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1 Inledning 

Borgholms kommun gör årligen en plan över vad som ska prioriteras för kom-

mande budgetår och planperioden. Planen följs sedan upp under budgetåret genom 

månadsuppföljningar och bokslut. 

För 2021 har upplägget på planen förändrats utifrån rådet för kommunal redovis-

nings rekommendationer (RKR) på hur en årsredovisning ska ställas upp avseende 

förvaltningsberättelse samt drift- och investeringsredovisning. 
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1.1 Förväntningar på året 

 2020 kommer gå till historien som året då inget var sig likt. Ovissheten kring 

Corona pandemin är fortsatt stor och vilka effekter det får på kommunens eko-

nomi är också osäkert. Jag är dock övertygad om att vi går stärkta ur denna pan-

demi om vi lyckas skapa förutsättningar för tillväxt.   

För 2021 budgeterar vi ett överskott på drygt två procent vilket gör att vi uppfyller 

målet om god ekonomisk hushållning och ändå fortsätter vi göra satsningar på vår 

gemensamma välfärd i hela kommunen. Särskilt glädjande är den förstärkning av 

socialnämndens budget, med drygt 15 mkr. Att ta ansvar för ekonomin är en för-

utsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som är uthållig över 

tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framö-

ver.  

Vi kommer nästa år att ha nya fullmäktigemål som utgår från Agenda 2030. De 

fyra målen är: god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, anständiga 

arbetsvillkor och ekonomiskt till växt samt hållbar konsumtion och produktion. 

Genom att välja dessa hållbarhetsmål täcker vi alla kommunens verksamheter och 

nämnderna bidrar med olika aktiviter för att nå målen. 

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

finansieras med egna medel. Bland investeringarna utmärks exempelvis satsning-

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

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

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

nare men verkar också hämmande för tillväxten. Vi är en attraktiv kommun vilket 

märks av alla privata investeringar som pågår och planeras framöver. Därför är det 

viktigt att vårt planarbete kan möta upp denna efterfrågan nu och i framtiden.  

Vi står nu inför några av de största investeringarna i vår kommuns historia. Under 

2021 tas det första spadtaget för en toppmodern och efterlängtad skola i Löttorp, 

Åkerboskolan. På Ekbacka ska vi bygga ett nytt äldreboende för att dels ersätta 

gamla platser och dels möta ökad efterfrågan. I Byxelkroks hamn färdigställs ut-

byggnaden som möjliggör utveckling och expansion. Vi fortsätter med upprust-

ningar av våra verksamhetslokaler för att komma ifatt det eftersatta underhållet. 

Samtidigt görs energieffektiviseringar på olika sätt som i sin tur leder till att 

kommunen bidrar till ökad hållbarhet.  

Vi fortsätter satsa för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. Alla ska erbjudas 

ökad sysselsättningsgrad där slutmålet är heltid som norm och de delade turerna 

ska vara ett minne blott. Ett gott ledarskap och motiverade medarbetare gör att vi 

kan fortsätta leverera ändamålsenlig och effektiv verksamhet till våra medborgare 

och företagare. Vår förskole- och skolstruktur står fast för att våra barn ska ha 

nära till förskolan och skolan. Det är en medveten satsning som möjliggör ut-

veckling i hela kommunen och visar på framtidstro. 

 

 

 

 

Ilko Corkovic (S), kommunstyrelsens ordförande 
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2 Förvaltning 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs 

med tidigare års resultat. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga 

utvecklingsmönster kommenteras. 

Skatteintäkterna som utgör grunden för budgeten baseras på en prognos av den 

befolkningssiffra som den 1 november 2020 antas vara 10 855 invånare samt det 

senaste cirkuläret från Sveriges kommuner och regioner. 

Självfinansieringsgraden beskriver hur stor andel av investeringarna som finansie-

ras av egna medel. Den långsiktiga målsättningen bör vara att självfinansierings-

graden ska vara 100 procent. Detta innebär att avskrivningar och resultat bör vara 

högre än eller i samma nivå som kostnader för investeringar. 

Kommunens skattefinansierade del gick under 2020 över från bolaget till kommu-

nen vilket ledde till att antalet anställda i kommunen ökade. 

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Folkmängd 10 855 10 830 10 845 10 890 10 859 

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

Verksamhetens intäkter 119 600 114 518 129 127 164 636 191 925 

Verksamhetens kostnader -790 758 -756 740 -780 614 -793 172 -807 849 

Årets resultat 15 311 46 570 -12 007 17 608 12 166 

Soliditet 44 % 43 % 38 % 39 % 38 % 

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelser 

14 % 12 % 5 % 6 % 4 % 

Investeringar (netto) 58 400 51 543 79 967 39 182 46 883 

Självfinansieringsgrad 78,4 % 145,9 % 29,9 % 134,3 % 77,8 % 

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

Antal anställda 1 002 1 002 979 1 028 1 025 

Tabellen nedan redovisar tidigare års utfall för den kommunala koncernen. Kon-

cernens utfall samt budget 2021 följs upp i kommande bokslut. 

Den kommunala koncer-
nen 

2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter   308 180 316 747 340 748 

Verksamhetens kostnader   -902 654 -886 167 -900 129 

Årets resultat   1 315 30 909 21 841 

Soliditet   24 % 24 % 23 % 

Soliditet inkl totala pens 
förpliktelser 

  9 % 9 % 8 % 

Investeringar (netto)   147 119 117 919 151 453 

Sjävfinansieringsgrad   51,8 % 82,2 % 52,6 % 

Långfristig låneskuld   866 875 867 584 872 192 

Antal anställda   1 148 1 193 1 193 
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2.2 Den kommunala koncernen 

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

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

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

Deras uppgift är att representera medborgarna i kommunen och ange inriktning 

för kommunens verksamheter och kommunens utveckling- vad som ska priorite-

ras och vad som ska genomföras. 

Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande organ. Kommunfullmäk-

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

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

inom alla kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar också vilka 

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

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

nämnd och utbildningsnämnd. 

 

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Världen 

Det senaste året har tillväxten i världsekonomin bromsat in. Global tillväxt förblir 

svag under 2020 i och med covid-19 som tillkom i början av året. Pandemin 

kommer sätta avtryck i statistik för året, inte minst i de värst drabbade regionerna i 

Asien, men sannolikt också på global nivå då Kina och Asien är tongivande för 

världshandeln. 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos för helåret 2020 utgår från att 

det inte blir någon vändning mot starkare världskonjunktur. Liksom tidigare antar 
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prognosen att global BNP-tillväxt i år blir den svagaste på 10 år. En bedömning är 

även att BNP i år ska stiga långsammare än förra året. Flertalet prognoser för 

USA, Japan och Storbritannien visar på det, liksom för våra grannländer Norge, 

Finland och Danmark. 

Sverige 

Både BNP och sysselsättning i Sverige faller under 2020 och arbetslösheten för-

väntas stiga även under 2021. En snabb återhämtning för BNP och arbetsmark-

naden antas ske 2021–2023, men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023 

(BNP-gapet är då ännu negativt). Jämfört med de beräkningar som lågt till grund 

för 2020 års ekonomiska vårproposition räknar regeringen nu med en högre till-

växt för BNP och sysselsättning 2021. Detta bör dock till viss del förstås utifrån 

att nedgången i ekonomin under 2020 också blev större än vad som tidigare be-

räknades. 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvar-

talet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men 

nedgången tycks ändå ha varit större än vad som antogs i den skatteunderlagspro-

gnos som publicerades den 29 april. Liksom i deras tidigare prognoser räknar 

SKR med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. SKR behål-

ler därmed det scenario för samhällsekonomin som de utformade i våras, om en 

återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret 

antas dock bli svagare än det som tidigare förutsattes. 

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

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

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

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

dan 1990-talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, 

med 0,9 procent, vilket kan jämföras med 2009 under finanskrisen. Ökningen av 

skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en 

växande befolkning med ökade välfärdsbehov. 
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Kommuner och regioner 

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

nomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demo-

grafiskt tryck där barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbets-

för ålder. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad 

konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommu-

nernas och regionernas skatteunderlag. Ingen kunde då förutspå den nu pågående 

pandemi, som fått stor påverkan på både verksamheter och de ekonomiska förut-

sättningarna. 

I likhet med Sveriges kommuner och regioner (SKR), har andra prognosinstitut 

och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på 

kommunernas och regionernas finansiering kommande år vilket gör att gapet mel-

lan intäkter och kostnader ökar. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, 

unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och 

att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårspe-

rioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den 

arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. 

Kommunernas och regionernas verksamheter har fått ställa om sitt sätt att leverera 

välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som 

under våren 2020. Det första halvåret har inneburit en tid med minskad produkt-

ion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Osäker-

heten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring 

smittspridning och vårdbehov, smittbegränsande åtgärder och ekonomisk–

politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa 

effekterna blir på samhällsekonomin. 

Det ekonomiska biståndet förväntas att öka till följd av att arbetslösheten stiger 

och många kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade arbets-

löshetsersättningen. SKR bedömer att det utbetalda biståndet kommer att öka med 

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

år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent högre 2021 jämfört med 

2018. 

Av bilden framgår de ökningar som gjorts av statsbidragen sedan 2018, inklusive 

ökningen av generella medel för nära vård 2019 och 2020. Ovanför den blå linjen 

ligger alla de generella statsbidrag som har tillkommit under 2020. För 2021 byg-

ger beräkningarna på ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag, samt att 

kostnaderna ökar i takt med demografin. Då behöver antingen statsbidragen öka 

med ytterligare 8 miljarder kronor alternativt behöver kommuner och regioner 

vidta åtgärder i motsvarande omfattning, Till detta tillkommer den vård-, om-

sorgs- och socialtjänstskuld som byggts upp. 
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Den 21 september presenterade regeringen budgetproposition för 2021 

(2020/21:1) och höständringsbudget för 2020 (2020/21:2). Nedan sammanfattas 

några av satsningarna: 

 Ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner 

och regioner för 2021 och med 5 miljarder kronor för 2022. Tillsammans 

med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning med 22,5 miljarder kronor 

för 2021 och med 17,5 miljarder kronor för 2022 jämfört med BP20. För 

2023 aviseras ingen ökning. 

 Riktat statsbidrag på 4 miljarder kronor för äldreomsorgen. 

 Ytterligare 5 miljarder kronor, totalt 10 miljarder, har avsatts för att ersätta 

kommuner och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården 

samt omsorgen 2020. 

 Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med 1,7 miljarder kronor. 

Identifiering och hantering av risker 

Borgholms kommun har under en längre tid haft en negativ befolkningsutveckl-

ing, med undantag för åren under flyktingkrisen. Samtidigt som antalet invånare 

minskar så ökar andelen över 80 år. Prognosen som sträcker sig till 2029 visar på 

fortsatt minskat invånarantal. Flyttnettot prognosticeras positivt men födelsenettot 

beräknas vara fortsatt negativt, dvs det dör fler än det föds. 

Hur kommunen kommer påverkas av följderna av covid -19 är fortfarande ovisst. 

Problem initialt kan vara att bemanna kritiska verksamheter inom vård och om-

sorg om viruset tar fäste i kommunen. De ekonomiska konsekvenserna av virusets 

framfart kommer först att märkas på nationell nivå men kommer troligen att på-

verka kommunernas ekonomi framöver. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det kommunala skatteun-

derlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat på grund av 

covid-19. Prognososäkerheten är uppenbarligen mycket hög i nuläget men allt 

talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, 

kommer att påverkas negativt av viruset. 
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SKR har i augusti 2020 landat i prognosindikation om 1,3 procent för skatteunder-

lagstillväxten 2021. Detta innebär en betydande nedrevidering (drygt en procen-

tenhet) jämfört med den prognos som SKR publicerade i februari. Då beräknades 

det kommunala skatteunderlaget i år bli 2,4 procent högre än 2019. Regeringens 

prognos i september 2020 är 2,2 procent inför 2021. 

Identifierad risk Beskrivning Obligatorisk enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk    

Befolkning 

Risk för befolknings-
minskning kommande 
år. Minskade intäkter 
från skatter och 
statsbidrag. 

Kommunala koncer-
nen 

Borgholms kommun 
arbetar prioriterat 
med detaljplaner för 
att skapa möjlighet för 
människor i olika 
åldrar att bosätta sig i 
kommunen. Detta 
skapar nya arbetstill-
fällen och i många fall 
en förbättrad service 
till invånare. Under 
2020 kommer en 
enkät skickas ut till 
ägare av fritidshus för 
att få fler ”sommar-
ölänningar” att bo-
sätta sig i vår kom-
mun. 

Verksamhetsrisk    

Personal 
Bemanna kritiska 
verksamheter. 

Socialnämnd och 
utbildningsnämnd 

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

Hantering av finansiella risker 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn anger ramar för hur finansverksam-

heten inom kommunen och dess bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet av-

ses likviditetsförvaltning och finansiering. Syftet är att fastställa målsättning och 

ramar för hur finansverksamheten ska organiseras, begränsning av de finansiella 

risker som förekommer samt rapportering och uppföljning. 

Per den 31 augusti 2020 uppgick den kommunala koncernens långfristiga skulder 

till 866 mkr, medan de finansiella tillgångarna uppgick till 16 mkr. Kommunens 

långfristiga skulder uppgick till 263 mkr per den 31 augusti 2020, medan kommu-

nens finansiella tillgångar per samma tidpunkt uppgick till 12 mkr. 

Finansnetto 

Budgeten för finansiella kostnader uppgår till 4,2 mkr. Den aktuella låneskulden 

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

2023 är 3,9 mkr per år. 

Låneförfallostruktur 
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Intervall 
Kapitalbindning / 
Genomsnitt (år) Andel i procent 

Kapitalbindning / 
Bundet Belopp 

(mkr) 

0-1 År 0,18 65% 166,8 

1-2 År 1,44 15% 38,6 

2-3 År 2,48 10% 25,0 

3-4 År 0 0 0 

4-5 År 4,09 10% 25,0 

Total 0,98 100% 255,4 

Enligt tabellen ovan framgår det att den genomsnittliga räntebindningstiden för 

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

och därav den höga andelen 65 procent. 

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

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

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

andel om det finns indikationer på att räntan väntas stiga. 

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

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

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

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

skott som upparbetats fördelas till medlemmarna i Kommuninvest ekonomiska 

förening som återbäring och ränta. Medlemmarna ska enligt modellen använda 

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

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

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

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

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

borgensavgiften är satt till 0,6 procent. 

Pensionsförpliktelser 

Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pens-

ioner och löpande pensionsutbetalningar. 

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

nade före 1998 och uppgår i budget 2021, exklusive löneskatt, till 165,5 mkr. An-

svarsförbindelsen redovisas utanför balansräkningen. De intjänade pensionsmed-

len som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 15,5 mkr, exklu-

sive löneskatt i budget 2021. 

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

lade förmånsbestämda ålderspensionen (pensioner som utgår på inkomstbelopp 

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

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

året efter bokslutsåret. För detta är 15,9 mkr budgeterat. 
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Specifikation av pensionsskuld (mkr) 

Avsättning för pensioner Pro-
gnos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Ansvarsförbindelse  172,2   165,5   155,7   150,1   144,9  

Avsatt till pensioner  16,1   15,5   17,7   16,9   16,3  

Upplupna kostnader  16,6   15,9   16,2   16,6   17,0  

Löneskatt  49,7   47,8   46,0   44,6   43,2  

Totala förpliktelser  254,6   244,7   235,6   228,2   221,5  

      

Återlånade medel  254,6   244,7   235,6   228,2   221,5  

Skattesats 

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av kommu-

nens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har 

till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var 

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

tesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande 

 Kommunalskatt 21,58 krona/skattekrona 

 Landstingsskatt 11,37 krona/skattekrona 

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

gravningsavgift om 0,41 krona/skattekrona). 

2.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

En ny styrmodell för Borgholms kommun antogs 2018 (KF 2018-02-19 §47). 

Modellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet är 

att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänk-

bara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning sä-

kerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som an-

vänds, den verksamhet som bedrivs och de resultat som vill uppnås. 

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

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

modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar 

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

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

samheterna. 

Styrmodellen beskriver också rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjäns-

tepersoner. Förtroendevaldas roll är att styra genom att sätta mål, göra priorite-

ringar, fördela resurser och följa upp. Tjänstepersoners roll är dels att förse politi-

kerna med relevanta underlag, dels att leda och genomföra verksamheten utifrån 

de fastställda målen, sina tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser. 

Den politiska nivån arbetar utifrån frågor om vad som ska uppnås och när i tiden. 

De förtroendevalda formulerar en långsiktig vision, mål och sätter ramarna för 

finansiering. Med specifika kompetenser och kunskaper har kommunens tjänste-

personer sedan ansvaret för hur verksamheten bedrivs och vem i tjänstepersons-
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organisationen som utför uppdrag. 

Ett gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är en framgångs-

faktor. En gemensam kultur och en god dialog bidrar till att få genomslag i beslut. 

Då skapas goda resultat för kommuninvånarna. 

Lagar och regler 

Flera Lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen 

reglerar kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver 

finns flera andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel 

socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Kontroll, tillsyn och revision 

Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom 

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

kommunens verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi. 

Mandatfördelning 

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

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

 

Kommunpolitikerna är uppdragsgivaren 

Det är de folkvalda politikerna i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

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

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

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

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

munens totala budget. 

Kommunanställda är verkställande 

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

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

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

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

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

uppdragsgivarna - politikerna. För att avlasta nämnderna och kommunstyrelsen i 

rutinärenden och detaljbeslut, delegerar politikerna i vissa fall beslutanderätt ner 
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till enskilda tjänstemän. Formerna för detta redovisas i respektive nämnds, samt 

kommunstyrelsens delegationsordning. 

Vision och målstyrning 

Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill 

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

flera mandatperioder. 

Kommunens vision är: 

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

är stolta över. Nu och för framtiden." 

Kärnvärden: 

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

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

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

och respekterade.  

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

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

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

skapar både trivsel och förutsättningar för utveckling. 

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

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

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

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

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

en framgångsrik kommun som vi alla är stolta över. 

Budgetmodell 

Budgetmodellen som Borgholms kommun använder är framtagen av SKR och 

används just nu av 12 kommuner. Fler kommuner är på gång in i modellen under 

2020 och 2021. 

Modellen bygger på de intäkter som kommunen får in. Vad som blir det verkliga 

utfallet baseras på befolkningssiffran den 1:e november. Den befolkningsprognos 

som är lagd för budgetåret 2021 och planperioden är 10 855 invånare. Till vänster 

i bilden nedan visas den intäktsnivå som kommunen beräknas få. Av intäkterna 

avsätts ett resultat, i exemplet två procent av intäkterna. 

Resultatnivån tillsammans med avskrivningar ger nivån för den investeringsnivå 

som kommunen behöver för att kunna självfinansiera sina investeringar i den grad 

som det finansiella målet bestämmer. De finansiella målen om självfinansiering av 

investeringar och resultat om 2 procent av skatter och bidrag bedöms på två fyra-

årsperioder. Dels mandatperioden och dels planperioden. 

Tekniska ramar baseras på "prislappar" för de verksamheter där det finns prislap-

par att tillgå, d.v.s. äldreomsorg, grundskola och barnomsorg vilket motsvarar 
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ca 70 % av kommunens totala budget. Prislappar baseras på de intäkter en kom-

mun får för att bedriva en verksamhet av genomsnittlig kvalitet inklusive till-

lägg/avdrag för struktur. I Borgholms kommun finns ett tillägg för struktur. 

De tekniska ramarna är inklusive uppräkning för pris- och löneökning för åren 

2021-2024. Uppräkningen är enligt SKR:s rekommendationer för pris- och löne-

index (PKV). Utöver uppräkning finns en pott för prioriterade grupper och som 

hanteras som en prioritering och verklig löneökning fördelas ut till respektive för-

valtning efter genomförd lönerevision. 

De verksamheter som inte har någon prislapp utgår från föregående års budget. 

Exempel på verksamheter utan prislapp är gata/park, kulturskola, omsorg om 

funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg. 

Den tekniska ramen visar ramnivån utan politiska prioriteringar. Kommunen har 

även andra intäkter som medför ett utrymme för politiken att prioritera vilka 

nämnder/verksamheter som ska få ökad budgetram, utöver den tekniska ramen. 

Prioriteringsutrymmet blir då mellanskillnaden mellan det resultat som kommu-

nen behöver ha och de tekniska ramarna. Prioriteringarna är endast ett år i taget. 

Är det en flerårig satsning måste prioriteringen ske för varje år i planperioden. 

 

Principer för intern kontroll 

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

het bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete mot 

uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen 

skadas av oönskade händelser. 

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar att samordna att en god intern styrning 

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

det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom dess verksam-

hetsområde. Förvaltningen har till ansvar att upprätta en konkret plan för den in-

terna kontrollen vilken beslutas i nämnden. Rutiner utformas av förvaltningsche-

fer eller motsvarade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 
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Det är respektive chef/ledare inom verksamheten som ansvarar för att konkreta 

rutiner finns för att skapa goda förutsättningar för intern kontroll. De ska infor-

mera övriga anställda om innebörden och verka för att anställda ska arbeta mot 

uppsatta mål med arbetsmetoder som bidrar till en god intern kontroll. Att arbetet 

är integrerat i verksamhetens dagliga arbete är en förutsättning för att den interna 

styrningen och kontrollen ska fungera. 

Kommunens övergripande intern kontrollplan upprättas i samband med årsplan 

och rapporteras i årsbokslut till kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser ska 

årligen upprätta en intern kontrollplan i samband med årsplan och verksamhets-

plan. Från januari till november utförs kontroller och åtgärder löpande. Mer in-

formation finns i "Reglemente för intern styrning och kontroll". 

 

Intern styrning och kontroll 
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Område Process Risk Sannolik-
het 
+ Konsek
vens 

Vidare 
hante-
ring 

Granskning 

Ekonomi Inköp  Risken att 
leverantörer inte 
får betalt i tid och 
att verksamheten 
får betala 
dröjsmålsavgifter. 

3. Trolig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Kontroll av 
inköpsorganisat-
ion samt kostna-
der för förse-
ningsavgifter 

 Risk finns att 
enskild använ-
dare är ansvarig 
för hela kedjan 
genom abonne-
mangsmatchning 
i Proceedo. 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Direktåt-
gärd 

 Kontroll av 
vilka abonnemang 
som är aktiva i 
systemet. 

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

3. Trolig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontrollera 
avtalstroheten 

 Kontrollera 
inköpsnivåer på 
direktupphandling 

 Sjukfrånvaro-
analys 

 Risken att 
anställningsavtal 
inte lämnas in 
innan anställning 
påbörjas. 

3. Trolig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Granskning att 
det finns rutin för 
nyanställning 

Informations-
säkerhet 

GDPR  Risk att per-
sonuppgifter inte 
hanteras på rätt 
sätt 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

 Kontroll av att 
det inte skett 
personuppgiftsin-
cidenter. 

Sekretess  Risken att 
information sprids 
utanför organisat-
ionen 

2. Möjlig 
 
4. Allvarlig 

Gransk-
ning 

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

Kommunikat-
ion 

Intern kom-
munikation 

 Risk att intern 
kommunikation 
inte fungerar på 
ett ändamålsen-
ligt sätt 

3. Trolig 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 

Politiska beslut Barnkon-
ventionen 

 Risken att 
barnkonventionen 
inte efterlevs 

4. Sannolik 
 
3. Kännbar 

Gransk-
ning 

 Stickprovskon-
troller av beslut för 
att se om hänsyn 
tagits till barnkon-
ventionen. 

Investeringar 

Kommunfullmäktige beslutar investeringsram samt godkänner framtagna investe-

ringsprojekt för den kommande femårsperioden. Medel anslagna för investeringar 

får inte användas till driftkostnader. 



Förvaltning 

Kommunfullmäktige 

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

Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 

Borgholms Kommun  18 

 

En investering är ett inköp av 

- en anläggning som har en varaktighet över minst fem år 

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

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

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

nämnden. Från och med 2014 görs komponentavskrivning på investeringar vilket 

innebär att investeringen delas upp i olika delar beroende på komponenternas 

olika livslängd. 

Taxor 

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

avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Taxor för 2021 samt återfinns i doku-

mentet "Taxor 2021". 

2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 

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

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

Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergri-

pande strategiska mål som utgår från "Agenda 2030". Utifrån de strategiska målen 

beslutar respektive nämnd om indikatorer och aktiviteter. I boksluten kommer 

utvärdering av måluppfyllelsen för respektive mål att ske. 

Kommunfullmäktigemål 

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. 

Kommunfullmäktigemål kompletteras med indikatorer och aktiviteter. Respektive 

nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäk-

tige uppsatta mål. 

 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 

fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas 

av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimens-

ioner och människor i alla åldrar. 

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra männi-

skors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 

1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv 

vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för 

människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. 
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Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 

774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar 

är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 

en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – 

från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors 

lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhälls-

liv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör 

det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. 

 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produk-

tiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, 

ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäk-

ringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften 

öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa 

nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. 

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv 

kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för 

alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa 

goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anstän-

diga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inklude-

rar hela samhället. 

 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har 
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inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår 

planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? 

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck ge-

nom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekono-

miska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som glo-

bala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. 

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändig-

het för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

Finansiella mål 

Finansiella nyckeltal 

Under 
man-

datpe-
riod 

Under 
plan-

period Målnivå 

Alla investeringar, exklusive strategiska 
och taxefinansierade, ska för perioden i 
genomsnitt vara självfinansierade. 

  

Resultat och avskrivningar ger 
ett utrymme för investeringar 
som är högre än investeringsvo-
lymen över mandatperiod och 
planperiod. 

Budgeterat resultat som andel av skat-
ter och bidrag ska för perioden i ge-
nomsnitt vara.   

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

Soliditeten inklusive pensionsåtagan-
den, ska öka 

  

Soliditeten ska årligen öka för att 
stärka kommunens ekonomi. 

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras 

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

era strategiska investeringar. Med strategiska investeringar avses investeringar 

som överstiger 30 mkr och har en genomsnittlig avskrivningstid på minst 25 år. 
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Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus 

resultat) samt investeringsnivå. Investeringsutrymmet baseras utfall 2019, på pro-

gnostiserat resultat 2020 samt budgeterad nivå avseende 2021-2024. Åkerbosko-

lan och Byxelkroks hamn kategoriseras som strategiska investeringar och ingår 

därmed inte i bedömningen av målet. 

Utrymme för investeringar över mandatperioden är 195 mkr och den totala redo-

visade och planerade investeringsvolymen är 220 mkr. Målet prognosticeras där-

med som ej uppnått under perioden. Utrymmet för planperioden (2021-2024) är 

198 mkr och planerad investeringsnivå uppgår till 169 mkr vilket medför att målet 

uppnås under planperioden. 

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag 

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

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

linjen är resultat för 2019, prognos för 2020 samt budgeterat resultat inför 2021 

samt plan för 2022-2024. 

Målet uppnås under mandatperioden då resultatet är 2,3 procent under perioden 

2019-2022. Under perioden 2021-2024 är resultatet 2,2 procent vilket betyder att 

målet uppnås även under planperioden. 

 

Soliditeten ska öka 

Diagrammet visar att soliditeten inklusive pensionsförplikter ska öka (den gröna 

linjen). Den blå linjen är resultat för 2019, prognos för 2020 samt budgeterat re-

sultat inför 2021 samt plan för 2022-2024. 

Målet uppnås om soliditeten ökar under mandatperioden (2019-2022) samt om 

den ökar under planperioden (2021-2024). 
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Prioriteringar 

Nedan redovisas politiska prioriteringar inför budget 2021. 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunfullmäktige 150 150 150 150 

Ökade arvoden 150 150 150 150 

 

De politiska arvodena har inte justerats på flera år utan har gått med underskott 

vilket prioriteras 2021-2024. 

Prioriteringar inom kommunstyrelsen: För att bibehålla kvaliteten i verksamheten 

prioriteras medel till gata och park. Räddningstjänsten har ökade kostnader för 

personal som går upp till heltidstjänster samt en ny förrådslokal. Kostnaden för att 

implementera Office 365 i alla förvaltningar prioriteras på kommunstyrelsen men 

kommer fördelas ut på respektive nämnd.  

De avskrivningskostnader som tillkommit på grund av nyinvestering hanteras 

också i prioriteringarna samt att satsning på sommarlovskort och vägbidrag forts-

ätter från föregående år. Införandet av ett beslutsstödsystem kommer att förenkla 

informationsflödet och ge bättre stöd för analyser i verksamheterna vilket priorite-

ras för perioden. Förvaltningen effektiviserar verksamheten genom att se över 

kopietaxan och arrende- och tomträttsavgifter. 

Samverkan mellan Borgholms kommun och Mörbylånga kommun gällande mil-

jöverksamheten kommer även den att generera en effektivisering. Utdelning från 

Borgholm energi AB på de andelar som kommunen äger förväntas generera 

2,0 mkr under 2022-2044. 

Kostnaden för arvode har inte kompenserats efter beslut om en gemensam över-

förmyndarverksamhet som togs 2017. Därav prioriteras detta även inför 2021. 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 13 750 7 846 2 638 438 

Justering av kopietaxan -50 -50 -50 -50 

Kvalitetssäkring hamnar -50 -100 -150 -150 

Arrende- och tomträttasavgifter -50 -300 -650 -850 
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  2021 2022 2023 2024 

Samverkan med Mörbylånga inom miljö -250 -250 -250 -250 

Kalmarsunds gymnasieförbund -300 -704 -1 512 -1 512 

Office 365 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kommunarkivet 100 0 0 0 

Ölands kommunalförbund 2 300 2 300 2 300 2 300 

Underhåll cykelvägar 500 500 500 500 

Gata/park 4 500 4 500 4 500 4 500 

Beslutsstödssystem 500 400 400 400 

Avskrivningar 2 500 2 500 2 500 2 500 

Sommarlovskort/Zon 350 350 350 350 

Vägbidrag 200 200 200 200 

Oförutsedda händelser 500 500 500 500 

Överförmyndare 500 500 500 500 

(Borgholms slott) 3 000    

Effektivisering/ökade intäkter -2 000 -2 000 -6 000 -8 000 

Utdelning BEAB  -2 000 -2 000 -2 000 

  

Prioritering för valnämnd utgår inför 2021: Eftersom inga val genomförs under 

2021 utgår finansiering för valnämnd. 

  2021 2022 2023 2024 

Valnämnd -350  -350 -348 

Arvode -350  -350 -348 

  

Prioriteringar för utbildningar inom miljö- och byggnadsnämnd: Finansiering för 

utbildning och fortbildning inom myndighetsutövning kopplad till miljö- och 

byggnadsnämnden, samt styrande lagar inom området har saknats prioriteras detta 

inför 2021. 

  2021 2022 2023 2024 

Miljö- och byggnadsnämnd 50 50 50 50 

Utbildning nämnd 50 50 50 50 

  

Prioriteringar socialnämnd: För att möta den ökade belastningen av hemtagning 

från Region Kalmar som sker genom Hemsjukhuset samt de ökade hjälpmedels-

kostnader detta innebär prioriteras två sjukskötersketjänster samt en ökad budget 

för inköp av hjälpmedel. Kostnaden för externa placeringar har under längre tid 

legat högre än budgeterad nivå vilket justeras i prioriteringarna. Daglig verksam-

het har ett ökat behov vilket justeras i prioriteringarna av en ökad personalbudget. 

För att kunna fasa in de ökade kostnaderna för IT inom förvaltningen prioriteras 

dessa för perioden. De effektiviseringar som förvaltningen själva genomför inne-

bär ökade intäkter i form av årlig justering av hyror för omsorgstagare inom sär-
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skilt boende. Införandet av schemaplaneringsverktyg inom boendestödet genererar 

en effektivare användning av personalresurserna, det samma gäller för gruppbo-

städerna där verksamheten fördelar sina personalresurser efter brukarnas behov. 

Arbetsmarknadsenheten minskar med 1,0 tjänst efter pensionsavgång vilket också 

innebär en effektivisering inom förvaltningen. 

Äldreomsorgen genomför både projektet rätt till heltid och Sveriges bästa äldre-

omsorg vilket innebär satsningar på ökad kvalitet och ökade resurser. Även medel 

för att ta bort delade turer prioriteras. 

  2021 2022 2023 2024 

Socialnämnden 15 304 12 804 12 104 10 404 

Ökade intäkter och effektivisering     

Årlig justering av hyror för omsorgsta-
gare inom särskilt boende med i genom-
snitt 200 kr/månad. 

-293 -293 -293 -293 

Stänga gruppbostad Ranstad när nytt 
LSS boende byggs i Borgholm. Beman-
ning. Kunna erbjuda boende daglig verk-
samhet i Borgholm. 

 -550 -550 -550 

Minskar 1,0 tj handläggare på AME till 
följd av pensionsavgång 

-610 -610 -610 -610 

Renovering av lokal för återbruk (av-
skrivning) 

 250 250 250 

Schemaplanering inom boendestöd -230 -230 -230 -230 

Resursfördelning inom gruppbostäder -100 -100 -100 -100 

Framtida satsningar inom äldre-
omsorgen 

    

Heltid som norm 3 200 3 200 3 200 3 200 

Borttag av delade turer 4 000 4 000 4 000 4 000 

Demensteam 600 600 600 600 

Kompetensutveckling inom äldreomsorg 
och demens 

300 300 300 300 

Projekt Cuviva, digitalt verksamhetsstöd. 300 300 300 300 

Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr till 
hjälpmedel (prio från 2020) 

2 137 2 137 2 137 2 137 

Ökad trygghet (digitala nycklar till om-
sorgstagare) 

X X X X 

Prioriterade satsningar inom social-
förvaltningen exkl ÄO 

    

Kostnad för externa placeringar (beräk-
nat på genomsnittet på 5 år) 

3 000 2 500 2 000 1 500 

Ökade IT-kostnader till följd av ny fördel-
ning ökar på soc och minskar på utb. 

1 200 1 000 800 600 

Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst 
för utökat behov. 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Hyra för nytt LSS-boende (gemensam-
hetsytor) 

 500 500 500 

Heltid som norm omsorgen 800 800 800 800 

Effektivisering  -2 000 -2 000 -3 000 
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Prioriteringar inom utbildningsnämnden: Tidigare prioriteringar har ingått i bud-

geterad ram för utbildningsnämnden och prioriteras även inför 2021. För att finan-

siera de antal små förskoleenheter som idag finns inom kommunen, kunna erbjuda 

barnomsorg på obekväm arbetstid samt öppen förskola görs prioriteringar. Totalt 

finns fem skolor F-5 år i kommunen, av dessa täcker den tekniska budgetramen 

tre, vilket gör att två skolor blir prioriteringar. Prioriteringen av kulturgarantin 

möjliggör att barn och elever får delta i olika kulturella sammanhang under sin 

skoltid i Borgholms kommun och utökningen av tjänst innebär att fler elever får 

möjlighet att delta i kulturskolans undervisning. Vidare prioritering görs av peda-

gogiska måltider, täckning för ökade kostnader för skolskjuts och interkommunal 

ersättning samt prioritering för att behålla struktur och kvalitet. 

Ny prioritering för 2021 är täckning för ökade driftskostnader som kommer upp-

stå då en resursenhet öppnas och ska vidareutvecklas. Digitalisering genom en till 

en dator från årskurs 4 prioriteras samt prioritering för att kunna minska kultur-

skoleavgifterna. Utbildningsnämnden får 2021 lägre kostnader för IT och har även 

en effektivisering på 2 mkr. 

 

  2021 2022 2023 2024 

Utbildningsnämnden 26 187 25 067 25 067 24 067 

Minskade kostnader för IT -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 

Skolskjuts (tilläggsbudget 2020) 1 542 1 542 1 542 1 542 

Interkommunal ersättning (tilläggsbudget 
2020) 

2 571 2 571 2 571 2 571 

Två skolor 14 001 14 001 14 001 14 001 

Två förskolor 4 924 4 924 4 924 4 924 

Uppstart av resursenhet - ökade drift-
kostnader 

250    

Behålla struktur och kvalitet 2 192 2 192 2 192 2 192 

Digitalisering 450 450 450 450 

Utökning tjänst kulturskolan 432 432 432 432 

Pedagogiska måltider 580 580 580 580 

Kulturgaranti 200 200 200 200 

Barnomsorg på OB 792 792 792 792 

Öppen förskola 420 420 420 420 

Minskade kulturskoleavgifter 130 260 260 260 

Effektivisering -1 000 -2 000 -2 000 -3 000 
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Ramförändringar 

Resultaträkning 

  Budget 
2020 

Teknisk 
ram 
2021 

Priori-
tering-

ar 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunfullmäktige 839 837 150 987 983 979 974 

Revision 732 724 0 724 721 717 713 

Överförmyndare 1 453 0 0 0 0 0 0 

Valnämnd 0 350 -350 0 350 0 0 

Kommunstyrelsen 166 430 155 110 13 750 168 860 163 997 162 037 162 644 

Miljö- och byggnads-
nämnd 

588 537 50 587 585 582 579 

Utbildningsnämnd 187 317 163 398 26 187 189 585 186 534 186 267 184 461 

Socialnämnd 310 881 316 465 15 304 331 769 347 710 363 076 376 074 

 666 787 637 421 55 091 692 512 700 880 713 658 725 445 

Likviditet 

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

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

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

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

ditetsutrymme som kommunen har. Exempelvis bokas intäkter för bidrag upp i 

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

kan det dröja innan pengarna betalas ut till kommunen. Ett annat exempel är att en 

hög investeringstakt påverkar likviditeten då kommunen betalar leverantörerna för 

utfört arbete i den period som arbetet utförs medan kostnaden fördelas på det antal 

år, vilket är korrekt för typen av investering. 

Nedan redovisas likviditetens utveckling baserat på den budget och årsprognos 

som presenteras i dokumentet. Under 2021-2022 är budgeterad investeringsnivå 

högre än kommande år, vilket medför att likviditeten minskar. I plan för 2023 och 

2024 stärks likviditeten på grund av lägre investeringsnivå. 
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Borgensåtagande 

Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 

486,0 mkr. 

Av den beviljade ramen använder Borgholm energi AB 484,8 mkr. Skillnad mel-

lan beviljad och nyttjad borgen är 1,4 mkr. 

Borgensåtagandet omfattar: 

• VA-utbyggnad 

• Industrifastigheter och bostäder 

• Avsaltningsverk Sandvik 

• Hälsocentral 

• Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft 

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

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

medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande bor-

gensförbindelser. 

Kommunkoncern 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska delårsbokslut och bokslut innefatta 

en sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs 

genom annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kom-

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

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

Elnät AB, Ölands Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som 

redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen för Borgholms kommun 

koncern. En sammanställd redovisning kommer att presenteras i delårsbokslutet 

per den sista augusti 2021 samt i årsbokslutet 2021. 
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Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande. 

 

2.6 Balanskrav 

God ekonomisk hushållning definieras i kommunallagen som att resultaträkning-

ens intäkter ska överstiga dess kostnader, det så kallade balanskravet. SKR anser 

att god ekonomisk hushållning är att ha ett resultat som är minst 2 procent av 

skatt- och bidragsintäkter. Borgholms kommun klarar kommunallagens krav på 

balans i ekonomin under perioden, då bokslut 2019, prognos 2020 och budget 

2021 samt plan 2022, blir i genomsnitt två procent under mandatperioden. Även 

under planperioden uppgår budgeterat resultat till två procent av skatter och bi-

drag. 

Avstämning mot balanskravet (mkr) 

  Bok-
slut 
2019 

Pro-
gnos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Årets resultat enligt resultaträk-
ningen 

-12,0 46,6 15,3 17,9 16,6 15,3 

Resultat av skatter och bidrag 
(%) 

-1,8 % 6,6 % 2,1 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 

2.7 Väsentliga personalförhållanden 

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

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

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

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

medarbetare. 

Borgholms kommun har en förhållandevis hög sjukfrånvaro. Även om en viss 

nedgång har skett de senaste åren är detta en viktig fråga att arbeta med. Insatser 

för att motverka sjukskrivning pågår och kommer att intensifieras. Genom ett 

samarbete med Sunt Arbetsliv ska hela kommunen och bolaget arbeta med så kal-

lade friskfaktorer för friskare arbetsplatser. Sunt Arbetsliv drivs av de fackliga 

organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt So-

bona. 

Ett aktivt arbete med friskvård pågår även bland annat genom hälsoprofiler och 

hälsoinspiratörer, stresskurser. 

I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare kommer fortsatta satsningar 

att ske på bland annat ledarutveckling, medarbetarskapsutveckling och arbetsmil-

jöarbete, så att hela organisationen genomsyras av en god personalpolitik. 
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2.8 Förväntad utveckling 

Nedan presenterar förvaltningscheferna förväntat utveckling utifrån tre frågeställ-

ningar: 

Vad ska Borgholms kommun fokusera på utifrån befolkningsutvecklingen de 

närmsta fem åren? Vad är viktigast för er verksamhet? 

Kommunen behöver prioritera strategiska markköp för framtida behov samtidigt 

som samhällsbyggnadsprocessen måste snabbas på för att möjliggöra såväl mil-

jöer för attraktivt boende som företagande i hela kommunen och i synnerhet de 

södra delarna. Detta för att bryta den negativa befolkningsprognosen med en 

minskad och allt äldre befolkning. Det behöver tas höjd för expansion i kommu-

nens översiktsplanarbete. 

Inom både äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta finns det ett fram-

tida behov för att matcha befolkningsutvecklingen, vilket innebär att reinvestera i 

befintliga lokaler och/eller ersätta dessa med nybyggnation. Det ger en ökad kvali-

tet inom kärnverksamheten med funktionella och ändamålsenliga lokaler samt att 

användningen av resurser i egenskap av personal kan samlas och samverka med 

bättre förutsättningar än små enheter fördelat på olika geografiska områden. 

Både inom förskola, barnomsorg och skola har antalet barn och elever minskat 

och prognoserna visar en fortsatt minskning. Detta betyder att Borgholms kom-

mun behöver anpassa sin verksamhet till ett lägre barn- och elevantal. Verksam-

heterna är lagstyrda utifrån skollagen bland annat gällande undervisningsämnen, 

rätt till barnomsorg, garanterad undervisningstid samt olika behörigheter och legi-

timation hos personal med mera. Utifrån den politiska prioriteringen att ha ett stort 

antal enheter i förhållande till antal barn och elever står nu utbildningsförvaltning-

en inför en utmaning i att kunna upprätthålla en verksamhet i enlighet med skollag 

samt med god kvalitet. 

Hur ser ni på Borgholms kvalitetsresultat inom kärnverksamheterna?  

Många av de undersökningar som görs visar att kommunen levererar bra välfärds-

tjänster och är en trygg attraktiv plats att bo och besöka. 

SCB:s medborgarenkät visar att kommunens verksamheter levererar bra service 

till våra medborgare men pekar också ut områden som kommunen bör överväga 

att satsa på för att öka nöjdheten och därmed kommunens attraktivitetskraft. Bland 

annat följande områden bör kommunen prioritera enligt undersökningen: bostäder, 

fritidsutbud, miljöarbete, gator/vägar, äldreomsorgen samt arbete med att förstärka 

kommunens förtroende och medborgarnas möjligheter att påverka. 

Vikten av kommunens resultat i förhållande till investeringsbehov? 

Kommunens investeringsbehov är stort och kommer vara så även framöver. Såväl 

för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga lokaler som för 

våra brukare som kommer ställa allt högre krav än tidigare generationer. Sats-

ningar behöver göras på våra vägar, gång- och cykelvägar och inte minst på fri-

tidsutbudet för att kunna stärka vår position som en attraktiv kommun för invånare 

och besökare. Därför är det av största vikt att skapa ett investeringsutrymme ge-

nom en sund ekonomi där verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt. Samtidigt 

så finns det en underhållsskuld och behov av nya investeringar i infrastruktur som 

kräver driftunderhåll. Detta kommer att kräva hårdare prioriteringar om vi inte 

lyckas öka intäktsbasen. 
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2.9 Att-satser 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

a t t skattesatsen 2021 blir oförändrad 21,58 kr per hundra kronor. 

a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2021. 

a t t anta Årsplan med budget 2021 samt plan för år 2022-2024. 

a t t anta föreslagen investeringsram för år 2021 och föreslagna projekt samt inve-

steringsplan för 2022-2025. 

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

projekten. 

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

och investeringsmedel från 2020 till år 2021. 

a t t ge kommunstyrelsen rätt att under år 2021 omsätta lån d v s låna upp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

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

år 2021. 

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

fullmäktige beslutade totala ramar. 

a t t borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2021. 

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

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

get för år 2021. 
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3 Kommunens räkenskaper 

3.1 Driftbudget 

  

  Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunfullmäktige 673 835 987 983 979 974 

Revision 732 732 724 721 717 713 

Överförmyndarnämnd 1 453 1 453     

Valnämnd 0 0 0 350 0 0 

Kommunstyrelse 167 723 164 613 168 860 163 997 162 037 162 644 

Miljö- och byggnadsnämnd 588 588 587 585 582 579 

Utbildningsnämnd 187 317 187 317 189 585 186 534 186 267 184 461 

Socialnämnd 310 881 311 879 331 769 347 710 363 076 376 074 

Totalt nämnder 663 306 667 417 692 512 700 880 713 658 725 445 

Justering för externredovisning 0 0 0 0 0 0 

Summa verksamhetens netto-
kostnader 

663 306 667 417 691 512 700 880 713 658 725 445 

Finans -677 135 -713 987 -706 823 -718 812 -730 212 -740 709 

Totalt -13 829 -46 570 -15 311 -17 932 -16 554 -15 264 

  

3.2 Resultatbudget 

  

  Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens intäkter 122 693 114 518 119 600 121 447 123 885 125 919 

Verksamhetens kostnader -771 974 -756 740 -790 758 -800 420 -815 915 -827 678 

Avskrivningar -24 060 -28 616 -30 449 -32 454 -33 679 -35 864 

Verksamhetens nettokostnader -673 341 -670 838 -701 607 -711 427 -725 709 -737 623 

Skatteintäkter 475 257 460 556 460 886 472 062 487 033 496 214 

Generella statsbidrag och utjämning 214 863 251 711 259 682 261 647 260 380 261 823 

Verksamhetens resultat 16 779 41 429 18 961 22 282 21 704 20 414 

Finansiella intäkter 1 850 10 301 1 850 1 850 1 850 1 850 

Finansiella kostnader -4 800 -5 160 -5 500 -6 200 -7 000 -7 000 

Resultat efter finansiella poster 13 829 46 570 15 311 17 932 16 554 15 264 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 

Periodens/Årets Resultat 13 829 46 570 15 311 17 932 16 554 15 264 
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3.3 Balansbudget 

  

  
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstill-
gångar 0 0 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 515 900 543 351 578 667 572 033 563 019 

Maskiner och inventarier 11 755 12 255 12 755 13 255 13 755 

Finansiella anläggningstill-
gångar 12 715 14 249 15 342 16 435 17 528 

Summa anläggningstill-
gångar 540 371 569 856 606 765 601 724 594 303 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd 0 0 0 0 0 

Fordringar 122 331 125 023 127 773 130 584 133 457 

Kassa och bank 31 800 18 969 -2 043 16 037 35 180 

Summa omsättningstill-
gångar 154 131 143 992 125 730 146 621 168 637 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 694 502 713 848 732 495 748 375 762 940 

      

EGET KAPITAL OCH SKUL-
DER      

      

Eget kapital      

Ingående eget kapital -250 745 -297 315 -312 626 -330 558 -347 112 

Periodens/årets resultat -46 570 -15 311 -17 932 -16 554 -15 264 

Summa eget kapital -297 315 -312 626 -330 558 -347 112 -362 376 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner -20 317 -19 973 -19 288 -22 010 -21 056 

Andra avsättningar 0 0 0 0 0 

Summa avsättningar -20 317 -19 973 -19 288 -22 010 -21 056 

      

Skulder      

Långfristiga skulder -263 262 -259 362 -255 462 -251 562 -247 662 

Kortfristiga skulder -113 608 -121 887 -127 187 -127 661 -131 846 
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Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Summa skulder -376 870 -381 249 -382 649 -379 223 -379 508 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -694 502 -713 848 -732 495 -748 345 -762 940 

      

      

Ansvarsförbindelser (tkr)      

Kommunala borgensåtaganden 484 800 477 700 470 600 463 500 456 400 

Pensionsförpliktelser före 
980101 inkl löneskatt 217 721 213 641 208 938 200 428 200 428 

      

      

Nyckeltal (tkr)      

Anläggningskapital 277 109 310 494 351 303 350 162 346 641 

Rörelsekapital 40 523 22 105 -1 457 18 960 36 791 

Soliditet % 43% 44% 45% 46% 47% 

Soliditet inkl ansvarsförbin-
delse % 11% 14% 17% 20% 21% 

Skuldsättningsgrad % 127% 122% 116% 109% 105% 

Kassalikviditet % 136% 118% 99% 115% 128% 

Likvida medel 31 800 18 969 -2 043 16 037 35 180 
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3.4 Kassaflödesanalys 

  

  
Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

      

DEN LÖPANDE VERKSAM-
HETEN 

     

Årets resultat 46 570 15 311 17 932 16 554 15 264 

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

Av- och nedskrivningar av an-
läggningstillgång 28 616 30 449 32 454 33 679 35 864 

Försäljning 456 0 0 0 0 

Avsättning till pensioner 642 656 671 685 700 

Upplösning av bidrag till infra-
struktur -370 -378 -386 -395 -404 

Övriga likviditetspåverkande 
poster 2 2 2 2 2 

Minskning av avsättningar pga. 
Utbetalningar -82 -84 -86 -88 -89 

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

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

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

Ökning (-) / minskning (+) av 
fordringar -6 392 -2 691 -2 750 -2 811 -2 873 

Ökning (+) / minskning (-) av 
kortfristiga skulder -5 440 9 239 2 890 2 996 2 996 

Medel från den löpande verk-
samheten 64 002 52 504 50 726 50 623 51 461 

      

INVESTERINGSVERKSAM-
HETEN      

Förvärv av immateriella anlägg-
ningstillgångar 0 0 0 0 0 

Förvärv av materiella anlägg-
ningstillgångar -51 543 -59 900 -66 770 -27 575 -27 350 

Försäljning av materiella an-
läggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Förvärv av finansiella anlägg-
ningstillgångar -2 195 -1 534 -1 068 -1 068 -1 068 

Försäljning av finansiella an-
läggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Ökning långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 
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Prognos 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Medel från investeringsverk-
samheten -53 738 -61 434 -67 838 -28 643 -28 418 

      

FINANSIERINGSVERKSAM-
HETEN      

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 

Ökning av skulder för finansiell 
leasing -42 0 0 0 0 

Amortering av skuld 0 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

Medel från finansieringsverk-
samheten -42 -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 

      

PERIODENS KASSAFLÖDE 10 222 -12 830 -21 012 18 080 19 143 

Likvida medel vid årets början 21 578 31 800 18 969 -2 043 16 037 

LIKVIDA MEDEL VID PERI-
ODENS SLUT 31 800 18 969 -2 043 16 037 35 180 
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3.5 Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 59 900 tkr och är utfördelad på sex om-

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

riga investeringar, infrastruktur och nämnder. 

Investeringsprojekt markerade med * avser strategiska investeringar som exklude-

ras från investeringar som ska självfinansieras. För Åkerboskolan finns ingen 

summa avsatt men finns med som ett investeringsprojekt. 

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

sieras sänks investeringsnivån under åren 2024-2025. 

Inför 2021 är investeringsgränsen ett prisbasbelopp. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total-
summa 

Infrastruktur, skydd 12 361 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 33 361 

Asfaltering X X X X X X  

Gata/park X       

Gatubelysning X X X X X X  

Infrastruktur    X X X  

Lilla Triangeln X       

Knäppinge-Ormöga §229-
18 

X       

Toalettanläggning Södra 
Parken 

X       

Parkering  och station 
§100 

X       

Investering KS X       

Fritid- och kultur 8 142 6 950 3 750 2 050 2 950 2 900 26 742 

Fritidsanläggningar  X X X X X  

Lekplatser X X      

Tennishallen X       

Skatepark X       

Reinvestering X X X X X X  

Utbildningsnämnden verk-
samhetsinvesteringar 

X       

Pedagogisk verksamhet 7 898 17 025 9 775 5 200 4 200 2 400 46 498 

Rödhaken X       

Skogsbrynet X X      

Åkerboskolan*        

Reinvestering X X X X X X  

Utbildningsförvaltningen 
verksamhetsinvesteringar 

X X X X X X  

Vård omsorg 2 356 4 450 10 745 7 800 6 900 2 500 37 751 

Ekbacka Hus 6 plan 3  X X     

Reinvestering X X X X X X  
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total-
summa 

Socialförvaltningen verk-
samhetsinv 

X X      

Särskilt riktade insatser X       

Återbruk Ölandslego X       

Affärsverksamhet 19 577 25 625 38 450 6 725 2 500 2 500 95 377 

Bryggor  X X     

Byxelkroks hamn* X X      

Hamnar - alla   X X X X  

Ekbacka Hus 1 plan 3 X       

Hyreshus Löttorp   X     

Sandvik - pirhuvud  X      

Sandvik - Servicehus  X      

Servicehus Byxelkrok   X     

Yttre Hamn Borgholm   X X    

Gemensamma verksam-
heter 

155 2 850 1 050 800 5 800 5 800 16 455 

Laddning Höken X       

IT Infrastruktur  X      

IT Server  X      

IT UPS  X      

IT VDI   X     

Fastigheter     X X  

Övriga investeringar   X X X X  

Kommunstyrelsen verk-
samhetsinvesteringar 

 X X X X X  

Totalsumma 53 488 59 900 66 770 27 575 27 350 21 100 256 183 

  


