061

12 816

Busstation Borgholm wc

200

0

200

200

0

200

200

Toalettanläggning Södra
parken

144

0

144

144

0

144

0

Parkering och station

356

0

356

356

0

356

356

Gatubelysning

3 857

7 967

-4 110

857

224

633

857

Beläggningsarbeten

4 500

2 028

2 472

4 500

1 644

2 856

3 244

Lilla triangeln

1 500

24

1 476

1 500

24

1 476

1 500

Offentlig lekplats §95/17

6 000

4 514

1 486

1 159

573

586

1 159

Knäppinge-Ormöga

2 000

2 290

-290

1 404

1 694

-290

2 400

Gata/park inventarier

3 100

0

3 100

3 100

0

3 100

3 100

Fritid- och kultur

7 139

2 321

4 818

6 983

2 163

4 820

7 708

Utbyggnad tennishall
(Bowls)

3 600

524

3 076

3 600

524

3 076

3 800

Bibliotek

220

9

212

220

9

212

220

Kallbadhuset

500

31

469

500

31

469

600

Biblioteket inventarier

80

0

80

80

0

80

80

Åkerbobadet

75

0

75

75

0

75

500

2 664

1 757

907

2 508

1 600

908

2 508

Pedagogisk verksamhet

22 617

16 176

6 441

7 784

549

7 236

7 784

Skogsbrynet §249/19

15 075

15 588

-513

281

0

281

281

Målning Björkviken
§179/17

100

39

61

61

0

61

61

Runstens förskola

250

0

250

250

0

250

250

Björkviken

550

13

537

550

13

537

550

1 400

94

1 307

1 400

94

1 307

1 400

500

36

464

500

36

464

500

Skatepark Borgholm

Gärdslösa skola
Köping skola
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Investeringsredovisning (tkr)
Rälla skola

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Prognos

2 350

307

2 043

2 350

307

2 043

2 350

800

99

701

800

99

701

800

50

0

50

50

0

50

50

1 222

0

1 222

1 222

0

1 222

1 222

Slottsskolan inventarier

160

0

160

160

0

160

160

Köping skola inventarier

80

0

80

80

0

80

80

Runstens förskola
inventarier

80

0

80

80

0

80

80

Vård omsorg

2 470

225

2 245

2 470

225

2 245

2 435

Ekbacka

1 540

0

1 540

1 540

0

1 540

1 540

180

185

-5

180

185

-5

185

75

0

75

75

0

75

75

125

0

125

125

0

125

125

Klockaregården

50

0

50

50

0

50

50

Möbler OFN

95

0

95

95

0

95

95

116

0

116

116

0

116

116

70

0

70

70

0

70

70

Madrasser SÄBO

100

0

100

100

0

100

100

Cyklar hemtjänst

69

40

29

69

40

29

29

Viktoriaskolan
Slottsskolan
Rödhaken förskola

Åkerbohemmet
Höken
Strömgården

Larm Gruppbostäder
IBIC OFN

Möbler Ekbacka

50

0

50

50

0

50

50

Affärsverksamhet

52 450

23 613

28 837

19 577

1 674

17 903

20 777

Byxelkroks hamn §284/17

45 000

23 194

21 807

12 127

1 255

10 872

13 427

6 600

390

6 210

6 600

390

6 210

6 600

Kommunala lägenheter

500

30

471

500

30

471

400

Kungsgården

200

0

200

200

0

200

200

RIA Underhållsplan

150

0

150

150

0

150

150

Övrig verksamhet

3 700

1 154

2 546

3 455

909

2 546

1 955

300

0

300

300

0

300

300

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

1 500

400

245

155

155

0

155

155

0

909

-909

0

909

-909

0

S:a pågående projekt

110 033

60 311

49 723

53 488

9 679

43 810

53 475

S:a investeringsprojekt

134 275

87 889

46 386

53 488

10 233

43 255

53 475

Ekbacka Hus 1 plan 3
(extern hyresgäst)

Kommunstyrelsen
inventarier
Återbruk Ölandslego
Laddning Höken
Finansiell leasing

Infrastruktur
Projektet Knäppinge-Ormöga beräknas bli högre än budgeterat. Detta till följd av dåliga
markförhållanden.
Fritid och kultur
Utbyggnad tennishall (Bowls) pågår enligt plan. Projektet beräknas bli fördyrande till
följd av att transportmassor för farligt avfall behövts hanteras.
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Kallbadhuset pågår enligt plan. Beräknas överstiga budget till följd av att ökad kostnad
för VA-dragningen för ersättande av torrtoaletter.
Pedagogisk verksamhet
Större delen i underhållsplanen för pedagogisk verksamhet genomförs under sommaren
då skolorna är stängda.
Vård och omsorg
Underhållsarbete görs framförallt i lokaler som inte berör äldreomsorgens verksamhet.
Flertalet av projekten är påbörjade.
Affärsverksamhet
Byxelkroks hamn §284/17 pågår enligt plan. Förstärkning av vågbrytare har behövts
genomföras med större stenblock vilket är orsaken till att progonsen visar på högre
kostnader än budgeterat. Omprioriteringar håller på att ses över för att få budget att gå i
balans.
Övrig verksamhet
Omprioritering av Ölandslego enligt beslut §71/20 gör att projektet beräknas hamna
under budget för 2020.

3.6 Noter
(tkr)
Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

Kommun
2020-04-30

2019-04-30

59 298

56 807

-19 927

-13 835

39 371

42 972

Försäljningsintäkter

3 411

5 422

Taxor och avgifter

7 938

7 989

Hyror och arrenden

5 961

5 549

18 145

21 445

0

0

3 916

2 210

0

357

39 371

42 972

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

Bidrag och ersättningar från staten
övriga bidrag och ersättningar
Försäljning av verksamhet
Försäljning av anläggningstillgångar
Summa verksamhetens intäkter

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

2020-04-30

2019-04-30

-281 738

-275 889

33 509

25 388

-248 229

-250 501

Justeras: poster som ej är hänförbara till
verksamhetens intäkter och verksamhetens
kostnader i resultaträkningen
Summa verksamhetens kostnader
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(tkr)

Kommun

Bidrag och transfereringar

-6 455

-24 471

Köp av huvudverksamhet

-36 847

-19 489

-155 096

-154 770

-20 189

-19 214

-78

0

0

0

-29 566

-32 557

-248 229

-250 501

Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Finansiell revision
Skatt på årets resultat
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

Not 3: Avskrivningar

2020-04-30

2019-04-30

Avskrivningar enligt plan

-9 638

-8 711

Nedskrivningar

-2 167

0

-11 805

-8 711

Summa avskrivningar

Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

2020-04-30

2019-04-30

160 970

156 255

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

0

-662

Prognos slutavräkning 2019, -594 kr per inv (10 890 1
nov 2018)

0

-2 157

Korrigering av slutavräkning 2019; -487 kr per inv (10
890 1 nov 2018)

-1 768

0

Prognos slutavräkning 2020, -1328 kr per inv (10845 1
nov 2019)

-4 801

0

154 401

153 436

Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

2020-04-30

2019-04-30

49 985

49 266

Strukturbidrag

1 113

1 118

Regleringsbidrag

5 105

2 549

-2 144

-6 817

4 222

6 628

17 853

17 167

3 036

1 828

79 169

71 739

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämning LSS
Fastighetsavgift
Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 6: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel

2020-04-30

2019-04-30
10

8

Aktieutdelning

0

1 325

Borgensavgift

998

1 076
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Summa finansiella intäkter

Not 7: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor

Kommun
1 008

2020-04-30

Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar

2019-04-30

-2 896

-3 185

0

0

-138

-132

-3 034

-3 317

Ränta pensionsskuld
Bankkostnader

2 409

2020-04-30

2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

0

0

Årets nyanskaffningar

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Ingående avskrivningar

0

0

Åretsavskrivningar enligt plan

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående bokfört värde

0

0

Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2020-04-30

2019-12-31

Mark
Ingående anskaffningsvärden

7 726

7 726

Årets nyanskaffningar

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

7 726

7 726

0

0

7 726

7 726

841 328

755 607

9 075

76 197

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
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Kommun

Omklassificering

0

9 524

Avyttringar och utrangeringar

0

0

850 403

841 328

-355 263

-325 352

Årets avskrivningar enligt plan

-7 448

-20 685

Årets nedskrivning

-2 167

-9 226

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-364 878

-355 263

485 526

486 065

Ingående anskaffningsvärden

0

9 524

Årets nyanskaffningar

0

0

Omklassificering

0

-9 524

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

493 252

493 791

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning

Utgående bokfört värde

Not 10: Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden

2020-04-30

2019-12-31

135 960

133 625

249

2 335

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

136 209

135 960

-125 720

-122 092

-1 213

-3 628

Årets nedskrivning

0

0

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-126 933

-125 720

2 577

3 484

909

1 435

Årets nyanskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Finansiell leasing
Ingående balans
Årets nyanskaffning
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Kommun

Årets avskrivning

-977

-2 342

Utgående balans

2 508

2 577

11 784

12 817

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

2020-04-30

2019-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

Övriga andelar

4 617

3 829

Kommuninvest

3 591

3 591

Redovisat värde vid årets slut

11 308

10 520

Summa anläggningstillgångar

516 344

517 128

Not 12: Fordringar

2020-04-30

2019-12-31

Kundfordringar

5 687

5 714

Ersättning för mervärdesskatt

3 966

4 634

Interimsfordringar proceedo

8 633

7 855

96 559

95 617

2 081

1 053

0

0

377

1 066

117 303

115 939

Interimsposter
Fordringar hos staten
Slutavräkning
Övriga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank

2020-04-30

2019-12-31

Likvida medel

12

12

Handkassor

73

70

7 902

21 135

361

361

8 348

21 578

Bankkonto
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

2020-04-30

2019-12-31

Eget kapital
Ingående eget kapital

-250 745

-262 752

0

0

Periodens /årets resultat

-10 882

12 007

Utgående eget kapital

-261 627

-250 745

Byte av redovisningsprincip

Not 15: Avsättning för pensioner
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Kommun

Avsättningen
Ingående avsättning

19 757

18 972

-316

-1 107

73

398

327

483

-177

153

0

0

-814

858

18 850

19 757

99%

99%

Pensioner och liknande

7 462

7 503

Övriga pensioner och liknande

7 291

7 021

417

1 376

15 170

15 900

3 680

3 857

18 850

19 757

4

4

Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning

Aktualiseringsgrad

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Särskild avtalspension, visstidspension mm
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Not 16: Andra avsättningar

2020-04-30

2019-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Utgående avsättning

0

0

Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Under året ianspråktagna belopp

0

0

Utgående avsättning

0

0

Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Sluttäckning deponier

Återbetalning friskolor 2015-2018
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Kommun

Utgående avsättning

0

0

Summa andra avsättningar

Not 17: Långfristiga skulder
Ingående låneskuld

2020-04-30

2019-12-31

255 400

255 400

Nyupplåningar under året

0

0

Årets amortering

0

0

255 400

255 400

255 400

255 400

Långfristig skuld finansiell leasing

1 175

1 350

Skuld investeringsbidrag

6 739

6 924

0

0

Summa

263 314

263 674

Summa långfristiga skulder

263 314

263 674

Genomsnittlig ränta

0,57%

0,57%

Genomsnittlig räntebindningstid

1,04 år

0,77 år

1 år

65%

75%

2-3 år

25%

15%

3-5 år

10%

10%

Utgående låneskuld

Långfristiga skulder
Kommuninvest

Periodiserade anslutningsavgifter

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom:

Not 18: Kortfristiga skulder

2020-04-30

2019-12-31

Semesterlöneskuld

25 831

25 831

Interimsposter

18 592

28 561

Källskatt

7 519

7 420

Pensioner, individuell

6 163

14 924

16 645

20 819

8 601

8 620

0

0

Kortfristig skuld till staten

6 569

5 747

Övriga kortfristiga skulder

4 998

5 062

266

598

3 021

2 888

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgift
Skulder till Staten

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
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Summa

Not 19: Borgensåtaganden m m

Kommun
98 204

2020-04-30

120 470

2019-12-31

Borgholm Energi AB

485 400

485 400

Summa

485 400

485 400

179 193

176 870

43 472

42 909

222 665

219 779

219 779

223 208

93

122

4 531

5 558

0

0

1 032

1 399

-3 334

-9 839

564

-669

222 665

219 779

99%

99%

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna
eller avsättningarna och som inte heller har täckning
i
pensionsstiftelses förmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse

Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Pensionsutbetalningar
Förändring av löneskatten
Utgående ansvarsförbindelse

Aktualiseringsgrad

Not 20: Leasing

2020-04-30

2019-12-31

Finansiell leasing bilar
Totala leasingavgifter

3340

5582

Nuvärde minimileasingavgifter

2507

2576

Därav förfall inom 1 år

3021

2888

Därav förfall inom 1-5 år

1175

1350

Not 21: Kommuninvest
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Kommun

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290
kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.Vid en
uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor.
Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816 930 987 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 817 496 237 kronor.
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3.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland
annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och i kassaflödesanalys.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger
1,0 mkr.

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s april cirkulär 20:20 i
enlighet med rekommendation R2.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period
uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs
emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriell tillgång 0 år
IT utrustning 3 år
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Kommunbilar 5 år
Inventarier 10 år
Byggnader 33 år
Hamnar 50 år
Övriga maskiner och inventarier 20 år
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje
komponents värde uppgår till minst 47 300 kr tillämpas komponentavskrivning.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 47 300 kronor och en
nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det
är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften,
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om
avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 47 300
kronor.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje
år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 47 300 kronor.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst
tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för
finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar
lämnas för varje tillgång:



Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller
återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller
anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.
Under 2020 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då
Skogsbrynets förskola revs i februari skrevs denna del ned med 2,2 mkr.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
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Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är
beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av R10.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för
tillgångskategorin är väsentligt.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-06-17

2020/8 042

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Mattias Sundman
Controller

Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning maj 2020
Förslag till beslut
att

lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter maj 2020.





Resultatet för kommunen är +16,0 mkr. (Årsprognos +27,3 mkr)
Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +4,7 mkr. (Årsprognos +11,6 mkr)
Likvida medel +9,8 mkr.
Investeringar 17,0 mkr. (Årsprognos 53,5 mkr)

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen maj 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 1,8 mkr.
Det pågår en genomlysning av verksamheterna för att identifiera ytterligare åtgärder. Åtgärderna följs upp löpande. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i balans. Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Teknisk verksamhet har övergått från Borgholm Energi AB till kommunen och det
pågår en utredning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och bli mer kostnadseffektiv samt strävar enheterna mot en budget i balans.
Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kommer att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt
under 2021 och framåt.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

mattias.sundman@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Borgholms slott
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten.
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut.
Utbildningsnämnden
På grund av den ersättning som erhölls för sjuklönekostnader i april visar utbildningsförvaltningen på en prognostiserad budget i balans. Varje rektor arbetar aktivt
med sin organisation för att nå en budget i balans samt behålla god kvalitet.
Under året har bidragsramar varit högre än förväntat vilket skapat utrymme för de
merkostnader som finns. Arbete inför budget 2021 pågår parallellt med arbetet innevarande år.
Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.
Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial.
Försörjningsstödskostnader beräknas kunna minska med tio procent, vilket motsvarar 550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete.
För att minska antalet externa placeringar och därmed sänka kostnaderna för placeringar arbetar förvaltningen med att hitta nya familjehem samt öka andelen öppenvårdsinsatser vilket innebär att mer insatser sker inom kommunen på "hemmaplan".
Om antalet familjehem kan bli fler beräknas den planerade åtgärden ge en effekt på
2,2 mkr.

EKONOMIAVDELNINGEN
Lars-Gunnar Fagerberg
Ekonomi och fastighetschef

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

Mattias Sundman
Controller
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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 fån SKR som ligger till
grund för prognosen för skatter och bidrag på finansförvaltningen (10 845 personer). Den
29 april kom SKR med ett nytt cirkulär 20:20 vilket innebar att slutavräkningen för
skatteintäkterna försämrades avsevärt. De tidigare aviseringarna om generella statsbidrag
och de minskade skatteintäkterna är nu i samma nivå.
Justeringar som gjordes i bokslutet 2019 påverkar prognosen positivt 2020. Justeringar i
prognosen 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.
Årets prognostiserade resultat +27,3 mkr bygger på det budgeterade resultatet +15,7 mkr
och att nämnder och styrelser når budgetavvikelsen +11,6 mkr. Årets budgeterade resultat
är förändrat med 1,1 mkr då det har fattats ett beslut om ett extra lönepåslag i samband
med utbetalningen av lönen i juni.
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 fortsatt att öka mellan åren och prognosen för 2020 är 42 procent.
Nyckeltalet självfinansieringsgrad av investeringar beskriver hur stor andel av
nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör
vara att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent.
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 med 52 personer.
Prognos
2020

Utfall
2019

2018

2017

2016

10 845

10 890

10 859

10 860

21,58

21,58

21,58

21,58

21,58

Verksamhetens intäkter

100 838

129 127

164 636

191 925

213 827

Verksamhetens kostnader

777 089

780 614

793 172

807 849

773 958

27 344

-12 007

17 608

12 166

67 037

42%

38%

39%

38%

38%

9%

5%

6%

4%

1%

53 475

79 967

39 182

46 883

46 239

Självfinansieringsgrad
investeringar

106,8%

29,9%

134,3%

77,8%

204,1%

Långfristig låneskuld

255 400

255 400

255 400

259 334

259 334

1 024

979

1 028

1 025

987

Folkmängd 1 nov
Kommunal skattesats

Årets resultat
Soliditet
Soliditet inklusive totala
pensionsförpliktelsen
Investeringar (netto)

Antal anställda
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1.2 Händelser av väsentlig betydelse
För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för
låg och löpande a conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för
hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och lokalanpassningar som
utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister fortgår angående
ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget.
Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda
fordringsbokningar är utbetalda.
Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,2 mkr är med i utfallet för maj
och tynger således kommunens årsprognos. Rivningen är slutförd och saneringskostnader
för asbest med mera fördyrade rivningen av fastigheten.
Kommunen har i en rad beslut valt att stötta det lokala näringslivet, föreningar och
kommunens anställda på grund av de negativa effekter som Covid-19 medför.
Medarbetare inom socialförvaltningen och kommunstyrelsen som arbetar med
omsorgstagare och lokalvård ska tilldelas ett extra lönepåslag i samband med
utbetalningen av lönen i juni. Påslaget ska vara på 2 000 kronor baserat på heltid. Detta
innebär ett budgettillskott för kommunstyrelsen och socialnämnden på totalt 1,1 mkr.
I en rad satsningar från Sveriges riksdag, som är riktade till kommunerna, relaterade till
de allvarliga ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför. Har kommunen
mottagit och kommer motta generella statsbidrag. Dessa reduceras dock av de minskade
skatteintäkterna i form av slutavräkningar.
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
april och maj. Under april månad uppgick ersättningen för höga sjuklönekostnaderna
totalt till 1,9 mkr och maj beräknas uppgå till 1,1 mkr.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för perioden januari till maj uppgår till +16,0 mkr och den totala
budgetavvikelsen är +4,7 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen är de som visar en
negativ budgetavvikelse. Den totala budgetavvikelsen reduceras av det som återfinns på
finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.
Prognosen för kommunens resultat +27,3 mkr består av det budgeterade resultatet +15,7
och budgetavvikelsen +11,6 mkr. Kommunstyrelsen, Borgholms slott och socialnämnden
är de nämnder som har en negativ budgetavvikelse och detta reduceras av det som
återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.

Likviditet
Likviditeten den sista maj var 9,8 mkr (mars 3,1 mkr och april 8,4 mkr). Höga
investeringsnivåer med självfinansiering under 2019 har medfört att likviditeten är
ansträngd. Ersättningsnivån för Åkerboskolan är för närvarande okänd och avvaktar den
juridiska processen. Extra generella statsbidrag på ytterligare 17,9 mkr förväntas
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inkomma under juli månad. Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB medför ett positivt
tillskott till likviditeten på 6,9 mkr. Årets största utbetalning, förutom löner, gjordes i
mars när 4,5 procent av alla lönesummor betalas till "Individuella pensionsvalet", dvs
varje medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgick till 15 mkr. Överföring av
maskiner och inventarier till Gata/Park kommer att påverka likviditeten. Till och med maj
har kommunen investerat 17,1 mkr vilket har påverkat likviditeten med motsvarande
belopp.

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

Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.
Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende januari-maj 2020, baserat på inköp
som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 85 %
(2019 var den 81 %).
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Inom kategorin "material" är avtalstroheten 91 % (2019 var den 82 %). Inköpen avser alla
inköp av varor inom kommunen.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -2,2 mkr (mars +1,1 mkr och april -0,3 mkr).
Den negativa avvikelsen härleds främst fastighetsavdelningen där kostnaden för rivningen
av Skogsbrynet belastar avdelningen. Akuta insatser gällande läckande huvudledning vid
Viktoriaskolan samt säkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka medför ytterligare
underskott under ansvaret. Ytterligare negativ budgetavvikelse återfinns på plan- och
byggenheten då samtliga fakturor för perioden inte ställts ut ännu. Höga driftkostnader för
gata park och hamnverksamheterna påverkar också avvikelsen negativt. Avvikelsen
reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats till socialförvaltningen inte
nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket visas i prognosen för
helåret. Miljöenheten har vakanser som bidrar till den positiva avvikelsen samt något
högre intäkter för miljö- och hälsoskydd än förväntat för perioden.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +2,1 mkr (mars +0,8 mkr och april +1,1 mkr).
Avvikelsen härleds främst till intäkter i form av bidrag, bland annat från Migrationsverket
och högre bidragsramar för statsbidrag än budgeterat. Avvikelsen reduceras på grund av
högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat och personalkostnader utan
budgettäckning på enheter.
Socialnämndens budgetavvikelse är -4,0 mkr (mars -3,3 mkr och april -4,9 mkr).
Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även äldreomsorgen
visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hemtjänsttimmar är något
högre än budgeterat men även ökad bemanning inom särskilt boende till följd av resurs
arbetspass som inte kunnat bokas ut på andra enheter/arbetspass.
Miljö- och byggnadsnämnden har en budget i balans för perioden.
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Finansförvaltningens budgetavvikelse är +8,4 mkr (mars +5,9 mkr och april +6,0 mkr).
Överskottet på finansförvaltningen förklaras främst av generella statsbidrag och
utjämning +5,4 mkr. Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt
+3,0 mkr. Under mars månad mottog kommunen +1,8 mkr i extra generellt statsbidrag.
Det som belastar finansförvaltningens budget är nedskrivningen av Skogsbrynet -2,2 mkr.

Driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Budget jan-maj

Utfall jan-maj

Avvikelse

165 370

67 508

69 703

-2 195

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 185

943

1 037

-94

3

Borgholms Slott

0

1 804

1 366

439

6

Utbildningsnämnd

187 317

78 045

75 931

2 114

7

Socialnämnd

310 813

124 380

128 394

-4 014

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

245

228

17

9

Finansförvaltning

-682 036

-284 230

-292 641

8 412

-15 763

-11 304

-15 983

4 678

Summa

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -6,7 mkr (mars -4,6 mkr och april -4,9
mkr). Prognosen har försämrats jämfört med föregående månad vilket härleds till att
genomlysning av hamnverksamheten har gjorts. I genomlysningen framgår det att
verksamheten saknar budgettäckning för avskrivningskostnader vilket förväntas ge en
negativ avvikelse, vidare finns även personalkostnader som inte inryms fullt ut i
budgeten. Det finns även driftkostnader i verksamheten som inte täcks fullt ut av
budgeten idag. Återställning av stormskador i hamnarna finns inte budgeterat för året utan
påverkar också avvikelsen negativt. Även högre driftkostnader än budgeterat återfinns i
gata parkverksamheten och kostverksamheten.
Borgholms Slott helårsprognos uppgår till -2,6 mkr (mars -2,6 mkr och april -2,6 mkr).
Anledningen till den negativa prognosen är effekter av Covid-19 då planerande
arrangemang och aktiviteter inte kommer vara möjliga att genomföra. Det kommer dock
upp för beslut avseende överföring av föregående års överskott +3,0 mkr.
Utbildningsnämndens prognos för helåret är +0,5 mkr (mars +0,2 mkr och april -0,4
mkr). Statsbidrag och bidrag från Migrationsverket skapar en prognostiserad positiv
avvikelse på centrala stödfunktionen. Avvikelsen reduceras på grund av att kostnader för
lokalhyra, skolskjutskostnader som väntas vara högre än budgeterad nivå samt kostnad
för IT då den nya lärplattformen ska implementeras under hösten. De lägre
intäktsnivåerna som återfanns på lotsen under april har för maj höjts något, varpå
prognosen har förbättrats.
Socialnämndens helårsprognos uppgår till -2,4 mkr (mars -2,6 mkr och april -3,8 mkr).
Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer bli högre än
budgeterat men att kostnaden kommer 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.
I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som
norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet för individer som har
konstaterats med covid-19 har cirka 6-8 platser öppna i fyra månader.
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Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder förväntas ha en budget i balans
vid året slut.
Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +22,7 mkr (mars +29,9 mkr och
april +22,7 mkr) och detta består av följande:





Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +11,4 mkr.
Löneskatt och pensioner +7,3 mkr.
Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mkr.
Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr.

Prognosen inkluderar även de aviserade extra generella statsbidragen och en försämrad
slutavräkning.

Prognos driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Fg prognos

Budgetavvikelse

165 370

172 026

-4 869

-6 656

2 185

2 185

-1

0

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

3

Borgholms Slott

0

2 580

-2 580

-2 580

6

Utbildningsnämnd

187 317

186 862

-397

455

7

Socialnämnd

310 813

313 175

-3 781

-2 362

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

587

6

1

9

Finansförvaltning

-682 036

-704 759

22 719

22 723

-15 763

-27 344

11 097

11 580

Summa

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 1,8 mkr.
Det pågår en genomlysning av verksamheterna för att identifiera ytterligare åtgärder.
Åtgärderna följs upp löpande. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta
tjänster för att få en budget i balans. Översyn av samverkan mellan kommunen och
bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Teknisk verksamhet har övergått från Borgholm Energi AB till kommunen och det pågår
en utredning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och
bli mer kostnadseffektiv samt strävar enheterna mot en budget i balans.
Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kommer att
finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och
framåt.
Borgholms slott
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten.
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut.
Utbildningsnämnden
På grund av den ersättning som erhölls för sjuklönekostnader i april visar
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utbildningsförvaltningen på en prognostiserad budget i balans. Varje rektor arbetar aktivt
med sin organisation för att nå en budget i balans samt behålla god kvalitet.
Under året har bidragsramar varit högre än förväntat vilket skapat utrymme för de
merkostnader som finns. Arbete inför budget 2021 pågår parallellt med arbetet
innevarande år.
Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.
Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial.
Försörjningsstödskostnader beräknas kunna minska med tio procent, vilket motsvarar
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete.
För att minska antalet externa placeringar och därmed sänka kostnaderna för placeringar
arbetar förvaltningen med att hitta nya familjehem samt öka andelen öppenvårdsinsatser
vilket innebär att mer insatser sker inom kommunen på "hemmaplan". Om antalet
familjehem kan bli fler beräknas den planerade åtgärden ge en effekt på 2,2 mkr.

1.4 Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen. Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka
verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer
och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur
turistsäsongen påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis
hamnar kommer att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska
hanteras ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turistnäringen är i skrivande
stund osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens
skatteunderlag.
Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras
förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som
finns.
Utbildningsnämnden. Utmaningen med att anpassa förvaltningens verksamheter utifrån
det minskande barn- och elevantalet fortsätter och kommunens prognoser gällande både
ekonomi och elevantal visar att utbildningsförvaltningens verksamheter behöver anpassas
utifrån förväntad utveckling. Förvaltningen har arbetat med en utredning för grundskolans
organisation. Utredningen har överlämnats till utbildningsnämnden som har lämnat vidare
utredningen som ett underlag till budgetberedningen.
Projektet med att bygga en ny skola i Löttorp fortgår och kommer att vara en viktig
aktivitet under 2020. Projektgruppen arbetar vidare med arkitekt och representanter från
fastighetsavdelning och verksamhet. Förväntad utveckling är att ritningar på den nya
skolan färdigställs och att det under hösten går ut ett upphandlingsunderlag.
Socialnämnden. Det råder en stor osäkerhet gällande framtiden i och med Covid-19.
Planar kurvan för smittspridningen ut kommer pandemin fortsätta under en relativt lång
tid vilket kan påverka ekonomin och verksamheten negativt. Risker finns att
rehabiliteringsbehov bland kommuninvånarna skjuts fram, relaterat till antal insjuknade i
Covid-19 samt att stora delar av den äldre befolkningen har varit mer fysiskt inaktiva
under en längre period.
Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 stycken
om fem år. Borgholms kommun har en större andel befolkning som är över 80 än vad
andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat behov arbetas en äldreomsorgsplan
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med fokus på personcentrerad omsorg fram.
Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som pågår nu
är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat behov i större
utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. Planering för ett nytt äldreboende
på Ekbackaområdet pågår.
För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.

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. Genomförda
investeringar för perioden januari till maj uppgår till 17,1 mkr. Nivån på genomförda
investeringar är något lägre för perioden än planerat. Under våren har flertalet projekt
dock påbörjats och kommer att påverka likviditeten under andra halvåret.
Investeringsredovisning (tkr),
Färdigställda projekt

Varav: årets investeringar
Budget

Utfall

Prognos

Avvikelse

Prognos

Infrastruktur, skydd

0

220

-220

0

Offentlig toalett §89/19

0

220

-220

0

Fritid- och kultur

0

0

0

0

Pedagogisk verksamhet

0

0

0

0

Vård omsorg

0

0

0

0

Affärsverksamhet

0

436

-436

0

Hyreshus Rälla §131/17

0

29

-29

0

Yttre hamn Borgholm §80/19

0

407

-407

0

Övrig verksamhet

0

0

0

0

S:a färdigställda projekt

0

656

-656

0

Pågående projekt

Infrastruktur, skydd

Budget

Utfall

Avvikelse

Prognos

13 219

4 812

8 407

12 816

Busstation Borgholm wc

200

0

200

200

Toalettanläggning Södra parken

144

0

144

0

Parkering och station

356

0

356

356

Gatubelysning

857

224

633

857

Beläggningsarbeten

4 500

1 644

2 856

3 244

Lilla triangeln

1 500

24

1 476

1 500

Offentlig lekplats §95/17

1 159

731

428

1 159

Knäppinge-Ormöga

1 404

2 189

-785

2 400

Gata/park inventarier

3 100

0

3 100

3 100

Fritid- och kultur

6 983

4 500

2 483

7 708
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Investeringsredovisning (tkr),

Varav: årets investeringar

Utbyggnad tennishall (Bowls)

3 600

1 951

1 649

3 800

Bibliotek

220

9

212

220

Kallbadhuset

500

139

361

600

Biblioteket inventarier

80

1

79

80

Åkerbobadet

75

0

75

500

Skatepark Borgholm

2 508

2 400

108

2 508

Pedagogisk verksamhet

7 784

606

7 178

7 784

281

0

281

281

61

0

61

61

Runstens förskola

250

43

207

250

Björkviken

550

13

537

550

1 400

101

1 299

1 400

500

36

464

500

2 350

315

2 036

2 350

800

99

701

800

50

0

50

50

1 222

0

1 222

1 222

Slottsskolan inventarier

160

0

160

160

Köping skola inventarier

80

0

80

80

Runstens förskola inventarier

80

0

80

80

Vård omsorg

2 470

375

2 095

2 435

Ekbacka

1 540

139

1 401

1 540

180

185

-5

185

75

0

75

75

125

0

125

125

Klockaregården

50

0

50

50

Möbler OFN

95

0

95

95

116

0

116

116

70

0

70

70

Madrasser SÄBO

100

0

100

100

Cyklar hemtjänst

69

40

29

29

Möbler Ekbacka

50

11

39

50

Affärsverksamhet

19 577

5 195

14 382

20 777

Byxelkroks hamn §284/17

12 127

1 617

10 510

13 427

6 600

3 548

3 052

6 600

Kommunala lägenheter

500

30

471

400

Kungsgården

200

0

200

200

RIA Underhållsplan

150

0

150

150

Övrig verksamhet

3 455

909

2 546

1 955

Skogsbrynet §249/19
Målning Björkviken §179/17

Gärdslösa skola
Köping skola
Rälla skola
Viktoriaskolan
Slottsskolan
Rödhaken förskola

Åkerbohemmet
Höken
Strömgården

Larm Gruppbostäder
IBIC OFN

Ekbacka Hus 1 plan 3 (extern
hyresgäst)
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Investeringsredovisning (tkr),
Kommunstyrelsen inventarier

Varav: årets investeringar

Prognos

300

0

300

300

3 000

0

3 000

1 500

155

0

155

155

0

909

-909

0

S:a pågående projekt

53 488

16 397

37 091

53 475

S:a investeringsprojekt

53 488

17 053

36 435

53 475

Återbruk Ölandslego
Laddning Höken
Finansiell leasing
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1 Sammansställning
2 Förutsättningar
2.1 Regeringens bedömning av ekonomins utveckling
Virusutbrottet har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i
Sverige som i omvärlden. Osäkerheten i prognosen är mycket stor. Världsekonomin
liksom den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en kraftigt negativ
BNP-tillväxt 2020. De omfattande varsel och konkurser som hittills rapporterats bekräftar
bilden av att arbetsmarknaden kommer att försämras markant med fallande sysselsättning
och stigande arbetslöshet. Återhämtningen förväntas pågå under flera år med ett
resursutnyttjande som är långt under det normala de närmaste åren.
De omfattande finanspolitiska åtgärderna och fallande skatteintäkter förväntas leda till
stora underskott i de offentliga finanserna. Den offentliga sektorns finansiella sparande
beräknas i år försämras till -3,8 procent av BNP. Sveriges historiskt låga skuldkvot ger
dock ett bättre utgångsläge än många andra länder, och svensk ekonomi står väl rustad för
att hantera en eventuell lågkonjunktur som kan följa av virusutbrottet. I takt med att
ekonomin gradvis återhämtar sig, när krisen lagt sig, väntas också de offentliga
finanserna bli starkare.
Nyckeltal publicerade av Finansdepartementet 2020-04-15.
Nyckeltal

2019

2020

2021

2022

2023

BNP, kalenderkorrigerad

1,3

-4,2

3,3

3,4

3,3

Hushållens konsumtion

1,2

0,1

2,8

3,6

3,6

Offentlig konsumtion

0,4

0,6

-0,5

-0,3

-1,1

-0,3

-2,4

1,5

1,1

2,1

Produktivitet, näringslivet, kalenderkorrigerad

1,9

-2,1

1,9

2,7

1,2

Sysselsättning, 15–74 år

0,7

-1,6

0,6

1,2

2,2

Arbetslöshet, % av arbetskraften 15–74 år

6,8

9,0

9,0

8,4

7,0

Offentliga sektorns finansiella sparande, % av
BNP

0,4

-3,8

-1,4

0,1

1,5

Arbetade timmar, kalenderkorrigerad

BNP-tillväxten i Sverige beräknas för 2020 och 2021 landa på –4,2 respektive 3,3
procent. Helårssiffran för 2020 inbegriper såväl en markant nedgång under andra
kvartalet som en tydlig återhämtning under andra halvåret. Återhämtningen mot slutet av
2020 antas fortgå 2021.

2.2 Generella statsbidrag
Den 2 april föreslogs att kommuner och regioner får ett tillskott på totalt 20 miljarder
kronor i generella statsbidrag i år, jämfört med de 5 miljarder kronor som regeringen har
aviserat tidigare. Det nya tillskottet på ytterligare 15 miljarder kronor för 2020 görs för att
stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård,
skola och omsorg samt kollektivtrafik. Den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder till
kommuner och regioner.
Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta
anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även
kommande år.
Hur medlen preliminärt ska fördelas presenterades den 2 april. Den innehåller även en
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fördelning av kömiljarden som tillfaller regionerna. Fördelningen baseras på
befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) per den 1 november 2019.
Medlen betalas ut i kronor per invånare. Fördelningen fastställs formellt av regeringen
efter att riksdagen behandlat vårändringsbudgeten för 2020.
Borgholms kommuns del baseras på 10 845 invånare och medför totalt 19,2 mkr varav
11,0 mkr avser beslutet 2 april och 3,2 mkr avser aviseringen den 18 maj.
Tillskotten som avser år 2020 kommer att betalas ut i särskild ordning (troligen i junijuli), tillskottet till kommunerna på 1,74 miljarder som beslutades i februari är redan
utbetalt. Den del av tillskotten som är permanenta anslagsökningar, 8,75 miljarder för
kommunerna från och med 2021 ingår från detta år i anslaget för kommunalekonomisk
utjämning och kommer därmed att ingå i SKR:s kommunvisa beräkningar som
presenteras i samband med skatteunderlagsprognosen den 29 april.
Regeringen har i tidigare ändringsbudget beslutat om ett tillskott 2020 om totalt 1 miljard
för att stödja kulturverksamheter i hela landet och att Riksidrottsförbundet tillförs medel
att fördela till Sveriges idrottsföreningar. Medlen, som fördelas med 500 miljoner till
kultur och 500 miljoner till idrott, syftar till att mildra konsekvenser för inkomstbortfall
till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Det är i nuläget oklart om dessa
medel också kommer att tillfalla kultur- och fritidsverksamheter i kommuner och
regioner. (SKR 20:18)

2.3 SKRs bedömning av ekonomins utveckling
I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning
till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019,
drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. Den minskning
som antas ske för svensk BNP under andra kvartalet är större (–6 procent) än den
skarpaste kvartalsnedgång som uppmättes vid finanskrisen (–4,2 procent; kvartal fyra
2008).
I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, Sveriges kommuner och regioner
(SKR) väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den sedvanliga
prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att
smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av
mot slutet av sommaren. Beräkningen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs,
utan att de som nu finns ligger kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas
mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som
vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas
långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs.
Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en
minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas
skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3
procent och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den
beräknas ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen gör att hela
summan av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har inträffat
sedan 1990-talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, med
0,9 procent (1,3 procent exklusive regelförändringar), vilket kan jämföras med 2009,
under finanskrisen, då skatteunderlaget ökade med 1,2 procent.
Den viktigaste orsaken till den svaga utvecklingen 2020 är att antalet arbetade timmar
minskar, men även att löneökningarna förväntas bli lägre än förra året bidrar. Ökningen
av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en
växande befolkning med ökade välfärdsbehov. Skatteunderlagets långsamma ökning
innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. Regeringens förslag om att
enskilda näringsidkare och handelsbolag i deklarationen för år 2019 ska få sätta av 100
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procent av vinsten till periodiseringsfonder. Detta beräknas minska skatteunderlaget 2019
med en dryg procentenhet. Tanken är att dessa företag ska kunna få en
likviditetsförstärkning i år, genom återbetalning av skatt.
De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget
matcha de lägre skatteintäkterna, men ser däremot inte ut att täcka de merkostnader som
uppstår. Det står därmed inte klart om kommunerna kan upprätthålla verksamhet och
investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin.

3 Beslut
Nedan redovisas beslut som har en koppling till Covid-19 för att stötta näringsliv,
föreningar och anställd personal.
Åtgärder

Prognos (tkr)

Lunch till hemtjänsttagare

150

Presentkort

400

Bidrag till föreningar som bedriver barn- och
ungdomsverksamhet

100

Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet
till stöd för äldre och riskgrupper

15

Utebliven intäkt för avgifter för uteserveringar
Konstinköp

75

Bidrag till RIA och Röda korset

50

Bidrag till Himmelsberga

50

Bidrag till föreningar med samlingslokaler

80

Utebliven hyra för idrottsplaner och -hallar

80

Lunch till medarbetare inom utsatta
verksamheter

150

Bidrag Förenade Företag Öland/ Ölands
Stenrike

20

Bidrag till kvinnojouren

15

Bidrag fotbollsplan Mejeriviken

25

Sommaraktiviteter Kulturskolan

20

Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare

1 500

3.1 Lunch till hemtjänsttagare
Den 8 april togs ett delegationsbeslut att bjuda kommunens hemtjänsttagare på fem
luncher. Kostnader för luncherna redovisas på 1108-2303-1018.
Borgholms kommun har vidtagit flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet som nu
drabbas hårt av corona-pandemin. Det är beslutat att kommunen kommer bjuda
hemtjänsttagare som har insats med matlagning (lunch) på fem luncher från restauranger i
hela kommunen. Borgholms kommun har omkring 200 hemtjänsttagare i kommunen som
har insats med matlagning (lunch) och de här fem luncherna ska användas inom tio dagar.
Erbjudandet har senare utökats till samtliga hemtjänsttagare vilket medför att det är
ca totalt 250 hemtjänsttagare.
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3.2 Presentkort
Det har beslutats att alla tillsvidareanställda i Borgholms kommun, vikarier med vikariat
på över tre månader samt timanställda med minst 40 % tjänstgöring per månad, får en
påskpresent på 200 kronor för att handla lokalt. Det har även tagits beslut om att pengarna
ska ges i form av ett presentkort som kan lösas in hos någon av våra lokala företagare.
Detta för att säkerställa att pengarna når det lokala näringslivet.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 att dela ut ytterligare presentkort på 200 kr.
Presentkortet börjar gälla 4 maj och gäller i tre veckor. Kostnad för presentkort anvisas ur
budget för näringslivsutveckling 1108-2303-1018.
Konsekvensbeskrivning
Medel anvisas från 1108-2303 ”Näringslivsutveckling” vilket medför att utrymmet inom
näringslivsutveckling minskar med motsvarande summa.

3.3 Bidrag idrottsföreningar
Den 27 mars togs ett delegationsbeslut att anvisa 100 tkr för bidrag till föreningar som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet och 15 tkr till föreningar som bedriver
verksamhet äldre och riskgrupper (Medel anvisas från 1010-1300). Kostnader för extra
bidrag redovisas på 1108-3000-1018.
Bakgrund
I Borgholms kommun finns ett stort antal föreningar som behöver stöd för att uppfylla
funktioner som kommunen anser vara viktiga, särskilt i rådande läge. Föreningar vars
verksamhet är riktad mot barn, ungdomar, äldre och övriga riskgrupper för Covid-19
anses särskilt viktiga.
Konsekvensbeskrivning
Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att budget för projekt
och bidrar minskar med 115 tkr.

3.4 Utebliven intäkt för avgifter för uteserveringar
Taxa allmän platsmark
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 §82 att inte ta ut avgifter för
uteserveringar fram till 30 juni för att underlätta för det lokala näringslivet vars
förutsättningar har förändrats i och med Covid-19.
Konsekvensbeskrivning
Då kommunen inte fakturerar för allmän platsmark innan 30 juni påverkar det
kommunens likviditet och månadsuppföljning med motsvarande då en del av dessa
intäkter i budgetarbetet förväntades komma in under våren.

3.5 Konstinköp
Den 27 mars togs ett delegationsbeslut att anvisa 75 tkr för inköp av konst (Medel anvisas
från 1010-3150). Kostnader för inköp av konst redovisas på 1108-3154-1018.
Bakgrund
Borgholms kommun har ett stort antal företag som bedriver konstnärlig verksamhet. Till
följd av det nya coronaviruset, Covid-19, drabbas nu många av dessa hårt av inställda
vernissager, utställningar och färre galleribesökare. För att hjälpa kommunens konstnärers
verksamheter behöver kommunen vidta åtgärder utöver det vanliga.
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Effekter av covid-19
Borgholms Kommun

7

81

I dagsläget har kommunen 68,2 tkr budgeterat för konstinköp, varav 18,2 tkr är
öronmärkta för återköp av konst som förlorades i branden i Åkerboskolan sommaren
2019. Med ytterligare medel för konstinköp med 75 tkr blir det sammanlagt 125 tkr exkl
inköp öronmärkta till Åkerboskolan.
Konsekvensbeskrivning
Medel anvisas från 1010-3150 ”Allmän kulturverksamt” som avser utsmyckning av
grönområden vilket medför att budget för utsmyckning av grönområden minskar från
100 tkr till 25 tkr.

3.6 Bidrag RIA och Röda korset
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-05:
att
bevilja föreningsbidrag om 30 tkr till Hela Människan Ria Borgholm för arbete att
stötta svaga och utsatta. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300
Projekt och bidrag, aktivitet 1018.
att
bevilja föreningsbidrag om totalt 10 tkr till Röda korsets lokalföreningar i
kommunen för arbete att stötta svaga och utsatta. Bidraget tas från verksamhet
kommunstyrelsen 1010-45300-1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-27
att bevilja föreningsbidrag om totalt 10 tkr till Röda korset Högby-Källa i kommunen för
Kupan Lottorps verksamhet. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen
1010 45300 1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.
Konsekvensbeskrivning
Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för
projekt och bidrar minskar med 40 tkr.
Då kommunstyrelserna budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och med
beslutet 2020-05-27 kommer det överskridande beloppet anvisas ur budgeterat belopp för
uppväxlingsprojekt 2020.

3.7 Himmelsberga
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-05:
att
bevilja ekonomiskt bidrag om 50 tkr till Himmelsberga Ölands Museum. Bidraget
tas från verksamhet 1010-45300-1300, aktivitet 1018.
att
bidraget beviljas villkorat att Himmelsberga Ölands Museum har fri entré för alla
som är folkbokförda i Borgholms kommun under juni 2020.
Konsekvensbeskrivning
Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för
projekt och bidrar minskar med 50 tkr.

3.8 Hyra för idrottsplaner och - hallar och bidrag till föreningar
som hyr ut lokaler
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08:
att

inte ta ut någon hyra för idrottsplaner och -hallar fram till 30 juni 2020.

att
avsätta 80 tkr från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt och
bidrag, aktivitet 1018, till föreningar med samlingslokaler och som ska fördelas mellan
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föreningar som kommunen tidigare beviljat bidrag till.
Bakgrund
Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från
lokaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.
För att stödja föreningar vars verksamhet riktar sig mot barn och ungdomars idrottande
har ett förslag lagts om att inte ta ut någon hyra för användning av kommunens
idrottsplatser och -hallar.
Konsekvensbeskrivning
Medel anvisas från ansvar 1010, verksamhet 1300 och aktivitet 1018, vilket medför att
utrymmet för projekt och bidrar minskar med 80 tkr.
Hyresintäkter minskar med ca 160 tkr och lokalhyresbidrag minskar med ca 80 tkr,
nettoeffekten blir då minskade intäkter med 80 tkr. Avser intäkter för hyra för
ungdomsverksamhet från 1 januari till 30 juni.

3.9 Lunch till medarbetare inom utsatta verksamheter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-12:
att
anvisa upp till 150 tkr från verksamhet 1010-1300 (projekt och bidrag) till 10105000 (fördela socialförvaltningen) för att erbjuda kommunanställda som arbetar med och
nära omsorgstagare på tre luncher. Luncherna ska erbjudas 2020-05-18 till 2020-05-20.
Luncherna ska tillagas av lokala restauranger.
att
kommunchefen i samråd med socialchefen verkställer beslutet och gör nödvändiga
avgränsningar för vilka som omfattas av beslutet. Utgifterna ska konteras med
aktivitetskod 1018.
Konsekvensbeskrivning
Medel anvisas från 1010-1300 ”Projekt och bidrag” vilket medför att utrymmet för
projekt och bidrar minskar med max 150 tkr.

3.10Bidrag Förenade Företag Öland/ Ölands Stenrike
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-02
att bevilja ekonomiskt bidrag om 20 tkr till företagarföreningen "Ölands stenrike” för
marknadsföring. Bidraget tas från verksamhet 1010 45300 1300, aktivitet 1018 att nyttjas
för marknadsföring av medlemsföretagens verksamheter.
Konsekvensbeskrivning
Då kommunstyrelsens budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och med
beslutet kommer det överskridande beloppet anvisas ur budgeterat belopp för
uppväxlingsprojekt 2020.

3.11Bidrag till Kvinnojouren i Kalmar
Socialnämndens arbetsutskott tog beslut 2020-04-15:
att

ge Kvinnojouren i Kalmar ett extra bidrag på 25 tkr för år 2020.

3.12Bidrag fotbollsplan Mejeriviken
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 maj:
att godkänna nyttjanderättsavtalet.
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att bevilja medfinansieraring om 25 tkr under förutsättning att övrig finansiering beviljas
av andra parter. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt
och bidrag, aktivitet 1018.
Bakgrund
I en skrivelse inkommen till kommunen 2020-05-19 har Idrottsföreningen Kamraterna
Borgholm (IFK Borgholm) meddelat behovet av en gräsplan för fotboll. I samtal med
kommunstyrelsens ordförande har IFK Borgholm meddelat att planen ska finansierat med
bidrag från RF SISU Småland och en till privat aktör. Den finansieringen är beroende av
att kommunen är medfinansiär till projektet.
Till ärende finns ett förslag till nyttjanderättsavtal för gräsplan i Mejeriviken.
Nyttjanderättsavtalet syftar till att understödja en utveckling av möjligheter till
spontanidrott och ungdomsidrott i Borgholm.
Kommunen upplåter till Idrottsföreningen Kamraterna Borgholm (IFK Borgholm) rätt att
för fritidsverksamhet nyttja den på bifogade kartan utmarkerade ytan, Borgholm 11:1.
IFK Borgholm ska på området uppföra anläggning för fotboll. Anläggningarna ska skötas
av idrottsföreningen Kamraterna Borgholm, särskild överenskommelse ska avtalas och
regleras genom ett skötselavtal.
Konsekvensanalys
Då kommunstyrelserna budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och med
beslutet kommer det överskridande beloppet anvisas ur budgeterat belopp för
uppväxlingsprojekt 2020.

3.13Lönetillägg till personal inom vård, omsorg och lokalvård
Krisledningsnämnden beslutade 2020-06-02 att personal inom vård, omsorg och
lokalvård ska få lönetillägg under juni månad. En 100% får tillägg med 2 000 kr.
Lönetillägget finansieras inom kommunens resultat och respektive enhet får
budgetkompensation för verklig kostnad.

3.14Sommaraktiviteter Kulturskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-02
att godkänna kulturskolans förslag om gratis sommaraktiviteter för barn mellan 6-15 år i
kommunen.
att sommaraktiviteterna finansieras med 20 tkr från verksamhet kommunstyrelsen
verksamheten 1010-1010, aktivitet 1018.

3.15Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare
Krisledningsnämnden beslutade 2020-06-03
att medarbetare inom socialförvaltningens som arbetar med omsorgstagare ska tilldelas
ett extra lönepåslag i samband med utbetalningen av lönen i juni. Påslaget ska vara på
2 000 kronor baserat på heltid. Utgiften ska redovisas som aktivitet 1018.
att verkställande av beslut ska redovisas till krisledningsnämnden. Om
krisledningsnämnden avaktiverats ska redovisningen lämnas till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Bakgrund
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För att visa uppskattning och tacksamhet för det jobb som medarbetare inom omsorgen
har utfört har ärendet lyfts på dagens sammanträde. Förslaget till beslut är att i samband
med löneutbetalningen i juni betala ut lönepåslag till anställda inom socialförvaltningen
som arbetar med omsorgstagare. Summan som betalas ut till de som kvalificerar sig ska
baseras på 2 000 kronor för en heltidstjänst.

4 Sökbara ersättningar
Anvisning
Vilka ersättningar går att söka? Vart kan vi söka ifrån? Vad har vi haft för kostnader?

4.1 Nedsättning arbetsgivaravgift
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av
socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni
2020.
Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av
coronaviruset.
I och med de nya reglerna kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på
ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020.
Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om
25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad med
upp till 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett
plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar. Begäran om nedsättning
görs genom att arbetsgivaren kryssar i fält 062 på arbetsgivardeklarationen ”Reducerad
avgift för först anställd”.

4.2 Sjuklönekostnader
Det första beslutet var att arbetsgivare ska få ersättning från staten för sjuklönekostnader
för april och maj. Det statliga stödet för att täcka arbetsgivares sjuklönekostnader på
grund av coronaviruset förlängs med ytterligare två månader. Det innebär att alla
arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden i april, maj, juni och juli.
Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt.
Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.
Under augusti och september ska staten ersätta arbetsgivare som får högre
sjuklönekostnader till följd av coronapandemin, men det blir en annan modell för det.
Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.
Hanteringen blir att arbetsgivaren ska göra sedvanlig inrapportering av sjuklönekostnader
i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Beslutet om ersättning avser
sjuklönekostnader på arbetsgivardeklarationen för april och maj 2020. Ersättningen till
arbetsgivaren sker sedan genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.
För april månad har kommunens förvaltningar haft en total sjuklönekostnad om 2,3 mkr.
Den statliga ersättningen för månaden uppgår till 1,9 mkr. I tabellen nedan visas kostnad
per förvaltning för maj månad jämfört med samma period 2019.
Förvaltning

Sjuk maj 2019
(kr)

Sjuk maj 2020
(kr)

Extrakostnad
(kr)

Kommunledningsförvaltningen

31 700

76 000

44 300
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Förvaltning

Sjuk maj 2019
(kr)

Sjuk maj 2020
(kr)

Extrakostnad
(kr)

LOVA- och LONA projekt

369

3 000

2 631

Utbildningsförvaltningen

200 300

356 000

155 700

Socialförvaltningen

337 400

692 300

354 900

Total

569 769

1 127 300

557 531

Inkl. PO

804 222

1 591 170

786 948

4.3 Verksamhetsanpassningar
Enligt förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att
ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd
av covid-19 omfattas även kostnader för verksamheternas anpassningar som rör lokaler.
Verksamheter behöver flyttas om i befintliga hälso- och sjukvårdslokaler, befintliga
lokaler behöver anpassas för vårdens ändrade behov samt tillfälliga vårdlokaler behöver
införskaffas och anpassas till följd av covid-19.
SKR: 20:18
På Ekbacka plan 3 har ett evakueringsboende färdigställts. Evakueringsboendet är till för
individer med konstaterad smitta av covid-19. Totalt 11 platser kommer finnas och
personal har rekryterats för att kunna driva boendet.
Individer som kan komma att bli aktuella för att vårdas på boendet är:




de som kräver eftervård, efter sjukhusvistelse.
de från ordinärt boende som inte kan vårdas i hemmet.
de som av någon anledning inte kan hållas isolerad

I prognosen antas sex platser hållas öppna i fyra månader vilket ger en prognostiserad
kostnad på 2,3 mkr. Boendet öppnade sista veckan i maj.

4.4 Sjukvårdsmaterial
Anvisning
Aktivitet 1019, konto 64500-64800.
Nedan redovisas utfall under perioden. Nya riktlinjer för skyddsutrustning gällande
samtliga medarbetare har kommit men då vi inte vet effekterna än är de i dagsläget inte
med i prognosen. Prognosen baseras på att nivån av sjukvårdsmaterial fortsätter i samma
takt fram till augusti.
Utfall

Prognos

Kommunstyrelsen

467

934

Socialförvaltningen

131

581

0

0

598

1 515

Utbildningsförvaltningen
Totalt

De fyra största kommunerna har gått ihop med en borgen för en kredit om en halv miljard
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kronor som ställs ut av Kommuninvest till SKL Kommentus. Krediten ska användas för
inköp av skyddsutrustning till alla svenska kommuner och utrustningen kommer att
fördelas utifrån de behov som sammanställs av Länsstyrelserna i deras
samordningsuppdrag.

4.5 Hemsändningsbidrag
Med anledning av covid-19 utökar Region Kalmar län möjligheten för länets kommuner
att söka stöd för hemsändningar. Det gäller i första hand personer som är 70 år eller äldre,
men även andra som tillhör riskgrupperna enligt Folkhälsomyndighetens bedömning, som
nu inkluderas i gruppen som inte bedöms kunna ta sig till butik på egen hand.
Det utökade hemsändningsbidraget gäller i ett första steg t.o.m. den 1 maj 2020.
Kommunerna söker ersättning från Region Kalmar län för de extra hemsändningarna
separerat från sina ordinarie hemsändningar. Detta innebär i praktiken att en separat
ansökan görs för de extra hemsändningarna efter den 1 maj och senast den 31 augusti
2020. Det betyder också och stödet från Region Kalmar län betalas ut 2020 och inte året
efter som annars är brukligt vid ansökan om hemsändningsbidrag. Senast den 15 maj
önskar Region Kalmar län en återrapportering av omfattningen av det extra
hemsändningsbidraget under perioden för ett eventuellt beslut om förlängning.
Vid ansökan om utbetalning gäller samma rutiner som vid det gängse
hemsändningsbidraget: Kommunen ska redogöra för vilka rutiner den har i samband med
utbetalningen av hemsändningsbidrag till handlarna eller aktörerna. Av rutinerna skall
framgå ansvarig handläggare, hur ofta handlaren lämnar sin redovisning och på vilket sätt
som kommunen säkerställer att hemsändningar görs till berättigade personer. De utökade
hemsändningarna ska också särskiljas från de hemsändningar som kommunen i vanliga
fall utför och som kommer att redovisas på vanligt sätt i början på nästa år.
maj 2019 (tkr)
Kommunstyrelsen

maj 2020 (tkr)
20

Extrakostnad (tkr)
32

12

5 Ekonomiska effekter
Anvisning
Effekter som är kopplat till Covid-19. Ökade/minskade intäkter? Ökade/minskade
kostnader?

(mkr)
Årets resultat (beslut i KF i juni)

22,7

Ramjustering

-5,9

Resultat inkl. ramjustering

16,8

Generella statsbidrag
Aviserat 20 januari

3,7

Riksdagens beslut februari

1,8

Aviserat 2 april
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(mkr)
Aviserat 18 maj, extra tillskott

3,2

Slutavräkning
Förändring av slutavräkning 2019-2020,
prognosindikation SKR (cirkulär 20.20)

-19,2

Covid-19
Minskade intäkter (årsprognos)

-2,8

Ökade kostnader (årsprognos)

-8,4

Ersättningar

1,9

Prognosen för ersättningar kommer att uppdateras kontinuerligt efter att vi har fått
riktlinjer för vilka kostnader som är återsökningsbara alternativt beslut på återsökning. I
dagsläget kompenserar de ökade generella statsbidragen förändringen av slutavräkningen.
I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas – direkt eller indirekt – av aviserade och
beslutade åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden.
Eftersom regionernas och kommunernas bokslut för 2019 är klara beräknas detta istället
minska skatteinkomsterna i boksluten för i år med cirka 9 miljarder kronor. Beloppet ska
återföras till beskattning de påföljande 6 åren. I proposition 2019/20:151 skrev regeringen
”Förslaget får (dock) effekter för kommunernas årliga resultat. Regeringen avser att
justera för dessa effekter”.
Det har under de senaste månaderna aviserats om ökning av generella statsbidrag för att
kompensera minskningen av skatteunderlaget.
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det
bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet.
Slutavräkning 2019
Prognos i december 2019 visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,3 procent för
2019. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2019 till –
430 kronor per invånare. Prognosen i senaste cirkuläret beräknas slutavräkningen för
2019 till –917 kronor per invånare vilket är en försämring med –436 kronor jämfört med
SKRs prognos i februari. För Borgholms kommun medför det en försämring med
4,8 mkr.
Slutavräkning 2020
SKR:s prognos innebär en betydligt lägre uppräkning vilket gör att prognosen för
slutavräkningen 2020 blir negativ och uppgår till –1 328 kronor per invånare den 1
november 2019. Jämfört med SKRs prognos i februari är det en försämring med –1 146
kronor per invånare, vilket medför en försämring med 13,1 mkr.

5.1 Redovisade kostnader
Nedan redovisas periodens uteblivna intäkter och ökade kostnader kopplade till Covid-19.
Uteblivna intäkter

Ökade kostnader

Kommunstyrelsen

1 060

Borgholms slott
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Uteblivna intäkter

Ökade kostnader

Socialförvaltningen

1 633

Utbildningsförvaltningen

684

Totalt

3 376

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har redovisade kostnader för sjuklönekostnader, bidrag, presentkort,
luncher till medarbetare och till hemtjänsttagare, annonser, hemsändningsbidrag och
förbrukningsmaterial.
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen har redovisade kostnader för sjuklönekostnader, sjukvårds- och
förbrukningsmaterial samt bidrag.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden har i dagsläget inga betydande kostnader kopplade till Covid-19
förutom sjuklönekostnader. Kostnader för förbrukningsmaterial kopplade till pandemin
som handsprit, ytdesinfektion m.m. redovisas i dagsläget på kommunstyrelsen.

5.2 Prognos
Nedan redovisas årsprognosen för uteblivna intäkter och ökade kostnader kopplade till
Covid-19. Återsökning kommer att ske på samtliga kostnader som är återsökningsbara
vilket medför att nettokostnaden för Borgholms kommun kan bli lägre än i tabellen
nedan. Jämfört med föregående månad har kostnaden för sjuklönekostnader minskat
vilket har reducerat prognosen.
Uteblivna intäkter
Kommunstyrelsen
Borgholms slott
Socialförvaltningen

Ökade kostnader
80

2 418

2 530
140

4 335

Utbildningsförvaltningen
Totalt

706
2 750

7 459

Kommunstyrelsen
Prognosen baserades på beslut avseende bidrag m.m. för att stötta föreningar, näringslivet
och personal. Prognosen för sjuklönekostnader baseras på att samma nivå som ett
genomsnitt mellan april och maj månad fortsätter under juni och juli samt att inköp av
sjukvårdsmaterial fortsätter i samma nivå till och med augusti. Kostnader för
iordningsställande av evakueringsboende ingår i prognosen.
Borgholms slott
I prognosen för Borgholms slott förväntas inga intäkter avseende konserter inkomma
under året. Detsamma gäller försäljning av biljetter till tåget och försäljning i kiosken. De
barngrupper som var planerade till sommaren ställs in vilket också bidrar till prognosen.
Socialförvaltningen
Prognosen baseras på beslut avseende bidrag till Kvinnojouren i Kalmar och prognosen
för sjuklönekostnader baseras på att samma nivå som ett genomsnitt mellan april och maj
månad fortsätter under juni och juli samt att inköp av sjukvårdsmaterial fortsätter i samma
nivå till och med augusti. Nya riktlinjer för skyddsutrustning gällande samtliga
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medarbetare har kommit då vi inte vet effekterna är de i dagsläget inte med i prognosen. I
prognosen ingår kostnader för evakueringsboende med antagande att sex platser hålls
öppna i fyra månader. Även uteblivna intäkter avseende träffpunktsverksamhet ingår i
prognosen då träffpunkterna inte har öppet under pågående pandemi.
Utbildningsförvaltningen
Prognosen för sjuklönekostnader baseras på att samma nivå som ett genomsnitt mellan
april och maj månad fortsätter under juni och juli.

5.3 Likviditetsprognos
6 Konsekvensbeskrivning
Sammantaget är det svårt att i nuläget helt överblicka hur stora kostnaderna för hälso- och
sjukvården slutligen kommer att bli i år. Det är inte bara kostnadsökningarna under den
akuta krisen som regionerna har att hantera, merkostnaderna de kommande åren är än mer
svåröverblickbara. Staten har lovat att ersätta skäliga merkostnader för hälso- och
sjukvård och i Ekonomirapporten räknar vi med att så kommer att ske. Staten tar även
kostnaderna för de första 14 dagarnas sjukfrånvaro under fyra månader. Utöver detta
finns inga löften om att täcka andra specifika merkostnader för verksamheter i kommuner
och regioner till följd av coronaviruset.
Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska
konsekvenser för kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i
verksamheterna påverkas. Det är dessutom fortfarande oklart om staten kommer att täcka
kommunernas merkostnader eller minskade verksamhetsintäkter, utöver det som utlovats
för vård och omsorg. Samtidigt har staten beslutat att stå för ersättningen under de första
14 sjukdagarna under fyra månader, något som är en stor besparing som handlar om
miljardbelopp för kommunerna. Den verksamhet som allra tydligast berörs av
coronaviruset är självfallet äldreomsorgen och i viss mån funktionshinderomsorgen. En
hög sjukfrånvaro har ökat behoven av personal och stora ansträngningar har krävts för att
klara bemanningen. Dessutom har kommunerna merkostnader för omställning av lokaler,
ett utökat antal korttidsplatser och skyddsutrustning. På några områden är de negativa
ekonomiska konsekvenserna uppenbara och ganska direkta. Det ekonomiska biståndet
kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger snabbt och många kommer inte att
vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer att
det utbetalda biståndet kommer att öka med mellan 15 och 20 procent i år, och med
ytterligare mellan 5 och 10 procent nästa år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30
procent, eller cirka 3 miljarder kronor, högre 2021 jämfört med 2018. Förbudet mot att
hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare slår
också direkt mot den kommunala ekonomin. Konserter, teaterföreställningar och olika
idrottsevenemang ställs in och biljettintäkter uteblir. I vissa kommuner har intäkterna för
dessa verksamheter mer än halverats på senare tid, vilket på riksnivå motsvarar ett
intäktsbortfall på cirka 200 miljoner kronor per månad.
SKR räknar med att kommunernas överskott för 2020 landar på 13 miljarder kronor under
förutsättning att staten täcker merkostnader för hanteringen av coronapandemin inom
vård och omsorg. Trots ett sammantaget relativt starkt resultat kommer många kommuner
ändå att få ett underskott i år. Nästa år krävs 3,2 miljarder i åtgärder eller ökade
statsbidrag för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av skatter
och statsbidrag. Det förutsätter att kostnaderna ökar i takt med befolkningen, något som
kan bli svårt med tanke på risken för ökade sociala behov. (SKR, Ekonomirapporten)
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1 Inledning
1.1 Så här läser du vårt bokslut
Bokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker,
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och
ekonomi. Bokslutet är indelat i fyra kapitel.
Kapitel 1 – Introduktion och inledning
Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas hur bokslutet är uppbyggt samt kommer
kommunalrådet ha ordet i detta kapitel i bokslutet.
Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse
Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande
översikt av verksamhetens utveckling, uppföljning den kommunala koncernen, viktiga
förhållanden för ekonomisk ställning samt händelser av väsentlig betydelse. Kommunens
styrmodell samt de övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat
presenteras. Efter det följer det väsentliga personalförhållanden. Kapitlet avslutas med en
avstämning av de finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.
Under kapitel två återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika
verksamheter under året. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga:
kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare.
Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser
under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del
innehåller en tabell där året i siffror redovisas.
Kapitel 3 – Kommunens räkenskaper
Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.
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2 Förvaltningsberättelse
2.1 Den kommunala koncernen

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till
följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen
kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl
verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas
verksamheter har på kort tid fått ställa om sitt sätt att arbeta. Inte sedan andra världskriget
har välfärden påverkats i samma takt som under denna vår.
Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande
inhemsk efter frågan, fallande export och minskning av antalet arbetade timmar. Arbetade
timmar som är basen i kommunernas och regionernas skatteunderlag, förväntas falla med
över tre procent och arbetslösheten förväntas öka med två procentenheter till knappt nio
procent, där den beräknas ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen
gör att hela summan av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har
inträffat sedan 1990-talskrisen.
Världsläget som råder just nu som följd av pandemin i covid-19 påverkar och kommer
påverka kommunsektorn under en lång tid. Som en konsekvens av pandemin påverkas
även ekonomin i stort med ökad arbetslöshet och en akut situation för näringslivet, i
synnerhet inom restaurang och besöksnäring.
Borgholms kommuns demografi med stor andel äldre med hög riskfaktor är problematisk
för kommunen. Än så länge är det ett fåtal som konstaterats smittade och organisationen
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står redo att öppna ett evakueringsboende för att motverka smittspridning i kommunens
äldreboenden.
Då Borgholm är bland de kommuner vars företagare i hög utsträckning arbetar inom
besöks- och turistnäring kommer krisen, förutsatt att inrikes resor fortsatt är belagda med
restriktioner över sommaren, påverka många hushålls ekonomiska läge detta året. I
skrivande stund har Folkhälsomyndigheten (FHM) kommit med rekommendationer att
undvika resor utanför den egna regionen alternativ inte färdas längre än 1-2 timmars
bilfärd från hemmet. Enligt FHM kommer uppdaterade rekommendationer i början av
juni angående resor till semesterorter.
Flera beslut har fattats för att stödja det lokala näringslivet under året. Bland annat genom
gratis luncher från restauranger till samtliga hemtjänsttagare, luncher till vård- och
omsorgspersonal samt presentkort till kommunens anställda för att handla lokalt. En
dialog förs med regeringen om ökat stöd till besöksnäringen.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse
Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till
följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen
kunde då förutspå den nu pågående corona-pandemin, som fått stor påverkan på såväl
verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas
verksamheter har på kort tid fått ställa om sitt sätt att arbeta. Inte sedan andra världskriget
har välfärden påverkats i samma takt som under denna vår.
I världsekonomin sker just nu en nedgång i produktion och sysselsättning till följd av
coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av
både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.
I vårändringsbudgeten är merparten av satsningarna, som är riktade till kommunerna,
relaterade till de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. Utöver de fem
miljarder som tidigare har aviserats i generella statsbidrag, har regeringen aviserat
ytterligare extra tillskott för kommuner och regioner. Detta är inkluderat i prognosen för
finansförvaltningen och motsvarar 19,7 mkr.
Utöver detta har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner och regioner ska
kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader för att
förhindra smittspridning. Dessutom kommer staten tillfälligt stå för alla
sjuklönekostnader under april, maj, juni och juli. Under augusti och september ska staten
ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till följd av pandemin, men det blir
en annan modell för det. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget.
Flera åtgärder har genomförts för att stötta näringslivet. Bland annat har presentkort om
200 kronor styck delats ut i två omgångar till samtliga tillsvidareanställda som sedan kan
nyttjas hos kommunens näringsidkare. Det har även erbjudits leverans av matpaket från
kommunens restauranger till hemtjänstens omsorgstagare.
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. Bedömningen är att en lösning kan nås under
andra halvåret av 2020 beroende på hur den juridiska processen fortlöper.
Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda
fordringsbokningar är utbetalda.
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Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,2 mkr är upptaget i prognosen
för finansförvaltningen och i det prognostiserade resultatet för kommunen. Rivningen är
slutförd och saneringskostnader för asbest med mera kommer att fördyra rivningen av
fastigheten.
Arbetet med att renovera lokaler för polisen fortgår enligt plan och inflyttning till etapp 1
är planerad till sista juni i år. Skateparken och den nya lekparken i Södra parken i
Borgholm kommer att vara klara till sommaren till glädje för såväl bofasta som besökare.

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I följande stycken beskrivs vision och målstyrning, hur budgetmodellen fungerar i stora
drag samt principer för intern kontroll.

Vision och målstyrning
Vision och mål antas av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra
organisationen. De 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
medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för
den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas
samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en
framgångsrik kommun som vi alla är stolta över.
Utifrån visionen sätts kommunfullmäktigemål som organisationen ska sträva mot att
uppnå. Målen sträcker sig oftast över en längre tidsperiod men antas årligen i den Årsplan
med budget som fattas för det kommande budgetåret. Arbetet med mål är ofta en längre
process där politikerna värderar vad som är viktigast för kommunen och formulerar mål
utifrån detta. De mål som nu råder och utvärderas är formulerade under 2018. Varje år
finns möjlighet att formulera om målen men enligt den antagna styrmodellen ska detta
främst göras i samband med valår då den nya majoriteten sätter de mål som ska gälla för
mandatperioden.
Uppföljning av mål sker tre gånger per år i samband med de bokslut som görs och då sker
uppföljningen nerifrån enhetsnivå upp till kommunfullmäktigenivå så underlaget ska
genomsyras av samtliga verksamheter. Till hjälp vid utvärdering av mål finns nyckeltal
och aktiviteter.
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Budgetmodell
Inför budgetår 2020 användes en ny budgetmodell för framtagande av budgetramar per
nämnd för första gången. Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och
Regioner (SKR) och ingår i ett projekt som Borgholm deltog i tillsammans med fjorton
andra kommuner.
Modellen utgår från vilka intäkter kommunen har och vilken resultatnivå kommunen ska
ha, vilket enligt årsplanen är minst två procent av skatter och bidrag. De finansiella målen
är:




Alla långsiktiga investeringar ska självfinansieras
Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag
Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten

Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för resultat- och investeringsnivå. Målen
behöver vara uppfyllda både under mandat- och planperioden.
Utifrån de finansiella målen sätts investerings- och resultatnivå för mandat- och
planperioden. Investeringsnivån bestämmer vilket resultat som kommunen behöver ha för
att kunna självfinansiera investeringarna i den grad som det finansiella målet bestämmer.
I budgetprocessen behöver därför arbetet med investeringsplan ske parallellt med
driftbudget för att tydligt se sambandet och hur investeringsplan och driftbudget
tillsammans påverkar resultatnivån.
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 2021 och planperioden är 10 845 invånare. Ersättningsnivåerna beror inte
endast på hur många invånare det är utan i vilken ålder dessa invånare 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 eller "prislappen" och barn som är 1-5 år har en annan prislapp.
Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har
"prislappsverksamheter". Verksamheterna som har prislappar är äldreomsorg, förskola,
förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasieskola. Prislappar bygger på en omräkning
av standardkostnaden och beskriver vad det borde kosta före eventuella politiska
prioriteringar. 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.
För budgetår 2020 fick alla verksamheter som inte har prislappar samma budgetram som
2019 men ingen uppräkning av pris och lön (motsvarande cirka tre procents ökning) för
att alla verksamheter skulle bidra till prioriteringspotten för 2020.
Efter att de tekniska ramarna är klara sker prioriteringar. Prioriteringsutrymmet 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.

Principer för intern kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med uppsatta mål
görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen skadas av oönskade
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händelser.
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning och
kontroll bedrivs inom nämnder och kommunala bolag. Respektive nämnd har det yttersta
ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksamhetsområde.
Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den interna kontrollen vilken
beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningschefer eller motsvarade så att en god
intern kontroll kan upprätthållas.
Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta rutiner
finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska informera övriga
anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot uppsatta mål med
arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll. Att arbetet är integrerat i
verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den interna styrningen och
kontrollen ska fungera.
Kommunens övergripande internkontrollplan upprättas i samband med årsplan och
rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska årligen
upprätta en intern kontrollplan i samband med årsplan och verksamhetsplan. Från januari
till november utförs kontroller och åtgärder löpande. Mer information finns i "Reglemente
för intern kontroll och styrning".

Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De
förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om
reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge
uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala
budget.

Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför
kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs och utförs i det
dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De
anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp
verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I tertialbokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i
Årsplan med budget 2020 med plan 2021-2023. Bedömning sker enligt följande:

Jämfört med årsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats främst inom perspektivet
organisation. Sjukfrånvaron har ökat till följd av de restriktioner som införts i samband
med covid-19. Förutsättningarna som råder gör det svårare att uppnå bättre resultat i
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måluppfyllelsen. Sammanställning per perspektiv följer nedan:

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått och baseras på att flera av de nyckeltal som ligger till grund för
målet inte kommer ge full effekt förrän under andra halvan av 2020. SCB:s
medborgarundersökning visar ett gott resultat gällande kommuninvånarnas nöjdhet, NII (nöjd
inflytande index) visar ett resultat om 44 jämfört med 39 för riket.
Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt
bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida pågår, vilket kommer
främja öppenhet, delaktighet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under
hösten vilket kommer att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka
samhällsutvecklingen. Kommunen har utarbetat en handlingsplan för folkhälso- och
ungdomsfrågor som verksamheterna planerar sitt arbete efter.
Vissa aktiviteter inom socialförvaltningen har inte kunnat genomföras under pågående pandemi
covid-19. Fokus för verksamheterna är att fungera med förbyggande åtgärder i syfte att rädda liv
och hälsa hos omsorgstagare, patienter och medborgare. Arbetet som prioriteras är basala
hygienrutiner, fortbilda medarbetarna i smittskydd och användning av skyddsutrustning.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar personalen medvetet med att barn, elever,
vårdnadshavare och låntagare ska vara delaktiga i verksamheternas utformning. Arbetet sker i
flertalet forum för att fånga upp åsikter och öka möjligheten till inflytande och delaktighet.
Prognosen för helåret är att målet kommer uppnås vilket grundas på att de flesta verksamheter
kommer kunna fortsätta med sitt utvecklingsarbete som planerat och därmed uppnå det för 2020
satta målet.

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare
företagare som blir fler.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått per tertial 1, 2020. Företagsbesök, bransch-träffar och frukostar
har utförts i begränsad omfattning på grund av covid-19 men målvärdet gällande antalet
nystartade företag är ändå uppnått. Antalet nya företag som registrerats i kommunen är 28
stycken under tertial 1, 2020. Målvärdet för helåret är 5,2 nystartade företag per 1000 invånare.
Enligt undersökningen Löpande insikt har kommunen levererat en förbättrad myndighetsutövning
där nöjd kundidex ökat från 68 till 73. Den mätning som genomförs av Svensk Näringsliv
presenterar först i maj månad vilket då kommer ge en indikation på hur kommunens
företagsklimat rankas. Denna mätning ger bra underlag för kommande prioriteringar vad gäller till
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Kommunfullmäktigemål
exempel information och bemötande.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. På grund av pandemin är det
osäkert om det kommer att finnas möjlighet för elever i årskurs 8 och 9 att genomföra praktisk
arbetsorientering (prao) som vanligtvis anordnas av utbildningsförvaltningen i samarbete med
näringslivet.
Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut. Detta trots svårigheter med ökad
samverkan mellan kommun och näringsliv på grund av covid-19.
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela
kommunen året runt.
Analys
Målet anses vara delvis uppfyllt då samtliga nyckeltal inte levererat enligt satta målvärden.
SCB:s medborgaundersökning 2019 upplever medborgarna att kontaktmöjligheterna är goda, 60
jämfört med 48 för riket. E-tjänster har inte färdigställts och målet om direktkontakt med
kommunen har ökat men inte nått uppsatt målvärde.
2019 års brukarundersökning visade på att helhetssynen har förbättrats och Borgholm placeras
bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Bemötande och förtroende för personalen är
även parametrar som får höga resultat. I genomsnitt visar öppna jämförelser att verksamheterna
i Borgholm har likvärdiga kvalitetsparametrar som hälften av landets kommuner. De basala
hygienrutinerna har aktualiserats och förtydligats ytterliga i och med Coronakrisen. Alla
medarbetare inom omsorgen har genomgått utbildning i när och hur smittskyddsutrustning skall
användas.
Fiberutbyggnaden har tagit ny fart och i dagsläget bor 77% (mål 75%) inom område där
möjlighet till fiber finns.
Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt även framtagandet av app för hänvisning.
Utveckling av servicecenter, administrationen och e-tjänster genomförs under 2020 vilket
kommer förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra servicefunktioner.
Prognosen är att målet kommer vara uppnått vid årets slut.

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling
Analys
Målet anses inte vara uppnått. Sjukfrånvaron har ökat vilket till stor del härleds till covid-19.
Under pågående pandemi är det restriktioner för att minska smittspridning i samhället samt för
att skydda våra mest utsatta riskgrupper. En del av rekommendationerna och riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten är att alla skall stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymtom.
Detta ger effekter på högre sjukfrånvaro jämfört samma period föregående år.
Ledningen kommer under året att tillsammans med medarbetarna arbeta med "Sunt arbetslivs"
koncept för en friskare arbetsplats. Medarbetarundersökning är ännu inte genomförd utan
förväntas kunna genomföras under hösten. Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med
att införa heltid som norm pågått vilket ska slutföras under 2020 och inom
utbildningsförvaltningen har målvärdena för kompetensutveckling och att använda och dela med
sig av kompetensutvecklingen i verksamheten nåtts.
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, bland
annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat
antal hälsofrämjande aktiviteter, som ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en
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Kommunfullmäktigemål
tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. Prognosen för helåret blir därför att
målet kommer vara delvis uppnått då stor osäkerhet finns gällande den ökade sjukfrånvaron.
Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation
Analys
Målet anses inte vara uppnått för tertial 1 2020. I dagsläget finns ett stort arbete att göra
gällande att få ut individer i arbete eller studier. Arbetsmarknadsenheten kommer under året att
lägga sort fokus på detta bland annat genom ökad samverkan med arbetsförmedlingen, företag
och inom förvaltningarna i kommunen. Effektiviseringsarbetet med att skapa god ekonomisk
kontroll och nya företagsmöjligheter inom Borgholm Energi AB är ännu inte påbörjat vilket också
bidrar till att målet inte nås för perioden.
I mars månad flyttades de skattefinansierade verksamheterna i Borgholm Energi AB över till
kommunstyrelsen och uppdrag har getts att göra en översyn av den långsiktiga organiseringen
av de tekniska funktionerna. Härutöver pågår översyn av hur stödresurserna i
kommunkoncernen bäst kan nyttjas. Nämnas bör också de fördjupade utredningar om hur
samarbetet med Mörbylånga kommun kan ökas som har satts igång men pausats beroende på
pågående Covid-19.
Prognosen är att målet kommer vara delvis uppnått vid årets slut.

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

Kommunfullmäktigemål
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Kommunens bidrag till en ansvarsfull samhällsutveckling, bland
annat genom att bilparken kontinuerligt byts ut mot eldrivna fordon i stället för fossilbränsledrivna
fordon. En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram,
vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i
kommunens verksamheter. Arbete pågår också för att möjliggöra etablering av biogasmack och
därmed avsättning för lokal biogasproduktion. Borgholms kommun klimatkompenserar även för
flygresor samt arbetar aktivt för att minska andvändningen av engångsartiklar i plast. På några
förskolor jobbar man med Grön Flagg, där fokus ligger på att lära eleverna om hållbar utveckling
och i och med miljöinspektörernas besök görs nya inköp utifrån "Giftfri Förskola". Då detta är ett
långsiktigt arbete beräknas alla målvärden vara uppnådda först under slutet av år 2020,
prognosen för målet på helår blir därför uppnått. Kommunen fortsätter med pollineringsprojeket,
vilket innebär att fler grönytor får låtas vara ängsmarker för bin, humlor och andra pollinerare.
Ängarna lottas sedan ut till slotteräng för lantbrukare i kommunen.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning,
långsiktighet och stabilitet.
Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Flera förvaltningar ser svårigheter med att bedriva
verksamheten utifrån god ekonomisk hushållning. Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med
resursfördelning och översyn av fördelning av tilläggsbelopp för att förbättra sin verksamhet.
Socialförvaltningen har haft något högre bemanning i äldreomsorgen jämfört med målvärdet
vilket till stor del beror på att resursturer som uppkommit i och med heltid som norm inte har
kunnat bokas ut på andra enheter. Även produktiviteten inom hemtjänsten är lägre än målvärdet
och verksamheten har ett fortsatt arbete att göra för att förbättra utfallet under året. De
skattefinansierade verksamheterna har förts över från Borgholm Energi AB till kommunen och
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Kommunfullmäktigemål
arbetet med att tydliggöra uppdrag och få en effektiv organisation pågår under året.
Miljö- och hållbarhetsberedningen/vattengruppen har uppdaterat de politiska besluten angående
vattenvårdsarbetet och tre LONA-projekt bedrivs i dagsläget av kommunen. Projekten innebär
geokartläggning och förstudier samt kartläggning av Vedby/Vedborms träsk och Amunds mosse.
Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i energieffektiv teknik inom värme,
ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de riktvärden som minst anges i Boverkets
byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad silver). Kommunen deltog 2019 i EU-projektet ANMÖland med målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad
energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler.
Arbetet med effektiviseringar pågår löpande och målet bedöms vara delvis uppfyllt även i slutet
av året.

Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr och den totala
budgetavvikelsen är +2,4 mkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen har en negativ
budgetavvikelse för perioden. Finansförvaltningen och övriga nämnder förbättrar
resultatet.
Prognosen för 2020 uppgår till +27,8 mkr. Då kommunen har ett negativt resultat att
återställa från 2019 på 12 mkr samt att det finansiella målet om ett resultat om två procent
av skatter och bidrag (cirka 14 mkr) ska uppnås krävs ett resultat på minst 26 mkr med de
förutsättningar som är kända just nu. Osäkerhetsfaktorer är utvecklingen av kostnader
relaterat till covid-19 samt uteblivna intäkter för bland annat konserter och evenemang.
Teknisk verksamhet uppvisar underskott och genomlysning och åtgärder pågår.

Likviditet
De likvida medel som kommunen hade den sista april var 8,4 mkr (februari 24,6 mkr och
mars 3,1 mkr). Höga investeringsnivåer med självfinansiering under 2019 har medfört att
likviditeten är ansträngd. Kommunen avvaktar utbetalningen för muddringen i Böda och
Byxelkrok. Ersättningsnivån för Åkerboskolan är för närvarande okänd och avvaktar den
juridiska processen. Extra generella statsbidrag på ytterligare 17,9 mkr förväntas
inkomma under juni månad. Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB avseende 2019
medför ett positivt tillskott till likviditeten på 6,9 mkr. Årets största utbetalning, förutom
löner, gjordes i mars när 4,5 procent av alla lönesummor betalas till "Individuella
pensionsvalet", dvs varje medarbetares val av pensionsplacering. Summan uppgick till
15 mkr. Överföring av maskiner och inventarier till Gata/Park under året kommer att
påverka likviditeten. Till och med april har kommunen investerat 9,3 mkr vilket har
påverkat likviditeten med motsvarande belopp.

Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år.
Målen följs upp både under mandatperiod (2019-2022) och planperiod (2020-2023).
Utvärdering av de finansiella målen baseras på utfall 2019, prognos för 2020 samt
budgeterad nivå avseende 2021-2023.
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Finansiella mål
Måluppfyllelse
under
mandatperioden
(2019-2022)

Ej uppnått

Ej uppnått

Ej uppnått

Måluppfyllelse
under
planperioden
(2020-2023)

Namn på mål

Målbeskrivning

Måluppfyllelse

Uppnått

Investeringar
med kort
livslängd ska
självfinansieras

Resultat och
avskrivningar
ger ett utrymme
för
investeringar.

Målet är ej uppnått under
mandatperioden då
investeringsnivån för
kortsiktiga investeringar är
högre än utrymmet för
perioden. Målet uppnås
under planperioden.

Uppnått

Kostnaderna
ska inte
överstiga 98 %
av skatter och
bidrag

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

Målet uppnås inte under
mandatperioden då
resultatet är 1,9 % under
2019-2022. Under 20202023 är resultatet 2,8 %
vilket betyder att målet
uppnås under planperioden.

Ej uppnått

Ekonomin ska
utgöra
begränsningar
för
verksamheten

Nettokostnad
för
verksamheterna
ska följa
budgeterad
nivå.

Målet är nästan uppnått för
båda avstämningsperioderna
då det är marginella
avvikelser från att uppnå
målet.

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras
Alla investeringar ska i grund självfinansieras, dock kan kommunen lånefinansiera stora
och långsiktiga investeringar. Med stora och långsiktiga investeringar avses investeringar
som överstiger 30 mkr och har en livslängd på minst 30 år.
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Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat)
samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras på prognostiserat resultat och
investeringsnivå för 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2023.
Investeringsprojektet i Byxelkroks hamn kategoriseras som en långsiktig investering och
ingår därmed inte i bedömningen av målet.
Utrymmet för investeringar över mandatperioden är 154 mkr och den totala redovisade
och planerade investeringsvolymen är 165 mkr, målet prognostiseras därmed att inte
uppnås under mandatperioden. Utrymmet under planperioden (2020-2023) är 163 mkr
och planerad investeringsnivå uppgår till 118 mkr vilket medför att målet uppnås under
planperioden.

Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag
Diagrammet visar det lägsta resultat som ska uppnås i förhållande till utfall och prognos
av skatte- och bidragsintäkter som budgeten baseras på (den gröna linjen). Den blå linjen
är redovisat resultat för 2018-2019, prognostiserat resultat för 2020 samt budgeterat
resultat för 2021-2023. Målet uppnås om resultatet under mandatparioden är minst 2
procent av skatter och bidrag.
Målet uppnås inte under mandatperioden då resultatet är 1,9 % under 2019-2022. Under
2020-2023 är resultatet 2,8 % vilket betyder att målet uppnås under planperioden.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna överstiger budgeterad nivå har ekonomin
inte utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte
kommunen målet under mandatperioden 2019-2022 och inte heller för planperioden
2020-2023. Målet är nästan uppnått för båda avstämningsperioderna då det endast avviker
20 tkr på planperioden och 50 tkr på mandatperioden Det baseras på att nettokostnaderna
håller sig till budgeterad nivå under planåren 2021-2023.
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Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet och
ekonomisk analys och prognos per nämnd. De åtgärder som vidtagits eller kommer
vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.
Nedan visas avtalstroheten för kommunen avseende januari-april 2020, baserat på inköp
som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela kommunen för perioden är 86 %
(2019 var den 81 %).
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Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är -0,3 mkr (februari +0,5 mkr och mars +1,1 mkr).
Den negativa avvikelsen härleds främst till fastighetsavdelningen där kostnaden för
rivningen av Skogsbrynet belastar avdelningen. Akuta insatser gällande läckande
huvudledning vid Viktoriaskolan samt uppsäkring av laddstolpar för elbilar vid Ekbacka
medför ytterligare underskott under ansvaret. Ytterligare negativ budgetavvikelse
återfinns på plan- och byggenheten då samtliga fakturor för perioden inte ställts ut på
grund av frånvaro. Avvikelsen reduceras av kommunstyrelsen där de medel som riktats
till socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året
vilket visas i prognosen för helåret. Miljöenheten har vakanser som bidrar till den positiva
avvikelsen samt något högre intäkter för miljö- och hälsoskydd än förväntat för perioden.
Utbildningsnämndens budgetavvikelse är +1,1 mkr (februari -0,2 mkr och mars +0,8
mkr). Avvikelsen härleds främst till intäkter i form av bidrag, bland annat från
Migrationsverket och högre bidragsramar för statsbidrag än budgeterat. Avvikelsen
reduceras på grund av högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat och
personalkostnader utan budgettäckning på enheter.
Socialnämndens budgetavvikelse är -4,9 mkr (februari -2,4 mkr och mars -3,3 mkr).
Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket härleds nya
restriktioner till följd av covid-19. Förvaltningen har en ökad kostnad om 0,9 mkr jämfört
med föregående år vilket påverkar avvikelsen för perioden.
Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även äldreomsorgen
visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hemtjänsttimmar är något
högre än budgeterat men även ökad bemanning inom särskilt boende till följd av
resursarbetspass som inte kunnat bokas ut på andra enheter/arbetspass.
Miljö- och byggnadsnämnden har en budget i balans för perioden.
Finansförvaltningens budgetavvikelse är +6,0 mkr (februari +2,8 mkr och mars +5,9
mkr). Överskottet på finansförvaltningen förklaras främst av generella statsbidrag och
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utjämning +6,0 mkr. Utöver detta tillkommer låga pensionskostnader och löneskatt
+2,5 mkr. Under mars månad mottog kommunen 1,8 mkr i extra generellt statsbidrag. Det
som belastar finansförvaltningens budget är nedskrivningen av Skogsbrynet -2,2 mkr.

Driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Budget janapr

Utfall jan-apr

Avvikelse

165 316

55 228

55 567

-339

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 185

794

731

63

3

Borgholms Slott

0

1 579

1 133

446

6

Utbildningsnämnd

187 317

62 323

61 244

1 078

7

Socialnämnd

309 779

98 681

103 586

-4 905

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

196

181

15

9

Finansförvaltning

-682 036

-227 310

-233 327

6 018

-16 851

-8 508

-10 884

2 376

Summa

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -4,9 mkr (februari -4,9 mkr och mars -4,6
mkr). Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är
högre än budget. Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte
budgeterad vilket även ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre
livsmedelskostnader än budgeterat vilket bidrar till avvikelsen.
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet är inte budgeterad och belastar
fastighetsavdelningen vilket gör att avdelningen visar på en negativ prognos vid årets slut.
Även akuta insatser samt uppsäkring av laddstolpar påverkar prognosen negativt.
Borgholms Slott helårsprognos uppgår till -2,6 mkr (februari -0,2 mkr och mars -2,6
mkr). Anledningen till den vikande prognosen är effekter av Covid-19 då planerande
arrangemang och aktiviteter inte kommer vara möjliga att genomföra. Det kommer dock
upp för beslut avseende överföring av föregående års överskott +3,0 mkr.
Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,4 mkr (februari -0,3 mkr och mars +0,2
mkr). Prognosen inkluderar främst ökade kostnader för skolskjuts. Kostnaden förväntas
vara cirka 2,1 mkr över budgeterad nivå. Avvikelsen reduceras av utbetalningen från
Migrationsverket om 0,7 mkr, samt olika statsbidrag som inte varit budgeterade fullt ut.
Socialnämndens helårsprognos uppgår till -3,8 mkr (februari -5,3 mkr och mars -2,6
mkr). Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer bli högre än
budgeterat men att kostnaden kommer 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.
I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som
norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet för individer som har
konstaterats med covid-19 har cirka 6-8 platser öppna i fyra månader.
Miljö- och byggnadsnämnden samt övriga nämnder förväntas ha en budget i balans
vid året slut.
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Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +22,7 mkr (februari +11,3 mkr och
mars +29,9 mkr) och detta består av följande:





Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +11,4 mkr.
Löneskatt och pensioner +7,3 mkr.
Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mkr.
Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB +6,9 mkr.

Prognosen inkluderar även de aviserade extra generella statsbidragen och en försämrad
slutavräkning.

Prognos driftredovisning (tkr)
Årsbudget

Årsprognos

Fg prognos

Budgetavvikel
se

165 316

170 251

-4 610

-4 935

Total
1

Kommunstyrelsen

2

Övriga nämnder

2 185

2 185

0

0

3

Borgholms Slott

0

2 582

-2 582

-2 582

6

Utbildningsnämnd

187 317

187 752

225

-435

7

Socialnämnd

309 779

313 560

-2 715

-3 781

8

Miljö- och
byggnadsnämnd

588

588

1

0

9

Finansförvaltning

-682 036

-704 759

29 866

22 723

-16 851

-27 841

20 185

10 990

Summa

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 bedöma.
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.
Det pågår en genomlysning av verksamheterna för att identifiera ytterligare åtgärder.
Åtgärderna följs upp löpande. Förvaltningen avvaktar med att tillsätta alla vakanta
tjänster för att få en budget i balans. Översyn av samverkan mellan kommunen och
bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.
Teknisk verksamhet har övergått från Borgholm Energi AB till kommunen och det pågår
en utredning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongsvariationen och
bli mer kostnadseffektiv samt strävar enheterna mot en budget i balans.
Inom tillväxtenheten kommer personal arbeta med exploateringsprojekt som kommer att
finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och
framåt.
Borgholms slott
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott återföras till verksamheten.
Föregående års överskott var 3,0 mkr och en överföring kommer tas upp för beslut under
maj/juni.
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Utbildningsnämnden
Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sina organisationer för att nå en
budget i balans vid årets slut. Under sommaren kommer fritids och förskolor samverka då
barn- och elevantal väsentligt minskar.
Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,4 mkr.
Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial.
Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med tio procent, vilket motsvarar
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under
verksamheten för stöd och arbete.
För att minska antalet externa placeringar och därmed sänka kostnaderna för placeringar
arbetar förvaltningen med att hitta nya familjehem samt öka andelen öppenvårdsinsatser
vilket innebär att mer insatser sker inom kommunen på "hemmaplan". Om antalet
familjehem kan bli fler beräknas den planerade åtgärden ge en effekt på 2,2 mkr.

2.6 Balanskravsresultat
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god
ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av
kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga
kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras
inom tre år. Kommunen uppfyller under 2020 det lagstadgade balanskravet och det finns
ett underskott från 2019 på 12,0 mkr att reglera.

Balanskravsutredning (mkr)
Prognos 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen

27,8

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

27,8

Reservering av medel till RUR

0

Användning av medel från RUR

0

Balanskravsresultat
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2.7 Väsentliga personalförhållanden
Personalen i siffror 30 april
2020

2019

Avvikelse

Antal anställda (totalt)

1024

1019

5

Årsarbetare (arbetade
(timmar)

880,1

923,8

-43,7

Andel män %

16

17

-1

Andel kvinnor %

84

83

1

Medelålder

48

48

0

94,5

90,6

3,9

Medellön

29647

29555

92

Personalkostnader (mkr)

156,5

157,8

-1,3

Fyllnad arbetade timmar

3292

4744

-1452

Övertid arbetade timmar

2177

1947

230

47369

54307

-6938

Medelsysselsättningsgrad

Timavlönade arbetade
timmar

Medarbetare i Borgholms kommun
Under perioden har organisatoriska förändringar skett genom övergång av lokalvård, kost
samt Gata-Park från BEAB till kommunen.
Fokus har varit på att säkerställa att det finns resurser att stötta socialförvaltningen i
arbetet i samband med Covid-19. Detta har inneburit en stor rekryteringskampanj med
cirka 40 sökande. Personalavdelningen har även genomfört en intern
kompetensinventering där cirka 600 medarbetare svarade med kompetenser som
undersköterskor, sjuksköterskor och kunskap inom LSS-verksamhet etc.

Hälsa
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-30 april
2020

2019

Avvikelse

Totalt för alla
medarbetare

10,4

7,9

2,5

Kvinnor

11,0

8,41

2,59

Män

7,7

6,3

1,4

Personer upp till 29 år

9,3

7,8

1,5

Personer mellan 3049 år

9,2

6,5

2,7

Personer 50 år och
äldre

11,5

9,1

2,4
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2020
Varav
långtidssjukfrånvaro

2019
34,7

Avvikelse
42,0

-7,3

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning
2020

2019

Avvikelse

Kommunledning

6,2

4,4

1,8

Socialförvaltning

11,9

8,6

3,3

9,2

8,0

1,2

10,4

7,9

2,5

Utbildningsförvaltning
Totaler

Sjukfrånvaron ökar, speciellt inom Socialförvaltningen. Alla som visar
förkylningssymtom ombeds stanna hemma, samt vara hemma under inkubationstiden.

Pensioner och minnesgåvor
Pensionsavgångar
2021-2025
Chefer

2026-2030

Totalt

6

10

16

Förskollärare

12

7

19

Lärare

12

14

26

1

3

4

Omsorgsassistent

17

16

33

Undersköterska

40

33

73

Vårdbiträde

17

15

32

Barnskötare

7

4

11

Övriga

44

47

91

Totaler

156

149

305

Fritidspedagog

Personalomsättning
2020
Övrigt

2019

Avvikelse

2

2

0

Egen begäran

20

23

-3

Sjukersättning

1

Pension

9

9

0

Totaler

32

34

-2

1

Lön
Löneöversynen 2020 är framflyttad då ett flertal avtalsområden är avtaslösa. Dessa är
inom Kommunal, Vision, Ledarna och SSR. Arbetet kommer igång så snart avtalsläget är
klart
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Arbetsmiljö
Årets medarbetsrundersökning kommer att ske under hösten.
Ett flertal medarbetare arbetar hemifrån vilket måste säkerställas arbetsmiljömässigt
genom berörda chefer.
Förberedelser sker för digital utbildning under hösten ibland annat arbetsmiljöarbete.

Företagshälsovård och friskvård
Med anledning av covid-19 har vårens hälsovecka och hälsofrukost ställts in. Vilka
brukar vara populära aktiviteter. Stresskurser med mera är också inställda. Arbetet pågår
med att omvandla så mycket som möjligt till distansaktiviteter.

Fokusområden framåt
Fem medarbetare har snart genomgått det nystartade Ledarförsörjningsprogrammet.
Utbildningen ska nu utvärderas och förhoppningsvis kan en ny omgång startas 2021.
Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring.
Här ingår både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla de
medarbetare som idag arbetar i kommunen, det vill säga minska personalomsättningen.
Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "Heltid som norm" kommer att kräva ett
stort engagemang på flera plan, även utanför socialförvaltningen.
Att få kärnvärdena välkomnande, utvecklande och tillsammans att genomsyra hela
verksamheten är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att bli en attraktivare
arbetsgivare med stolta medarbetare.

2.8 Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen. Det råder ovisshet i hur mycket pandemin kommer att påverka
verksamheterna framåt men det vi ser redan idag är att de digitala verktygen används mer
och på så sätt skapar nya arbetssätt som många gånger innebär en högre effektivitet. Hur
turistsäsongen påverkas är också oklart och det finns oro för att intäkter för exempelvis
hamnar kommer att minska och verksamheterna behöver ha beredskap för hur detta ska
hanteras ekonomiskt. Pandemins påverkan på besök- och turistnäringen är i skrivande
stund osäker. En utdragen situation får stor påverkan på näringslivet och kommunens
skatteunderlag.
Det är nu andra året på den nya budgetprocessen vilket medför fortsatt utveckling och
förbättring inför budget 2021 jämfört med föregående år. I och med Covid-19 så ändras
förutsättningarna och det gäller att tänka nytt och utnyttja de digitala hjälpmedel som
finns.
Utbildningsnämnden. Kommunen står inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp
där skolan är en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten
att få till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning
personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut.
Utbildningsförvaltningen arbetar också med att utreda hur en framtida förskola och
skolorganisation bör se ut utifrån verksamhetens aktuella utmaningar och förutsättningar.
Likaså hur en lokaloptimering kan skapas. Arbetet med att utveckla elevhälsans
organisation fortgår och biblioteket arbetar för att kunna införa mer öppet i Borgholm,
Löttorp och Rälla i syfte att biblioteket ska vara mer tillgängligt även utanför ordinarie
öppettider.
På kortare sikt kommer utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta med anpassningar och
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konsekvenser pga. Coronaviruset och förhoppningen är att inga skolor eller förskolor ska
behöva stängas. Dock hör förberedelser gjorts för de olika typer av stängningar som kan
behöva genomföras.
Socialnämnden och äldreomsorgen kommer inom en femårsperiod att behöva ta hand
om allt fler äldre över 80 år enligt SCBs prognos. Konsekvensen av fler äldre i en
kommun som redan idag har Sveriges äldsta befolkning innebär att behovet av hemtjänst
och särskilt boende fortsätter att öka. För att möta detta ökade behov jobbar verksamheten
med effektiviseringar, införande av ny teknik och samlokalisering av äldreboende till
Ekbacka och satsningen på 80 platser i det nya boendet.
Implementering av "Heltid som norm" är snart slutfört i hela förvaltningen vilket gör att
verksamheterna behöver ställa om till ett nytt arbetssätt med större samverkan enheter
emellan. För förvaltningen kommer detta att innebära en kostnadsökning.
Med anledning av Covid- 19 har flera verksamheter anpassats och förvaltningen arbetar
aktivt med att följa de föreskrifter som gäller. Hur pandemin kommer att påverka
ekonomin är i dagsläget svårt att säga, dock genomförs täta uppföljningar av både
personella resurser och inköp av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning.
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3 Kommunens räkenskaper
3.1 Driftredovisning
Driftredovisning

Intäkter

Kostnader

Budgetavvikelse

Utfall

Budg
et

Utfall fg
år

Utfall

Budget

Utfall fg
år

Intäkter

Kostna
der

Netto

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

202004-30

27 431

24 110

18 785

-82 995

-79 336

-71 651

3 321

-3 660

-339

Revision

0

0

0

-141

-288

-135

0

147

147

Överförmyndare

0

0

0

-591

-506

-473

0

-84

-84

styrelse/nämnd

Kommunstyrelse

Allmänna val

0

0

289

0

0

-46

0

0

0

45

1

187

-1 179

-1 580

-1 040

45

401

446

Utbildningsnämnd

10 805

8 458

10 829

-72 049

-70 780

-74 359

2 347

-1 269

1 078

Socialnämnd

20 464

13 848

25 898

-124 051

-112 529

-127 196

6 616

-11 522

-4 905

553

0

820

-734

-196

-989

553

-538

15

-19
927

0

-13 835

33 509

0

25 388

0

0

0

39 371

46 416

42 972

-248 229

-265 215

-250 501

12 882

-16 524

-3 642

Borgholms Slott

Miljö- och
byggnadsnämnd
Justeras: poster som ej
är hänförbara till
verksamhetens intäkter
och verksamhetens
kostnader i
resultaträkningen
Verksamhetens intäkter
och verksamhetens
kostnader enligt
resultaträkning

Driftredovisning

Intäkter

Kostnader

Budgetavvikelse

Utfall

Budg
et

Utfall fg
år

Utfall

Budget

Utfall fg
år

Intäkter

Kostna
der

Netto

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

201904-30

202004-30

202004-30

202004-30

1

14

290

-3 348

-3 455

-3 501

-12

107

95

5 052

5 628

6 620

-20 993

-20 632

-18 915

-576

-361

-937

746

887

863

-10 768

-11 199

-11 106

-140

430

290

Pedagogisk verksamhet

14 899

10 496

12 582

-89 727

-85 885

-90 061

4 402

-3 841

561

Vård och omsorg

17 396

12 758

15 936

-119 740

-111 207

-118 354

4 639

-8 533

-3 894

Särskilt riktade insatser

6 545

4 270

12 923

-9 199

-7 209

-13 654

2 275

-1 990

285

Affärsverksamhet

2 759

2 459

2 226

-4 449

-3 143

-3 792

300

-1 307

-1 007

11 899

9 905

5 367

-23 514

-22 485

-16 506

1 994

-1 029

965

verksamhet

Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm
Fritid och kultur

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

Intäkter

Kostnader

Budgetavvikelse

-19
927

0

-13 835

33 509

0

25 388

0

0

0

39 371

46 416

42 972

-248 229

-265 215

-250 501

12 882

-16 524

-3 642

Verksamhetens intäkter
och verksamhetens
kostnader enligt
resultaträkning

3.2 Resultaträkning
Resultaträkning kommun (tkr)

Not

Utfall

Utfall

Budget

Prognos

Utfall

2020-04-30

2019-04-30

2020-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Verksamhetens intäkter

1

39 371

42 972

122 693

103 972

129 127

Verksamhetens kostnader

2

-248 229

-250 501

-768 952

-746 973

-780 614

Avskrivningar

3

-11 805

-8 711

-24 060

-29 310

-35 882

-220 663

-216 240

-670 319

-672 311

-687 368

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

154 401

153 436

475 257

447 182

461 701

Generella statsbidrag och utjämning

5

79 169

71 739

214 863

248 095

214 220

12 907

8 935

19 801

22 966

-11 447

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

1 008

2 409

1 850

10 295

4 543

Finansiella kostnader

7

-3 034

-3 317

-4 800

-5 420

-5 104

10 882

8 028

16 851

27 841

-12 007

0

0

0

0

0

10 882

8 028

16 851

27 841

-12 007

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Periodens/Årets Resultat

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

Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun

25

116

3.3 Balansräkning
Balansräkning (tkr)

Kommun
Not

2020-04-30

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

0

0

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

9

493 252

493 791

Maskiner och inventarier

10

11 784

12 817

Finansiella anläggningstillgångar

11

11 308

10 520

516 344

517 128

0

0

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar

12

117 303

115 939

Kassa och bank

13

8 348

21 578

Summa omsättningstillgångar

125 651

137 517

SUMMA TILLGÅNGAR

641 995

654 646

-250 745

-262 752

-10 882

12 007

-261 627

-250 745

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Ingående eget kapital
Periodens/årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

15

-18 850

-19 757

Andra avsättningar

16

0

0

-18 850

-19 757

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

17

-263 314

-263 674

Kortfristiga skulder

18

-98 204

-120 470

-361 518

-384 144

Summa skulder
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Kommun

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

-641 995

-654 646

485 400

485 400

222 665

219 779

253 030

253 455

27 447

17 047

41%

38%

6%

5%

Skuldsättningsgrad %

138%

153%

Kassalikviditet %

128%

114%

Likvida medel

8 348

21 578

Ansvarsförbindelser (tkr)
Kommunala borgensåtaganden

19

Pensionsförpliktelser före 980101
inkl löneskatt

Nyckeltal (tkr)
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Soliditet %
Soliditet inkl ansvarsförbindelse %

3.4 Kassaflödesanalys
Budget
(tkr)

Not

Kommun

2020-12-31

2020-04-30

2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande
poster
Av- och nedskrivningar av
anläggningstillgång
Försäljning

3
8,9,1
0

22 651

10 882

-12 007

0

0

0

24 060

11 805

35 882

0

0

0

Avsättning till pensioner

15

1 263

223

1 034

Upplösning av bidrag till infrastruktur

17

-134

-185

-405

12

-290

-3

Övriga likviditetspåverkande poster
Minskning av avsättningar pga.
Utbetalningar

15

-901

-1 130

-249

Ökning (-) / minskning (+) av
periodiserade anslutningsavgifter

17

0

0

0

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

17

0

185

245
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Budget
Ökning (-) / minskning (+) av förråd
och lager

Kommun
0

0

0

Ökning (-) / minskning (+) av
fordringar

12

4 980

-1 364

11 294

Ökning (+) / minskning (-) av
kortfristiga skulder

18

1 810

-22 266

-9 547

53 741

-2 140

26 244

Medel från den löpande
verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

8,9,1
0

0

0

0

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

8,9,1
0

-59 650

-10 233

-79 967

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

8,9,1
0

0

0

0

Förvärv av finansiella
anläggningstillgångar

11

0

-788

-2 099

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

11

0

0

0

Ökning långfristiga fodringar

11

0

0

0

-59 650

-11 021

-82 066

Medel från
investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

17

0

0

0

Ökning minskning av skulder för
finansiell leasing

17

0

-69

-436

Amortering av skuld

17

-3 900

0

0

Medel från
finansieringsverksamheten

-3 900

-69

-436

PERIODENS KASSAFLÖDE

-9 809

-13 230

-56 258

36 064

21 578

77 836

26 255

8 348

21 578

Likvida medel vid årets början

13

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS
SLUT

3.5 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 59,7 mkr. I §71/20 beslutades
omprioritering av investeringar samt att pågående investeringar från 2019 förs över till
2020. Total investeringsbudget för 2020 efter beslut uppgår till 53,5 mkr. Genomförda
investeringar för perioden januari till april uppgår till 10,2 mkr. Nivån på de genomförda
investeringar är något lägre för perioden än planerat. Under våren har flertalet projekt
dock påbörjats och kommer att påverka likviditeten under andra halvåret.
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Investeringsredovisning (tkr)

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Prognos

Kommunen
Färdigställda projekt

Beslutad
totalutgift

Ack.
Utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

Prognos

Infrastruktur, skydd

1 800

1 908

-108

0

216

-216

0

Offentlig toalett §89/19

1 800

1 908

-108

0

216

-216

0

Fritid- och kultur

0

0

0

0

0

0

0

Pedagogisk verksamhet

0

0

0

0

0

0

0

Vård omsorg

0

0

0

0

0

0

0

Affärsverksamhet

22 442

25 671

-3 229

0

339

-339

0

Hyreshus Rälla §131/17

16 500

18 925

-2 425

0

29

-29

0

5 942

6 745

-803

0

310

-310

0

0

0

0

0

0

0

0

24 242

27 578

-3 336

0

555

-555

0

Avvikel
se

Budget

Yttre hamn Borgholm
§80/19
Övrig verksamhet
S:a färdigställda projekt

Pågående projekt
Infrastruktur, skydd

Beslutad
totalutgift

Ack.
Utfall

Utfall

Avvikelse

Prognos

21 657

16 823

4 835

13 219

4 158

9 061

12 816

Busstation Borgholm wc

200

0

200

200

0

200

200

Toalettanläggning Södra
parken

144

0

144

144

0

144

0

Parkering och station

356

0

356

356

0

356

356

Gatubelysning

3 857

7 967

-4 110

857

224

633

857

Beläggningsarbeten

4 500

2 028

2 472

4 500

1 644

2 856

3 244

Lilla triangeln

1 500

24

1 476

1 500

24

1 476

1 500

Offentlig lekplats §95/17

6 000

4 514

1 486

1 159

573

586

1 159

Knäppinge-Ormöga

2 000

2 290

-290

1 404

1 694

-290

2 400

Gata/park inventarier

3 100

0

3 100

3 100

0

3 100

3 100

Fritid- och kultur

7 139

2 321

4 818

6 983

2 163

4 820

7 708

Utbyggnad tennishall
(Bowls)

3 600

524

3 076

3 600

524

3 076

3 800

Bibliotek

220

9

212

220

9

212

220

Kallbadhuset

500

31

469

500

31

469

600

Biblioteket inventarier

80

0

80

80

0

80

80

Åkerbobadet

75

0

75

75

0

75

500

2 664

1 757

907

2 508

1 600

908

2 508

Pedagogisk verksamhet

22 617

16 176

6 441

7 784

549

7 236

7 784

Skogsbrynet §249/19

15 075

15 588

-513

281

0

281

281

Målning Björkviken
§179/17

100

39

61

61

0

61

61

Runstens förskola

250

0

250

250

0

250

250

Björkviken

550

13

537

550

13

537

550

1 400

94

1 307

1 400

94

1 307

1 400

500

36

464

500

36

464

500

Skatepark Borgholm

Gärdslösa skola
Köping skola
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Investeringsredovisning (tkr)
Rälla skola

Utgifter sedan projektens start

Varav: årets investeringar

Prognos

2 350

307

2 043

2 350

307

2 043

2 350

800

99

701

800

99

701

800

50

0

50

50

0

50

50

1 222

0

1 222

1 222

0

1 222

1 222

Slottsskolan inventarier

160

0

160

160

0

160

160

Köping skola inventarier

80

0

80

80

0

80

80

Runstens förskola
inventarier

80

0

80

80

0

80

80

Vård omsorg

2 470

225

2 245

2 470

225

2 245

2 435

Ekbacka

1 540

0

1 540

1 540

0

1 540

1 540

180

185

-5

180

185

-5

185

75

0

75

75

0

75

75

125

0

125

125

0

125

125

Klockaregården

50

0

50

50

0

50

50

Möbler OFN

95

0

95

95

0

95

95

116

0

116

116

0

116

116

70

0

70

70

0

70

70

Madrasser SÄBO

100

0

100

100

0

100

100

Cyklar hemtjänst

69

40

29

69

40

29

29

Viktoriaskolan
Slottsskolan
Rödhaken förskola

Åkerbohemmet
Höken
Strömgården

Larm Gruppbostäder
IBIC OFN

Möbler Ekbacka

50

0

50

50

0

50

50

Affärsverksamhet

52 450

23 613

28 837

19 577

1 674

17 903

20 777

Byxelkroks hamn §284/17

45 000

23 194

21 807

12 127

1 255

10 872

13 427

6 600

390

6 210

6 600

390

6 210

6 600

Kommunala lägenheter

500

30

471

500

30

471

400

Kungsgården

200

0

200

200

0

200

200

RIA Underhållsplan

150

0

150

150

0

150

150

Övrig verksamhet

3 700

1 154

2 546

3 455

909

2 546

1 955

300

0

300

300

0

300

300

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

1 500

400

245

155

155

0

155

155

0

909

-909

0

909

-909

0

S:a pågående projekt

110 033

60 311

49 723

53 488

9 679

43 810

53 475

S:a investeringsprojekt

134 275

87 889

46 386

53 488

10 233

43 255

53 475

Ekbacka Hus 1 plan 3
(extern hyresgäst)

Kommunstyrelsen
inventarier
Återbruk Ölandslego
Laddning Höken
Finansiell leasing

Infrastruktur
Projektet Knäppinge-Ormöga beräknas bli högre än budgeterat. Detta till följd av dåliga
markförhållanden.
Fritid och kultur
Utbyggnad tennishall (Bowls) pågår enligt plan. Projektet beräknas bli fördyrande till
följd av att transportmassor för farligt avfall behövts hanteras.
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Kallbadhuset pågår enligt plan. Beräknas överstiga budget till följd av att ökad kostnad
för VA-dragningen för ersättande av torrtoaletter.
Pedagogisk verksamhet
Större delen i underhållsplanen för pedagogisk verksamhet genomförs under sommaren
då skolorna är stängda.
Vård och omsorg
Underhållsarbete görs framförallt i lokaler som inte berör äldreomsorgens verksamhet.
Flertalet av projekten är påbörjade.
Affärsverksamhet
Byxelkroks hamn §284/17 pågår enligt plan. Förstärkning av vågbrytare har behövts
genomföras med större stenblock vilket är orsaken till att progonsen visar på högre
kostnader än budgeterat. Omprioriteringar håller på att ses över för att få budget att gå i
balans.
Övrig verksamhet
Omprioritering av Ölandslego enligt beslut §71/20 gör att projektet beräknas hamna
under budget för 2020.

3.6 Noter
(tkr)
Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

Kommun
2020-04-30

2019-04-30

59 298

56 807

-19 927

-13 835

39 371

42 972

Försäljningsintäkter

3 411

5 422

Taxor och avgifter

7 938

7 989

Hyror och arrenden

5 961

5 549

18 145

21 445

0

0

3 916

2 210

0

357

39 371

42 972

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

Bidrag och ersättningar från staten
övriga bidrag och ersättningar
Försäljning av verksamhet
Försäljning av anläggningstillgångar
Summa verksamhetens intäkter

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

2020-04-30

2019-04-30

-281 738

-275 889

33 509

25 388

-248 229

-250 501

Justeras: poster som ej är hänförbara till
verksamhetens intäkter och verksamhetens
kostnader i resultaträkningen
Summa verksamhetens kostnader
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(tkr)

Kommun

Bidrag och transfereringar

-6 455

-24 471

Köp av huvudverksamhet

-36 847

-19 489

-155 096

-154 770

-20 189

-19 214

-78

0

0

0

-29 566

-32 557

-248 229

-250 501

Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Finansiell revision
Skatt på årets resultat
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

Not 3: Avskrivningar

2020-04-30

2019-04-30

Avskrivningar enligt plan

-9 638

-8 711

Nedskrivningar

-2 167

0

-11 805

-8 711

Summa avskrivningar

Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

2020-04-30

2019-04-30

160 970

156 255

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

0

-662

Prognos slutavräkning 2019, -594 kr per inv (10 890 1
nov 2018)

0

-2 157

Korrigering av slutavräkning 2019; -487 kr per inv (10
890 1 nov 2018)

-1 768

0

Prognos slutavräkning 2020, -1328 kr per inv (10845 1
nov 2019)

-4 801

0

154 401

153 436

Summa skatteintäkter

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

2020-04-30

2019-04-30

49 985

49 266

Strukturbidrag

1 113

1 118

Regleringsbidrag

5 105

2 549

-2 144

-6 817

4 222

6 628

17 853

17 167

3 036

1 828

79 169

71 739

Kostnadsutjämning
Kostnadsutjämning LSS
Fastighetsavgift
Tillfälligt generellt statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 6: Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel

2020-04-30

2019-04-30
10

8

Aktieutdelning

0

1 325

Borgensavgift

998

1 076
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(tkr)
Summa finansiella intäkter

Not 7: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor

Kommun
1 008

2020-04-30

Summa finansiella kostnader

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar

2019-04-30

-2 896

-3 185

0

0

-138

-132

-3 034

-3 317

Ränta pensionsskuld
Bankkostnader

2 409

2020-04-30

2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden

0

0

Årets nyanskaffningar

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Ingående avskrivningar

0

0

Åretsavskrivningar enligt plan

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående bokfört värde

0

0

Not 9: Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2020-04-30

2019-12-31

Mark
Ingående anskaffningsvärden

7 726

7 726

Årets nyanskaffningar

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

7 726

7 726

0

0

7 726

7 726

841 328

755 607

9 075

76 197

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Åretsavskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets nyanskaffningar
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(tkr)

Kommun

Omklassificering

0

9 524

Avyttringar och utrangeringar

0

0

850 403

841 328

-355 263

-325 352

Årets avskrivningar enligt plan

-7 448

-20 685

Årets nedskrivning

-2 167

-9 226

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-364 878

-355 263

485 526

486 065

Ingående anskaffningsvärden

0

9 524

Årets nyanskaffningar

0

0

Omklassificering

0

-9 524

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

493 252

493 791

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående bokfört värde

Pågående nyanläggning

Utgående bokfört värde

Not 10: Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden

2020-04-30

2019-12-31

135 960

133 625

249

2 335

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

136 209

135 960

-125 720

-122 092

-1 213

-3 628

Årets nedskrivning

0

0

Omklassificering

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

-126 933

-125 720

2 577

3 484

909

1 435

Årets nyanskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Finansiell leasing
Ingående balans
Årets nyanskaffning
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(tkr)

Kommun

Årets avskrivning

-977

-2 342

Utgående balans

2 508

2 577

11 784

12 817

Utgående bokfört värde

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar

2020-04-30

2019-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB

3 100

3 100

Övriga andelar

4 617

3 829

Kommuninvest

3 591

3 591

Redovisat värde vid årets slut

11 308

10 520

Summa anläggningstillgångar

516 344

517 128

Not 12: Fordringar

2020-04-30

2019-12-31

Kundfordringar

5 687

5 714

Ersättning för mervärdesskatt

3 966

4 634

Interimsfordringar proceedo

8 633

7 855

96 559

95 617

2 081

1 053

0

0

377

1 066

117 303

115 939

Interimsposter
Fordringar hos staten
Slutavräkning
Övriga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 13: Kassa och bank

2020-04-30

2019-12-31

Likvida medel

12

12

Handkassor

73

70

7 902

21 135

361

361

8 348

21 578

Bankkonto
Södra medlemskonto
Summa

Not 14: Eget kapital

2020-04-30

2019-12-31

Eget kapital
Ingående eget kapital

-250 745

-262 752

0

0

Periodens /årets resultat

-10 882

12 007

Utgående eget kapital

-261 627

-250 745

Byte av redovisningsprincip

Not 15: Avsättning för pensioner
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Kommun

Avsättningen
Ingående avsättning

19 757

18 972

-316

-1 107

73

398

327

483

-177

153

0

0

-814

858

18 850

19 757

99%

99%

Pensioner och liknande

7 462

7 503

Övriga pensioner och liknande

7 291

7 021

417

1 376

15 170

15 900

3 680

3 857

18 850

19 757

4

4

Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning

Aktualiseringsgrad

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Särskild avtalspension, visstidspension mm
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Not 16: Andra avsättningar

2020-04-30

2019-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Utgående avsättning

0

0

Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Under året ianspråktagna belopp

0

0

Utgående avsättning

0

0

Ingående avsättning

0

0

Årets avsättning

0

0

Sluttäckning deponier

Återbetalning friskolor 2015-2018
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Kommun

Utgående avsättning

0

0

Summa andra avsättningar

Not 17: Långfristiga skulder
Ingående låneskuld

2020-04-30

2019-12-31

255 400

255 400

Nyupplåningar under året

0

0

Årets amortering

0

0

255 400

255 400

255 400

255 400

Långfristig skuld finansiell leasing

1 175

1 350

Skuld investeringsbidrag

6 739

6 924

0

0

Summa

263 314

263 674

Summa långfristiga skulder

263 314

263 674

Genomsnittlig ränta

0,57%

0,57%

Genomsnittlig räntebindningstid

1,04 år

0,77 år

1 år

65%

75%

2-3 år

25%

15%

3-5 år

10%

10%

Utgående låneskuld

Långfristiga skulder
Kommuninvest

Periodiserade anslutningsavgifter

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Lån som förfaller inom:

Not 18: Kortfristiga skulder

2020-04-30

2019-12-31

Semesterlöneskuld

25 831

25 831

Interimsposter

18 592

28 561

Källskatt

7 519

7 420

Pensioner, individuell

6 163

14 924

16 645

20 819

8 601

8 620

0

0

Kortfristig skuld till staten

6 569

5 747

Övriga kortfristiga skulder

4 998

5 062

266

598

3 021

2 888

Leverantörsskulder
Arbetsgivaravgift
Skulder till Staten

Moms
Kortfristig skuld finansiell leasing
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Summa

Not 19: Borgensåtaganden m m

Kommun
98 204

2020-04-30

120 470

2019-12-31

Borgholm Energi AB

485 400

485 400

Summa

485 400

485 400

179 193

176 870

43 472

42 909

222 665

219 779

219 779

223 208

93

122

4 531

5 558

0

0

1 032

1 399

-3 334

-9 839

564

-669

222 665

219 779

99%

99%

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna
eller avsättningarna och som inte heller har täckning
i
pensionsstiftelses förmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse

Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Pensionsutbetalningar
Förändring av löneskatten
Utgående ansvarsförbindelse

Aktualiseringsgrad

Not 20: Leasing

2020-04-30

2019-12-31

Finansiell leasing bilar
Totala leasingavgifter

3340

5582

Nuvärde minimileasingavgifter

2507

2576

Därav förfall inom 1 år

3021

2888

Därav förfall inom 1-5 år

1175

1350

Not 21: Kommuninvest
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Kommun

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290
kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.Vid en
uppskattning av den finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor.
Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816 930 987 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 817 496 237 kronor.
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3.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland
annat innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärdet.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i
resultaträkningen och i kassaflödesanalys.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger
1,0 mkr.

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s april cirkulär 20:20 i
enlighet med rekommendation R2.
Redovisning av intäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period
uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnader
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs
emellertid inga avskrivningar.
Avskrivningstider
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriell tillgång 0 år
IT utrustning 3 år
Kommunfullmäktige
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Kommunbilar 5 år
Inventarier 10 år
Byggnader 33 år
Hamnar 50 år
Övriga maskiner och inventarier 20 år
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje
komponents värde uppgår till minst 47 300 kr tillämpas komponentavskrivning.
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.
För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 47 300 kronor och en
nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det
är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften,
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om
avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 47 300
kronor.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje
år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 47 300 kronor.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst
tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för
finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivningar
Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar
lämnas för varje tillgång:



Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller
återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller
anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.
Under 2020 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då
Skogsbrynets förskola revs i februari skrevs denna del ned med 2,2 mkr.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
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Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är
beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av R10.
Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas
som ansvarsförbindelse.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för
tillgångskategorin är väsentligt.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 136

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-02

136

Dnr 2020/109 049 KS

Överföring av överskott för verksamhet Borgholms Slott
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

godkänna överföring av Borgholms slotts överskott från 2019 till 2020. Överskottet 2019 var 3 022 tkr.

Ärendebeskrivning
Resultatet för Borgholms slott år 2019 var 3 022 tkr. En del av överskottet kan härledas till överskott från 2018. Resterande del beror på lägre personalkostnader
samt underhållskostnader än budgeterat samt högre intäkter inom konserter och
för entréavgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-20.
Bedömning
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott inom Borgholms slotts verksamhet återgå till verksamheten.
Konsekvensanalys
Överföring av överskott från 2019 medför att kommunens budgeterade resultat
minskar från 16,8 mkr till 13,8 mkr.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Borgholms slott
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 141

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-09

141

Dnr 2020/113 043 KS

Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna tilläggsbudget om 550 tkr med hänvisning till helårsprognosen i
Delårsrapport 1 (Ölands kommunalförbund § 26/20) för underskottstäckning
avseende år 2020 från medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel.

att

anvisa medel om 236 500 kronor i enlighet med fördelningsnyckel och äskad
tilläggsbudgetering, villkorat att Mörbylånga kommun godkänner tilläggsbudgetering.

att

anvisade medel belastar kommunens resultat för innevarande år.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27 konstateras att prognosen för helåret 2020 är ett negativt resultat om 550 tkr.
Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående.
En enig förbundsdirektion äskar nu tilläggsbudgetering, med hänvisning till helårsprognosen, för underskottstäckning avseende år 2020 med 550 tkr.
Av förbundsdirektionens beslut framgår att nuvarande bemanning vid stationen i Degerhamn behålls oförändrad under budgetåret 2020.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27.
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 Bilaga 4.
Bedömning
Godkänd tilläggsbudget ska tillgodoses av medlemskommunerna Borgholm och
Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel, där Borgholms kommun ska stå för
43 % av kostnaderna.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Budget
2020
Verksamhet
Politisk verksamhet
Revision
Förbundsdirektion
Cykelprojektet Fyr till Fyr
Turistorganisationen
Räddningstjänst
IT
Avskrivningar
Räntekostnader
Medlemsbidrag
Summa
Medlemsbidrag
Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Summa intäkter

Äskning
Lönerevision
Ökade IT-kostnader?
Revision
Hyreskostnader
Utökning turism
Minskade intäkter bokningen
Gemensamt befäl länet
Ombyggnad station Borgholm
Ny station Mörbylånga
Budgetunderskott RTJ
Avskrivningar
Ränta på lån

Plan

Förändring

-291

-29

Plan 2022 Plan 2023

2021
-320

-323

-327

-50

-10

-60

-60

-60

-1 492
-5 871
-30 404
0
-2 800
-20
40 928
0

-44
-792
-2 798
-500
-10
4 183
0

-1 536
-6 663
-33 202
0
-3 300
-30
45 111
0

-1 561
-6 871
-33 873
0
-3 000
-30
45 719
0

-1 587
-6 917
-34 563
0
-3 400
-30
46 884
0

17 661
23 267
40 928

1 821
2 362
4 183

19 482
25 629
43 461

19 754
25 965
45 719

20 247
26 139
46 386

2021
-758
-500
-10
-5
-500
-100
-600
-600

2022
-808

2023
-765
0

-100
Ej beslutad
Beslutad

?
-600
-500
-10
-4 183

Budget för pensionsutbetalning saknas ca 100 tkr per år
OBS kommunerna får ta höjd för ökade lönekostnader IT

200

0
-400

-708

-1 165

136

Investeringsprojekt
Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon
Släckbil i Degerhamn
Friska brandmän
Personbilar
Tankbil Borgholm
Offensiv enhet
Utbildningssläp
Komplettering andningsapparater
Skylt Brofästet
Släckbil
Befälsbil
Fordon, 2 st bilar
Summa

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

-

-

-

-

900
450
500
100

-

-

-

4 000
1 000
5 000

-

4 000

700
700

4 000

1 950

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN

§ 13

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-20

13

Dnr 2019/150 409 KS

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 2019-2025
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
Att förslaget till handlingsplan till energi- och klimatstrategin ska skickas till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har beslutat en energi- och klimatstrategi. Till strategin ska ett
handlingsprogram beslutas, som ska uppdateras och utvärderas regelbundet.
Beslutsunderlag
Borgholms kommuns energi- och klimatstrategi
Förslag till handlingsplan till energi- och klimatstrategin
Dagens sammanträde
Kort diskussion om förslaget till handlingsplan, som omarbetats sedan föregående
sammanträde. Endast någon mindre redaktionell ändring föreslogs, som kommer att
inarbetas innan förslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare befordran till kommunfullmäktige.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

Handlingsplan

1(7)

Datum

2020-05-05
Hållbarhetsberedningen

Handlingsplan till Energioch klimatstrategi,
Borgholms kommun
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Borgholms kommun

Datum

Sida

2020-05-05

2(7)
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Handlingsplan till Energi- och klimatstrategi, Borgholms kommun
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Borgholms kommun

Datum

Sida

2020-05-05

3(7)

1 Inledning
Borgholms kommun har antagit en energi- och klimatstrategi (KF 2019-1118 §). Till strategin hör denna handlingsplan, som ska uppdateras årligen
eller vid behov. Handlingsplanen anger de specifika åtgärder som
Borgholms kommun ska genomföra, med tydlig målsättning och tidsram.
Målen och åtgärderna kopplar både till de särskilda utmaningar som anges i
kommunens energi- och klimatstrategi såväl som till regionala och nationella
mål.

2 Övergripande målsättning
Sedan 2006 har Kalmar län ett gemensamt mål om att länet år 2030 ska
vara en fossilbränslefri region. Denna målsättning är central och mycket
viktig för det regionala utvecklingsarbetet.
Utgångspunkten för alla mål och delmål är att länets utsläpp av fossil
koldioxid ska minska, energianvändningen skall bli effektivare och
näringslivet skall växa samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling.
Offentlig sektor skall vara föregångare och genom handling visa att det är
möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.
Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region går under begreppet No
Oil (bilaga 1). Att leva upp till målen i handlingsprogrammet är sedan
Borgholms kommun antog sin hållbarhetspolicy (bilaga 2) ett politiskt
beslutat åtagande.
För att nå det övergripande målet om att bli en fossilbränslefri region till
2030 måste alla tre delmålen i handlingsprogrammet No Oil uppnås. Dessa
är:
1. Fossilbränslefri energiproduktion
2. Fossilbränslefri energianvändning
3. Effektiv energianvändning

Borgholms Energi Elnät AB är en kommunägd koncern och bedriver många
verksamheter som på olika sätt berör hållbar utveckling. Bolagen agerar
inom en ram av kommunala direktiv, mål och policys samt bolagens
bolagsordningar och arbetsordningar.
Kommunens uppfattning är att arbetet blir effektivare om Bolagen utgår från
sina egna förutsättningar och formulerar sina egna mål och handlingsplaner.
Därför gäller denna handlingsplan enbart för Borgholms kommun och dess
förvaltningar.
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3 Fossilbränslefri energiproduktion
Borgholms kommun producerar mycket lite egen energi och kommer därför i
mycket begränsad omfattning bidra till att den fossilfria energiproduktionen
ökar lokalt eller regionalt. I den mån Borgholms kommun producerar egen
energi ska:


Den producerade energin vara fossilfri



Den producerade energin skall så långt det är möjligt användas inom
de egna verksamheterna



Verka för att aktörer inom förnybar energiproduktion (vindkraft,
solceller, biogas m.fl.) kan etableras och bibehållas inom kommunen

4 Fossilbränslefri energianvändning
Målsättningen att fasa ut fossil energi kan endast uppnås om
transportsektorn blir fossilfri. Denna sektor är inte bara en av de som har
störst klimatpåverkan, den är också den kanske svåraste att ställa om. Det
kan enbart lyckas under förutsättning att utvecklingen av ny teknik och nya
drivmedel fortsätter. De regionala målen för omställning av transportsektorn
är följande:


År 2025 är klimatutsläppen från transporter i Kalmar län 70% lägre
än år 2010



År 2020 är alla samhällsbetalda resor i Kalmar län klimatneutrala



År 2025 är samtliga samhällsbetalda transporter och arbetsmaskiner
i Kalmar län fossilbränslefria

Borgholms kommun har kommit långt i arbetet mot fossilfrihet med
undantagen arbetsmaskiner, transporter och bilresor som svarar för nästan
all användning av fossil energi i verksamheterna. För att nå de regionala
målen behöver anställda vid Borgholms kommun resa fossilfritt i tjänsten
och utnyttja fossilfria transporttjänster. Dessutom måste fordons- och
arbetsmaskinparken ställas om till fossilfrihet.

4.1 Fossilfria Resor
Tjänsteresor bidrar till kommunens klimatpåverkan genom utsläpp av
växthusgaser. Som upphandlare och beställare av tjänsteresor har
kommunen möjlighet att ställa krav på leverantörer av resor. Dessutom kan
kommunanställda aktivt välja de resealternativ som orsakar lägst
klimatpåverkan. Därför skall Borgholms kommun:
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Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilfria resor vid
upphandling av resetjänster



Från och med 2020 alltid, i första hand, välja fossilfria alternativ vid
bokning av inrikes tjänsteresor. I andra hand, när inga alternativ
finns boka resor som är helt eller delvis fossilbränsledrivna



Från och med 2020 vid in- eller utrikes tjänsteresor med flyg välja
alternativet med högsta möjliga andel biobränsle



Alla inrikes tjänsteresor med flyg skall klimatkompenseras, enligt
kommunens reglemente (antagen av kommunfullmäktige 2018-0521, § 115)



Från och med 2030 flyga fossilfritt i tjänsten

4.2 Fossilfria transporter
Transportsektorn är till stor del fortfarande fossilbränsledriven. Borgholms
kommun kan som beställare av transporttjänster ställa krav på leverantörer.
Därför skall Borgholms kommun:


Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilfrihet vid upphandling
av transporttjänster.



Från och med 2020 alltid, i första hand, välja fossilfria
transporttjänster. I andra hand, när inga alternativ finns, boka helt
eller delvis fossilbränsledrivna transporter



Från och med 2025 använda sig av fossilfria tranporttjänster

4.3 Fossilfria fordon och arbetsmaskiner
Borgholms kommun äger ett stort antal fordon och arbetsmaskiner. Dessa
ska bytas ut mot sådana som drivs med förnybara drivmedel. I de fall
kommunen hyr eller leasar fordon och arbetsmaskiner kan kommunen välja
att upphandla alternativ som drivs med förnybara drivmedel, eller byta ut
dem mot sådana som drivs med förnybara drivmedel om avtalen inte
förhindrar det. Därför skall Borgholms kommun:


Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilbränslefria fordon och
arbetsmaskiner vid upphandlingar



Från och med 2020 börja byta ut kommunens egna fordon och
arbetsmaskiner mot sådana som drivs med förnybara drivmedel



Senast 2025 bytt ut alla sina fordon och arbetsmaskiner mot sådana
som drivs med förnybara drivmedel



När det är möjligt, från och med 2020 endast hyra och leasa fordon
och arbetsmaskiner som drivs med förnybara drivmedel



Senast 2025 endast hyra och leasa fordon och arbetsmaskiner som
drivs med förnybara drivmedel
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Från och med 2020 alltid ställa krav på fossilfria drivmedel vid
upphandling av drivmedel



Från och med 2020 börja byta ut fossila drivmedel mot förnybara
drivmedel för alla fordon i den befintliga fordons- och
arbetsmaskinparken under förutsättning att tillverkarna medger det
eller om fordonen är så gamla att de inte längre har garantiskydd.

5 Effektiv energianvändning
Borgolms kommun arbetar aktivt med att energieffektivisera sitt
fastighetsbestånd. Det sker genom att vid renovering och nyproduktion
installera energieffektiva ventilations-, uppvärmnings och reglersystem.
Kommunens arbete med att energieffektivisera sina byggnader styrs av två
styrdokument. Fastighetsstrategi för Borgholms kommun (bilaga 4) och
Lokalförsörjningsplan Borgholms kommun 2020 (bilaga 5). Dessa två
dokument är på strategisk nivå men innehåller inga konkreta mål. Sådana
mål finns dock i handlingsprogrammet för fossilbränslefri region 2030
(bilaga 1). Därför ska Borgholms kommun:


Energieffektivisera byggnaderna genom att i första hand minska
byggnadernas energianvändning. Minskningen ska ske genom att
implementera lösningar som leder till lägre värmetransmission
genom klimatskalet, återvinning av värme och smarta styr- och
reglerlösningar m.m.



Från och med 2020 vid upphandling av nya elavtal alltid köpa 100%
förnybar el



Senast 2025 slutat använda fossila bränslen för bostäders värme,
kyla och varmvatten

Magnus Karlsson
Miljöstrateg
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Bilagor
Bilaga 1
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030. No oil.

Bilaga 2
Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun

Bilaga 3
Reglemente – Klimatkompensering för kommunala tjänsteresor med flyg

Bilaga 4
Fastighetsstrategi för Borgholms kommun

Bilaga 5
Lokalförsörjningsplan Borgholms kommun 2020
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 149

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-09

149

Dnr 2019/166 251 KS

Finansiering av väg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avsätta 350 tkr ur projektet Böda 1:3 för anläggning av väg.

att

godkänna exploateringskalkylen i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 134 anvisades 150 tkr för förrättning av kommunägda och planlagda fastigheterna, del av Böda 1:31. Förrättningen är i slutskedet och försäljning planeras omgående genom upphandlad fastighetsmäklare. De tre tomterna på
Gråteksvägen: förslag prissättning på 275 tkr per styck
De andra sju tomterna som idag ligger på grönområdet:
förslag prissättning på 325 tkr per styck.
Totalt 10 tomter om 3 100 tkr i försäljningspris.
Dock återstår anläggande av väg in till fastigheterna liksom en återvänds yta. Vägsträcka med vändplan uppskattas till 200 meter. Bedömd investering avseende röjning,
anläggning och vägbelysning: 350 tkr.
Beslutsunderlag
Kartillustration över tilltänkta tomter från Lantmäteriet.
Exploateringskalkyl Projekt Böda 1:3.
Tjänsteskrive, 2020-06-08.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exploateringskalkyl del av Böda 1:31
Kalkyltyp
Planområde
Areal
Datum vid upprättande av kalkyl
(värdetidpunkt)

Exploateringskalkyl
Del av Böda 1:31
19 320 m2

2020-06-09

Exploateringstid

5 år

Byggstart
Etapper

2021
1

Kostnad
Intäkt
Kommentar

Kostnader

Kostnadsposter
Markkostnad
Lokalgata inkl belysning
GC-väg inkl belysning
Park och lekplats
Miljöstationer
MEX
Trafikutredning
Fastighetsbildning
Plankostnader
Markundersökningar
Arkeologiska undersökningar
Konsulter
Administration
Räntekostnader
Oförutsedda kostnader
Summa kostnader
Summa intäkter
Netto

Intäkter

Intäktssposter

Försäljning av småhustomter
grundpris

480 000
3 100 000
Detaljplan vann lagakraft 1979

Uppskattad kostnad
kr
350 000 kr
kr
kr
kr
30 000 kr
kr
50 000 kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
50 000 kr
480 000 kr
3 100 000 kr
2 620 000 kr

Antal

Priser
10 st
m2

310 000 kr/tomt
kr/m2

Uppskattad intäkt
3 100 000 kr
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 135

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-02

135

Dnr 2015/255 822 KS

Strategi för badplatser och offentliga toaletter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommunledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm Energi AB. Efter att beslut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en översyn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret kompletterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet
att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal
strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget komplitterades åter en gång av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 151 med att badplatsutredningen
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hanteras. 2020-02-10 § 44 återremitterades strategin med syfte att:
-

justera ansvarig till följd av att gata/park är överfört till Borgholms kommun,
utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden,
dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjärbybadplats toaletter,
underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intressenter
att använda toaletten i Kyrkallén i Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Reviderad strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 293 Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 18 Antagande av strategi för badplatser och offentliga toaletter; Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning.
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 44 Strategi för badplatser och offentliga toaletter.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillvägagångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad handlingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attraktiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om
badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.
För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som
är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina badplatser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna
Till följd av överförningen av verksamheten gata/park från Borgholm Energi AB till
Borgholms kommun har nu badplatsstrategin justerats.
En dialog kommer att hållas med alla de föreningar, eller liknande samt markägare
som kommer bli påverkade av strategin.
Följande text har reviderats i Strategi för badplatser och offentliga toaletter.
Kap 3.1 Målbild:
Budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens tillväxtenhet, gata/park
Kap 3.2 Målpunkter badplatser under stycket ansvar:
Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse tecknas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kommer det innebära ökade kostnader för kommunen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 Inledning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till
kommunledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm energi AB. Efter att
beslut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en översyn av
skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret kompletterades 201809-11 § 278 genom förtydligandet att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska
skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar
utgångspunkt i en kommunal strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget
komplitterades 2019-06-11 §151 att badplatsutredningen ska kompletteras med hur
skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hanteras. 2020-02-10 § 44 tog beslutet att
strategin skulle återremitteras.

1.1

Bakgrund

Borgholms kommun är en välbesökt turistkommun med ett stort antal besökare varje år.
Säsongen är utbredd och omfattar större delen av året. Det är natur- och kulturvärden
som utgör grunden till rekreations värdet. Under sommaren är badplatserna en självklar
del av värdet och en besöksanledning för många, såväl tillresande som bofasta.
Som besökande förhöjs upplevelsen ytterligare av en välskött och snygg badplats eller
toalett med ett fullgott serviceutbud.
Det är också en trygghet att kunna räkna med att badplatser och toaletterna håller den
klass som utlovas. Till exempel om badplatsen är ett Eu-bad ska livräddningsutrustning
och information finnas.

2 Syfte
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad hantering
av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete med såväl underhåll
och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering av nya toaletter. Strategin
ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillvägagångssätt som ligger till grund för
framtida arbete. Strategin ska med bifogad handlingsplan fungera som stöd inför framtida
planeringsarbete. För att skapa en attraktiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun
krävs ett engagemang och en politisk omställning i frågan om badplatserna och offentliga
toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.

3 Strategi
För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens budget.
Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som är viktiga ur ett
kommunalt perspektiv.
Denna strategi är framtagen för att visa hur Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta,
underhålla och utveckla sina badplatser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en
övergripande policy för underhållsarbetet och utveckling av badplatserna.
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Målbild

Kommunen ska verka för att badplatserna och toaletterna i kommunal regi håller en hög
standard baserat på den kategori badplatsen tillhör. Det vill säga att förväntningarna väl
ska överensstämma med verkligheten.
Dessutom ska kommunen verka för att badplatserna och toaletterna som kommunen äger
och sköter är väl fördelade över kommunen.
Offentliga toaletter i kommunen ska vara rena, trygga och tillgängliga för alla. De ska även
upplevas som attraktiva och viktigt är att de passar väl in i den befintliga miljön. Det
behövs därför olika typer av toaletter på olika platser.
Nya toaletter ska byggas efter behov och placeras på ett strategiskt sätt där människor rör
sig. Toaletter ska placeras där flera målpunkter sammanfaller och vid utflyktsplatser där
det förväntas att många människor stannar under en tidsperiod över två timmar.
Toaletterna ska vara synliga, tillgängliga för alla och information kring placering och
utformning ska vara lätt att hitta och läsa på kommunens hemsida och vid toaletterna.
Toaletterna ska uppfylla de krav kring sanitet, tillgänglighet, identitet och trygghet som
ställs i strategin för att öka användningen och respekten av offentliga toaletter.
Kommunen ska sträva efter att alla kommunala offentliga toaletter ska vara avgiftbelagda.
En kontinuerlig uppföljning mot de mål som ställs i strategin bör utföras årligen för att
arbetet ska gå framåt.
Målbilden är att budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens
tillväxtenhet, gata/park.

3.2

Målpunkter badplatser
-

Ansvar
Kommunen ska i första hand sköta de badplatser och där marken ägs av
Borgholms kommun. Badplatser där någon form av kommersiell
verksamhet bedrivs, ska skötas av denna verksamhet. Böda Sand och
Lundegårds badplats är exempel på badplatser där en omfattande
kommersiell verksamhet förekommer, och som följaktligen ska skötas av
dessa verksamheter. Där föreningar eller liknande har ansvar för
badplatsen ska överenskommelse tecknas som säkerställer hållbar skötsel
av stränderna. I vissa överenskommelser kommer det innebära ökade
kostnader för kommunen.

-

Skötsel
Borgholms kommun ska se till att det finns personal för att det underhåll
och skötsel badplatserna kräver efterföljs. Detta kan också göras genom
att teckna avtal med t.ex. idrottsföreningar eller samfällighetsföreningar.
Badsäsongen varar mellan 1 juni- 31 augusti, men tillsyn/service vid
badplatserna ska finnas efter behov under perioden 15 maj-15 september.
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-

Tångrensning
Tång och alger tas endast bort vid badplatser som ägs av Borgholms
kommun när det förekommer i stora mängder som stör badlivet under
högsäsong och bra badväder. Det är inte självklart att små mängder tång
och alger tas bort. Där tång tas bort från stränderna ska utförandet ske
med största försiktighet när maskiner används och tillstånd måste sökas
hos berörda myndigheter. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt
dels undvika att skada den ömtåliga floran på och i anslutning till stranden,
dels för att sandmängden som följer med vid borttagning av tång
volymmässigt ska vara så liten som möjligt. På särskilt utsatta stränder på
kommunens mark bör sanden köras ihop i högar på hösten för att på så vis
minska andelen sand som förflyttas ut till havs, återställning efter stormar
och högvatten kan vara nödvändigt för att kunna göra stränderna
tillgängliga för badgästerna. Även denna hantering utförs i samråd med
berörda myndigheter.

-

Information
Vid de badplatser där Borgholms kommun har ansvar ska skyltar sättas
upp. Dessa skyltar ska ange badplatsens namn och annan information, så
som kontaktuppgifter till räddningstjänsten, badplatsens koordinater och
om det förekommer farliga frånlandsströmmar vid badplatsen.
För att alla användare, såväl kommuninnevånare och turister, ska kunna
hitta till våra badplatser spelar tillgången till information stor roll. God
information bör finnas gällande placering och typ av badplats och bör vara
tillgänglig både analogt och digitalt. Informationen bör finnas både som lista
och karta. Informationen kring alla badplatser kommunen erbjuder bör vara
samlad. Därför bör det finnas information även gällande badplatser som
drivs av kommersiellverksamhet. Informationen bör uppdateras
regelbundet.

-

Badvattenprover
Minst tre badvattenprover tas per EU-bad och säsong, varav ett prov strax
före säsongens början. Provtagningen ska fördelas över hela badsäsongen
och intervallet mellan provtagningstillfällena får inte överstiga en månad.
Av hygieniska skäl bör kadaver av döda djur, såsom sälar, avlägsnas
under badsäsong från de stränder som Borgholms kommun sköter. Miljö
och byggnadsnämnden ansvarar för badvatten prover i EU-badplatser. Det
är också dem som anmäler till havs och vattenmyndigheten vilka
badplatser i Borgholms kommun som ska klassas som EU-badplats.

-

Tillgänglighet
Tillgängligheten på Borgholm kommuns badplatser behöver utvecklas för
att kunna möta behovet hos turister och bofasta invånare. Det ska finnas
tillgänglighetsanpassade badplatser geografiskt spritt i kommunen. Där det
är aktuellt att byta toaletter ska nya toaletter som placeras ut vara
tillgänglighetsanpassade.
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-

Källsortering
Borgholms kommun bör sträva mot att källsoteringssationer anläggs vid
badplatserna som ligger på kommunal mark. Återvinnigstationer bör
placeras i närheten av parkeringar eller körväg. Källsorteringsstationer
skulle avhjälpa de arbetsmiljöproblem som finns idag i och med den
manuella tömningen av soptunnor på de störst belastade badplatserna i
kommunen.

-

Säkerhet
Stegar ska finnas på alla bryggor som sköts av Borgholms kommun.
Livräddningsutrustning i form av livbojar ska finnas vid alla badplatser på
som sköts av kommunen. Kommunen eller arrendator som tecknat
skötselavtal med densamme ansvarar för tillsyn av livräddningsutrustning.
Livräddningsposter med livboj och hake bör finnas uppsatta med ungefär
100 meter mellanrum, så nära strandkanten som möjligt och väl synliga.
För att underlätta vid larmning bör badplatser förses med skylt som anger
anläggningens namn och koordinater (SWEREF 99). Detta är viktigt för att
larmcentralen snabbt ska kunna fastställa positionen och omgående kunna
larma ut hjälpresurser till rätt plats, i synnerhet som många badplatser än
så länge är otydligt skyltade från väg.

-

Handlingsplan
För att nå målen för badplatserna behövs olika åtgärder. Handlingsplanen
bilaga 1 ger förslag till åtgärder, motivering för åtgärd samt ungefärliga
kostnader. Handlingsplanen ska fungera som ett levande dokument och
ska tillsammans med strategi för badplatser och offentliga toaletter och
andra dokument vara till hjälp vid utförande av åtgärder.

-

Faciliteter
För att uppnå en viss standard på badplatserna bör ett grundutbud
erbjudas till besökaren. För de mest välbesökta badplatserna (Eu-bad) ska
målet vara att det ska erbjudas:










Sophantering
WC
Livräddningsutrustning var 100 m
Soptunna för engångsgrillar
Informationsskylt
Cykelställ
Parkeringsmöjligheter
Tillgänglighetsanpassat
Dricksvatten

För mindre besöka badplatser ska det erbjudas:
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WC/torrtoalett
Sophantering
Livräddningsutrustning var 100 m
Informationsskylt

Målpunkter offentliga toaletter
-

Identitet
Alla nya toaletter ska ha en tydlig identitet som överensstämmer med
omkringliggande miljö. Nya byggnader bör placeras med omsorg. Stor
hänsyn tas till den befintliga miljön som omkringliggande arkitektur, hur
människor rör sig på platsen och vilka siktlinjer som finns. Vid känsliga
områden bör stor vikt läggas vid att toaletter smälter väl in i sin omgivning.

-

Inredning
Inredning för nya toaletter är både funktionell, attraktiv och robust. Handfat,
handtork, tvålpump och papperskorg byggs med fördel in i väggen för att
motverka vandalisering. Även sensorstyrd servering av tvål och vatten är
att föredra för ökad sanitet. Krokar ska finnas i varje toalettrum.

-

Material
Vid nybyggnation av toalett ska materialval för både fasad och inredning
vara slitstarka och utgå från att ytorna ska vara enkla att städa, reparera
och klottersanera. Slitstarka material är även att föredra vid andra typer av
toaletter som vid avtal med näringsidkare och enklare vattentanktoaletter.
Exempel på detta är att utsidan av sådan toalett målas i en mörkare nyans
som är lätt att klottersanera

-

Förbrukningsmaterial
Toalettpapper, vatten ska finnas. Pappershanddukar bör undvikas då
dessa ofta ger upphov till nedskräpning och sabotage och därmed även
ökad skötsel.

-

Skyltning
Alla toalettdörrar bör skyltas med vilken typ av toalett det är, det vill säga
om det är en unisextoalett om den är handikappanpassad eller har
skötbord. Alla toalettbyggnader bör skyltas med vilka öppettider som gäller
samt telefonnummer för felanmälan. Fysiska hänvisningsskyltar bör endast
användas på publika platser där stort behov finns av att hänvisa till närmsta
toalett. Hänvisningsskyltar för offentliga toaletter bör se likadana ut som
övriga hänvisningsskyltar i kommunen och bör visa inom vilken distans en
offentlig toalett finns. All skyltningen ska utgå från Borgholms kommuns
riktlinjer för skyltar och vara av samma typ för alla toaletter och därmed bli
igenkännligt och lättläst för användaren.
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-

Öppettider
Öppettider bör variera beroende på besöksintensitet. En övervägning bör
göras om platsen används även under kvällstid och vintertid och om vissa
toaletter därför bör hållas öppna även under dessa tider.

-

Sanitär standard
En orsak till att befintliga toaletter inte används idag är för att de upplevs
som ofräscha och icke omhändertagna. Detta bidrar till att toaletter känns
otrygga och till sämre omhändertagande av användarna. En viktig del för
att förbättra tankar och användning av offentliga toaletter är att prioritera
god sanitär standard. Offentliga toaletter i kommunen ska upplevas som
rena och välskötta och städfrekvensen ska baseras på antalet besökare.
Detta kan räknas ut genom att besöksräknare installeras. Att välja rätt
material och inredning redan från början är viktigt för att underlätta
städning, reparation och klottersanering. Om toaletterna tas om hand på ett
bra sätt ökar också möjligheten för att även användarna får respekt för
toaletterna och lämnar dem i ett bra skick. Med en god sanitär standard
finns goda möjligheter till en ny syn på offentliga toaletter.

-

Betalning
För att öka inkomsterna för de offentliga toaletterna bör på skikt alla
toaletter förses med betalningssystem.

-

Placering
Arbetet kring placering av nya offentliga toaletter ska alltid utgå från platser
där många människor rör sig. Störst fokus ligger kring utflyktsplatser där
det finns mycket få alternativ till toalett. Utflyktsplatser som temalekplatser
och parker med speciella attraktioner som är lokaliserade på
kommunalmark är platser i behov av offentliga toaletter. Besökare stannar
ofta på platsen i flera timmar. Vad som karakteriserar en utflyktsplats är att
det finns attraktioner som är speciella för platsen och som tilltalar många
olika typer av människor. Platsen ska erbjuda flera olika aktiviteter och vara
lokaliserad på kommunalmark.

-

Tillgänglighet
Offentliga toaletter i Borgholms kommun ska vara till för alla. Minst en
handikappanpassad toalett bör finnas på varje plats där offentliga toaletter
finns. Handikapptoaletten bör även vara utrustad med skötbord.
Unisextoaletter är att föredra då dessa möjliggör för att så många som
möjligt kan utnyttja de toaletter som finns och att alla människor känner att
toaletten är till för dem. Alla toaletter ska i möjligaste mål planera för ingång
i markplan eller med så lite nivåskillnader som möjligt och vara tillräckligt
stora för att underlätta för användare med tillexempel rullatorer.

-

Information
För att alla användare, såväl kommuninnevånare och turister, ska kunna
använda offentliga toaletter spelar tillgången till information stor roll. God
information bör finnas gällande placering och typ av toalett och bör vara
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tillgänglig både analogt och digitalt. Informationen bör finnas både som lista
och karta. Informationen kring alla toaletter kommunen erbjuder bör vara
samlad. Därför bör det finnas information även gällande toaletter som drivs
av tillexempel trafikverket eller länsstyrelsen. Informationen bör uppdateras
regelbundet.
-

Handlingsplan
För att nå mål för offentliga toaletter behövs olika åtgärder.
Handlingsplanen bilaga 2 ger förslag till åtgärder, motivering för åtgärd
samt ungefärliga kostnader. Handlingsplanen ska fungera som ett levande
dokument och ska tillsammans med strategi för badplatser och offentliga
toaletter och andra dokument vara till hjälp vid utförande av åtgärder.

4 Beskrivning av nuläge badplatser
Vid de badplatser, där Borgholms kommun inte äger marken och där kommersiell
verksamhet saknas, hålls idag en enklare service så som sopställ eller toalett. Vilka
badplatser som Borgholms kommun erbjuder någon form av service på, där marken inte
ägs av kommunen, baseras förmodligen på tradition och vad som tidigare låg under
teknisk verksamhets åtaganden vad det gäller provtagning och översikt av alla badplatser
i kommunen.
Skötsel av badplatserna i kommunen är ofta ett frågetecken. Varför vissa stränder klassas
som kommunala är också väldigt vagt. Många badplatser hänger kvar sen gammalt då
den tekniska verksamheten gjorde badvattenprover på alla badplatser i kommunen, både
privata och kommunala. Det ansvaret ligger idag på miljö- och byggnadsnämnden. Under
tiden då tekniska kontoret gjorde badvattenprover togs det prov och kontrollerades på ca
34 badplatser i kommunen. Dessa har idag sjunkit ner till 17 badplatser, men 25
badplatser ligger fortfarande kvar på kommunens lista över kommunala badplatser.
Av de 17 EU. Badplatser som tas prover på idag, ligger 12 av dem i kommunens
badplatsansvar. De resterande 5 tillhör t.ex. privata markägare så som Böda Sand och
Lundegård. Dessa 17 stränder klassas som EU-badplatser. Det vill säga att de beräknas
ha mer än 200 besökare per dag.
”I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under
badsäsongen registreras som EU-bad. Det är kommunerna som sköter
kontrollen på EU-baden under badsäsongen enligt gällande regelverk. De
lägger information om varje EU-bad på webbplatsen Badplatsen om bland
annat algblomning eller föroreningar och vad som görs för att åtgärda dessa.
Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har.”
Havs- och vattenmyndigheten
Många av de badplatser som idag ligger under skötselplanen hos Borgholms kommun har
helt olika service utbud. Vissa har endast soptömning medan andra har bryggor och
toaletter.
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1996 togs beslutet att flera bryggor skulle tas bort från kommunalskötsel. Föreningar fick
då erbjudande att ta över de bryggor som redan fanns. Skötselavtal upprättades med
olika föreningar. I avtalen står det att föreningarna ska sköta och bekosta underhåll av
bryggorna. Men detta har inte följts och kommunen har årligen betalat underhåll på
bryggorna. Kommunen skulle även helt ta bort ansvar från följande badplatser Störlinge,
Ytterby, Valsnäs, Husvalla, Tokenäs, Kvarnstad, Grankullavik, Äleklinta, Bruddestad,
Grönvik, Mellösa och Djupvik.
Men i Äleklinta, Grankullavik och Djupvik finns toaletter kvar i kommunalregi.
Idag finns det inte någon gemensam standard för vad en ”EU- badplats” ska erbjuda i
service. Enligt lag ska alla badplatser, där det placerats någon typ av service för
besökaren, även vara utrustad med livräddningsutrustning.

4.1

Vad säger lagen?

Är det fråga om en anläggning ska ägaren eller nyttjanderättshavare tillhandahålla
livräddningsutrustning i skälig omfattning. En badstrand räknas som en anläggning om
ägaren eller nyttjanderättshavaren iordninggjort platsen på något sätt, t.ex. genom
bryggor, skyltning, omklädningshytter, papperskorgar eller liknande. Naturliga badstränder
omfattas därför inte av kravet på livräddningsutrustning. Offentliga badvatten ska
registreras och vattenkvaliteten ska kontrolleras enligt en plan samt rapporteras till Havsoch vattenmyndigheten. Alla bad med mer än 200 besökare per dag, listas som EU-bad
och ska ha skyltar som tydligt visar på badvattnets kvalitet.”
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger följande förslag till utrustning
vid obevakad större badplats:
- Informationstavla med badplatsens namn, översiktskarta, eventuella risker
och förbud, kontaktuppgifter för felanmälan och larmning, koordinater enligt
SWEREF 99.
- Eventuellt skyltar vid livräddningsutrustning (112, namn på badplatsen och
koordinater enligt SWEREF 99, uppgifter för felanmälan).
- Eventuellt övrigt budskap om ansvar.
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5 Beskrivning av nuläge offentliga toaletter
Idag finns det 31 kommunala toaletter i kommunen. Flera är av äldre modell och upplevs
som otrygga och oattraktiva. Några av de befintliga toaletterna är helt igenstängda och i
behov av upprustning eller rivning. Det finns ett behov att omstrukturering kring driften av
så väl befintliga som tilltänkta offentliga toaletter.
Förutom kommunens toaletter finns det ett antal icke kommunala toaletter runt om i
kommunen som tex. Trafikverket eller länsstyrelsen ansvarar för.
Icke kommunala offentliga
toaletter

5.1

Befintlig situation

Borgholm och Köpingsvik
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Icke kommunala offentliga
Borgholms kommun
toaletter
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Kommunala offentliga toaletter

Norra kommundelen

Icke kommunala offentliga
toaletter

Kommunala offentliga toaletter
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6 Inventering av badplatser
För att skapa en nulägesbild har det genomförts en inventering av badplatserna, se Bilaga
1.
I inventeringen redovisas följande punkter per badplats:
- Äger kommunen marken?
- Vem förvaltar badplatsen?
- Storlek och typ av badplats.
- Aktuell standard, vad finns tillgängligt på stranden?
tex. brygga, toalett, sophantering m.m.
- Övrig information
- Ärenden inkomna till badplatsen
De badplatser i kommunen där det helt eller delvis finns ett kommunalt åtagande för
skötsel kan kategoriseras enligt följande:
A. Badplatser på kommunal mark med en högre besöksfrekvens – EU-bad
B. Badplatser på kommunal mark med en lägre besöksfrekvens – icke EU-bad
C. Ej kommunalägda badplatser med en högre besöksfrekvens – EU-bad med
kommunalt ansvar
D. Ej kommunalägda badplatser, med en lägre besöksfrekvens – icke EU-bad
med kommunalt ansvar
E. Ej kommunalägda badplatser med en högre besöksfrekvens – EU-bad utan
kommunalt ansvar
F. Badplats utan kommunalt ansvar

6.1

Sammanfattning inventering

Badplats
Bjärby

Byrum

Kategori
C

C
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Sammanfattning
Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Bjärby
Ägare: Samfällighet
Sophantering: container
Toalett: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: Runstens byggdeförening
Städfrekvens toalett: Öppettider toalett:1/5-30/9
Brygga: Ja
Skötsel brygga: Runstens byggdeförening
Fastighetsbeteckning: Böda Kronopark 2:157
Ägare/förvaltare: Sveaskog AB
Sophantering: kärl med säck
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: BORGHOLMS KOMMUN
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag
Öppettider toalett:1/5-30/9
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Byxelkrok

A/C

Böda Hamn Bad

A/C

Björkviken

B

Djupvik

A

Dovreviken

B

Grankullavik

D

Högby fyr
(Syltehamn)

B
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Fastighetsbeteckning: Böda-Torp S:3 (bestående av 57
delägare varav Sveaskog AB står för 17,5% och 82,5%
Bysamfälligheten), Byxelkrok 1:1
Ägare: Torps Bysamfällighet, Borgholms kommun
Brygga: Ja
Skötsel brygga: Byxelkrok AIK
Handplock: Sommarpersonal hamn
Fastighetsbeteckning: Samfälld mark Mellböda
Ägare: Mellböda/Strandtorp Bysamfällighet, Borgholms
Kommun
Tångrensning: Ja utförs av campingen
Sophantering: Container på camping
Handplockning: Utförs av campingen
All skötsel: Kommunen/Camping
Tångrensning: Ja
Handplockning: Kommunen
All Skötsel: Kommunen
Fastighetsbeteckning: Djupvik 1:1, Djupvik 1:2
Ägare: Borgholms kommun, Privat
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: Borgholms kommun
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga: Ja
Skötsel brygga:Djupviks vägförening
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: Kärl med säck
Toalett: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: 1/5 – 30/9
Tångrensning: Ja
Skötsel: Kommunen
Fastighetsbeteckning: Böda kronopark 2:174, Grankulla
4:6
Ägare: Grankullaviks bryggförening, privat
Sophantering: 370 L kärl
Toalett: Tank
Underhåll: Städ toalett: Grankullaviks bryggförening
Städfrekvens: Öppettider: Brygga: Ja
All Skötsel: Grankullaviks bryggförening
Fastighetsbeteckning: Syltehamn 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: 370 L kärl
Toalett: Latrin
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Hagaby – Högby tomtägarförening
Städfrekvens: Öppettider: -
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Kapelludden
(Bredsättra)

D

Klinta Bodar

A

Köpingebukten

A/C

Kårehamn

A/C

Mellösa

D

Nyby

D
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Fastighetsbeteckning: Kläppinge 1:2, Kläppinge
samfällighet
Ägare: Privat
Sophantering: 190 L kärl
Toalett: Latrin
Underhåll toalett: Kläppinge by och BredsättraSikehamn Hbf
Städ toalett: Kläppinge by och Bredsättra-Sikehamn Hbf
Städfrekvens: Öppettider: Fastighetsbeteckning: Klinta bodar 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: Kärl med säck
Toalett: Via Klinta Camping
Tångrensning: Ja
Brygga Ja, handikapp
Handplockning: Kommunen/feriearbetare
All skötsel: Kommunen
Fastighetsbeteckning: Tings ene 1:14, Tings ene 1:14,
Solberga 4:11, Klinta 13:1, Klinta 20:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: kärl med säck
Toalett: 2st WC
Underhåll Smedjan/Sinus: Borgholms kommun
Städ toalett Smedjan/Sinus: Borgholms kommun
Städfrekvens toalett Smedjan/Sinus: 1 gång/dag v.3226 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider Smedjan/Sinus: 1/5 – 30/9
Tångrensning: Ja
Brygga: Ja, ägare Köpingbaden camping
Handplockning: Kommunen/feriearbetare
Skötsel: Kommunen
Fastighetsbeteckning: Kårehamn 2:7, Arbelunda 1:11
Ägare: Borgholms kommun, Privat
Sophantering: 2 st 660 L
Toalett: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ toalett: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga: Ja
Tångrensning: Ja
Handplockning: Kommunen
Skötsel: Kommunen
Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Melösa
Ägare: Flera
Fastighetsbeteckning: Nybyorde 1:1 samt oregistrerad
samfällighet
Ägare: Oregistrerad samfällighet
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Sandbybadet

C

Sandvik

A

Sjöstugan/
Mejeriviken:

A

Stora Rör

A

Svartvik/
Kuggebodar,
Kyrketorps
Camping

D

Äleklinta

D
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Fastighetsbeteckning: Högby-Sandby S:3,
Kesnäsudden 1:1,
Ägare: Flera
Sophantering: Container
Toalett: WC 2 st
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Campingverksamheten
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: 1/5 – 30/9
Skötsel: Samfälligheten
Fastighetsbeteckning: Persnäs-Sandvik 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: 1/5 – 30/9
Sophantering: Container i hamn
Handplockning: Kommunen
Skötsel: Kommunen
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: Kärl med säck
Toalett: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag
v.27-33
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga: Ja
Tångrensning: Ja
Handplockning: Kommunen/feriearbetare
Skötsel: Kommunen
Fastighetsbeteckning: Stora Rör 2:1
Ägare: Borgholms kommun
Sophantering: 660 L
Toalett: Tank
Underhåll toalett: Borgholms kommun
Städ toalett: Stora Rörs Båtklubb
Städfrekvens toalett: 1 gång/dag
Öppettider toalett: 1/5 – 30/9
Brygga. Ja
Skötsel brygga: Stora Rörs simklubb
Fastighetsbeteckning: Samfälld mark för Kyrketorp,
samfälld mark för Norrböda
Ägare: Flera
Toalett: 2st WC
Skötsel: Kuggeboda samfällighetsförening
Fastighetsbeteckning: Äleklintabrottet 1:1, Äleklinta S:3
Ägare: Statens fastighetsverk, Samfälldmark för Äleklinta
Toalett: Latrin
Underhåll toalett: Borgholms kommun
Städ: Städfrekvens: Öppettider: Brygga: Ja
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7 Inventering offentliga toaletter
som inte ingår i en badplats
För att skapa en nulägesbild har det genomförts en inventering av toaletterna, se Bilaga 2.
De toaletter i kommunen där det helt eller delvis finns ett kommunalt åtagande för skötsel
kan kategoriseras enligt följande:
A. Toalett på kommunal mark
B. Toalett ej på kommunal mark 100% kommunalt ansvar
C. Toalett ej på kommunal mark delat ansvar/skötsel
D. Toalett i skötselavtal med arrendator

7.1

Sammanfattning inventering offentliga toaletter
Som inte ingår i en badplats

Badplats
Busstationen

Kategori
B

Byrum

B

Byxelkrok
Centrum

A

Byxelkrok
Servicehus

A

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

Sammanfattning
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:2
Ägare: Nalo fastigheter AB
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider:1/5-30/9
Fastighetsbeteckning: Böda Kronopark 2:157
Ägare: Sveaskog AB
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider:1/5-30/9
Fastighetsbeteckning: Byxelkrok 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider:1/5-30/9
Fastighetsbeteckning: Byxelkrok 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: Året runt

195
Borgholms kommun

Böda Hamn
Servicehus

A

Haket torget

D

Idrottsplatsen

A

Ismantorpsborg

C

Kyrkallén

B

Kårehamn
Servicehus

A

Källa Ödekyrka

C
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Fastighetsbeteckning: Mellböda 25:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: Året runt
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:41
Tomträttsinnehav: Borgholms Haket AB
Typ: WC
Underhåll: Borgholms Haket AB
Städ: Borgholms Haket AB
Städfrekvens: Öppettider: Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: Året runt
Fastighetsbeteckning: Ismantorp Fornborg 2:1
Ägare: Statens fastighetsverk
Typ: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: 1/5 – 30/9
Övrigt: Kostnader delas 50 % med Statens
fastighetsverk
Fastighetsbeteckning: Köpings kyrka 1:1
Ägare: Norra Ölands pastorat
Typ: Latrin
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: Öppettider: Fastighetsbeteckning: Kårehamn 2:7
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: Året runt
Fastighetsbeteckning: Källa 2:1
Ägare: Statens fastighetsverk
Typ: Tank
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun i samarbete med kyrkan
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: 1/5 – 30/9
Övrigt: Kostnader delas 50 % med Statens
fastighetsverk
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Sandvik
Servicehus

A

Sjöstugan
Cafe

D

Sjötorget

A

Societetsparken

D

Turistbyrån

A

Yttrehamnen

A
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Fastighetsbeteckning: Persnäs-Sandvik 1:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun /hamnkapten
Städfrekvens: 1 gång/dag
Öppettider: 1/5 – 30/9
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Arrendator
Städ: Arrendator
Städfrekvens: Öppettider: Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Arrendator
Städ: Arrendator
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9
Fastighetsbeteckning: Borgholm 11:1
Ägare: Borgholms kommun
Typ: WC
Underhåll: Borgholms kommun
Städ: Borgholms kommun
Städfrekvens: 1 gång/dag v.32-26 2 gånger/dag v.27-33
Öppettider: 1/5 – 30/9
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2020-02-10

44

Dnr 2015/255 822 KS

Strategi för badplatser och offentliga toaletter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

återremittera strategin med följande syfte:
-

justera ansvarige till följd av organisationsöversynen av gata/park,
se över hur samarbetet ska utvecklas för att säkra de föreningsdrivna baden,
kommunen bör ha en dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjärbybadplats toaletter,
underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intressenter att använda toaletten Kyrkallén.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommunledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm energi AB. Efter att beslut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en översyn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret kompletterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet
att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska skötas. Förtydligandet har resulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal
strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget komplitterades åter en gång av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 151 med att badplatsutredningen
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hanteras.
Beslutsunderlag
Strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 293 Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 18 Antagande av strategi för badplatser och offentliga toaletter; Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning.
Dagens sammanträde
Yrkande
Staffan Larsson (C) med stöd från Ilko Corkovic (S), Carl Malgerud (M) och Per
Lublin (ÖP) yrkar på att återremittera strategin för att justera ansvarige till följd av organisationsöversynen av Gata Park och hur samarbetet ska utvecklas för att säkra
de föreningsdrivna baden.
Per Lublin (ÖP) yrkar på till återremitteringen lägga till att kommunen bör ha en dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjärbybadplats
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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44

toaletter och att strategin bör underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och
eventuellt andra intressenter att använda toaletten Kyrkallén.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Staffan Larssons med fleras förslag att återremittera ärendet och kommunstyrelsens förslag att godkänna
strategin och att föra en dialog med berörda huvudmän innan förändringar gällande
bidrag och förutsättningar för skötsel genomförs. Ordförande finner att kommunfullmäktige stödjer Staffan Larssons med fleras återremissförslag. Därmed ska strategin återremitteras.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsstrategerna
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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2020-06-02
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Dnr 2018/187 109 KS

Cykelstrategi för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige
att

anta cykelstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms
kommun. Förslaget till strategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram har
remissats internt och justerats efter de synpunkter som inkommit från miljö- och
hållbarhetsberedningen och plan- och byggenheten.
Beslutsunderlag
Cykelstrategi 2020-2025.
Bedömning
Cykelstrategin är övergripande och relativt kortfattad. Genomförandet verkställs i
de aktiviteter som finns med den tillhörande handlingsplanen.
Strategin präglas huvudsakligen av ett besöksnäringsperspektiv vilket tillväxtenheten uppfattar ligga i linje med politikernas viljeinriktning. Även folkhälsa, barnperspektiv och minskad klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrat arbetet och
dessa perspektiv kommer även utvecklas i den nya översiktsplanen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige anta
cykelstrategi 2020-2025.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen Carl Malgeruds förslag till beslut.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-05-29

2018/187 109

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Leon Hansson
Samhällsplanerare

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Borgholm intern tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
att

anta cykelstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms
kommun. Förslaget till strategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram har remissats internt och justerats efter de synpunkter som inkommit från miljö- och hållbarhetsberedningen och plan- och byggenheten.
Beslutsunderlag
Cykelstrategi 2020-2025
Bedömning
Cykelstrategin är övergripande och relativt kortfattad. Genomförandet verkställs i de
aktiviteter som finns med den tillhörande handlingsplanen.
Strategin präglas huvudsakligen av ett besöksnäringsperspektiv vilket tillväxtenheten uppfattar ligga i linje med politikernas viljeinriktning. Även folkhälsa, barnperspektiv och minskad klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrat arbetet och dessa perspektiv kommer även utvecklas i den nya översiktsplanen.

Anders Magnusson
Tillväxtchef

Leon Hansson
Samhällsplanerare

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Leon.Hansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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1 Inledning
Borgholms kommun ska aktivt arbeta för att fler ska välja cykeln. Det ska
vara lätt för såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre att på ett säkert
sätt cykla i kommunen. Genom att strategiskt arbeta för en trafiksäker och
attraktiv cykelinfrastruktur skapar vi möjligheter för såväl vardagscykling
som cykelturism.
För att få ut mesta möjliga nytta av kommande insatser och investeringarna
krävs en övergripande lägesbild och en gemensam inriktning framåt.
Cykelstrategin är precis detta, en nulägesbild samt en inriktning för hur
Borgholms kommuns ska arbeta för att underlätta för människor att välja
cykeln. Strategin möjliggör ett strukturerat arbetssätt och tillsammans med
den tillhörande handlingsplanen tydliggörs för både medborgare, näringsliv,
tjänstepersoner och politiker hur kommunen ska arbeta med cykelfrågan.
Strategin utgör även ett underlag för den fysiska planeringen då den ger en
samlad bild av kommunens befintliga cykelinfrastruktur och visar på
framtida utvecklingsbehov.
Målet för strategin är att fler ska välja att cykla i Borgholms kommun.
Borgholms kommuns ambition är att de investeringar som kommunen gör i
cykelinfrastruktur även ska bidra till det regionala målet om att det 2025 ska
finnas ett regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och
cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva.
Utifrån de kommunala och regionala målen har tre fokusområden
formulerats.

2 Våra tre fokusområden
 Lyfta cykelperspektivet i samhällsplaneringen
 Stärka den lokala cykelkulturen
 Utveckla Borgholms kommun som cykeldestination
För att systematiskt och långsiktigt förbättra möjligheterna att cykla är det
viktigt att tydligt lyfta cykelperspektivet i samhällsplaneringen. Genom
att cykelperspektivet finns med i checklistor och styr- och strategidokument
lägger vi grunden för att planeringen av den fysiska miljön resulterar i
miljöer som främjar cykling. För att nå samordningsvinster är det även viktigt
att cykelperspektivet finns med vid andra infrastruktursatsningar,
exempelvis vid utbyggnad av vatten och avlopp
Fysisk planering skapar goda förutsättningar för gång och cykel, men det är
också viktigt att aktivt arbeta med attityd- och beteendepåverkande
åtgärder. Genom att stärka den lokala cykelkulturen bygger vi en positiv
attityd till cykling vilket kan underlätta för människor att välja cykeln.
Genom att utveckla Borgholms kommun som cykeldestination skapar vi
möjligheter för en hållbar besöksnäring. Öland lämpar sig ypperligt för
cykelturism. Möjligheten att uppleva öns unika kultur- och naturmiljöer från
cykel är något vi ska ta vara på och stärka.
Cykelstrategi för Borgholms kommun
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3 Varför prioritera cykeln
Folkhälsa och besöksnäring
Borgholms kommun har stor potential att växa som cykeldestination då hela
Öland, med flack topografi och ett milt klimat, erbjuder goda förutsättningar
för cykling. Satsningar på cykelinfrastruktur har stor möjlighet att bli
samhällsekonomiskt lönsamma och bidra till förbättrad folkhälsa såväl som
till näringslivs- och landsbygdsutveckling. En förbättrad cykelinfrastruktur
som genererar att en högre andel resor sker med cykel ger flera positiva
effekter. Det ger minskad belastning på vägnätet och klimatet, det ger en
bättre närmiljö och en positiv effekt på folkhälsan. Om fler väljer cykeln
skapas även tryggare trafikmiljöer vilket är positivt inte minst ur ett
barnperspektiv.

Hållbart resande
Till skillnad från biltrafik tar cykeln liten plats vilket minskar behovet av dyr
infrastruktur och begränsar behovet av ianspråktagandet av mark. Cykeln
påverkar inte heller omgivningen med buller eller utsläpp och bidrar därmed
till en god bebyggd miljö. Cykeln är billig att köpa och att äga samtidigt som
den är snabb, pålitlig och har hög tillgänglighet. Med elcykel är det även
möjligt för fler att cykla längre sträckor. Ungefär hälften av
elcykelanvändningen ersätter bilåkning och i betydligt högre grad inom
mindre städer och landsbygd jämfört med storstäder. För Borgholms
kommun, med en stor andel människor boende på landsbygden med
många målpunkter så som affär eller kollektivtrafik inom relativt överkomliga
avstånd, utgör elcykeln med andra ord en stor möjlighet för att utveckla ett
mer hållbart resande. Det är därför viktigt att vi planerar för säkra cykelstråk
i blandtrafik eller på separat cykelbana även på landsbygden, inte minst i
närheten av målpunkter som skolor, affärer, kollektivtrafik och campingar.

Cykelstrategi för Borgholms kommun
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4 Befintlig cykelinfrastruktur och
utvecklingsbehov
Övergripande
Separata cykelvägar finns framförallt i tätorterna och i anslutning till dessa,
se beskrivningar för respektive ort nedan. De cykelvägar som finns utanför
tätorterna har huvudsakligen byggts ut i samband med projektet
Ölandsleden och har i regel en sträckning som lämpar sig för rekreation.
Ölandsleden är den cykelled som sträcker sig genom hela kommunen och
även genom Mörbylånga kommun. Leden går i första hand på separata
cykelvägar men bitvis även i blandtrafik på lågtrafikerade vägar. Under
sommarhalvåret ökar dock trafiken på många av dessa vägar vilket gör
trafikmiljön för cyklister mer otrygg under högsäsong. Separata cykelvägar
för leden finns framförallt i Böda och Högby socken samt längs med väg
136 mellan Borgehage och Alböke.
Behovet av förbättrad cykelinfrastruktur är stort inte minst utefter den
sommartid hårt belastad väg 136 och längs med den östra landsvägen, väg
974 och 925. Ölands höga natur- och kulturvärden kan dock göra det svårt
att bredda befintliga vägar eller att anlägga separata cykelvägar. Därtill är
trafikbelastningen mycket ojämn över året vilket kan göra det svårt att
motivera större investeringar för de vägar där årsmedeldygnstrafiken är
relativt låg. Nya lösningar som förbättrar tillgängligheten för cyklister på
bilarnas bekostnad kan vara en lösning, exempel på sådana lösningar är
cykelfält eller bymiljöväg där vägen målas och skyltas så att det blir tydligt
för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till
varandra. Kostnadseffektiva lösningar för utbyggnad av cykelvägnätet går
även att uppnå genom en utökad samverkan mellan kommunen och
Borgholm energi vid utbyggnad av va-nätet.
Följande åtgärder är mest angelägna (utan inbördes ordning).


Trafiksäkert cykelstråk mellan Byxelkrok och Böda.



Trafiksäkert cykelstråk mellan Stora Rör - Rälla – Borgholm.



Säkra passager av väg 136.



Förbättra tillgängligheten för cyklister längs den östra landsvägen.



Tillgängligare busshållsplatser med cykelparkeringar.

Generellt finns ett behov av att förbättra cykelfaciliteterna, exempelvis
cykelparkering och cykelpumpar, vid busshållplatser, hamnar, badplatser
och andra besöksmål.
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Borgholm och Köpingsvik
Från Lundegård, genom Köpingsvik och Borgholm, och hela vägen till
avfarten till Borgehage finns en separat gång- och cykelväg till stora delar
byggd på den gamla järnvägsbanken. Väg 136 innebär en stor barriär för
gång- och cykeltrafiken och gör det svårt att röra sig mellan områden på
olika sidor om vägen. Det finns därför ett stort behov av säkra passager.
I Borgholms tätort finns ett gång- och cykelnät som delvis är separerat från
den allmänna trafiken. Nätet sträcker sig framförallt längs de båda infarterna
och sedan vidare ned mot hamnen bl a förbi Victoriaskolan. I övriga delar av
staden finns en del kortare sträckor av gång- och cykelvägar utan samband
med det övriga nätet. I de centrala delarna av staden och längs större vägar
finns trottoarer för gående medan cykeltrafik sker i vägbanan med biltrafik.
Det finns även grusade cykelvägar till Tryggestad/Räpplinge respektive Öj.

Rälla och Stora Rör
I Rälla finns ett gång- och cykelnät som delvis är separerat från den
allmänna trafiken. Cykelnätets huvudsakliga utsträckning är längs
Högsrumsvägen och villaområdena i den norra delen och är främst knutet
till skolan.
Väg 136 innebär en stor barriär och det finns därför ett stort behov av säkra
passager. Därtill finns behov av att utveckla cykelnätet söderut till
idrottsplats och flerbostadshus på östra sidan väg 136 och söderut till
Rällaskogen och Stora Rör. Behov finns också av förbättrade
cykelmöjligheter norrut längs väg 136.

Löttorp
I Löttorp finns gång- och cykelväg från skolan via idrottsplatsen mot Sandby
samt söderut mot Källa. Längs Löttorpsvägen finns markerade cykelfält.
Behov finns av att förbättra gång- och cykelmöjligheterna söderut längs väg
136 mot Hagaby.

Byxelkrok
I Byxelkrok finns cykelväg från Tokenäs och vidare norrut förbi hamnen och
vidare över Neptuni åkrar till Grankullavik.
Behov finns av att förbättra cykelmöjligheterna längs väg 136 mot Mellby
och Böda.
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Borgholms kommun

Datum

Sida

2020-06-01

7(7)

5 Handlingsplan
Handlingsplanen beskriver vilka insatser som är planerade att genomföras
under de kommande fyra åren. Handlingsplanen revideras vid behov

Åtgärd

Ansvarig

Ett tydligt cykelperspektiv ska finnas med i
kommunens nya översiktsplan. Cykelperspektivet
bör beskrivas ur flera perspektiv, folkhälsa,
barnperspektiv, minskad klimatpåverkan och
näringslivsutveckling.

Tillväxtenheten

Säkerställa att cykelperspektivet finns med i riktlinjer Tillväxtenheten, planoch checklistor som används inom den fysiska
och byggeneheten
planeringen inom kommunen och kommunala bolag.
Aktivt lyfta och belysa behoven av åtgärder gällande Tillväxtenheten
cykelinfrastrukturen gentemot Region Kalmar län och
Trafikverket. En förutsättning för detta är god
kännedom om brister och behov vilket vi skapar
genom att löpande arbeta med bristinventering och
bristbeskrivning och skapa rutiner för detta
Delta i den Europeiska trafikantveckan

Tillväxtenheten

Europeiska trafikantveckan är ett europeiskt initiativ
för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor
och transporter. Varje kommun utformar sina egna
aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter
inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också
resfria möten, samåkning, bilpooler och
trafikplanering för attraktiva tätorter.
Utföra inventering och uppdatera kartmaterial för
kommunens cykelvägar.

Tillväxtenheten, planoch byggenheten

Ta fram underhållsplan för alla kommunala
cykelvägar.

Tillväxtenheten

Cykelstrategi för Borgholms kommun

208

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 140

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-09

140

Dnr 2020/67 049 KS

Äskande av medel; Återställning av drabbade hamnar efter högvatten
och stormskador
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsätta 235 tkr till omedelbara åtgärder för att återställa drabbade hamnar efter högvatten och stormskador. Resterande skador budgeteras för åtgärd
2021.

Förslag på kontering ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Ärendebeskrivning
Under årets första tre månader har vädrets makter satt sina spår i våra hamnar.
Kraftiga stormvindar och högvatten har orsakat skador som omedelbart måste åtgärdas för att förhindra ytterligare förfall med avsevärt högre kostnader som följd
eller att någon skadar sig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-18.
Bildbilagor på hamnskador.
Bedömning
Aktuella lagningar är akuta skador som måste åtgärdas innan säsong.
Konsekvensanalys
Utan åtgärd finns stor risk för personskador och ytterligare förfall.
Beräknade kostnader för omedelbara insatser:
Nabbelund: Lagning av vägen ut till piren och asfalt. Kostnad 65 tkr
Böda hamn: Grus och mindre tillfälliga lagningar i asfalt Kostnad: 40 tkr
Kårehamn: Schakt och asfalt. Kostnad:80 tkr
Stora Rör: Säkra ytterligare utras från piren och spärra av med fysiska hinder.
Kostnad 40 tkr.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-06-16

2020/67 049

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - förslag på kontering för återställande av hamnar
Bedömning
Förslag är att utgifterna för återställande av hamnar konteras på Hamnar
1107-8050 med tillägg för objekt:
Nabbelund: 3142
Böda hamn: 3145
Kårehamn: 3147
Stora Rör: 3149

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 144

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-09

144

Dnr 2019/128 443 KS

Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anslå 320 tkr till verksamhet Projekt och bidrag (1010 1300) som belastar resultatet.

att

bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för konstgräsplanen perioden 20172021.

att

ersätta Högby IF med 120 tkr för elljusspåret vid idrottsplatsen i Löttorp.

Sökande har att fakturera kommunen för att beviljat bidrag och ersättning betalas
ut.
Ärendebeskrivning
Högby IF/Högby IP Drift AB erbjöd 2019-06-04 Borgholms kommun att köpa konstgräsplanen på Högby idrottsplats. Konstgräsplanen har inte hyrts ut lika mycket
som föreningen räknat med. Enligt föreningen har konstgräsplanen med tillhörande
stängsel, belysning och värmeslingor ett bokfört värde av 2100 tkr.
Högby IF föreslår att Borgholms kommun förvärvar konstgräsplanen för 1600 tkr
plus 200 tkr för moms som föreningen är återbetalningsskyldiga vid en överlåtelse.
Planen hyrs idag ut för 30-50 tkr/år vilket föreningen bedömer borde öka om verksamheten kommer in i Borgholms kommuns bokningssystem.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-03 att uppdra till kommunchefen att göra en analys av erbjudandet och återkomma med förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Erbjudande att köpa konstgräsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 53 Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-26.
Bedömning
Högby IF hade redan innan COVID-19-pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge.
Nu när de flesta av föreningens inkomstbringade evenemang/arrangemang ställs
in blir läget än värre.
Det är viktigt för hela norra Öland att Högby IF kan fortsätta vara motorn i idrottsrörelsen på norra Öland. Konstgräsplanen i Högby bör även fortsättningsvis ägas av
Högby IF/Högby IP Drift AB.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-09

144

Borgholms kommun kan se till att planen går att boka via det kommunala bokningssystemet.
Enligt avdelningen för juridik på Sveriges kommuner och regioner är det avgörande
för huruvida en kommun får ge bidrag till en organisation vad organisationen sysslar med. Organisationsformen är inte avgörande. Det råd de ger är att kommunen
skapar sig en bild av hur koncernen fungerar och vilken verksamhet den bedriver
och på lämpligt sätt säkerställer att kommunala bidrag går till rätt typ av verksamhet. Vad man ska se upp med är att man inte ger stöd till näringsverksamhet utan
att ha rett ut att bidraget är godtagbart kommunalrättsligt och statsstödsrättsligt.
Så här Högby IF uppbyggt enligt föreningen:
Högby IF, föreningen, har huvudstyrelse, styrka & kondition samt friidrotten aktiva.
Dessutom finns sektioner för badminton, skidor och triathlon som är passiva just
nu, men aktiveras till och från efter intresse.
Föreningen driver även Böda/Högby fotboll respektive innebandy tillsammans med
Böda IK med hälften/hälften-ansvar. Dessa har dock formellt Böda IKs organisationsnummer, men samarbetsavtal finns mellan klubbarna.
Därutöver har Högby IF ett helägt dotterbolag, Högby IP Drift AB, som äger konstgräsplanen, stugorna och Georges hus på idrottsplatsen. Bolaget sköter driften av
IP, men föreningen täcker upp förlusten med att hyra anläggningen. Bolaget kan
aldrig överlåtas till någon extern då det finns hembudsklausuler.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Högby IF/Högby IP Drift AB
Ekonomi- och fastighetavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-06-16

2020/61 104

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd 2020
Förslag till beslut
att

överlämna till kommunfullmäktige att besluta om utbetalning av andra delen av
partistödet till de partier som redovisat 2018 års partistöd; Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet.

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer för utbetalning av partistöd ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet, i enlighet med 2 kapitlet
9 § andra stycket kommunallagen har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Den skriftliga redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas
över till kommunstyrelsen senast 30 april året efter det år som redovisningen avser
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partietstödet använts. Granskningsintyg ska bifogas.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för utbetalning av partistöd.
Inkomna redovisningar från Centerpartiet, Framtid Öland, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Ölandspartiet.
Bedömning
Inkomna redovisningar visar vilka aktiviteter och verksamhet som partierna genomfört under år 2018.

Chefens namn.
Chefens titel.

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Jonatan.Wassberg@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 50

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-27

50

Dnr 2020/14 704 SN

Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 200220, § 7, att bereda motion från Anne
Oskarsson (SD) angående hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-omsorgen
Bedömning
Insatserna inom äldreomsorgen är behovsbedömda av en biståndhandläggar. Hur
insatserna ska utföras framgår i en genomförandeplan som är upprättad tillsammans med omsorgstagaren. I genomförandeplanen kan det till exempel framgå
önskemål om mat, kulturella traditioner och normer.
Utgångspunkten är att alla utförare i verksamheterna ska ha möjlighet att genomföra alla uppgifter. Möjlighet till att välja juridiskt kön på utföraren vid utförandet av
uppgifter rörande intim hygien ska beviljas om vårdtagaren har särskilda skäl. Det
ska inte beviljas i utförandet av serviceinsatser. Enhetschefen har beslutanderätt
att bedöma om det finns grund för att bevilja en sådan begäran.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§7

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-20

7

Dnr 2020/33 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) hemkänsla och trygghet inom
äldreomsorgen
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen 2020-01-20:
att besluta att samma krav ska ställas på personalen i äldreomsorgen oavsett den
äldres födelseland. Detta är särskilt viktigt om den äldre lider av demenssjukdom.
Beslutsunderlag
Motion
Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till socialnämnden för beredning.
Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 49

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-27

49

Dnr 2020/12 704 SN

Motion; Anne Oskarsson (SD), gällande gratis trygghetslarm
Beslut
Socialnämnden
att

avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 200220, § 6, att bereda motion från Anne
Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.
Beslutsunderlag
Motion från Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.
Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är
2125 kr per månad.
Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem
emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift
för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar
inget för besöket som föranleds av ett larm.
Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen.
Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 800 tkr per år.
Intäkterna för densamma är 517 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning på 65 %.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§6

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-20

6

Dnr 2020/32 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen 2020-01-20:
att avskaffa avgiften för brukare som har behov av trygghetslarm i Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Motion
Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till socialnämnden för beredning.
Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-06-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-09
§ 139 Tertialbokslut 2020
§ 140 Äskande av medel; Återställning av drabbade hamnar efter
högvatten och stormskador.
§ 141 Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kommunalförbund
§ 142 Trafiknämnden; Lokala trafikföreskrifter för Rälla, Löttorp, Köpingsvik
och Borgholm
§ 143 Ansökan om bidrag till byggnadsvård; Gamla skolan i Köpingsvik
§ 144 Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby (kontering av
förslaget saknas)
§ 145 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
§ 146 Personalutskottet; Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare
§ 147 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
och styrgruppen
§ 148 Återrapportering av uppdrag; avtalet med Kalmarsunds
gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI
§ 149 Finansiering av väg
2020-06-03
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138

Bidrag till företagarföreningen "Ölands stenrike" för marknadsföring
Cykelstrategi för Borgholms kommun
Sommarlovsaktiviteter 2020
Lokala trafikföreskrifter; Tättbebyggt område Rälla, Löttorp,
Köpingsvik och Borgholm
Strategi för badplatser och offentliga toaletter
Överföring av överskott för verksamhet Borgholms Slott
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och
byggnadsnämnden
Samtal om utvecklingsarbete med regionala utvecklingsrådet

2020-05-27
§127
§ 128
§ 129
§ 130

Skrivelse med önskemål om en 11-manna fotbollsplan i Mejeriviken
Ansökan om bidrag till Folkan i Borgholm
Föreningsbidrag; Röda korset Högby-Källa
Ansökan om coronastöd för att byta och förnya hägn för alpackor

Kultur- och fritidsutskottet
2020-05-27
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Borgholms kommuns kulturpris 2019
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2020 (redan godkända)
Verksamhetsbidrag till nya kulturföreningar 2020
Borgholms blues rock festival ansöker om bidrag för inställd
Fördelning av extra bidrag till föreningar som hyr ut lokaler
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Borgholm Energi AB
2020-05-28
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40

Styrelsemötets öppnande
Föregående protokoll
Konstituerande sammanträde
VD informerar maj 2020
Ekonomisk uppföljning 2020 april
Personalärenden 2020 maj
Strömgården brandlarm
Försäljning av Resedan 11
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
Beslut från kommunen april-maj 2020

2020-05-20- Årsstämma
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§ 8a
§ 8b
räkn
§ 8c
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansingen
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2019
Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorsersättare när så ska ske
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas

Borgholm Energi Elnät AB
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Styrelsemötets öppnande
Föregående protokoll
Konstituerande sammanträde
Ekonomisk uppföljning 2020 maj
Elmätare och mätinsamlingssystem

2020-05-20 Årsstämma
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernbalansräkning

300
§8a
§8b
§8c
§9
§10
§11
§12
§13
§14

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2019
Fastställande av arvoden till styrelse, revisor med suppleant samt lekmannarevisorer
Val av revisor och revisorsersättare när så ska ske
Anmälan av styrelseledamöter och ersättare, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
Anmälan av ägarrepresentant i dotterbolag
Annat ärende som hänskjutits till bolagsstämman
Stämman avslutas

-----------------------------------------------------------------
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2020-06-16

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2020-05-16 - 2020-06-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.1240

I

Ölands Motorklubb- Onsdagsträffarna inställda
20200617 - 20200819.

2020-05-19

tillstand.sydost@polisen.se

KS 2020/15

KS meddelande

Magdalena Widell

INFORMATION

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.1242

U

Ny kommunjägare- utse Örjan Petersson till
kommunjägare

Ilko Corkovic

Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 103 godkänner
redovisning av delegationsbeslut och lägger den
tillsammans med inkomna meddelanden till
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

2020-05-20
KS 2020/9

Delegation KSO 2020
2020.1246

I

2020-05-20

2020.1258

Sveriges Kommuner och Regioner

I

2020-05-25

2020.1263

Beloppsjusteringar i avtal om
Magdalena Widell
försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar | Viktig information från
SKR, cirkulär 20:26
KS meddelande

CIRKULÄR

Protokoll Överförmyndarnämnd 14maj 2020

Magdalena Widell

Överförmyndarnämnden

I

KS meddelande

PROTOKOLL

Underrättelse om avslutad förrättning gällande
avstyckning från Osten 1

Magdalena Widell

2020-05-25

Lantmäteriet

KS 2020/29

KS meddelande

UNDERRÄTTELSE

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande
av tomträtt
2020.1264

U

Bekräftelse av ansökan gällande ärende
anläggningsåtgärd Borgholm Äpplreum 5:46 m.fl

2020-05-26

Fastighetsbyrån

KS 2019/224

KS meddelande

Magdalena Widell

BEKRÄFTELSE

Sidan 1 av 6

302
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Fastighetsförsäljning kommunala tomter
2020.1265

I

Bekräftelse om ansökan gällande avstyckning
Borgholm 11:1, Detaljplan Nydala

2020-05-18

Lantmäteriet

KS 2019/4

KS meddelande

Magdalena Widell

BEKRÄFTELSE

Markfrågor 2019
2020.1288

I

Rapport utvärdering organisationsförändringar
Borgholms kommun maj 2020

2020-05-27

PWC

KS 2016/151

KS meddelande

Magdalena Widell

RAPPORT

Organisationsöversyn
2020.1340

I

2020-05-28

Kommunförbundets styrelsemöte 14 maj
Kommunförbundet Kalmar län
KS meddelande

2020.1343

Magdalena Widell

I

PROTOKOLL

Skrivelse med synpunkter om träningsveckan på Magdalena Widell
Böda Sand och spridningen av corona

2020-05-29
KS meddelande
2020.1344

I

2020-05-29

2020.1346

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Meddelande från styrelsen - SKR:s
sammanträdesplan för 2021

Magdalena Widell

SKR

I

2020-05-29

2020.1349

Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och
Magdalena Widell
sjukvård för att förstärka bemanningen med
anledning av coronapandemin | Viktig information
från SKR (cirkulär 20:27)
Sveriges Kommuner och Regioner

2020-05-29

2020.1347

SKRIVELSE

KS meddelande

INFORMATION

Skrivelse angående hastighet på kustvägen på
norra Öland, ställd till länstyrelsen med kopia till
kommunen

Magdalena Widell

Kim Teleman

I

KS meddelande

SKRIVELSE

Till samtliga kommun- och regionstyrelser

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den
29 maj 2020 beslutat om Förbundsavgift år 2021
till Sveriges Kommuner och Regioner, se bilaga.

2020-05-29

SKR
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2020.1364

I

2020-06-01

2020.1365

I

I

Magdalena Widell

KS meddelande

INFORMATION

Omedelbart justerat protokoll från
Hjälpmedelsnämndens sammanträde 29 maj
2020

Magdalena Widell

KS meddelande

PROTOKOLL

Skrivelse med svar från länstyrelsen om
Cykelleden utmed den västra kusten på norra
Öland till kommunen för kännedom

Magdalena Widell

Kim Teleman

I

2020-06-03

2020.1379

Distribution av Nationell vägledning för
vädervarningar ±Samhällsaktörernas arbete ±
Upplaga1

Hjälpmedelsnämnden

2020-06-02

2020.1376

INFORMATION

SMHI

2020-06-01

2020.1373

KS meddelande

KS meddelande

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Protokoll Länsberedning för regionala
utvecklingsfrågor 2020-05-20

Magdalena Widell

Region Kalmar

I

2020-06-03

KS meddelande

PROTOKOLL

Justerat protokoll från Hjälpmedelsnämndens
sammanträde 29 maj 2020

Magdalena Widell

Hjälpmedelsnämnden
KS meddelande

2020.1381

I

PROTOKOLL

Yttrande och tillstyrkan av vägplan för
Magdalena Widell
ombyggnad av väg 136 Ottenby - Borgholm,
delen Rälla - Ekerum, Borgholms kommun
Trafikverket Region Syd har 2020-05-07 begärt
Länsstyrelsens yttrande och tillstyrkan.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen tillstyrker Trafikverket Region Syds
förslag till vägplan.

2020-06-03

Länsstyrelsen

KS 2015/187

KS meddelande

YTTRANDE

Trafikplan väg 136 Ottenby-Borgholm delen
Rälla-Ekerum
2020.1465
2020-06-05

I

Årsstämmoprotokoll Föreningen Energikontor
Sydost 2020-05-29

Magdalena Widell

Energikontor Sydost AB
KS meddelande

PROTOKOLL
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2020.1469

I

Mail till Chatrin Lilja och Erik SjögrenMagdalena Widell
Hej,
Med stor förvåning och besvikelse får vi
yterliggare ett exempel på begräsningen av
servicen på landsbygden.
En så stor förändring i samhällsviktiga funktioner
borde diskuterats med oss i kommunen.
Borttagandet av ombudsservicen slår hårt mot
norra Öland med tanke på demografi och
begränsade kollektivtrafik.
Vi vill träffa representanter för ert företag så fort
det går för att diskutera denna fråga. Återkom
gärna med några förslag på datum för vårt möte.
Vänliga hälsningar

Ilko Corkovic (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0485-88020
Mobil: 070-6064045

2020-06-08

Ilko Corkovic
KS meddelande

2020.1487

I

UTGÅENDE SKRIVELSE

Förvaltningsrätten meddelar i sin dom i mål 3557 Magdalena Widell
-19 gällande Kommunfullmäktiges beslut den 17
april 2019 §138. Förvaltningsrätten bifaller
överklagandet och upphäver kommunfullmäktiges
beslut den 17 juni 2019, § 138 andra att-satsen.

2020-06-09

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2019/9

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegation KSO 2019
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2020.1491

I

2020-06-11

2020.1492

Tillsyn av Lions Club, Borgholm.
Magdalena Widell
Elsäkerhetsverket meddelar att ärendet avslutas.
Elsäkerhetsverket har som ett led i sin tillsyn
enligt 37 och 38 §§ elsäkerhetslagen (2016:732)
genomfört en inspektion den 26juni 2019 vid
Lions Club (i fortsättningen Lions), Borgholm,
organisationsnummer 802413-9035. Tillsynen
genomfördes med anledning av att
Elsäkerhetsverket genomför riktade tillsyner mot
ambulerande verksamhet för att se hur
elsäkerheten upprätthålls.
Vid tillsynsbesöket deltog från Lions, Lars-Erik
Forsberg och från Elkedjan Hans Stark
(Auktorisation AL) samt undertecknad.
Inspektionen genomfördes som en okulär
stickprovsvis kontroll av elanläggningen vid
Borgholms Marknad för hur eller på vilket sätt
ellagstiftningens krav uppfylls. Elanläggningen
finns eller fanns placerad i Borgholm
(Kvarnmarken) intill värmekraftverket i Borgholm,
Borgholm kommun, Kalmar län med
fastighetsbeteckning Borgholm 11: 1.
I samband med inspektionen informerades om
innehållet i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen
(2016:732) samt om Elsäkerhetsverkets
föreskrifter och allmänna råd om innehavarens
kontroll av elektriska starkströmsanläggning och
elektriska anordningar (ELSÄK-FS 2008:3 jämte
ändringar).
Elsäkerhetsverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Svar underskrivet av statsrådet Lena Micko
Skrivelse från Borgholms kommun om
nödvändigheten av omgående stödinsatser för
besöksnäringen

Magdalena Widell

2020-06-12

Finansdepartementet Civilministern

KS 2020/9

KS meddelande

SKRIVELSE

Delegation KSO 2020
2020.1493

I

Till Ilko CorkovicMagdalena Widell
Varmt tack för din snabba reaktion på
Apoteksgruppens korkade idé om att stoppa
leveranser av läkemedel norrut.
Min fru, Annika, och jag bor i Byxelkrok sedan
snart 20 år. Annika behöver regelbundet medicin,
som vi hämtat ut ICA häruppe. Tanken att vi
skulle behöva åka bil (miljöaspekt dessutom!) till
Borgholm för att kvittera ut en burk är absurd. Jag
är snart 79 och min fru snart 76...
Skulle kunna argumentera mer, men vet att du
förstår.
Tack än en gång för ditt engagemang!!
Bästa hälsningar o trevlig helg!!

2020-06-12

Bo Nilsson
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KS meddelande
2020.1494

I

2020-06-12

Inbjudan från klimatkommissionens ordförande
Magdalena Widell
Ilko Corkovic
Den 7-8 oktober 2020 samlas många av landets
biogasaktörer i Kalmar för konferensen Biogas
2020±Guldruschen. Vid denna tillställning vill vi
ta chansen att visa upp länets ambitiösa arbete
för fossilfria samhällsbetalda transporter. Därför
bjuder vi in samtliga deltagare i Klimatsamverkan
Kalmar län till att delta i en transportutmaning,
med lansering på Guldruschen den 8 oktober
2020.
Vi återkommer inom några veckor med mer
detaljerad information.
Region Kalmar
KS meddelande

2020.1495

I

2020-06-12

2020.1534

I

2020-06-15

Skrivelse från PRO Ölands Norra om
Magdalena Widell
Apoteksgruppen har beslut att stoppa leverans av
medicin till ICA-butikerna till norra Öland.

KS meddelande

SKRIVELSE

Revidering av preliminär kostnads- och LSSutjämning 2021 | Viktig information från SKR
(cirkulär)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner

I

2020-06-15

2020.1536

INBJUDAN

PRO Ölands Norra

2020-06-15

2020.1535

SKRIVELSE

KS meddelande

CIRKULÄR

Revidering av preliminär kostnads- och LSSutjämning 2021 | Viktig information från SKR
(cirkulär)

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal, KOM-KR m.m. | Viktig
information från SKR, cirkulär 20:24

Magdalena Widell

Sveriges Kommuner och Regioner
KS meddelande

CIRKULÄR
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2020.1241

U

2020-05-20

Tillstånd- Grävning sker på cykelbana på enskild Julia Hallstensson
väg 1-100 2020-05-12--2021-12-31
20200017/IP-only networks

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1242

U

Ny kommunjägare- utse Örjan Petersson till
kommunjägare

Ilko Corkovic

2020-05-20
KS 2020/9

Kommunstyrelsen 2020-05-26 § 103 godkänner DELEGERINGSBESLUT
redovisning av delegationsbeslut och lägger den
tillsammans med inkomna meddelanden till
handlingarna
Delegation KSO 2020

2020.1260

U

2020-05-25

Tillstånd- Grävning sker på enskild väg vid
Äleklintatäkten 1:1 2020-05-12--2021-12-31

Julia Hallstensson

20200018/IP-Networks

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1261

U

2020-05-25

Tillstånd- Grävning sker på enskilda vägar vid
Kårehamn 2:7, Palmelund 4:1 och Knäppinge
7:1 2020-05-12--2021-12-31

Julia Hallstensson

20200019/IP-Only Networks AB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1267

U

Pingstförsamlingen- Tillstyrkt ansökan om
offentlig tillställning på söndagar melllan den
2020-06-28--2020-08-09

2020-05-26

Yttrande

KS 2020/6

2020-05-26 Skickat till polisen/Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1269

2020-05-26

U

Pingstförsamlingen- tillstyrkt ansökan för sång
Anders Magnusson
och musikgudtjänst Söndagar 2020-06-28--2020
-08-09 kl.18.00-19.30 (förberedelser from 17.30)
Yttrande
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KS 2020/6

2020-05-26 Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1284

U

Beviljad ansökan om transporttillstånd från
Magdalena Widell
Växjö till Borgholm 2020-05-27 10:45 -2020-0629 24:00

2020-05-27
KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1289

U

Glasskopan - tillstyrkt ansökan om uteservering Anders Magnusson
för perioden 2020-06-13-2020-08-25

2020-05-28

Yttrande

KS 2020/6

2020-05-28- Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
2020.1370

U

2020-06-01

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
gågatuperoiod på Storgatan, Borgholm;
beslutade den 8 oktober 2019.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § Storgatan i Borgholm, delen SlottsgatanHamnvägen, ska vara gågata under tiden 1:a
juni 2020±31:a
augusti 2020.
2 § Andra motordrivna fordon än blåljus, fordon
för samhällsservice samt hjälpmedel för
rörelsehindrade
får inte föras på gågatan.
3 § På gågatan får cyklar endast föras ledande.
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2020
00.00 och upphör att gälla den 31 augusti 2020
24.00.
Detta beslut är taget på delegation den 8
oktober 2019.
0885 2020:30

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1371

2020-06-01

U

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
gångfartsområde på Hamnvägen, Borgholm;
beslutade den 1 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 2 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § Hamnvägen i Borgholm, delen
Badhusgatan- Norra Långgatan, ska vara
gångfartsområde under tiden
1:a juni 2020±31:a augusti 2020.
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2020
och upphör att gälla den 31 augusti 2020.
Detta beslut är taget på delegation den 1 juni
2020.
0885 2020:31

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter
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2020.1480

U

2020-06-08

Tillstånd-Grävning sker vid Östra Sand,
Bredsättra 2020-05-18-2020-07-31

Julia Hallstensson

20200022/E-on

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1481

U

2020-06-08

Tillstånd- Grävning sker på Hamngatan 2 i
Sandvik 2020-05-25-2020-06-19

Julia Hallstensson

20200023/ BEAB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1482

U

2020-06-08

Tillstånd- Grävning sker på GC- BadhusgatanÖstra Kyrkogatan 10B - 10B .

Julia Hallstensson

20200024/ BEAB

KS 2020/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävtillstånd 2020

2020.1484

U

Totalförsvar Öland- Ingen erinran mot ansökan Anders Magnusson
Totalförsvarsdag Öland, Hamnområdet Stora
Rör, Borgholms kommun,
2020-09-25--2020-09-27 (inkl. förberedelser och
avveckling) evenemang
2020-09-26,

2020-06-09

Yttrande

KS 2020/15

2020-06-09 Skickat till polisen /Magda

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020
2020.1486

U

Ölands bank- tillstyrkt ansökan för gatupratare
för perioden 2020-04-01--2021-03-31

2020-06-09

Yttrande

KS 2020/6

2020-06-09- Skickat till polisen /Magda

Anders Magnusson

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats
212828

K

Kommunjägare-förnya Klas-Uno Nilssons
uppdrag som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212829

K

Kommunjägare-förnya Jan Frimans uppdrag
som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212830

K

Kommunjägare- fönya Rune Karlssos uppdrag
som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
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Delegation KSO 2020
212831

K

Kommunjägare- fönya Kjell Anderssos uppdrag
som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212832

K

Kommunjägare- fönya Mikael Lundgren uppdrag Ilko Corkovic
som kommunal skyddsjägare

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212833

K

Kommunjägare- fönya Rikard Johanssons
uppdrag som kommunal skyddsjägare

Ilko Corkovic

2020-06-11
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

2020.1496

U

Delegationsbeslut - avropsanmälan
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning
2018
Att Borgholms kommun beslutar att anmäla
avrop på Järnhandelsvaror inklusive
skyddsutrustning 201

Jens Odevall

2020-06-12
KS 2020/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2020.1497

U

Delegationsbeslut - avropsanmälan Elenergi
2017 DIS
Att Borgholms kommun beslutar att anmäla
avrop på Elenergi 2017

Jens Odevall

2020-06-12
KS 2020/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2020.1498

U

Delegationsbeslut - avropsanmälan Ljuskällor
2018. Att Borgholms kommun beslutar att
anmäla avrop på Ljuskällor 2018

Magdalena Widell

2020-06-12
KS 2020/1

DELEGERINGSBESLUT
Upphandling ramavtal

2020.1499

U

Delegationsbeslut - Omsättning lån
Borgholms kommun beslutar omsätta lån till
rörlig ränta.

Ilko Corkovic

2020-06-12
KS 2020/9

DELEGERINGSBESLUT
Delegation KSO 2020

212914

K

Restaurang Sinus- ingen erinran mot ansökan

Anders Magnusson

2020-06-15
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KS 2020/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnade av allmän plats

2020.1540

U

2020-06-15

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Borgholm, Borgholms
kommun;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerat område i Borgholm ska vara
tättbebyggt område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
0885 2020:33

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1541

U

2020-06-15

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Köpingsvik, Borgholm;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerat område i Köpingsvik ska vara
tättbebyggt område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
0885 2020:34

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter

2020.1542

U

2020-06-15

Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Löttorp, Borgholm;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Följande område i Löttorp ska vara tättbebyggt
område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
0885 2020:35

KS 2020/5

DELEGERINGSBESLUT
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Borgholms kommuns lokala trafikföreskrifter om Helene Wertwein Haavikko
tättbebyggt område i Rälla, Borgholm;
beslutade den 2 juni 2020.
Borgholms kommun föreskriver med stöd av 10
kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerat område i Rälla ska vara tättbebyggt
område enligt kartbilaga.
Denna författning träder i kraft den 2 juni 2020.
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