
KALLELSE
Kommunfullmäktige

Plats och tid för Tingssalen i Borgholm, Stadshuset, Borgholm, 2018-02-19, klockan 18:00
sammanträdet

Eva-Lena Israelsson / Marie-Louise Johansson
Ordförande Sekreterare 880 18

Utses att justera: ………………………………………………………………….

Plats och tid för 
justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm 2018-02-28 klockan 15:00

Förhinder anmäls omgående till marie-louise.johansson@borgholm.se

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Godkännande av kungörelse

2 Godkännande av dagordning

3 Allmänhetens frågestund (max 20 minuter)

4 ANMÄLAN: Medborgarförslag (Kalle Bern) - Öland en kommun, Nu!
Förslagsställaren är inbjuden till kvällens sammanträde

2018/54 4-6

5 Information, revisionen

6 ANMÄLAN: Motion (Marcel van Luijn M) - utveckla gång- och 
cykelvägar

2018/50 7

7 ANMÄLAN: Motion (Ilko Corkovic S) - Ny sporthall i Borgholm 2018/49 8

8 Gemensam överförmyndarenämnd för Borgholms kommun, Kalmar 
kommun och Mörbylånga kommun
Det gemensamma överförmyndarkontoret i Kalmar har klargjort att de, för 
att kunna bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, 
behöver en gemensam huvudman för verksamheten. Härefter har ett 
förslag om gemensam överförmyndarnämnd tagits fram.

Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 15 kommunfullmäktige 
att godkänna samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd 

samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd och godkänna 
att godkänna att den gemensamma nämnden träder i kraft 1 januari 

2019.

2017/282 9-20

9 Godkännande av Borgholms Energi AB:s investering gällande 
förrådslokal i kv Osten 2
Borgholm Energi AB föreslog 2017-09-13 § 133 kommunstyrelsen 

2014/143 21-24
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att godkänna investeringen för att permanenta Osten som framtida 
permanent kommunförråd och uppdra åt Borgholm Energi att 

påbörja projektering samt upphandling av förrådsbyggnad och 
upplag.
Därefter har bolaget behandlat ärendet ytterligare och konstaterat att 
investeringen kalkyleras till 8 050 000 kronor. 
Enligt antaget ägardirektiv ska bolaget ge kommunfullmäktige möjlighet att 
ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
vari omfattas investeringar som ändrar nuvarande inriktning på 
verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller 
annars är av strategisk betydelse för kommunen

Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 14 kommunfullmäktige
att godkänna Borgholm Energi ABs investering gällande förrådslokal i 
kv Osten

10 Ny styrmodell för Borgholms kommun
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 18 kommunfullmäktige 
att godkänna framtagen Styrmodell för Borgholms kommun.
Dokumentet ersätter tidigare antagna ”ekonomiska styrprinciper”.

2017/53 25-40

11 Fastighetsstrategi för Borgholms kommun
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 19 kommunfullmäktige
att godkänna Fastighetsstrategi för Borgholms kommun.

2017/295 41-45

12 Komplettering av taxedokument 2018
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 13 kommunfullmäktige 
att komplettera taxedokument för 2018 med förtydligande hur avgiften för 

begagnande av allmän platsmark ska beräknas utifrån antagen taxa:

2016/246 46

13 Höjning av taxa för felaktigt automatlarm
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 20 kommunfullmäktige 
att godkänna taxa om 5 000 kronor plus moms för felaktiga automatlarm 

inom räddningstjänst Öland. 
att taxan gäller från och med 2018-03-01 med indexuppräkning från och 

med år 2019.

2017/291 47

14 Aktualitetsförklaring av Avfallsplan antagen 2009-11-02
Borgholm Energi AB har föreslagit att avfallsplanen ska aktualitetförklaras.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 16 kommunfullmäktige 
att aktualitetsförklara Avfallsplan för Borgholms kommun antagen av 

kommunfullmäktige 2009-11-02 § 111 att gälla till och med 2018-12-
31.

Obs! inget ska ändras i avfallsplanen – ändringar får tas i samband 
med revideringen.

2017/277 48-113

15 Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2002 för Borgholms kommun
Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Arbetet med 
ny översiktsplan har påbörjats men kommer inte att bli klar under den här 
mandatperioden.
Kommunstyrelsen föreslår 2018-01-23 § 17 kommunfullmäktige 
att godkänna aktualitetsförklaring av Borgholms kommuns gällande 

översiktsplan 2002.

2017/136 114-115

16 Interpellationssvar på interpellationer från Per Lublin
Kommunfullmäktige gav 2018-01-15 rätt att ställa fem interpellationer till 
kommunstyrelsens ordförande gällande beredning av motioner om

2018/7 116
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- Solpaneler
- Sockenråd
- Avskaffande oppositionsråd.
- Gångpassage
- Medborgarpanel
Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) besvarar interpellation-
erna i ett gemensamt svar. 

117
118
119
120
121

17 FÖR KÄNNEDOM
Granskningsrapport – verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut
Rapporten över överlämnad till styrelsen och nämnder för svar på vilka 
åtgärder som planeras. 

2018/48 122-143

Årshjul onumrerat

_ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-01-26
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Nya Moderaterna i Borgholms kommun

MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE

För att effektivisera investeringarna borde Borgholms kommun öndersöka möjligheten att 
utveckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet. Borgholm Energi AB 
kommer framöver att utföra stora projekt i norra och östra kommundelen. Det vore synd om vi 
inte kunde ta tillvara på dessa arbeten och effektivisera utbyggnad av gång- och cykelvägar 
samtidigt. 

Kommunerna på Öland har gemensamt beslutat att satsa på Öland som cykeldestination. 
Projektet Fyr Till Fyr håller på färdigställa ett antal cykelslingor på norra och södra delen av ön, 
men det saknas idag konkreta planer på hur dessa cykelväger ska knytas ihopp. På Ölands 
västra sida kan detta möjligtvis förverkligas i samband med Trafikverkets förbättringar på väg 
136. På östra sidan har vi idag en relativt smal landsväg som under sommarsäsongen är hård 
trafikerad. Här skulle en separerad gc-väg innebära en stor förbättring som ger ökad trygghet 
för trafikanterna.

Motionens förslag lades tidigare fram av Moderaterna i samband med beslut om budget 2018. 
Vi anser att kommunfullmäktige visade viss stöd för förslaget då voteringen slutade med 
siffrorna 16-16 varpå ordförandens utslagsröst resulterade i avslag. Med stöd av ovanstående 
argument är vår förhoppning att kommunfullmäktige kan besluta att avsätta medel till framtida 
investeringar i gång- och cykelvägar i samband med Borgholm Energi AB:s utbyggnad av VA-
nätet.

Marcel van Luijn
för Nya Moderaterna i Borgholms kommun
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2017/282-190 KS

Gemensam överförmyndarnämnd för Borgholms kommun, Kalmar kom-
mun och Mörbylånga kommun.

I tjänsteskrivelse 2017-12-29 och vid dagens sammanträde redogör kom-
munchef Jens Odevall för ärendet. Överförmyndare Lars-Göran Andersson 
deltar vid sammanträdet och framför synpunkt att verksamheten måste bud-
geteras tillräckligt.

Det gemensamma överförmyndarkontoret i Kalmar, som servar överförmyn-
darna i Borgholm och Mörbylånga samt överförmyndarnämnden i Kalmar, 
har framfört att det finns stora svårigheter i handläggningen med tre separata 
myndigheter som styr deras verksamheter. Därför har de under hösten 2017 
kallat till samrådsmöten med kommunerna för de tre kommunerna där de 
klargjort att de, för att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och effek-
tivt sätt, behöver en gemensam huvudman för verksamheten. Härefter har ett 
förslag om gemensam överförmyndarnämnd tagits fram. Stöd för inrättande 
av en gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap 16 § föräldrabalken.

Förutsättningarna för en gemensam överförmyndarnämnd är att kommun-
fullmäktige i respektive kommun godkänner samverkansavtalet om gemen-
sam nämnd och reglementet för den gemensamma nämnden. 

Samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter det tidigare 
samverkansavtalet om gemensam organisation för överförmyndarverksam-
het mellan parterna. 

Ett förslag till reglemente är framtaget där det framgår att nämnden ska bestå 
av sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera 
två ledamöter och två ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ord-fö-
rande, en vara förste vice ordförande och en vara andre vice ordförande. 
Värdkommunen utser ordförande.

Nämnden benämns ’Kalmarsunds överförmyndarnämnd’.

Kommunchefens bedömning
Kalmar kommun avser att säga upp befintligt samverkansavtal eftersom en 
gemensam huvudman genom en gemensam nämnd anses som en förutsätt-
ning för att på ett demokratiskt sätt genomföra den verksamhetsutveckling 
som krävs för att möta de utmaningar som verksamheten står inför. 

Alternativet till en gemensam nämnd för ingående kommuner är att återigen 
organisera verksamheten i den egna kommunen.

Det finns två uppenbara möjliga alternativ till en gemensam nämnd för 
Ölandskommunerna:

- Det första att återigen organisera verksamheten i de egna kommunerna. 
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

Detta alternativ bedöms vara väldigt sårbart då det, förutom arbetsinsats 
för den valda överförmyndaren, bara finns utrymme för en tjänst.

- Det andra att Borgholms kommun och Mörbylånga kommun samarbetar i 
en gemensam tjänstemannaorganisation i ett tvåpartssamarbete likt det 
trepartssamarbete som finns idag. På så sätt skulle det finnas utrymme 
för två tjänster. Problematiken med flera huvudmän kvarstår men det tor-
de inte utgöra några större problem om dialogen med kommunernas 
överförmyndare är god. Däremot tar det tid att bygga upp en verksamhet 
utöver det faktum att det är svårt att rekrytera kunniga medarbetare. En 
annan frågeställning som i så fall måste utredas är hur verksamheten 
skulle organiseras och arbetsledas. Inget av de alternativa förslagen be-
döms medföra några minskade kostnader jämfört på vare sig kort eller 
lång sikt, varför förslaget om gemensam nämnd förordas.  

Bakgrund
Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som växer och kraven på 
hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även beho-
vet av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatserna 
väntas också öka i takt med fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav på 
dokumentation.

Under 2014 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam organi-
sation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och Borgholms 
kommun.

De främsta fördelarna med samverkan som framkom i utredningen var: 
• att rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar.
• att kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre 

säkerställs.
• att sårbarheten i verksamheten minskar.
• att förutsättningar skapas för en robust organisation som klarar framtidens 

krav.

Utredningen kom fram till tre olika alternativ:
1. Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndar-

nämnd från och med 1 januari 2015
2. Gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller 

överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med 1 januari 2016
3. Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndar-

nämnd från och med 1 januari 2019

Utredningen kom fram till att tiden var allt för knapp för att hinna starta en ge-
mensam tjänstemannaorganisation och en gemensam överförmyndar-nämnd 
till den 1 januari 2015 och samtidigt bedömde man att fördelarna med sam-
verkan vägde tyngre än att vänta till 1 januari 2019. Av denna anledning be-
slutade kommunfullmäktige i respektive kommun att införa modellen enligt al-
ternativ 2 med gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyn-
dare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med 1 januari 
2016.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

Arbetet sedan starten av gemensamma tjänstemannaorganisationen 
Uppstarten av den gemensamma organisationen blev en tuff utmaning av fle-
ra olika anledningar. Hösten 2015 eskalerade antalet ensamkommande barn 
vilket ställde helt nya krav på överförmyndarverksamheten. Samtidigt som 
detta skedde skulle verksamheten nyanställa och introducera nya medarbe-
tare inför samgåendet. Under hösten 2015 tappade även verksamheten kom-
petens som spädde på behovet av nyrekryteringar. Vid samgåendet blev det 
tydligt att ett omfattande arbete åtgick för att samordna rutiner och arbetssätt 
mellan de tre kommunerna. Hela situationen gjorde att verksamhetens löpan-
de operativa uppgifter påverkades negativt. Verksamheten hamnade efter 
med granskning av årsräkningar, rekrytering och utbildning av gode män, 
återsökning av kostnader från Migrationsverket och att upprätthålla en till-
gänglighet för frågor och synpunkter från gode män och förvaltare. 

Ett omfattande förbättringsarbete har sedan våren 2016 genomförts med fo-
kus på att komma ifatt med de löpande operativa uppgifterna. I princip är 
verksamheten nu ifatt med de löpande uppgifterna och därmed finns nu förut-
sättningar för att fortsätta utvecklingsarbetet med att ta fram policys, rutiner 
och instruktioner för att säkerställa en fortsatt framgångsrik verksamhet.

Verksamheten har sedan samgåendet haft tre huvudmän, överförmyndar-
nämnden i Kalmar kommun, överförmyndaren i Borgholms kommun och 
överförmyndaren i Mörbylånga kommun. Överförmyndarnämnden i Kalmar 
kommun har möte en gång i månaden och verksamheten träffar de andra bå-
da huvudmännen (överförmyndarna i Borgholms och Mörbylånga kommun) 
tillsammans med presidiet för nämnden i Kalmar kommun två gånger per 
halvår. Erfarenheterna hittills är att både det löpande arbetet och det mer 
långsiktiga utvecklingsarbetet försvåras med tre olika huvudmän som har oli-
ka mötesintervaller.

Enhetligt arbetssätt
I arbetet med den gemensamma tjänstemannaorganisationen har ambitionen 
varit att ta fram ett gemensamt och enhetligt arbetsätt för alla tre kommuner. 
Detta är fortsatt viktigt när utvecklingsarbetet framåt blir ännu mer fokuserat 
på framtagande av policys, rutiner och instruktioner.

Gemensam nämnd vs avtalsbaserad förvaltningsorganisation
Avtalsbaserad förvaltningsorganisation brukar gemensamma organisationer 
kallas där man har överförmyndare i respektive kommun som huvudmän. I 
andra kommuners övervägande mellan gemensam nämnd och avtalsbase-
rad förvaltningsorganisation som vi tagit del av brukar värdering av de beak-
tansvärda fördelarna ur demokratisk synpunkt med en gemensam nämnd 
ställas mot fördelarna i effektivitet och lägre kostnader med en avtalsbaserad 
förvaltningsorganisation. 

Förespråkare för den avtalsbaserade förvaltningsorganisationen framhäver 
enkelheten och effektiviteten i att nämndsmötet kan ersättas med e-post och 
telefon och att utskrift av beslut är lätthanterat i jämförelse med att kalla till 
nämndsmöte, boka lokal och skriva protokoll. I vårt samarbete hittills känner 
vi inte igen oss i denna beskrivning eftersom merparten av besluten ändå är 
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Utdragsbestyrkande

delegerade till handläggarna i verksamheten. Att ha en långtgående delega-
tion förespråkas även av dem som ser större fördelar med en avtalsbaserad 
förvaltningsorganisation. 

I vårt fall kompliceras den nuvarande bilden ytterligare eftersom det inte är en 
ren avtalsbaserad förvaltningsorganisation eftersom vi för närvarande har en 
överförmyndarnämnd och två överförmyndare. På totalen ser vi att både 
kostnader och effektivitet skulle bli bättre i vårt samarbete med en gemen-
sam nämnd, men det som är ännu viktigare är att få ett samordnat demokra-
tiskt forum som är med genom alla de beslut om inriktning och arbetssätt 
som ligger framför verksamheten.

Det fortsatta utvecklingsarbetet
Som nämnts ovan har verksamheten i stor utsträckning kommit ifatt med det 
löpande operativa arbetet och nu finns förutsättningar för att fortsätta den 
nödvändiga verksamhetsutvecklingen i alla delar. Eftersom merparten av ti-
den sedan starten av samverkan fått ägnas åt att organisera arbetet med att 
komma ifatt har få gemensamma policydokument, rutiner och instruktioner 
tagits fram för den gemensamma verksamheten, något som är en nödvändig-
het vid sammanslagning av tre kommuner/arbetssätt. Gemensamma mål har 
diskuterats och så sent som under hösten 2017 har man enats om dessa. 
Det är flera policys, rutiner och instruktioner som ligger i planeringen för att 
tas fram såsom:
• Gemensam delegationsordning.
• Plan för årlig utbildning av gode män och ställföreträdare.
• Handläggningsrutiner för bouppteckningar, arvskiften, fastighetsförsälj-

ningar och uttagstillstånd.  
• Policy/rutin för hur granskningen av företeckningar, årsräkningar och slut

räkningar ska genomföras (redovisningsskyldighet/andel djupgranskning 
med mera).

• Policy/rutin för påminnelser och viten.
• Policy/rutin vid rekrytering av gode män

Ovanstående är ett axplock av policys, rutiner och instruktioner som behöver 
tas fram och vi ser en stor fördel i att framöver ha en gemensam nämnd med 
alla de fördelar som detta ger i dialog, förankring och enighet. En gemensam 
nämnd säkrar även en demokratisk hantering av utvecklingsarbetet.

Sammansättning av gemensam nämnd
Efter genomgång av nämnders sammansättning i andra kommuner som 
samverkar kring överförmyndarverksamheten med en gemensam nämnd för-
slås att den gemensamma nämnden i Kalmar, Borgholm och Mörbylånga ska 
bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Respektive kommun föreslås utse 
två ledamöter och två ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordfö-
rande, en vara förste vice ordförande och en vara andre vice ordförande. 
Värdkommunen föreslås utse ordförande.

Ekonomi
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi 
och kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga 
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samverkansavtalet. För huvudmannaskapet blir det en förändring när en 
nämnd och två överförmyndare blir en gemensam nämnd med den förslagna 
bemanningen, men gällande ersättningarna till nämnden föreslås ingen för-
ändring, dvs att respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/ 
arvodet till respektive ledamot/ersättare.

Förslag på samverkansavtal
Ett förslag på samverkansavtal är framtaget och bifogas ärendets vidare be-
handling.

I samverkansavtalet beskrivs, förutom den gemensamma nämnden, en refe-
rensgrupp som består av respektive kommunchef, en ekonom från respektive 
kommun och chefen för verksamheten. Referensgruppens uppgift är att årli-
gen inför upprättande av nästa års budget mötas och följa upp samverkans-
avtalets genomförande och föra budgetdialog och prioriteringsdiskussion 
som en förberedelse för budgetprocessen.  

Förslag på reglemente för den gemensamma nämnden.

Ett förslag på reglemente är framtaget och bifogas ärendets vidare behand-
ling.

Alternativ till gemensam nämnd
Kalmar kommun avser att säga upp befintligt samverkansavtal eftersom en 
gemensam huvudman genom en gemensam nämnd anses som en förutsätt-
ning för att på ett demokratiskt sätt genomföra den verksamhetsutveckling 
som krävs för att möta de utmaningar som verksamheten står inför. Alternati-
vet till en gemensam nämnd för ingående kommuner är att återigen organise-
ra verksamheten i den egna kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-09 § 18 kommunstyrel-
sen föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd samt 

reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms kommun, 
Kalmar kommun och Mörbylånga kommun.

att godkänna att den gemensamma nämnden träder i kraft 1 januari 2019.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

a t t godkänna samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd 
samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms 
kommun, Kalmar kommun och Mörbylånga kommun.

a t t godkänna att den gemensamma nämnden träder i kraft 1 januari 
2019.
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Samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter det tidigare 
samverkansavtalet om gemensam organisation för överförmyndarverksam-
het mellan parterna.

_____________________________
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1 (3)

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

Kommunerna Borgholm (organisationsnummer 212000-0795), Kalmar (organisationsnummer 
212000-0746) och Mörbylånga (organisationsnummer 212000-0704) överenskommer
genom detta avtal att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd för
samverkan inom överförmyndarverksamheten.

Nämnden benämns ”Nämnden för överförmyndare i samverkan – Kalmar, Mörbylånga och 
Borgholm” (nedan kallad nämnden).

§ 1 Inledning
Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens
verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens,
kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet.

§ 2 Värdkommun
Kalmar kommun är värdkommun (nedan värdkommunen) och nämnden ingår i
värdkommunens organisation.

§ 3 Nämndens uppgifter
Nämnden ska fullgöra samverkanskommunernas uppgifter som enligt lag eller författning
åligger överförmyndaren. Närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och arbetsformer finns 
i ett särskilt reglemente för nämnden.

§ 4 Personalansvar
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun är anställningsmyndighet för personal vid den 
gemensamma överförmyndarverksamheten och har hand om personalfrågor och 
arbetsmiljöfrågor.

§ 5 Nämndens sammansättning
Nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera
två ledamot och två ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste 
vice ordförande och en vara andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande.
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum
mellan Mörbylånga och Borgholms kommuners företrädare i nämnden.

§ 6 Nämndens mandattid
Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för fyra år, räknat från och med
den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

§ 7 Ersättning till nämndens förtroendevalda
Nämndens ledamöter och ersättare har enligt lag rätt till arvode och andra ekonomiska
förmåner från den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsbestämmelser.

§ 8 Administration
Värdkommunen är arbetsgivare för överförmyndarverksamheten som ingår som en enhet i 
kommunens förvaltningsorganisation. Överförmyndarverksamheten ansvarar för beredning och 
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verkställighet av nämndens beslut samt har hand om planering och administration av nämndens 
verksamhet.

§ 9 Arkivhantering
Slutarkivering av nämndens allmänna handlingar skall värdkommunen ansvara för.

§ 10 Äganderätt till egendom samt försäkring
Värdkommunen tillhandahåller och äger den egendom som används i nämndens verksamhet 
samt tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för verksamheten.

§ 11 Verksamhetsplan och budget
Värdkommunen ska i samråd med samverkanskommunerna upprätta en verksamhetsplan med 
budget för nämndens verksamhet. Förslag till verksamhetsplan med budget ska efter beslut i 
nämnden tillställas de övriga samverkanskommunerna enligt värdkommunens tidsplan för 
arbetet.

§ 12 Referensgrupp
Inför varje budgetprocess skall en referensgrupp träffas bestående av kommunchefen och en 
ekonom från varje kommun samt verksamhetschefen. Referensgruppens uppgift är att följa upp 
samverkansavtalets genomförande och föra budgetdialog och prioriteringsdiskussion som en 
förberedelse för budgetprocessen.

§ 13 Verksamhetschefen
Chefen för överförmyndarverksamheten leder och fördelar arbetet och har personal-, budget-, 
arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.

§ 14 Kostnadsfördelning
Nettokostnaderna för nämndens verksamhet, exklusive arvode och kostnadsersättningar till 
ställföreträdare och politiker i den gemensamma nämnden, ska fördelas mellan 
samverkanskommunerna efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 november året 
före verksamhetsåret. Även eventuella över- eller underskott ska fördelas utifrån denna 
fördelningsmodell.

§ 15 Ersättning till värdkommunen
Budgeterad ersättning enligt kostnadsfördelningen faktureras av värdkommunen kvartalsvis i 
förskott med ¼ av budget. I december görs en årsavstämning med efterföljande slutreglering 
senast 15 januari året efter verksamhetsåret.

§ 16 Arvode och kostnadsersättningar till ställföreträdare samt politiker i den 
gemensamma nämnden
Överförmyndarnämnden fastställer arvoden till ställföreträdare. För kostnader avseende arvoden 
och ersättningar till ställföreträdare samt politiker i den gemensamma nämnden ansvarar 
respektive kommun för utbetalning enligt de underlag som överförmyndarverksamheten skickar 
ut efter beslut.

§ 17 Insyn, uppföljning och utvärdering
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som 
gäller nämndens verksamhet. Värdkommunen ska efter de två första tertialen redovisa prognos 
över beräknat ekonomiskt utfall för helåret kompletterat verksamhetens utveckling och andra 
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uppgifter som är av betydelse för uppföljningen. Efter varje år ska värdkommunen tillställa övriga 
samverkanskommuner en
verksamhetsberättelse.

§ 18 Omförhandling
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal väsentligt förändras har var och en av 
de samverkande kommunerna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.

§ 19 Tvist
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska, om inte parterna enas, avgöras av 
allmän domstol.

§ 20 Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Uppsägning ska göras skriftligen senast 15 månader före avtalstidens utgång. Sker inte 
uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång. Uppsägning av avtalet gäller endast för den 
samverkanskommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter samverkansavtalet att gälla 
såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta.
Uppsägningstiden om 15 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig tid 
för anpassning av sina personalresurser.

§ 21 Samarbetets upphörande
För det fall samverkan enligt detta avtal upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader
på motsvarande sätt som anges i § 13. Personakter och register ska överlämnas till den kommun 
med vilken samverkan upphör.

§ 22 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Kalmar, 
Mörbylånga och Borgholms kommuner.

§ 23 Tidigare samverkansavtal
Detta avtal ersätter tidigare samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas 
verksamhet mellan parterna.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Kalmar 2017-

----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Jens Odevall Annette Andersson
Kommunchef, Borgholms kommun Kommundirektör, Kalmar kommun

-----------------------------------------------
Ann Willsund
Kommunchef, Mörbylånga kommun
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Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i 
Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommun

Antaget av kommunfullmäktige i Borgholm 2017-xx.xx, § xx
Antaget av kommunfullmäktige i Kalmar 2017-xx.xx, § xx
Antaget av kommunfullmäktige i Mörbylånga 2017-xx.xx, § xx

Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommun har i avtal kommit överens om att från och med 1 
januari 2019 inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Detta görs i 
enlighet med 3 kap. 3 a § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande 
speciallagar inom området.

Nämnden benämns ”Nämnden för överförmyndare i samverkan – Kalmar, Mörbylånga och 
Borgholm”

Kalmar kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal för 
den gemensamma nämnden.

1 § Uppgifter 
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller 
författning åligger överförmyndaren. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

2 § Ekonomisk förvaltning m.m.
Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 
den för nämndens fastställda budget. Nämnden ska till respektive kommun en gång per tertial 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

3 § Personalansvar
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun är anställningsmyndighet för personal vid den 
gemensamma överförmyndarverksamheten och har hand om personalfrågor och 
arbetsmiljöfrågor.

4 § Mandatperiod
Den gemensamma nämndens mandatperiod ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter 
det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. 

5 § Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Kalmar kommun om inte nämnden bestämmer annat.

6 § Nämndens sammansättning
Nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera 
två ledamöter och två  ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste 
vice ordförande och en vara andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande.
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum
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mellan Mörbylånga och Borgholms kommuners företrädare i nämnden.

7 § Beslutsförhet och ersättarnas tjänstgöring
För beslutsförhet krävs att ordföranden eller förste vice ordföranden, alternativt andre vice 
ordföranden, samt ytterligare en ledamot samtidigt är närvarande. 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin 
tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra när ärendet handlagts. Ersättarna har rätt att 
närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

8 § Anmälan av förhinder
Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde ska ledamoten kalla sin ersättare till 
sammanträdet. En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde skall snarast anmäla det till nämndens sekreterare. 

9 § Kallelse
Ordförande svarar för kallelsen till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift 
om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som hör till ett ärende skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

10 § Justering och anslag av protokoll m.m.
Nämndens protokoll justeras av en ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att en 
paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden 
justerar den. Nämndens protokoll skall anslås på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor. Protokollet ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt kommunkansliet 
(motsv.) i respektive kommun. Nämnden ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas 
protokollet.

11 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har bestämts för 
justering av protokollet.

12 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

13 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordfö-
randen eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar

14 § Delegation av beslutanderätt
Omfattningen av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt 
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma nämnden i 
särskild delegationsordning.
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15 § Personuppgiftsansvarig
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhetsområde.

16 § Arkiv
Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde.

17 § Ersättning till förtroendevalda
Respektive kommun betalar ut ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i nämnden 
enligt de ersättningsbestämmelser som gäller för den kommun ledamoten eller ersättaren före-
träder.

18 § Revision
Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga 
som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2014/143-296 KS

Godkännande av Borgholm Energi ABs investering förrådslokal Osten; 
kommunförråd.

Borgholm Energi AB föreslog 2017-09-13 § 133 kommunstyrelsen 
att godkänna investeringen för att permanenta Osten som framtida perma-

nent kommunförråd och uppdra åt Borgholm Energi att påbörja projekte-
ring samt upphandling av förrådsbyggnad och upplag. 

Borgholm Energi AB beslutade 2017-11-13 § 174
- godkänna ny kostnadskalkyl som nivå för investeringsprojektet.
- uppdra åt bolagsledningen att se över kostnaderna samt ta fram fördel-

ningsnyckel för beräkning av hyresnivåerna för elnät och fjärrvärme. 
- uppdra åt bolagsledningen att göra en beräkning med 0 % avkastning för 

skattefinansierade delen. 

Av beslutet framgår att efter genomförd projektering har ny kostnadskalkyl 
framtagits. Ökade produktionskostnader till följd av ej tidigare kända förhål-
landen. Denna ökning härrör till stor del installationsarbeten på VS samt 
markarbeten. Tidigare kalkyl gav en total kostnad om 5 839 000 kronor. Ny 
kalkyl ger en total kostnad om 8 050 000 kronor. 

Enligt antaget ägardirektiv ska bolaget ge kommunfullmäktige möjlighet att ta 
ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, vari 
omfattas investeringar som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten 
och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strate-
gisk betydelse för kommunen.

Vad gäller projektering samt upphandling ligger detta inom bolagets ansvars-
område. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-09 § 8 kommunstyrel-
sen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Borgholm Energi AB:s investering gällande förrådslokal i kv

Osten.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t godkänna Borgholm Energi AB:s investering gällande förrådslokal i kv 
Osten.

_____________________________
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SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2017/53-040 KS

Styrmodell för Borgholms kommun; reviderade ekonomiska styrprinci-
per

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-02-28 § 70 till ekonomi-
avdelningen
att ta fram gemensamt dokument vad gäller ekonomiska styrprinciper och 

internkontroll för kommunen och i tillämpliga delar för den verksamhet 
som är överförd till Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-11-28 § 398 
diskuterades förslag till styrmodell och ekonomiavdelningen fick fortsatt upp-
drag att arbeta vidare med styrmodellen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-01-09 redogjorde 
ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg och controller Linda Andreen för fram-
taget förslag till ny styrmodell. Dokumentet ersätter tidigare ”ekonomiska styr-
principer” och ”reglemente för intern kontroll”.

De större förändringarna i förslaget är:
- tidigareläggning av budgetprocessen för budgetbeslut i juni. 
- beskrivning av politikens och tjänstemännens roll.
- beskrivning av kommunens målstyrning.
- planering på kort och lång sikt.
- reglemente för internkontroll och gemensamma styrprinciper.
- månadsuppföljningar med krav på redovisning av åtgärder. 

Ett antagande av den nya styrmodellen innebär att nämnderna/styrelserna
- får mer tid att arbeta med kommande års internbudget och inarbeta den i 

verksamheten och därmed ökar möjligheten att få en budget i balans.
- ska redovisa åtgärder för att hålla budget i balans i samband med nämn-

dens månadsuppföljning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2018-01-09 § 5
att i och med antagande av ändrad styrmodell kommer budgetarbetet att 

förändras vilket kan göra det lättare för nämnderna att inarbeta kom
mande års budget i verksamheten då tiden från budgetbeslut till ikraft
trädande ökas från en månad till sex månader.

att i och med antagande av ändrad styrmodell ska månadsuppföljning från 
nämnderna redovisa åtgärder för att hålla budget i balans. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-09 § 5 kommunstyrel-
sen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna framtagen Styrmodell för Borgholms kommun.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Jens Odevall att doku-
mentet omarbetats något sedan arbetsutskottets behandling. Bland annat 
ska reglementet för internkontroll och hierarkin för styrdokument omarbetas 
och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. 

Yrkanden
Bertil Lundgren (MP) yrkar bifall till styrmodellen.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t godkänna framtagen Styrmodell för Borgholms kommun.

Dokumentet ersätter tidigare antagna ”ekonomiska styrprinciper”.

_____________________________
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1 Inledning
Detta dokument beskriver Borgholms kommuns styrmodell och riktar sig till kommunens 
alla medarbetare. Dokumentet syftar till att ge en bild av Borgholms kommuns verktyg 
för styrning.

Syftet är även att ge medarbetarna en bild av hur alla individuellt kan bidra till god 
kvalitet i kommunens grunduppdrag, samtidigt som en gemensam bild av hur arbetet mot 
långsiktiga mål för att uppnå kommunens vision "Med gemensamma krafter utvecklar vi 
hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." skapas.

En viktig utgångspunkt i styrmodellen är helhetsperspektivet. Att samtliga har en 
förståelse för både sin egen del och övriga delar av organisationen.

1.1 Vad är en styrmodell?
En styrmodell beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs det vill säga hur det 
går till att besluta vad som ska utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den 
politiska viljan får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa 
tänkbara sätt, att vision och mål uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det 
dagliga arbetet i verksamheterna - från vision till medarbetare. Genom en tydlig och 
välkänd styrmodell för hur kommunen styrs blir det enklare för chefer och medarbetare 
att fokusera på vad politiken styr emot - det vill säga själva innehållet – kommunens 
vision och mål. Samspelet mellan kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare är 
en förutsättning för att visionen ska kunna uppnås.

En bra organisation växer inifrån. Medarbetare som trivs på jobbet och ser nyttan med sin 
insats bidrar till en positiv anda och en god kvalitet i kommunens verksamheter. 
Styrningen påverkas till stor del av organisationskultur, värderingar och attityder.

1.2 Avgränsning
Borgholms kommuns styrmodell är på en övergripande nivå vilken inte i detalj reglerar 
nämndernas interna arbete med planering och uppföljning.

För att nå effekt i vardagen behöver styrningen konkretiseras och beskrivas mer 
detaljerat. Detta görs i ett antal dokument; bland annat policys och riktlinjer. Dessa 
beskrivningar utgör del i styrningen i kommunen men beskrivs inte i detta dokument.

Styrmodellen gäller för Borgholms kommun och i tillämpliga delar för den verksamhet 
som är överförd till Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. För bolagen 
finns dessutom särskilda ägardirektiv utformade.
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2 Utgångspunkter
Borgholms kommun styrs av förtroendevalda som valts direkt av medborgarna. Det 
betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen 
utför sina uppdrag.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige 
representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Det här 
gör kommunfullmäktige:

 Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi till exempel 
beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.

 Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
 Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Styrningen kan delas in i tre olika delar; resultat, verksamhet och resurser. Dessa delar 
innebär att styrningen inte endast kan fokusera på exempelvis fördelning av resurser. Det 
är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet 
som bedrivs och de resultat som ska uppnås.

2.1 Enkelhet
En utgångspunkt för lyckad styrning är att modellen och styrprinciperna är så enkla som 
möjligt att förstå och att använda samt att modellen har hög acceptans i organisationen. 
Styrningen av en kommun är komplex, men styrmodellen ska underlätta för både 
förtroendevalda, ledare och medarbetare att förstå hur styrningen är tänkt att fungera för 
att kunna arbeta i enlighet med den.
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2.2 Tydliga roller
En bra styrning förutsätter en tydlig rollfördelning. Förtroendevalda och tjänstepersoner 
har olika roller. Förtroendevaldas roll är att styra genom att sätta mål, göra prioriteringar, 
fördela resurser och följa upp. Tjänstepersoners roll är dels att förse politikerna med 
relevant underlag för deras ställningstaganden, 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 tjänstepersoner sedan 
ansvaret för hur verksamheten bedrivs och vem i tjänstepersonsorganisationen som utför 
uppdrag.

Ett gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är en framgångsfaktor. En 
gemensam kultur och en god dialog bidrar till att få genomslag i beslut. Då skapas goda 
resultat för kommuninvånarna.

2.3 Helhetsperspektiv
En utgångspunkt i styrmodellen är helhetsperspektivet. Med det menas att det är av vikt 
att ha en förståelse för både sin egen del och övriga delar av organisationen. Genom att 
planera och följa upp med ett helhetsperspektiv minskar risken för att en verksamhet 
bedrivs ur en aspekt eller på ett sätt som kanske inte är det mest optimala alternativet för 
helheten. Med helhetsperspektiv menas att både nämnder och styrelser omfattas av 
styrningen.

2.4 Gemensamma värderingar
För en lyckad styrning krävs att de gemensamma värderingar, i form av kärnvärden, som 
togs fram i samband med visionsarbetet genomsyrar verksamheterna:

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. 
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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. 

2.5 Ekonomiska styrprinciper
Verksamheten i Borgholms kommun ska utgå från ett decentraliserat ansvar för ekonomi 
och verksamhet. Respektive nämnd har att löpande pröva frågan om ändamålsenligheten i 
respektive organisation med utgångspunkt från att beslut ska fattas på rätt nivå i 
organisationen.

Den av kommunfullmäktige fastställda årsplan med budget utgör det övergripande 
styrdokumentet för kommunens olika verksamheter. Budgetbeslutet fattas utifrån vid 
denna tidpunkt känd information om verksamhetens förutsättningar inför ett budgetår. I 
de fall förutsättningarna ändras kan åtgärder behöva vidtas för att styra den löpande 
verksamheten under budgetåret. I de fall konflikt uppstår mellan verksamhet och ekonomi 
gäller som huvudregel att ekonomi har företräde. Om en sådan prioritering måste ske ska 
nämnden göra en konsekvensanalys av vidtagen prioritering som delges 
kommunstyrelsen.

Tilläggsanslag medges med stor restriktivitet. Anmälan med behov om tilläggsanslag sker 
till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar budgetramar för respektive nämnd. Omdisponeringar i 
driftbudgeten kan göras av respektive nämnd. Omdisponering mellan nämnder beslutas i 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar investeringsram per projektkategori samt godkänner 
framtagna investeringsprojekt för den kommande femårsperioden. Kommunstyrelsen 
beslutar om omdisponering av medel mellan projektkategorier så länge inte den totala 
investeringsramen överskrids. Prioritering av redan beslutade projekt följer antagen 
delegationsordning. Medel anslagna för investeringar får inte användas till 
driftskostnader.

Samtliga omdisponeringar ska delges ekonomiavdelningen för kännedom och åtgärd.
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3 Styrningens processer - planering och uppföljning
Meningen med mål- och resultatstyrning är mål som de förtroendevalda formulerar får 
effekt i den berörda verksamheten. Det förutsätter att det finns ett samband mellan mål 
och verksamhetens aktiviteter. För att kunna följa upp om målen uppnåtts, behövs en 
tydlig struktur som fångar upp resultaten från verksamheterna.

Planering behövs både på lång och kort sikt. På lång sikt handlar det om att ange en 
strategi och inriktning för kommunen och dess olika verksamheter. På kortare sikt är 
planeringen mer detaljerad och verksamhetsnära.

3.1 Beskrivning av målstyrningens processer
Den kommunala verksamheten spänner över många olika områden med skilda 
grunduppdrag. En skola har till exempel inte samma uppdrag som en hemtjänstenhet. Att 
bedriva verksamhetsstyrning på en kommunövergripande nivå och samtidigt ge de 
enskilda verksamheterna möjlighet till eget utvecklingsarbete är därför en utmaning.

Borgholms kommun styrs genom att kommunfullmäktige beslutar en vision som anger 
den inriktning som styrningen ska ske mot. I samband med framtagandet av vision kan en 
gemensam värdegrund beslutas i form av exempelvis kärnvärden. Visionen delas in i 
perspektiv. Kommunfullmäktigemål genomsyras av vision och kärnvärden och uttrycker 
målsättningarna för mandatperioden. Målen mäts genom nämndmål som nämnderna 
följer upp, men kan också mätas med nyckeltal. Nämndmål formuleras utifrån de av 
kommunfullmäktige uppsatta mål men har en inriktning. Verksamheterna upprättar 
aktivitetsplaner utifrån målen. Framtagandet av mål och nyckeltal sker av förtroendevalda 
med stöd av tjänstepersoner.
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Bilden illustrerar den kommunala styrningen i Borgholms kommun. På toppen av 
paraplyet finns visionen som anger den inriktning som kommunfullmäktige antagit. Det 
utfällda paraplyet innehåller de kärnvärden som togs fram i samband med visionsarbetet 
och ska genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunfullmäktigemålen symboliseras 
av stommen i paraplyet. I Borgholms kommun kategoriseras kommunfullmäktiges mål 
under tre olika perspektiv. Kommunfullmäktiges mål bryts sedan ner i nämndmål vilket 
symboliseras av handtaget på paraplyet. De målen ska följa stommen i 
kommunfullmäktige men ha en inriktning eller en verksamhetsanknytning. För att sedan 
kommunfullmäktiges mål ska nå ut till samtliga medarbetare konkretiseras nämndsmålen 
i aktiviteter - det medarbetarna praktiskt ska göra för att bidra till att uppnå målen.

3.2 Årshjul för målstyrningsprocessen

3.2.1 Kommunfullmäktigemål

Under oktober till december vid valår utformar kommunstyrelsen förslag till 
kommunfullmäktigemål. Förslag till kommunfullmäktigemål beslutas i kommunstyrelsen 
i december och i kommunfullmäktige i januari året efter valet.

Eventuell revidering av befintliga kommunfullmäktigemål under mandatperioden sker i 
samband med årsplan med budget i juni.

Kommunfullmäktige kan besluta om nyckeltal kopplade till kommunfullmäktigemålen. 
Dessa nyckeltal ska vara från nationella statistikdatabaser.

3.2.2 Nämndmål, nyckeltal och aktivitet

Under januari till mars året efter valet tar nämnd/styrelse med stöd av ledningsgrupp fram 
förslag till målformulering samt nyckeltal som beslutas i mars i respektive 
nämnd/styrelse.

Nämndsmålen har ingen begränsning i antal men måste ha en tydlig koppling till 
kommunfullmäktigemålen samt ha en verksamhetsinriktning.

Målen måste kunna mätas genom ett eller flera nyckeltal.
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Val av nyckeltal bör i möjligaste mån utgå ifrån nationella statistikdatabaser. Exempelvis 
Kolada och KKiK.

Under oktober fastställs mål och nyckeltal i nämndens verksamhetsplan.

Utöver mål och nyckeltal framarbetas en aktivitetsplan i samband med 
verksamhetsplanen.

3.2.3 Verksamhetsplan

Under april till oktober sammanställer förvaltningarna en verksamhetsplan som beslutas i 
respektive nämnd/styrelse under oktober. Verksamhetsplanen innehåller bland annat 
nämndmål, nyckeltal, aktivitetsplan och fördelning av budget på verksamhetsnivå.

Under november presenteras verksamhetsplanen i kommunstyrelsen.

3.3 Planering på lång sikt
Planeringen på lång sikt utgår från kommunens vision vilken ska vara en ledstjärna för 
kommunens verksamheter. Visionens tidshorisont är inte angiven i ett årtal utan kan gälla 
flera mandatperioder. De kärnvärden som är tagna i samband med visionen; 
välkomnande, utvecklande och tillsammans; ska genomsyra all verksamhet som bedrivs i 
kommunen.

Borgholms kommun har tre olika perspektiv knutna till visionen, vilka presenteras nedan.

Medborgare: Personer som bor, besöker, arbetar och/eller bedriver företag i Borgholms 
kommun.

Organisation: Organisationen innefattar flera personer som är delar av samma helhet. 
Medarbetarnas samlade kompetenser utgör grunden i organisationen, Borgholms 
kommun. 

Hållbarhet: Perspektivet innebär ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
ansvarstagande där dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov.

Perspektiven utgör grunden för de kommunfullmäktigemål som ska följas upp.

3.4 Planering för mandatperioden
För varje mandatperiod omarbetas kommunfullmäktigemålen som inte bör vara fler än 
två per perspektiv. Beslut av nya kommunfullmäktigemål fattas i januari året efter att det 
varit val för att börja gälla nästkommande budgetår. Planeringen för mandatperioden 
sammanfattas i årsplan med budget som fastställs av kommunfullmäktige inför varje 
nytt budgetår.

För varje mandatperiod har nämnderna möjlighet att fastställa nämndmål som de vill 
uppnå för sina olika verksamheter samt ange hur dessa mål bidrar till uppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mål. Förvaltningens mål kan vid behov revideras under 
mandatperioden.

Målen ska vara påverkbara för kommunen, vara mätbara och kunna följas över tid.

Ett eller flera mätbara nyckeltal är kopplade till varje nämndmål. Nyckeltalen används för 
att kunna göra en objektiv bedömning och analys av målet.

Utifrån målen arbetar förvaltningarna med aktiviteter för att uppnå målen. Dessa 
sammanställs i en aktivitetsplan som presenteras i nämndens/styrelsens 
verksamhetsplan. Planen innehåller beskrivning av aktivitet, önskad effekt samt tidsplan 
för genomförande.
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3.5 Planering för ett enskilt år
Visionen och det målarbete som görs för mandatperioden utgör grunden för planeringen 
för alla år under mandatperioden. Därutöver behövs det planering även på kortare sikt, år 
för år. Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för 
nästkommande kalenderår för verksamheten och ekonomin innehållande:

 kommunfullmäktiges mål
 nämndens mål
 finansiella mål
 ekonomisk plan för kommande treårsperiod
 investeringsplan för kommande femårsperiod
 rambudget för varje nämnd

Borgholms kommun kallar detta årsplan med budget.

Årsplan med budget för nästkommande budgetår beslutas av kommunfullmäktige i juni. 
Kommunstyrelsen bereder dokumentet och fattar beslut inför kommunfullmäktige i juni. I 
november kan omprövning av årsplan med budget ske till följd av yttre faktorer som 
påverkar kommunen väsentligt.

Efter beslutet i juni påbörjar nämnderna sina verksamhetsplaner för nästkommande år. I 
verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag, nämndmål, aktivitetsplan samt 
nämndens bidrag till den årsplan med budget som beslutats. Verksamhetsplanen 
innehåller även ramarna inom respektive verksamhetsområde.

Kick off: Under februari kallar kommunstyrelsens arbetsutskott nämndpresidierna för att 
tillsammans med ekonomiavdelningen, förvaltningsledningarna och fackliga 
representanter redovisa kända förutsättningar såsom omvärldsfaktorer, 
konjunkturbedömningar, kommunens helhetsekonomi, uppföljning av föregående år med 
mera.

Målarbete: Året efter valår ska nämnderna formulera nya mål, utifrån de nya 
kommunfullmäktigemålen. Dessa ska beslutas i mars. Under mandatperioden revideras 
nämndmålen i samband med nämndens verksamhetsplan.

Budgetdialoger: Under april genomförs särskilda budgetdialoger som i första hand 
innebär en fokusering på framtida verksamhet. Sammantaget syftar budgetdialogerna till 
att skapa ett underlag för den politiska prioriteringen av verksamheten under kommande 
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år. Som en del i detta, ska effekter och konsekvenser av den preliminära 
resursfördelningen beskrivas. Huvuduppgiften är dels att hitta en effektiv fördelning av 
de finansiella resurserna dels att få en styrning av verksamheten fokuserad på kvalitet från 
ett brukarperspektiv.

Budgetdag för samtliga nämndpresidier och förvaltningsledning. Partier som inte är 
representerade i kommunstyrelsen samt fackliga representanter är inbjudna.

Antagande av årsplan med budget: Efter att dialoger genomförts vidtar arbetet med att 
utforma årsplan med budget för kommande år och de två efterföljande åren. I de fall den 
politiska majoriteten behöver fördjupa sig i någon fråga så kallas nämnden särskilt till 
möte. Information ska också ske till ledningsgruppen hur arbetet fortskrider. Efter MBL 
(Lag om medbestämmande)-förhandling läggs ett förslag till budget fram vid 
kommunstyrelsens sista möte före sommaruppehållet och beslut om budget fattas av 
kommunfullmäktige under dess sista möte före sommaren.

Planering: Från början av april fram till slutet av oktober pågår styrelses och nämnders 
planeringsarbete med att upprätta verksamhetsplan och detaljerad budget för kommande 
år anpassade till av kommunfullmäktige anslagna ramar samt fastställda mål och 
prioriteringar. Parallellt med nämndens upprättande av verksamhetsplan arbetar 
verksamheterna med att upprätta aktivitetsplaner, som beskriver de aktiviteter som 
planeras och som ska bidra till att målen uppfylls.

Styrelse och nämnder redovisar sina verksamhetsplaner i kommunstyrelsen under 
november månad. I verksamhetsplanen presenteras nämndens uppdrag, nämndens bidrag 
till de av kommunfullmäktige uppsatta mål genom den aktivitetsplan som framarbetats 
och resursfördelningen inom nämndens verksamhetsområde.

Under november/december samlas kommunstyrelsens arbetsutskott, i de fall det bedöms 
nödvändigt, med ytterligare avstämning av någon styrelse och nämnds verksamhetsplan. 
Kallelse till denna sker i särskild ordning.

I slutet av november kan kommunens budget omprövas. En omprövning ska endast göras 
i undantagsfall. Motiv till en sådan omprövning är förändringar till följd av att yttre 
faktorer, som t ex förändrat skatteunderlag, ändrad befolkningsstruktur, ändrade lagar och 
förordningar som påverkar kommunen så mycket att en omprövning blir nödvändig.

3.6 Uppföljning
För att veta om det som planerats, har blivit genomfört, behöver verksamheten följas upp. 
Genom uppföljning, analys och jämförelser, kan en bättre helhetsbild av verksamheterna 
och resultaten skapas. Uppföljning av mål och verksamheter är även en del i den 
kommande planeringen. 

Som uppföljningsverktyg används systemet Stratsys. Genom det kan den röda tråden vara 
tydlig från vision till aktivitet.

3.6.1 Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder, de 
kommunala bolagen samt kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för att verksamheten bedrivs inom de beslutade budgetramarna.

Det innebär att nämnd/styrelse planerar verksamheten efter de ekonomiska förutsättningar 
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som beslutas av kommunfullmäktige. Vid indikationer på avvikelser från fastställd 
budgetram ska nämnden rapportera detta samt vilka åtgärder som är vidtagna till 
kommunstyrelsen. Inom beslutad budgetram kan nämnden göra nödvändiga 
omprioriteringar så länge det inte står i konflikt med de av kommunfullmäktige uppsatta 
mål.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fyra avstämningsmöten per år med respektive 
nämnd/styrelse. På avstämningsmöten sker uppföljning av nämndens/styrelsens 
verksamhetsplan. Utgångspunkterna ska vara mål, ekonomi och resultat.

Förvaltningschefen har det direkta ansvaret för verksamhet, organisation och ekonomi i 
enlighet med fastställd budgetram. I ansvaret ingår att utveckla verksamheten inom 
tilldelade ekonomiska ramar så att förvaltningens, såväl som kommunens samlade 
resurser, utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Förvaltningschefen har också 
ansvar för att fastställda ekonomiska ramar är kända i organisationen.

Detaljbudget för respektive nämnd ska göras på den nivå som är nödvändig för att en 
korrekt uppföljning och kontroll ska kunna genomföras under löpande år. Nämnden 
ansvarar för att alla rapportbehov inom verksamhetsområdet är tillgodosedda. Den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen gäller och är referenspunkt för den löpande 
återrapporteringen.

3.6.2 Intern kontroll

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens 
kvalitet. En god intern kontroll skapar förutsättningar för en effektiv användning av 
skattemedel och en bra service till kommuninvånare och andra intressenter.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i 
kommunen. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för 
avsiktliga eller oavsiktliga fel. Nämnder och styrelser ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet och årligen rapportera resultatet från 
uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. I de fall förbättringar behövs ska kommunstyrelsen föreslå sådana samt även 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Den 
interna kontrollen regleras i Reglemente för intern kontroll samt genom de riktlinjer som 
kommunstyrelsen beslutar om.

3.6.3 Uppföljning av ett enskilt år

Nämnder och styrelser ska följa upp verksamheten med periodutfall och prognoser. 
Ekonomiavdelningen ska månadsvis sammanställa nämndens intäkter och kostnader i en 
driftredovisning samt helårsprognos. Redovisningen ska innefatta en ekonomisk analys 
baserat på utfallet gentemot budget och förvaltningschef är ansvarig för analys av 
verksamheten. Månadsuppföljningen ska även innehålla en investeringsredovisning som 
ska innefatta de budgeterade investeringsprojekten, utfall och prognos för färdigställande. 
Månadsuppföljningen ska redovisas för nämnden.

Kommunen inklusive nämnder upprättar tertialuppföljning per 30 april samt delårsbokslut 
per 31 augusti med helårsprognos och måluppfyllelse. För delårsrapporteringen följer 
kommunen de rekommendationer för kommunal redovisning som är aktuella. 
Tertialuppföljning för april redovisas till kommunstyrelsen i juni. Delårsbokslut per 
augusti redovisas till kommunstyrelsen i oktober. Både tertialuppföljning och 
delårsbokslut ska innehålla en helårsprognos. Årsbokslut upprättas per 31 december med 
analys och utvärdering av kommunfullmäktiges mål samt ekonomi. Boksluten baseras på 
årsplan med budget.
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4 Gemensamma styrprinciper

4.1 Resultatbalansering
Det kommunala balanskravet, som medför att kommunen inte får redovisa ett negativt 
resultat, utgör en yttre restriktion för hanteringen av över- och underskott. Med anledning 
av detta gäller följande som villkor för att få överföra driftmedel mellan åren:

 Medel som kommer från extern finansiering till exempel EU-bidrag, statsbidrag 
med mera.

 Medel som är en följd av särskilda avtal.
 Medel som genom särskilt beslut i kommunstyrelsen får föras över till specifika 

ändamål.

För överföring av oförbrukade investeringsmedel gäller att projektet ska vara påbörjat 
eller försenat. För tidigareläggning krävs beslut i kommunstyrelsen. Löpande 
investeringar för nämnderna ska ha påbörjats senast 30 september innevarande år. I annat 
fall kan kommunstyrelsen med hjälp av ekonomiavdelningen besluta att omprioritera 
investeringsbudget.

Behandling av över- och underskott sker i samband med budgetberedningens 
bokslutsgenomgång och ska föregås av en framställan från nämnd. Beslut fattas av 
kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.

4.2 Redovisningsprinciper
Rekommendationer för kommunal redovisning (RKR) gäller all kommunal verksamhet. 
Alla som har ett ekonomiskt ansvar eller i övrigt deltar i arbetsuppgifter inom 
redovisningsområdet bör ha tillräcklig kunskap och insikt i aktuell lagstiftning.

Kommunens kontoplan, attestlistor med mera finns dokumenterade i en särskilt upprättad 
Ekonomihandbok. I den finns fastställda reglementen och övriga anvisningar 
dokumenterade. Ekonomiavdelningen svarar för bevakning av utvecklingen inom 
området god redovisningssed.

Aktuella attestlistor och gällande kontoplan utgör basen för hur olika ekonomiska 
transaktioner ska hanteras i ekonomisystemet. Fastställd budget ska registreras i 
ekonomisystemet på en nivå som stödjer löpande behov av uppföljning. Inregistrering ska 
göras på ett sätt som återspeglar ansvars-, verksamhets- och kontonivå inom berörd 
förvaltning.

4.3 Finansiering
Likvida medel samt upplåning hanteras enligt kommunens Finanspolicy. 

Leverantörsfakturor ska betalas på förfallodag (normalt 30 dagar) och kundfakturor ska 
delges kund i direkt anslutning till utförd prestation.

Leasingavtal avseende fordon, maskiner och inventarier ska delges ekonomiavdelningens 
inköpssamordnare för kännedom.
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5 Ordlista
Aktivitet är en handling som är en del i verksamhetens process och bidrar till att uppfylla 
ett mål för verksamheten. Aktiviteterna finns i de olika verksamheterna och beslutas på 
tjänstemannanivå.

Aktivitetsplan beskriver på enhetsnivå de aktiviteter som planeras och som ska bidra till 
att målen uppfylls.

Delårsrapport innehåller en uppföljning av verksamhet och ekonomi för årets första åtta 
månader. Delårsrapporten granskas av kommunens revisorer och godkänns av 
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktigemål omarbetas inför varje ny mandatperiod och ska sträcka sig över 
hela mandatperioden. De baseras på visionen som kommunfullmäktige beslutat och är 
inriktningsmål. Det vill säga inte vara nämndspecifika utan ange den inriktning som 
kommunens verksamheter ska ha under kommande mandatperiod.

Månadsuppföljning sker månadsvis och går till nämnder och styrelser.

Nyckeltal mäter resultat i form av förändrade tillstånd som kommunens verksamhet är 
tänkt ska bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. Ett nyckeltal inte är en 
absolut sanning utan ska ses som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på 
rätt väg mot målet.

Nämndmål formuleras av nämnden. Nämndmålen sätts i dimensionen verksamhet eller 
resultat. Nämndmålen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålen.

Tertialuppföljning utgör en del av uppföljningen under ett år. I tertialrapporten lämnas en 
prognos och kommentarer kring verksamhet och ekonomi. Tertialuppföljning lämnas för 
april.

Resultat är vad verksamheten leder till och vad invånarna får ut av den. Även värden som 
skapas för invånare och samhället som helhet. Resultat mäts på olika sätt beroende på 
verksamhet, till exempel utbildningsresultat eller nöjdhet.

Resurser En av dimensionerna i styrningen. Resurser är de medel som avsätts för 
verksamheten och som finns i form av personal, lokaler, material med mera. Resurser kan 
ofta mätas i kronor genom olika kostnadsmått.

Process En serie aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst.

Verksamhet En av dimensionerna i styrningen. Verksamhet är vad som görs och hur det 
görs. Organisering och kompetens har stor betydelse. Verksamhet kan ofta mätas med 
olika volymmått.

Verksamhetsplan Nämndens planering för ett verksamhetsår. Utgår från årsplan med 
budget och nämndens uppdrag. Verksamhetsplanen innehåller nämndens 
verksamhetsmål och resursfördelning inom nämndens verksamhetsområde samt en 
aktivitetsplan på hur målen ska uppnås.

Vision en gemensam ledstjärna som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd.

Årsplan med budget Kommunfullmäktiges plan för nästkommande budgetår, som utifrån 
visionen och kärnvärdena anger politiska prioriteringar och mål för verksamheten. 
Dokumentet fastställs i juni för nästa kalenderår. Vision, kärnvärden, mål samt 
omvärldsfaktorer är utgångspunkter i framtagandet av planen. Årsplanen innehåller 
budget för drift och investeringar med en planperiod om tre respektive fem år.

Årsredovisning I årsredovisningen görs uppföljning av samtliga verksamheter både 
avseende måluppfyllelse och ekonomi. Årsredovisningen godkänns av 
kommunfullmäktige senast i april året efter räkenskapsårets slut.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2017/295-285 KS

Fastighetsstrategi för Borgholms kommun.

I tjänsteskrivelse 2017-12-21 föreslår ekonom- och fastighetsavdelningen 
att framtagen fastighetsstrategi godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24  § 8 godkänna ny organisation för 
fastighetsfunktionen för kommunens egna fastigheter. Vidare beslutades att 
en fastighetsstrategi ska vidareutvecklas och beslutas i vederbörlig ordning.

Av skrivelsen framgår att fastighetsstrategins syfte är att peka ut riktningen 
för de kommande årens utveckling och insatser inom kommunstyrelsens an-
svar som fastighetsägare och som ansvarig för att tillhandahålla verksam-
hetslokaler och bostäder som behövs för kommunens verksamhet.

Av strategin framgår att uppdraget är att Borgholms kommun ska;
• som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler.
• fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhåll-

ning.
• optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
• verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffek-

tiva lokallösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
• verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslo-

kalernas användning genom användargrupper och fackliga organisationer.
• investera och underhålla med egen finansiering.
• ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
• ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar samtliga fastigheter.
• åtgärdsbehov rörande fastigheterna vara tydligt beskriven i plan- och bud-

getprocessen.
• ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transparens.
• införa internhyresmodell under 2018.

Fastighetsstrategin ska följa och harmoniera med övergripande mål som är 
beslutade av kommunfullmäktige, samt vision och kärnvärden. Vidare ska 
fastighetsstrategin kunna kopplas till beslut som formuleras i budget och 
planarbetet varje år.

Bedömning
Bedömningen är att fastighetsstrategin tillsammans med en gränsdragnings-
lista ska förtydliga inriktning, ansvar och roller och därmed underlätta för be-
dömningar samt beslutsfattande gällande lokal- och fastighetsfrågor i Borg-
holms kommuns fastigheter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-09 § 13 kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna Fastighetsstrategi för Borgholms kommun.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att första punkten i Uppdrag tas bort och ersättas 
med ”som första alternativ tillämpa den ekonomiskt och kvalitativt med fördel-
aktiga lokallösningen för sina verksamheter”.

Stig Bertilsson (C) stöder van Luijns yrkande.

Bertil Lundgren (MP) yrkar att sista stycket under Äga och hyra tas bort. 

Inger Sundbom (S) och Annette Hemlin (FÖP) yrkar bifall till upprättat för-
slag.

Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag på beslut. Van Luijns för-
slag ställs under proposition mot bifallsyrkande av arbetsutskottets förslag 
och Lundgrens förslag ställs under proposition som tilläggsyrkande.

Proposition – van Luijn/bifall
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder ar-
betsutskottets bifallsförslag.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller förslaget röstar 
ja. Den som stöder van Luijns yrkande röstar nej.

Ja – 6 Nej – 5
Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M)
Sofie Loirendal (FÖL) Jan Erici (M)
Annette Hemlin (FÖL) Stig Bertilsson (C)
Bertil Lundgren (MP) Peder Svensson (C)
Sune Axelsson (S) Kjell-Ivar Karlsson (SD)
Inger Sundbom (S)

Därmed bifalls arbetsutskottets förslag.

Proposition – tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsyrkandet. 

Därmed kvarstår stycket Äga och hyra i ursprunglig utformning.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

a t t godkänna Fastighetsstrategi för Borgholms kommun.

_____________________________
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Fastighetsstrategi för Borgholms 
kommun

Dokumentets syfte 
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling och 
insatser inom kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för 
att tillhandahålla verksamhetslokaler och bostäder som behövs för kommunens 
verksamhet. 

Dokumentet gäller för 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och medarbetare som verkar inom 
fastighetsområdet

Inledning
Kommunens fastighetsstrategi ska följa och harmoniera med de övergripande mål 
och kärnvärden som är beslutade av kommunfullmäktige. 
Vidare ska fastighetsstrategin kunna kopplas till de beslut som formuleras i budget- 
och planarbetet varje år.
Fastighetsstrategin ska stödja arbetet med att utveckla både Borgholms stad och 
Borgholms kommun.

Uppdrag

Borgholms kommun ska;
 som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler.
 fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
 optimera lokalanvändandet i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
 verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva 

lokallösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
 verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslokalernas 

användning genom användargrupper och fackliga organisationer.
 investera och underhålla med egen finansiering.
 ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
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 ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar samtliga fastigheter.
 åtgärdsbehov rörande fastigheterna vara tydligt beskriven i plan- och 

budgetprocessen.
 ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transparens.
 införa internhyresmodell under 2018.

Affärmässighet och konkurrensneutralitet ligger till grund för genomförande av 
uppdraget.

Äga och hyra 

Kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och anläggningar för 
kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse 
och därigenom bidrar till att följa inriktningen ovan. Verksamhetsfastigheterna ägs 
direkt av kommunen. 

Kommunen kan tillgodose bostads- och lokalbehov genom att hyra in bostäder och 
lokaler där det bedöms mest fördelaktigt med hänsyn till ekonomi och/eller 
strategisk betydelse. 

I samverkan med privata fastighetsägare tillgodoses behov av bostadslägenheter 
och centralt belägna lokaler samt lokaler för tillfälligt behov.

Utveckla

Lokalförsörjning
 
Kommunens nämnder ansvarar för att årligen i samband med budgetprocessen 
redovisa sina lokalbehov för kommande 5-årsperiod. Verksamheterna ska delta 
aktivt i lokalförsörjningsplanering, söka möjligheter att effektivisera lokalanvänd-
ningen och medverka till att utrymmen kan avvecklas eller frigöras för annan 
användning. 

För strategisk planering av lokalförsörjning ska en kommunövergripande lokal-
försörjningsplan hållas uppdaterad. Lokalförsörjningsplanen är en viktig del av 
kommunens översiktsplanering och strategiska samordning samt ger information till 
kommunens ekonomiska långtidsprognos. Lokalförsörjningsplanen redovisas årligen 
till kommunstyrelsen och ligger till grund för budgetförslag. 

Ny-, till- och ombyggnation 

Vid ny-, till- och ombyggnation ska kommunen se till att kommunens projekt håller 
en hög miljö- och energiprestanda. 
Beslutsunderlag för projekt ska innehålla en livscykelkostnadsanalys. Som 
huvudregel ska ett objekts kapitaltjänst- och avskrivningskostnader från projekt, 
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samt drift- och underhållskostnader under objektets tekniska livslängd täckas av 
löpande hyresintäkter. 
Kapacitet som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd eller inom angiven 
investeringsvolym tillgodoses istället genom samverkan med externa aktörer 
alternativt finansieras genom omstrukturering av befintligt fastighetsbestånd. 

Förvalta 

Lokaler och bostäder 

Kommunen levererar lokaler, bostäder och tjänster enligt hyreskontrakt och 
gränsdragningslista för angiven kapacitet. 

Förvaltning av lokal- och bostadsbeståndet ska vara självfinansierad genom att 
hyresintäkterna skall täcka kostnader för drift, underhåll, avskrivningar och 
kapitaltjänst.
 
Hyressättning ska ske enligt självkostnadsprincipen med hänsyn till affärsmässiga 
grunder och likabehandling. Vid uthyrning av lokal tillämpas lika villkor för privat och 
kommunal hyresgäst. Vid uthyrning av bostäder skall bruksvärdeshyra gälla som 
huvudregel. 

För verksamhetslokaler sätts hyresnivå i enlighet med av kommunfullmäktige 
beslutad internhyresmodell där lokalernas funktionalitet utifrån verksamhetens 
perspektiv är styrande. Den interna hyresmodellen skall stimulera till ett effektivt 
utnyttjande av lokalresurserna, skapa konkurrensneutralitet och fördela 
lokalkostnaderna. 

Indexering av hyra ska över tid följa prognos för utveckling av självkostnaden och 
marknadens hyressättning.

Lokaler, bostäder och anläggningar förmedlas enligt uppdrag från nämnd eller till 
den hyresgäst som bedöms ge den största nyttan för medborgarna i Borgholms 
kommun eller bäst bidra till fördelningen mellan privata och kommunala aktörer.

_ _ _ _ _ _ _
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 13 2016/246-041 KS

Komplettering av taxedokument 2018

Servicechef Hans Johannesson föreslår att antaget taxedokument för 2018 
ska kompletteras med förtydligande hur avgiften utifrån taxan för begagnan-
de av allmän platsmark ska beräknas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-09 § 12 kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige
att komplettera taxedokument för 2018 med följande förtydligande hur avgif-

ten för begagnande av allmän platsmark ska beräknas utifrån antagen 
taxa:
”Den nyttjade ytan ska beräknas som en rektangel baserat på hur stor 
yta mark som tagits i anspråk, mätt från husväggen ut till det ytterst 
ställda objektet gånger avståndet längs med trottoaren mellan de ytterst 
ställda objekten.”

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t komplettera taxedokument för 2018 med följande förtydligande hur 
avgiften för begagnande av allmän platsmark ska beräknas utifrån an-
tagen taxa:

”Den nyttjade ytan ska beräknas som en rektangel baserat på hur stor 
yta mark som tagits i anspråk, mätt från husväggen ut till det ytterst 
ställda objektet gånger avståndet längs med trottoaren mellan de yt-
terst ställda objekten.”

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2017/291-173 KS

Höjning av taxa för felaktigt automatlarm

Ölands Kommunalförbund beslutade 2017-12-04 § 54
att godkänna förslag till taxa för felaktiga automatlarm inom Räddningstjänst 

Öland.
att taxan gäller från och med 1 mars 2018. Indexuppräkning sker från och 

med år 2019.
att överlämna förlag till taxa till medlemskommunerna för antagande. 

Av beslutet framgår att räddningstjänstens taxa för felaktigt automatlarm un-
der lång tid har varit väldigt låg i jämförelse med övriga räddningstjänster i lä-
net och täcker inte de kostnader räddningstjänster har för denna verksamhet. 
Räddningstjänstens taxa för automalarm har tidigare inte indexuppräknats.

Översyn har gjorts av taxan för att komma fram till vilken nivå som är rimlig 
för att täcka kostnaderna. Jämförelse har gjorts med övriga räddningstjänster 
i länet, vilket gett ett medelvärde på 4 811 kronor och ett medianvärde på 
4 975 konor. Räddningstjänstens nuvarande taxa för felaktigt automatlarm är 
3 500 kronor/larm plus moms. 

Förslaget är därför att höja taxan för felaktiga automatlarm till 5 000 ko-
nor/larm plus moms, samt att införa en klausul för indexuppräkning i taxan för 
automaltlarm. Den föreslagna taxan på 5 000 kronor/larm ska börja gälla från 
och med 1 mars 2018 och indexuppräknas från och med 2019.

Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t godkänna taxa om 5 000 kronor plus moms för felaktiga automatlarm 
inom räddningstjänst Öland.

a t t taxan gäller från och med 2018-03-01 med indexuppräkning från och 
med år 2019.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2017/277-459 KS

Aktualitetsförklaring av Avfallsplan antagen 2009-11-02.

Borgholm Energi AB föreslår 2017-11-08 § 169 kommunfullmäktige 
att aktualitetsförklara Avfallsplan för Borgholms kommun 2010-2014 anta-

gen av kommunfullmäktige 2009-11-02 § 111 att gälla till och med 2018-
12-31. 

Sammanfattning av ärendet
Aktuell lagstiftning
Sedan 1991 ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar samtliga av-
fallsslag och vilka åtgärder som behövs för att hantera avfallet på ett miljö- 
och resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15 kap 41 §. 
Där framgår att det för varje kommun ska finnas en renhållningsordning och 
en avfallsplan som ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Miljöbal-
ken innehåller också krav om hur renhållningsordningen och avfallsplanen 
ska tas fram. Det gäller exempelvis kraven om samråd och utställning och att 
beslut om renhållningsordning och avfallsplan ska fattas av kommunfullmäkti-
ge. 

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommu-
nala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De 
ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om in-
nehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Fö-
reskrifterna börjar gälla från och med 1 maj 2017. 

Nationell avfallsplan
83 § avfallsförordningen anger att Naturvårdsverket ska se till att det finns en 
nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program som uppfyller kra-
ven i EU:s avfallsdirektiv. De nuvarande dokumenten gäller till och med de-
cember 2017. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en reviderad natio-
nell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program för åren 2018-2023. 

Aktualitetsförklaring avfallsplan Borgholms kommun
En kommun kan aktualitetsförklara sin avfallsplan om den innehåller mål som 
fortfarande är aktuella eller om man behöver längre tid på sig att genomföra 
avfallsplanens åtgärder. Då delar av Borgholms kommun avfallsplan fortfa-
rande är aktuella och Naturvårdsverket förväntas utkomma med en ny na-tio-
nell avfallsplan 2018 kan det vara lämpligt att aktualitetsförklara Borgholms 
kommuns avfallsplan till och med 2018-12-31. 

Ett förslag till ny kommunal avfallsplan kommer att arbetas fram under 2018, 
med stöd av de nya föreskrifterna och vägledning om kommunala avfallspla-
ner samt den nya nationella avfallsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beställde 2014-10-04 § 268 revidering 
av renhållningsordningen där avfallsplanen ingår av Borgholm Energi AB. 
Revideringen har inte genomförts.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t aktualitetsförklara Avfallsplan för Borgholms kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2009-11-02 § 111 att gälla till och med 2018-12-
31.

_____________________________
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Förord 
 
Avfallsplanen har framtagits enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och 
producentansvar. Arbetet har genomförts under perioden juni 2008 - maj 2009 av en 
arbetsgrupp i vilken följande personer har medverkat: 
 

 Catherine Hevelius. Kvalitets- och miljösamordnare, Borgholm Energi 
 Annette Adolfsson. VA- och renhållningsingenjör, Borgholm Energi 
 Göran Borgö. Chef, Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
 Kristina Kvamme. Miljöinspektör, Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 Lars Bodelius. Konsult, WSP Environmental 
 Anders Blomdahl. Konsult, WSP Environmental 

 
Dessutom har Bo Persson, VA- och renhållningschef vid Borgholm Energi deltagit. 
 
För att få en politisk förankring av avfallsplanen har en styrgrupp fortlöpande följt 
arbetet. Denna grupp bestod förutom av arbetsgruppens ledamöter av följande 
personer: 
 

 Stig Bertilsson (c)  
 Sune Axelsson (s) 
 Jan Erici (m) 
 Maria Lindmark (mp) 
 Sofie Jakobsson (kd) 

 
 

Läsanvisning 
Av pedagogiska skäl har mål och handlingsplan för den framtida avfallshanteringen i 
Borgholms kommun lagts först i avfallsplanen. Planen avslutas med förutsättningarna 
för arbetet med avfallsplan och beskrivning av nuläget. 
 
I bilaga 1 finns förklaringar och definitioner till terminologin inom avfallsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton: Samtliga foton i avfallsplanen: Catherine Hevelius 
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SAMMANFATTNING 
Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och producentansvar ska det för varje 
kommun finnas en renhållningsordning innehållande en avfallsplan och de 
föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. Avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att 
minska avfallets mängd och farlighet. Planen ska omfatta samtliga avfallsslag och  
även innehålla uppgifter om det avfall kommunen inte har ett direkt 
renhållningsansvar för.  
 
Avfallsplanens syfte är att identifiera mål för avfallshanteringen som stämmer 
överens med samhällets övergripande mål och att styra avfallshanteringen i 
kommunen så att en hållbar utveckling främjas. Avfallsplanen blir därmed ett verktyg 
i det kommunala arbetet med avfallsfrågorna. 
 
I planens handlingsprogram har en rad åtgärder tagits fram för att på olika sätt uppnå 
kommunens operativa mål för avfallshanteringen. Dessa mål kan kort sammanfattas 
på följande sätt: 
 
- En ökad tydlighet beträffande roller och ansvar för kommunstyrelsen, Miljö- och 

byggnadsnämnden respektive Borgholm Energi AB. 

- En kostnadseffektiv renhållningsorganisation.  

- En god och genomtänkt service för såväl sommargäster som kommuninvånare. 

- En god kontroll över avfallshanteringen. 

- En ren och attraktiv kommun. 

- Ökad tillgänglighet för återvinningsmöjligheter. 

- Ökad återvinning från enskilda hushåll, turistanläggningar, lantbruk och övriga 
företag. 

- Ökad medvetenhet om farligt avfall.  

- Ökad insamling av uppkommet farligt avfall. 

- En fungerande och komplett hantering avseende omhändertagande av alla typer 
av avfall från båtar och husbilar i gästhamnarna. 

- Senast 2014 ska insamling av matavfall för biologisk behandling ske. 

- Utsorterat matavfall rötas tillsammans med andra tänkbara rötsubstrat i en 
anläggning för produktion av biogas och biogödsel 2014. 

- Latrinet utfasas till 2014 och antalet latrinkärl reduceras med 50 % till år 2011.  

- Slam från reningsverk återförs till produktiv mark så att minst 60 % av 
fosforinnehållet återvinns senast år 2015. 

- Samtliga registrerade nedlagda avfallsupplag är riskklassade 2014 enligt modern 
metodik och i mån av behov underkastade ett kontrollprogram. 
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1 Framtida avfallshantering i Borgholms kommun 
1.1 Alternativ för behandling och återvinning  
 
Utdrag ur Strategi för hållbar avfallshantering, Sveriges avfallsplan. 
Naturvårdsverket, 2005: 
 
”Enligt EU:s avfallshierarki är materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) 
att föredra framför förbränning under förutsättning att det är miljömässigt motiverat. 
Analyser utförda i Sverige visar att det antagandet stämmer. I praktiken är 
avvägningen mellan materialåtervinning och förbränning inte alltid enkel att göra. 
Vissa avfall har egenskaper som gör dem ur miljösynpunkt olämpliga att material- 
återvinna alternativt att de kräver arbetsinsatser eller kostnader som inte motsvarar   
miljönyttan. Avfallsförbränning med energiutvinning har därför en stor betydelse för 
att, kombinerat med materialåtervinning, på ett resurseffektivt sätt återvinna det avfall 
som inte bör deponeras. Eftersom materialåtervinning ofta är dyrare eller innebär 
mindre intäkter än förbränning har det funnits anledning att vidta särskilda åtgärder 
för att stimulera materialåtervinning inklusive biologisk behandling.”  
 
 

 
Figur 1: EU:s avfallshierarki brukar beskrivas som en trappa, där översta steget alltid är att föredra. 
Går inte det ska steg två användas och så vidare. 

 

1.1.1 Rötning 

Rötning är mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid 
rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas 
används med stor fördel som fordonsbränsle. Andra användningsområden är el- och 
värmeproduktion.  
 
Fördelen med biogas framför fossila bränslen är att utsläppen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen är betydligt lägre. Utsläppen av koldioxid med fossilt ursprung är 
dessutom noll vid användning av biogas som bränsle, vilket innebär att mängden 
växthusgas i atmosfären inte ökas. 
 
Flytande rötrest eller biogödsel, som det numera kallas, är ett snabbverkande 
gödselmedel som ersätter konstgödsel inom jordbruket. Biogödseln kan certifieras 

1. Minimera mängden 

3. Återvinna 

5. Deponera 

2. Återanvända 

4. Energiutvinna 
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enligt SPCR120 där krav ställs på hela kedjan, från inkommande substrat till 
processen och färdig produkt.  
 
Den svenska satsningen på biologisk behandling i form av rötning och användning av 
biogas som fordonsbränsle mm har inneburit att flera stora avloppsreningsverk 
undersöker möjligheter till ökad gasproduktion genom att ta emot organiskt avfall. 
 
Rötning ger förutsättningar att uppfylla både EU:s avfallshierarki och svenska 
miljömål. Det är dock en relativt komplicerad process som kräver stora tekniska 
investeringar, beroende på utgångsläget och vad som ska rötas.  
 
De anläggningar som främst är aktuella för rötning av avfall finns på följande orter: 

 Älmhult 
 Vetlanda 
 Kristianstad 
 Linköping 

 
Kalmar Biogas AB (kommunalt bolag) har en rötningsanläggning där gödsel och 
annat organiskt avfall rötas. Behovet av biogas till fordonsdrift är stor och Kalmar 
Biogas strävar efter att utöka produktionen. Rötresten sprids som certifierad 
biogödsel. Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)1 har tagit beslut om att införa 
optisk sortering av hushållsavfall i medlemskommunerna. En anläggning för sortering 
kommer att finnas i Kalmar med möjlighet att leverera det organiska avfallet till 
Kalmar Biogas rötningsanläggning. 
 

1.1.2 Kompostering 

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp 
av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Olika mikroorganismer 
samverkar och avlöser varandra under olika skeden i nedbrytningen. Vid 
kompostering utvecklas värme, som mest 60-70 grader. 
 
Kompost är ett långtidsverkande gödselmedel och används därför oftast som 
jordförbättring i trädgårdar, parker och vid markanläggningar. Komposten kan 
kvalitetssäkras enligt certifieringssystemet SPCR152 "Certifierad återvinning".  
 
Kompostering ger också förutsättningar att uppfylla både EU:s avfallshierarki och 
svenska miljömål. Den är något enklare och har generellt lägre investeringskostnad 
än rötning, men kräver stora ytor och noggrann hantering.  
 
De anläggningar  som närmast är aktuella för Borgholm avseende storskalig 
kompostering är Karlskrona respektive Mörrum. 

                                                 
1 KSRR är ett kommunalförbund som består av kommunerna i Kalmar, Nybro, Torsås och 
Mörbylånga. KSRR driver Moskogens avfallsanläggning mellan Kalmar och Nybro. 
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1.1.3 Förbränning 

Utbyggnadstakten inom avfallsförbränningsområdet har varit mycket hög de senaste 
åren och flera anläggningar har byggts eller byggts ut inom räckhåll för Borgholm. 
Utbyggnaden sammanhänger främst med att det förbud mot deponering av brännbart 
avfall som funnits sedan 2002 nu har slagit igenom. Delar av det avfall som tidigare 
deponerades återvinns i dag och andra delar behandlas i rötnings- eller 
komposteringsanläggningar. Merparten består dock av brännbart avfall som tillförs 
avfallsförbränningsanläggningar. Eftersom avfallsbränslet till stora delar är 
lagringsbart och förbränningstekniken är relativt okänslig rörande avfallets kvalitet 
kan det transporteras över långa avstånd. 
 
De anläggningar som främst är aktuella för förbränning av avfall finns på följande 
orter: 

 Västervik 
 Ljungby 
 Eksjö 
 Jönköping 
 Linköping 
 Norrköping 

 

1.1.4 Deponering 

Kraven på de svenska deponierna genomgick fram till år 2008 en dramatisk 
förändring, beroende på EU:s deponeringsdirektiv (1999/312/EG). Efter år 2008 
tillåts inte deponier som inte uppfyller kraven i förordningen (SFS 2001:512) om 
deponering av avfall. Dessa krav innebär bl.a. en bottentätning med mycket låg 
permeabilitet (genomsläpplighet), en geologisk barriär med lång transporttid till 
närmaste recipient (mottagare), en anläggning för lakvattenbehandling samt ett säkert 
uttag av deponigas. Till de deponier som godkänts enligt de nya kraven får endast 
avfall föras som genomgått karakterisering och som uppfyller de kriterier som 
uppställts för utlakning och gränshalter för organiskt innehåll. Framtida 
avfallsmängder som behandlas på deponi kommer att minska drastiskt jämfört med 
nuläget. Deponering är det alternativ som väljs i sista hand för att ta hand om avfallet. 
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1.2 Koppling mellan nationella mål och operativa mål 
Riksdagen har beslutat om femton miljökvalitetsmål och ett stort antal delmål, se 
kapitel 3.7. Förutom en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen görs en djupare 
utvärdering var fjärde år som lämnas till regeringen. Strukturen med 
miljökvalitetsmål och delmål gör att det går att följa utvecklingen i miljön på ett 
betydligt bättre sätt än tidigare, vilket ökar förutsättningen för måluppfyllelse. Enligt 
riksdagen är det viktigt att kommunerna tar ett övergripande ansvar när det gäller att 
anpassa miljömålen till de lokala förutsättningarna. Tanken är att kommunen är 
plattform och motor i det lokala miljöarbetet genom att förankra, utveckla och 
förverkliga målen i nära samarbete och dialog med samhällets övriga aktörer. 
 
För att bättre förstå avfallshanteringen i Borgholms kommun har denna verksamhet 
brutits ned i nio olika delområden:  
• Organisation, management 
• Återvinning 
• Farligt avfall 
• Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar 
• Insamling av matavfall 
• Produktion av biogas och biogödsel 
• Latrin 
• Slam 
• Nedlagda avfallsupplag 
 
Vart och ett av dessa områden inrymmer olika problem och möjligheter. För att leva 
upp till de målsättningar som uppställts på regional nivå har kommunen för vart och 
ett av dessa områden gått igenom problem samt formulerat strategier och ”operativa” 
mål. Dessa utgår från både kommunens egna behov och förutsättningar och är på 
olika sätt kopplade till de övergripande mål som är gemensamma för länet respektive 
landet som helhet. Med utgångspunkt från strategier och operativa mål har därefter i 
kapitel 2 ett antal åtgärdspunkter formulerats. 
 
Borgholm vill genom att koppla de nationella miljömålen till de operativa målen 
knyta ihop helheten i de nationella målen med det lokala handlingsprogrammet. En 
strävan vid formulering av de operativa målen har därför varit att dessa ska vara 
mätbara och uppföljningsbara, något som av olika skäl ofta inte låter sig göras.  
 
I bilaga 2 framgår kopplingen mellan å ena sidan de nationella miljökvalitetsmålen 
och å andra sidan de operativa mål som beskrivs i nästa kapitel. 
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1.3 Strategier och mål för avfallshanteringen i Borgholm 
under 2010 – 2014 

1.3.1 Organisation, management 

Bakgrundsbeskrivning 
Borgholms kommun har överlåtit vården av den kommunaltekniska verksamheten, 
inklusive renhållningen, till Borgholm Energi. I vissa fall har rollerna inom 
renhållningsområdet varit oklara, vilket har lett till otydlighet ifråga om 
ansvarsområden samt om arbetets mål och inriktning. Det är önskvärt att sådana 
oklarheter undanröjs. 
 
Kunskapsinnehållet är viktigt i alla verksamheter. Ett sätt att öka sin kunskap om 
frågor som berör avfallshanteringen är att samarbeta med andra kommuner eller inom 
ramen för en renhållningsorganisation. Borgholms kommun ingår inte i någon 
regional sammanslutning inom renhållningsområdet, vilket i vissa sammanhang kan 
leda till suboptimering i beslutsfattandet.  
 
Ett annat sätt att öka kunskapen och skapa en bättre förståelse för hur den egna 
avfallshanteringen fungerar är att ta fram nyckeltal och jämförande statistik. En 
rationell hantering av statistik är en förutsättning för utveckling av verksamheten och 
en hjälp för att uppnå miljö- och kvalitetsmål. Exempel på ett användbart hjälpmedel 
utgör Avfall Sveriges portal Avfall Web. Denna statistikportal underlättar rapportering 
till myndigheter och vid uppföljning av avfallsplanering. På köpet fås också ett bra 
underlag för en heltäckande nationell avfallsstatistik. 
 
Borgholm är en utpräglad turistkommun som till stor del baserar sin ekonomi på att 
Öland är en attraktiv plats för semester och rekreation. En inriktning på turism är i 
hög grad beroende av Ölands unika omgivningar och trivsamma miljö. En väsentlig 
del av omsorgen om miljön på Öland handlar om att avfall hamnar på rätt plats. 
Handläggning och handhavande vid nedskräpning bör därför på olika sätt förenklas 
och förtydligas. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
1. En ökad tydlighet beträffande roller och ansvar för kommunstyrelsen, Miljö- och 

byggnadsnämnden respektive Borgholm Energi AB. 
2. En kostnadseffektiv renhållningsorganisation.  
3. En god och genomtänkt service för såväl sommargäster som kommuninvånare. 
4. En god kontroll över avfallshanteringen. 
5. En ren och attraktiv kommun.  
 

1.3.2 Återvinning 

Bakgrundsbeskrivning 
Återvinningscentraler (ÅVC) får en allt större betydelse i den kommunala 
renhållningsservicen. Där har hushållen möjlighet att lämna skrymmande avfall, 
förpackningar och farligt avfall. Avfallet sorteras för materialåtervinning och för att 
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få bort miljöfarliga ämnen ur avfallsströmmen. Flödet av varor och material i 
samhället kommer troligen att skapa ett ökat tryck på ÅVC.  
 
På olika sätt ska kommunen verka för att uppmuntra såväl återvinning som 
återanvändning. Eftersom alla kommunens invånare ska ha god tillgång till ÅVC bör 
dessa utformas med en sådan utgångspunkt. Detta är inte alltid enkelt i en 
turistkommun som Borgholm, där den säsongsmässiga belastningen varierar inom 
mycket vida gränser.  
 
Enligt en kundenkät utförd 2008-2009 är hushållen i allmänhet nöjda med 
återvinningscentralerna, bortsett från öppettiderna som bör förbättras. Enkäten visar 
också att hushållen tycker att de har nära eller rimligt nära till en återvinningsstation. 
 
Det finns ett fåtal flerbostadshus och företag i kommunen som har fastighetsnära 
insamling (FNI) av förpackningar. Det är oklart i vilken utsträckning detta sker, men 
klart är att återvinningen hos främst företag och verksamheter behöver förbättras. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
6. Ökad tillgänglighet för återvinningsmöjligheter.  
7. Ökad återvinning från enskilda hushåll, turistanläggningar, lantbruk och övriga 

företag. 
 

1.3.3 Farligt avfall 

Bakgrundsbeskrivning 
Det farliga avfallet är en gemensam klassning inom EU. Exempel på sådant avfall är 
målarfärg, lösningsmedel, batterier, lysrör och elavfall. 
  
Det största problemet med vårt avfall är sådant som är direkt skadligt för vår egen 
hälsa, djuren och naturen. Giftiga ämnen måste tas om hand. I hemmet används 
dagligen produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemikalier kan inte 
brytas ned i naturen utan klassas som farligt avfall. I första hand bör man minimera 
användningen av kemikalier och välja dem som är minst skadliga. Sedan är det 
viktigt att alla kemikalierester samlas in och tas om hand, eftersom de annars kan 
ställa till stor skada. 
 
Kommunen har genom 8 § 15 kap i miljöbalken skyldighet att svara för att 
hushållsavfallet transporteras till godkänd anläggning, vilket även inkluderar det 
farliga avfallet. Av hushållens avfall i Borgholm utgörs ca 1 % av farligt avfall. Det 
är viktigt att ha en god kontroll på strömmen av det farliga avfallet. Insamling av 
farligt avfall kan ske med insamlingskampanjer och mottagning på miljöstationer och 
återvinningscentraler. Farligt avfall i Borgholm lämnas i dag på återvinnings-
centralerna.  
 
Enligt kundenkäten hamnar en del farligt avfall i sopkärlet. Figuren nedan visar hur 
stor andel av hushållen som sorterar ut olika sorters farligt avfall. 
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Figur 2: Andel av hushållen som sorterar ut olika sorters farligt avfall. 

 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
8. Ökad medvetenhet om farligt avfall  
9. Ökad insamling av uppkommet farligt avfall 
 

1.3.4 Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar 

Bakgrundsbeskrivning 
För det avfall som uppkommer under användandet av fritidsbåtar gäller 
Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (SJÖFS 
2001:13). Grundtanken bakom kraven på avfallsmottagning är att en god service 
minskar sannolikheten för att avfallet hamnar i naturen. Därför är det viktigt att all 
avfallsmottagning i områden där fritidsbåtar rör sig sköts på ett bra sätt.  
 
Huvudmannen ansvarar för att en gästhamn tar emot avfall från fritidsbåtarna som 
använder hamnen. Behovet av att lämna avfall bör styra omfattningen och 
utformningen på mottagningsanordningarna. Den som besöker hamnen ska på ett 
enkelt sätt kunna lämna ifrån sig avfall. I gästhamnar ska finnas möjlighet att lämna 
toalettavfall och farligt avfall om båtarna som kommer till hamnen normalt har detta 
behov.  
 
Det är lämpligt att även husbilar får nyttja den service som hamnarna erbjuder. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
10. En fungerande och komplett hantering avseende omhändertagande av alla typer 

av avfall från båtar och husbilar i gästhamnarna. 
 

1.3.5 Insamling av matavfall 

Bakgrundsbeskrivning 
Enligt Sveriges nationella delmål på miljöområdet ska senast år 2010 minst 35 % av 
matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom 
biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering 
som central behandling. Borgholms kommun förbränner i dag hushållsavfallet i 

61



 

 12

Händelöverken i Norrköping. Det innebär en transport på ca 28 mil enkel väg. Varje 
ton avfall som är lättnedbrytbart och som sorteras ut och behandlas biologiskt ger en 
dubbel ”vinst”. Dels en miljövinst genom minskade transporter,  förutsatt att det kan 
tas omhand på närmare håll, och minskad mängd avfallsbränsle, dels att det nationella 
miljömålet uppfylls. Strävan bör därför vara att Borgholms kommun samlar in sitt 
matavfall. Man bör vara medveten om att en rad sekundära vinster kan uppnås ”på 
köpet” – t ex en bättre arbetsmiljö i restaurang och storkök genom rationella system 
med bättre prestanda ifråga om ergonomi och hygien (ex avfallskvarnar). 
 
Enligt kundenkäten hemkomposteras en hel del matavfall i kommunen.  Cirka hälften 
av åretrunthushållen sorterar ut matavfall och drygt 40 % av fritidshushållen sorterar 
ut matavfall. Däremot går det inte att utläsa hur mycket av den totala mängden 
matavfall som sorteras ut. 
 
Det finns två dominerande system för insamling av matavfall: i olika kärl eller via 
optisk sortering. Alla insamlingsmetoder har sina för- och nackdelar, vilket medför 
olika förutsättningar för tidsplan. I närområdet planerar KSRR enligt beslut i 
förbundsstyrelsen att börja samla in matavfall med optisk sortering. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
11. Senast 2014 ska insamling av matavfall för biologisk behandling ske. 
 

1.3.6 Produktion av biogas och biogödsel 

Bakgrundsbeskrivning 
En anläggning för rötning av avfall ska inte enbart betraktas som en avfalls-
behandlingsanläggning. I första hand kan den ses som en anläggning för produktion 
av biogas samt s k biogödsel (rötrest). Biogasen kan med fördel användas som 
ersättare för fossila bränslen framför allt i lastbilar, bussar eller personbilar. 
Biogödseln kan betraktas som ett jordförbättringsmedel med minst lika goda 
gödnings- och jordförbättringsegenskaper som kompost. 
 
Den metangas som erhålls har ett mycket högt energivärde samtidigt som den i dag 
ses som en fullvärdig ersättare för bensin eller diesel. Från gasproduktionssynpunkt 
kan då andra rötsubstrat vara lika lämpliga som matavfall – t ex gödsel, slakteriavfall 
och produktionsavfall från livsmedelstillverkning. Av denna orsak bör en 
biogasanläggning studeras med hänsyn taget till samtliga tänkbara intressenter såsom 
jordbrukare, energibolag, större livsmedelsindustrier etc. Det kan därför vara lämpligt 
att inte ha kommunen som systemgräns utan studera möjligheten till produktion av 
biogas och biogödsel med fokus på ett större upptagningsområde. Även olika former 
av samarbetslösningar med t ex jordbrukskollektiv, livsmedelsindustri eller andra 
kommuner bör övervägas.  
 
För att åstadkomma ett fullvärdigt beslutsunderlag bör Borgholms kommun i första 
hand utröna intresset hos potentiella leverantörer av rötsubstrat respektive tänkbara 
mottagare av såväl biogas som biogödsel. De små mängder rötbara material som finns 
i Borgholm gör även att olika samarbetsformer bör studeras. 
 

62



 

 13

Under 2009 påbörjas utredningen ”Biogas på Öland – förstudie” om potentialen för 
biogasproduktion på hela Öland i samarbete med Mörbylånga kommun. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
12. Utsorterat matavfall rötas tillsammans med andra tänkbara rötsubstrat i en 

anläggning för produktion av biogas och biogödsel 2014.  
 

1.3.7 Latrin 

Bakgrundsbeskrivning 
Latrin orsakar arbetsmiljöproblem i hanteringen vid insamling, tömning och 
behandling. Samtidigt utgör latrinet ett bra gödningsmedel som bör användas som 
jordförbättring. Latrin får sedan januari 2005 inte deponeras på avfallsdeponi utan 
måste tas om hand på annat sätt. Latrin från de hushåll som, trots hot om kraftigt 
ökande renhållningsavgifter, ändå föredrar att lämna latrin för omhändertagande 
måste behandlas på lämpligt sätt med avseende på arbetsmiljö och yttre miljö. Bra 
teknik för detta saknas för närvarande. Latrinet lämnas i nuläget till en entreprenör 
som efter tömning av kärlen överför latrinet till kommunens reningsverk. Detta är en 
krånglig och kortsiktig lösning som behöver ersättas med mer funktionella alternativ. 
Det finns i dagsläget många olika alternativa toalettsystem som tillfredställer höga 
krav på både komfort och miljö.  
 
Kommunen bör eftersträva att reducera hanteringen av latrin genom en förhöjd taxa 
parallellt med information om alternativa toalettsystem. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
13. Latrinet utfasas till 20141. 
14. Antalet latrinkärl reduceras med 50 % till år 2011. 
 

1.3.8 Slam 

Bakgrundsbeskrivning 
Vid all rening av avloppsvatten uppstår slam och varje år produceras i Borgholms 
kommun totalt 1500 m3 slam, eller 280 ton TS. Slammet innehåller mycket viktiga 
resurser i form av fosfor och andra näringsämnen som behövs där vi vill odla vår mat. 
Med tanke på att den fosfor som idag tillförs jordbruksmarken via handelsgödsel är 
en ändlig resurs är det särskilt angeläget att ta tillvara på den fosfor som finns i 
Borgholm. Ett regionalt miljömål är att minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp 
ska återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. I 
dagsläget är detta dock svårt på Öland, där det finns ett överskott av gödsel och 
mycket livsmedelsproduktion.  
 
För att säkerställa att slammet håller hög kvalitet och att det inte innehåller oönskade 
ämnen går det att certifiera reningsverket där det produceras. Certifieringssystemet är 

                                                 
1 Kommunen har enligt miljöbalken en absolut skyldighet att liksom hushållsavfallet omhänderta 
latrinet. Av denna anledning kan inte den kommunala latrinhämtningen överges även om det bara 
skulle röra sig om en enda latrinabonnent. 
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framtaget av Svenskt Vatten i samarbete med bland andra LRF. Certifieringsarbete 
pågår i ett flertal kommuner.  
 
Att slammet är certifierat innebär att slammet håller sig inom tillåtna värden, att 
uppströmsarbete utförs för att förbättra avloppsvattnets kvalitet och att personalen på 
reningsverket arbetar systematiskt med ständiga förbättringar, för att till exempel 
minska föroreningar och att höja kvaliteten på slammet. Certifiering av slam kan 
underlätta för reningsverken att kunna bidra till att nå det regionala miljömålet genom 
att lättare få avsättning för slammet till jordbruksmark. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
15. Slam från reningsverk återförs till produktiv mark så att minst 60 % av 

fosforinnehållet återvinns senast år 2015. 
 

1.3.9 Nedlagda avfallsupplag 

Bakgrundsbeskrivning 
Deponier klassade i riskklass 4 vid en gammal genomgång av nedlagda avfallsupplag 
innebar att inga ytterligare åtgärder behövdes. Numera betraktas de nedlagda 
upplagen som förorenad mark och riskklassning genomförs enligt MIFO (Metodik för 
Inventering av Förorenade Områden). MIFO-modellen är indelad i två faser, där fas 1 
omfattar en orienterande studie, och fas 2 en översiktlig undersökning och en ny 
riskklassning. Riskklassningen i fas 2 är oftast betydligt säkrare än tidigare 
klassningar som gjorts och det är sannolikt att ett flertal av områdena i framtiden 
kommer att klassas om enligt MIFO-modellen.   
 
Den inventering som är gjord av Borgholms kommun bör kompletteras med MIFO-
utredningar för att säkerställa en riktig riskklassning. 
 
Övergripande mål för Borgholms kommun: 
16. Samtliga registrerade nedlagda avfallsupplag är riskklassade 2014 enligt modern 

metodik och i mån av behov underkastade ett kontrollprogram.  
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2 Handlingsprogram för avfallshantering i 
Borgholms kommun 2010 – 2014 

 
För att leva upp till de mål och följa de strategier som uppställts i föregående kapitel 
bör kommunen under tidsperioden 2010 – 2014 genomföra åtgärdspunkterna i 
nedanstående handlingsprogram. 
 
Som ansvarig benämns den nämnd/styrelse som har ansvaret att initiera arbetet för 
respektive åtgärdspunkt. I flera av punkterna kommer många olika aktörer att beröras 
och det är då viktigt att ange den som har ansvar för arbetet. Med ansvar menas inte 
det ekonomiska ansvaret.    
 
 
Åtgärdspunkt  Ansvarig 

nämnd 
Påbörjas år

Organisation, management mm  

1. Utöka kunskapsutbytet med andra kommuner genom 
studiebesök. 

 

BEAB Fortlöpande

2. Plan utarbetas för omhändertagande av nedskräpning och 
avfall på allmän plats (allt från småskräp till sälar). I 
planen klargörs ansvar, ekonomi, rutiner etc. 

 

MBN 2010

3. Kampanj genomförs riktad till lantbruk resp. turism av 
typen ”Håll Sverige rent”. 

 

MBN 2010

4. Ökad tillsyn av illegal dumpning respektive öppen eldning 
av avfall. 

 

MBN 2010

5. Införande av miljö- och kvalitetsledningssystem påbörjas, 
inledningsvis för renhållningen och på sikt för hela 
bolaget. 

 

BEAB 2011

6. Avfall Web (på Avfalls Sveriges hemsida) används för att 
ta fram jämförande statistik. 

 

BEAB 2009

Återvinning   

7. Förnyat tillstånd söks för de samlade verksamheterna på 
Kalleguta, inklusive hantering och mellanlagring av rena 
jordmassor (exkl. deponin). 

 

BEAB 2010

8. Ta reda på hur återvinningen ser ut hos flerbostadshus, 
turistanläggningar, lantbruk och övriga företag. 

 

MBN 2010
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9. Diskutera möjligheten av ökat antal tömningar på ÅVS 
sommartid med FTI. 

 

BEAB Fortlöpande

10. Genomför plockanalyser för att öka kunskapen om 
avfallets innehåll (ev examensarbete el liknande). 

 

BEAB 2010

11. Möjliggöra ökad återanvändning av inlämnade föremål på 
Kalleguta ÅVC. 

 

BEAB 2012

Farligt avfall  

12. Genomföra ett försök med insamlingskampanj för farligt 
avfall. Därefter utvärderas försöket. Beslut fattas om 
fortsatta åtgärder för farlig avfall från hushåll. 

 

BEAB 2010

13. Diskutera med El-Kretsen om utökad insamling av 
ljuskällor. 

 

BEAB 2010

14. Ökad tillsyn på miljöfarliga verksamheter och lantbruk, 
med avseende på hantering av farligt avfall. 

 

MBN 2010

15. Informationskampanj för hushållen om farligt avfall (ev i 
samband med pkt 3). 

 

BEAB 2010

Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar  

16. Fortsatt arbete för förbättring av avfallshantering i hamnar 
så att SJÖFS 2001:13 uppfylls. 

 

BEAB 2010

Insamling av matavfall   

17. Göra utredning och ta beslut om system för insamling av 
matavfall. 

 

BEAB 2010

18. Påbörja insamling av matavfall i full- eller delskala.  
 

BEAB 2012

Produktion av biogas och biogödsel   

19. Klarlägga möjligheterna för biogasproduktion i 
kommunen.  

 

BEAB 2010

20. Användning av avfallskvarnar ska utredas som alternativ 
lösning insamling av matavfall. 

 

BEAB 2010
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Latrin  

21. Arbetet med att ersätta egna latrinkärl med andra 
toalettalternativ påbörjas. Diskussion om alternativa 
lösningar med latrinabonnenter med många kärl 
(Sveaskog, Länsstyrelsen m. fl.). 

 

BEAB 2010

22. Informationskampanj med alternativa toalettlösningar 
genomförs.  

 

BEAB 2010

Slam  

23. Ökad bygglovsgranskning med avseende på enskilda 
avlopp. 

 

MBN Fortlöpande

24. Behov av certifiering av slam från avloppsreningsverk 
utreds. 

 

BEAB 2010

Nedlagda avfallsupplag  

25. MIFO-utredning påbörjas på samtliga nedlagda 
avfallsupplag. Se bilaga 5. 

 

MBN 2010
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3 Planeringsförutsättningar 
Arbetet med en kommunal avfallsplan är beroende av en rad olika faktorer, såsom till 
exempel lagstiftning, skatter, ansvar och mål för avfallshantering. Det svenska 
systemet för avfallshantering bygger därtill på nedanstående kategorier av aktörer, 
som bär det formella ansvaret för avfallet: 
 
• Kommunerna: Ansvarar för hushållens avfall. 
• Producenterna: Ansvarar för sina respektive produkter och dess förpackningar. 
• Övriga avfallsproducenter: T.ex. industrin och näringslivet, där ansvaret inte 

faller på någon av de två första kategorierna. 
• Den enskilde: Enligt miljöbalken bär den enskilde medborgaren ett ansvar för att 

inte skräpa ner.  
 

3.1 Definitioner och lagrum  

3.1.1 Definitioner på avfall 

Definitionerna på olika typer av avfall och dess omhändertagande blir alltmer 
detaljerade. Med avfall menas i princip alla föremål, ämnen eller substanser som 
innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfalls-
definitionen är gemensam för EU (EG-direktiv 2006/12/EG om avfall), och ska 
därför tolkas i ljuset av EG-domstolens praxis. 

Definitionen av avfall är i dag betydligt vidare än tidigare svensk praxis före EU-
inträdet. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning spelar inte någon 
självständig roll för om något definieras som avfall eller inte.   

Även det snävare begreppet hushållsavfall är definierat i Miljöbalken. Definition av 
hushållsavfall enligt 15 kap. 1-3§§ miljöbalken (SFS 1998:808) lyder på följande sätt: 
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet.” 
 
I miljöbalkspropositionen (1997/98:45, del 2, sid. 184 f) sägs följande om vad som är 
”avfall från hushåll”:  
”Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, 
latrin och slam från slambrunnar och slamtankar.  Till hushållsavfall räknas också 
skrymmande avfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål. 
Dit räknas även överblivna läkemedel samt miljöfarliga batterier, oljerester, 
färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som 
beståndsdel i avfall som kommer från hushåll. I enlighet med gällande rätt bör 
begreppet hushållsavfall ges en sådan omfattning att det svarar mot det behov av 
borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark och 
byggnad för bostadsändamål.” 
 
Propositionstexten ger vägledning på två sätt, dels tydliggörs vad som är 
hushållsavfall genom att räkna upp exempel på avfall som kommer från hushåll och 
dels genom att generellt ange att begreppet hushållsavfall bör ges en sådan 
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omfattning att det svarar mot det behov av borttransport av avfall som regelmässigt 
uppkommer vid nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål.  
 
I propositionen förklaras också vad som är ”därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet”: 
” Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas 
avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i 
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushållen. Det är 
sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål 
eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan 
nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.” 
 
Under hösten 2008 röstade EU-parlamentet dessutom igenom ett nytt ramdirektiv för 
avfall, vilket kommer att påverka avfallsdefinitionen ytterligare. Genom direktivet 
kommer ett nytt begrepp – biprodukter – att lanseras. Biprodukter kan inte betraktas 
som avfall och består av de restprodukter i tillverkningsprocesser, som har en 
marknad utan att någon bearbetning av materialet krävs. Medlemsstaterna har två år 
på sig att införa direktivet i nationell lagstiftning. 

3.1.2 Lagstiftning som påverkar avfallshanteringen 

Ett stort antal lagar och förordningar har på olika sätt en inverkan på 
avfallshanteringen, varav miljöbalkens 15 kapitel om avfall och producentansvar, 
liksom Avfallsförordningen är de mest övergripande. En förteckning över alla lagar 
och förordningar som på något sätt rör avfallshanteringen återfinns i bilaga 3.   
 

3.2 Den enskildes ansvar 
Enligt miljöbalken har den som innehar ett avfall en skyldighet att se till att detta 
hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Den enskilde har därmed ett 
ansvar för hanteringen av det avfall som uppstår i det egna hushållet. Det är också 
förbjudet att lämna avfall i naturen eller på annan plats än sådana ytor som 
iordningsställts för mottagande av avfall.  
 

3.3 Fastighetsinnehavarens ansvar 
Med fastighetsinnehavare avses fastighetsägare, nyttjanderättshavare eller den som är 
skattskyldig för fastigheten. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för 
avfallsabonnemang som gäller hämtning av brännbart avfall, kompost- och 
livsmedelsavfall, om inte annat överenskommits med kommunen. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att: 

- Teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och 
verksamhetsutövares behov. 

- De som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig information om 
gällande regler för avfallshanteringen. 

- Sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser. 
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- Andra bestämmelser i de lokala föreskrifterna, såsom t ex;  

• Att hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö. 

• Rengöra de kärl som ingår i abonnemanget. 

• Snöröjning, sandning och att hålla vägen till avfallsbehållare lätt 
framkomlig. 

 

3.4 Kommunens renhållningsansvar 
Avfallshanteringen i kommunen regleras av Miljöbalken, Avfallsförordningen och 
kommunala föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen. Det är bara kommunen 
eller den som kommunen anlitar eller givit särskilt medgivande som får transportera 
avfallet. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas 
av någon annan än kommunen utan godkännande av kommunen. 
 
Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande. Kommunerna har också 
ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Som 
hushållsavfall räknas avfall som kommer från hushåll och avfall från annan 
verksamhet som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer från 
hushåll. Hushållsavfall består till exempel av kärl- och säcksopor, latrin, samt slam 
från slamavskiljare och slutna tankar.  
 
Kommunens miljö- och byggnadsnämnd är den tillsynsmyndighet som ska utöva 
tillsyn över all avfallshantering i kommunen, oavsett om ansvaret ligger på den 
enskilde individen, ett privat företag, en producent eller på kommunen. 
 
Hushållens farliga avfall ska sorteras ut och samlas in separat. Sådant avfall som 
består av elavfall omfattas av producentansvar, men insamling ska ske genom 
kommunens försorg. 
  
Insamlingssystemet för förpackningar och tidningar lyder under producentansvaret 
(se nedan), men ska bygga på samråd mellan producenter och kommuner.  
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3.5 Producentansvaret 

 
Bild 1: Insamling av hårda plastförpackningar, vilket ingår i producentansvaret. 
 
Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade 
producentansvaret. Detta innebär förpackningar av olika materialslag (plast, trä, 
papper, glas och metall), returpapper, däck, bilar, samt elektriska och elektroniska 
produkter (inklusive ljuskällor som t.ex. glödlampor).  
 
Producenterna är enligt förordningen om producentansvar skyldiga att se till att det 
finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering 
och insamling. Producenterna ska också se till att avfallet återanvänds, 
materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt 
godtagbart sätt.  
 
Insamling av produkter med producentansvar för materialåtervinning har i Sverige 
lösts genom en organisation bestående av olika bolag som ansvarar för olika typer av 
producentansvarsavfall. Nedan beskrivs denna organisation närmare.   

3.5.1 Förpackningar och returpapper 

För att uppfylla producentansvaret i praktiken har svenskt näringsliv gemensamt 
bildat nedanstående fem materialbolag eller servicebolag: 
 
Plastkretsen (plastförpackningar): www.plastkretsen.se 
Returkartong (pappersförpackningar): www.returkartong.se 
Metallkretsen (metallförpackningar): www.metallkretsen.se 
Svensk Glasåtervinning (glas): www.glasbanken.com 
Pressretur (returpapper): www.pressretur.se 
 
Bolagen har till uppgift att så kostnadseffektivt som möjligt se till att 
producentansvaret uppfylls, genom att organisera och administrera insamlingssystem 
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i landet för att säkerställa att förpackningar återvinns. Bolagen har bland annat slutit 
avtal med lokala entreprenörer som ansvarar för utplacering och tömning av 
förpackningsbehållarna. I landet finns runt 5800 obemannade återvinningsstationer 
för insamling av förpackningar. 

3.5.2 Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (www.ftiab.se), ägs av materialbolagen 
Plastkretsen, Returkartong, Metallkretsen och Pressretur. Svensk Glasåtervinning har 
genom avtal en plats i FTI:s styrelse och deltar i bolagets utformning. FTI är de fem 
materialbolagens gemensamma samarbetsorgan med uppdrag att arbeta med dagliga 
och gemensamma frågor gällande skötsel och drift av återvinningsstationer. 

3.5.3 REPA 

REPA (www.repa.se) är näringslivets sätt att administrera producentansvaret för 
förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. REPA:s uppgift är att 
erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för 
förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp, genom att ansluta sig till 
materialbolagen Plastkretsens, Returkartongs och Metallkretsens system. Enskilda 
företag erbjuds att ansluta sig och genom att betala förpackningsavgifter till REPA 
fullgör företagen sitt producentansvar.  Avgifterna finansierar hanteringen av 
återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning. 
Hösten 2007 övergick REPA:s verksamhet till Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, varför REPA numera är ett dotterbolag till FTI. 
 
Svensk Glasåtervinning administrerar sina förpackningsavgifter själv. 

3.5.4 Elavfall 

Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter (vilket även omfattar 
kylenheter och ljuskällor i form av glödlampor, lysrör och lågenergilampor) innebär 
att säljaren i samband med försäljning av varorna är skyldig att utan ersättning ta 
emot motsvarande mängd uttjänta produkter av samma slag från köparen. I praktiken 
sker återlämnandet vid mottagningsstationer (främst återvinningscentraler) som drivs 
i samverkan mellan producenterna och kommunerna i organisationen. 
 
Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter får 
deponeras, förbrännas eller sönderdelas endast om produkterna har förbehandlats. 
Särskilda kompetenskrav för de företag som förbehandlar avfallet finns i 
avfallsförordningen, samt i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter. 
 
El-Kretsen (www.el-kretsen.se) är näringslivets servicebolag för insamling och 
återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Bolaget ägs av 19 stycken 
branschorganisationer. Verksamheten finansieras genom avgifter från producenterna.  
 
I samband med att producentansvaret för elavfall infördes utarbetades en praktisk 
lösning mellan kommuner och producenter för att ta hand om avfallet. RVF (numera 
Avfall Sverige), Svenska Kommunförbundet och El-Kretsen AB bildade systemet 

72



 

 23

Elretur. Samarbetet är frivilligt men omfattar landets alla kommuner. Det innebär att 
kommunerna sköter all insamling fram till ett uppsamlingsställe och producenterna 
all behandling samt insamling från uppsamlingsställena. 

3.5.5 Bilar och däck 

BIL Sweden (www.bilsweden.se) är den svenska branschorganisationen för 
tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Producentansvaret 
innebär också att de bilar som producenten satt på marknaden i Sverige ska tas emot 
kostnadsfritt inom ett mottagningssystem. De producenter som är medlemmar i 
branschorganisationen BIL Sweden har byggt upp ett nät av mottagningsställen. 
 
Som branschens svar på förordningen om producentansvar för däck bildades 1994 
däckbranschen Svensk Däckåtervinning AB (www.svdab.se). Bolaget har till uppgift 
att organisera insamlingen och återvinningen av alla uttjänta däck. 

3.5.6 Batterier 

Från 1 januari 2009 gäller en ny lag om producentansvar för batterier. Det innebär att 
varje batteriproducent får helt eget, riksomfattande ansvar för att samla in och 
återvinna de batterier man placerar på marknaden.  
 
Kommunerna har fortsatt ansvar för att samla in de batterier som utgör del av 
hushållsavfall och som inte lämnats direkt till producenternas insamlingssystem. Via 
avtal med batteriproducenterna överlämnas insamlade batterier från hushåll till 
producenternas insamlingssystem. Kommunernas tidigare ansvar för sortering och 
transport till anläggning för bortskaffande av småbatterier upphörde den 1 januari 
2009. 
 
BlyBatteriRetur (www.blybatteriretur.se) är branschens sätt att skapa ett 
riksomfattande och kostnadseffektivt system som lever upp till lagens alla krav och 
riktlinjer för blybatterier. El-Kretsen hanterar insamlingen av småbatterier. De två 
organisationerna har var för sig tagit fram ett samarbetsavtal mellan kommuner och 
producenter rörande insamlingen av blybatterier och småbatterier från hushåll. 
Avsikten är att integrera avtalet rörande småbatterier i avtalet som gäller övrigt 
elavfall framöver. 
 

3.6 Avgifter och skatter på avfall 

3.6.1 Avgifter 

Hushållets avfall och förpackningar hanteras av kommuner och producenter. 
Kommunens kostnader för att hantera hushållsavfallet tas ut via en renhållningsavgift 
som fastställs av kommunfullmäktige, medan producenternas kostnader läggs som en 
avgift på själva produkten. Renhållningsavgiften ska täcka kommunens kostnader för 
avfallshanteringen och i det inkluderas att administrera verksamheten genom 
avfallsplanering, kundservice, fakturering och information. Avgiften ska även täcka 
kostnaderna för att driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och 
hushållens farliga avfall.   
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För att styra över mer avfall till återvinning har flera kommuner infört en viktbaserad 
avgift där man utöver grundavgiften betalar per kilo avfall som hämtas. Totalt 26 
svenska kommuner hade infört viktbaserad taxa 2007 och bland dem finns Borgholms 
kommun.  

3.6.2 Skatt på avfall som deponeras 

Avfallsskatten är ett styrmedel som betalas för avfall som deponeras, i syfte att 
minska mängden deponiavfall genom att stimulera till mer återvinning och annan 
behandling av avfallet än deponering, i linje med EU:s strategi och Sveriges 
miljömål. För närvarande (2009) är skatten i Sverige 435 kronor per ton för 
deponering av avfall, moms tillkommer. 
 
Avfallsskatten har visat sig vara ett effektivt styrmedel för att minska mängden 
deponiavfall. Mängden avfall till deponier hade i Sverige minskat från 6,1 miljoner 
ton 1994 till 1,9 miljoner ton 2005 (summerat från alla deponier som tar emot mer än 
50 ton avfall årligen). Minskningen mellan dessa år var drygt 68 procent. Under 2007 
deponerades knappt 2 miljoner ton avfall i landet. 

3.6.3 Skatt på avfall som förbränns 

Deponeringskatten kompletterades den 1 juli 2006 med en skatt på hushållsavfall som 
förbränns. Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas för fossilt kol i hushållsavfall 
som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten om avfallet används för 
uppvärmning. Mängden fossilt kol ska anses utgöra 12,6 viktprocent av 
hushållsavfallet. 
 
Energiskatt ska för närvarande (2009) betalas med 162 kronor per ton fossilt kol och 
koldioxidskatt med 3869 kronor per ton fossilt kol. Från och med 2009 och 
kommande kalenderår ska energi- och koldioxidskatt betalas efter en årlig omräkning 
av beloppets storlek, i enlighet med 10§ i lagen om skatt på energi (1994:1776).   
 
Vid kraftvärmeproduktion gäller skattebefrielse från energiskatt och koldioxidskatt 
för den del av bränslet som används till elproduktion. Vid kraftvärmeproduktion 
gäller skattereducering av energiskatt och koldioxidskatt beroende på så kallad 
elverkningsgrad. Helt utan reduktion för elproduktion är skatten för närvarande 
(2009) 487 kronor per ton hushållsavfall, för att sedan avta med ökad elproduktion 
(vid 15 procents elverkningsgrad är skatten cirka 83 kr/ton, vid 20 procent cirka 76 
kr/ton). 
 
En statlig utredning av förbränningsskatten, ”Skatt i retur”, föreslår att skatten 
avskaffas från den 1 januari 2010. 
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3.7 Mål för avfallshanteringen 

 
Figur 3: De nationella miljömålssymbolerna. 

3.7.1 Nationella miljömål 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är 
miljömässigt hållbara på lång sikt. I de nationella miljömålen finns mål för avfall i 
mål 15 (God bebyggd miljö) enligt följande: 
• Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska minska. 
• Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper 

och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelse och dess 
omgivningar. 

 
För att konkretisera miljöarbetet mot miljömålen sätts delmål upp, som anger 
inriktning och tidsmål för arbetet. Delmål 5 i miljömålet ”God bebyggd miljö” rör 
avfallshanteringen under perioden 2005-2015:  
Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som 
avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att:  
• Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med 

minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå.  
• Senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas 

genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.  
• Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, 

restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet 
avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling.  

• Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser 
sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en 
sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.  

• Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp 
återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.  

 
I viss utsträckning berörs också avfallets miljöpåverkan i nedanstående miljömål: 
Mål 1 Begränsad klimatpåverkan: Genom att t.ex. minska läckaget av metangas från 
deponier och minskade avfallstransporter.  
Mål 2 Frisk luft: Genom minskade avfallstransporter. 
Mål 4 Giftfri miljö: Genom omhändertagande av farligt avfall m.m.  
Mål 5 Skyddande ozonskikt: Genom omhändertagande av t.ex. vitvaror som 
innehåller ozonnedbrytande freoner.    
Mål 7 Ingen övergödning: Genom att förhindra läckage av lakvatten från deponier, 
omhändertagande av slam och latrin, samt minskade avfallstransporter.  
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Mål 8, 9 och 10 Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, samt 
Hav i balans samt levande kust och skärgård: Genom att förhindra läckage av  miljö- 
och hälsoskadliga ämnen, samt minskade avfallstransporter.  
Mål 12 Levande skogar: Genom minskade avfallstransporter. 

3.7.2 Regionala miljömål 

Länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsstyrelsen (för miljökvalitetsmålet Levande 
skogar) beslutade i juni 2008 att gemensamt fastställa länets nya 15 regionala 
miljömål, vilka följer de nationella miljömålen. Nedan redovisas de regionala 
miljömål som har relevans för avfallsplanen. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
• I Kalmar län ska utsläppen av växthusgaser, beräknat som koldioxidekvivalenter, 

reduceras med 15 procent från 1990 till år 2010. 
 
Giftfri miljö 
• I fråga om utfasning av farliga ämnen ska följande gälla. Nyproducerade varor 

ska så långt det är möjligt vara fria från:  
- Nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, 

nya ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och 
fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 
2007. 

- Övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande 
ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt 
allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett 
sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet. 

- Övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt 
kadmium och bly, senast år 2010.  

Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller 
kvicksilver, kadmium samt bly, ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte 
läcker ut i miljön. Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som 
omfattas av delmålet ska minska fortlöpande. Delmålet omfattar ämnen som 
människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även ämnen 
som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive dem som 
bildats oavsiktligt. 

• Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen ska 
minska fortlöpande fram till 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som ska 
fastställas av berörda myndigheter. Under samma tid ska förekomsten och 
användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material minska. 

• Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker vid direktexponering och 
sådana förorenade områden som idag, eller inom en nära framtid, hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden ska vara utredda år 
2010. 

• Under perioden år 2005-2010 ska arbetet med sanering och efterbehandling i 
minst 10 av de områden som är mest prioriterade ha påbörjats år 2010 och fem 
områden ska vara åtgärdade senast år 2010. 
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• Under perioden år 2000-2020 ska Kalmar läns 30 högst prioriterade förorenade 
områden vara åtgärdade. Allra senast år 2050 ska det inte återstå några förorenade 
områden som enligt dagens kriterier motsvarar riskklass 1.  

• År 2015 ska exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara 
på en sådan nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. 

 
Skyddande ozonskikt 
• År 2010 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha upphört. 
 
Ingen övergödning 
• År 2015 uppvisar Kalmar läns sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten god 

status enligt vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. 
• Senast år 2010 ska Kalmar läns vattenburna utsläpp av fosforföreningar från 

mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 
20 procent från 1995 års nivå. 

• Senast år 2010 har Kalmar läns vattenburna utsläppen av kväve från mänsklig 
verksamhet till Östersjön minskat med minst 30 procent, från 1995 års nivå på 
3580 ton vattenburet kväve/år till 2 500 ton vattenburet kväve/år 2010. 

• Senast år 2010 ska de luftburna utsläppen av ammoniak i Kalmar län ha minskat 
med 15 procent jämfört med 1995 års nivå. 

 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet  
• År 2015 uppvisar Kalmar läns sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten god 

status enligt vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. 
 
Hav i balans, samt levande kust och skärgård 
• Verka för skärpt lagstiftning, bättre rutiner samt ökad övervakning och beredskap 

så att utsläpp av olja, kemikalier och avfall från sjöfarten inkluderat fritidsbåtar 
minimeras och är försumbara senast 2010. 

• År 2015 uppvisar Kalmar läns sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten god 
status enligt vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. 

 
God bebyggd miljö 
• Senast 2010 har kommunerna tagit ställning till bland annat nedanstående 

strecksatser och arbetar successivt in dessa i de kommunala översiktsplanerna:  
- Hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan 

åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för 
kollektivtrafik och andra miljöanpassade och resurssnåla transporter 
förbättras. 

- Hur energianvändningen ska effektiviseras, för att på sikt minskas, hur 
förnybara energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av 
produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft 
ska främjas. 

• Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som avfall utgör 
ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker 
för hälsa och miljö minimeras. Avfallshanteringen är effektiv för samhället och 
enkel för konsumenterna. Särskilt gäller att:  
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- Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 
procent till år 2010 räknat från 1994 års nivå.  

- Senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom 
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Återanvändning av 
produkter ska uppmuntras.  

- Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, 
storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser 
källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling, 
bland annat för produktion av biogas.  

- Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från 
livsmedelsindustrier med mera återvinnas genom biologisk behandling. Målet 
avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall 
och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till 
växtodling.  

- Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras 
till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.   

3.7.3 Lokala mål 

Borgholms kommun har i översiktsplanen från 2002 fastslagit som ett övergripande 
mål att största möjliga sorteringsgrad ska eftersträvas, samt att avfallets innehåll av 
resurser för återbruk eller av återvinningsbara material eller energi ska tillvaratas. 
Därtill finns fler mål i planen om ett hållbart samhälle och hushållning med resurser, 
som på olika sätt kan anknyta till avfallshanteringen. 
 

3.7.4 Mål för återvinning av förpackningar 

I arbetet med återvinning av förpackningar ska producenten rapportera resultatet av 
insamlingsverksamheten, återanvändningen, återvinningen och materialutnyttjandet 
till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket kontrollerar att de uppsatta målen följs och 
redovisar årligen återvinningsnivåerna till regeringen och EU-kommissionen. 
Målnivåerna är nationella mål och producenterna ansvarar för att utforma 
insamlingssystemen så att återvinningsmålen nås. 
 
Förpackningsslag Återvinning i viktprocent  

(fr.o.m. 1 januari 2005) 
Förpackningar av metall, men inte 
dryckesförpackningar 

70% materialutnyttjande 

Förpackningar av papp, papper, kartong och 
wellpapp 

65% materialutnyttjande 

Förpackningar av plast, men inte 
dryckesflaskor av PET  

70%, men lägst 30% materialutnyttjande 

Förpackningar av glas 70% materialutnyttjande 

Dryckesförpackningar av aluminium 90% materialutnyttjande 
Dryckesförpackningar av PET 90% materialutnyttjande 
Förpackningar av trä 70%, men lägst 15% materialutnyttjande 
Förpackningar av övrigt material 30% återvinning per material, men lägst 15% 

materialutnyttjande per material 

Tabell 1: De svenska målnivåerna för respektive förpackningsslag från och med 1 januari 2005.  
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3.8 Miljöbedömning av avfallsplanen 
Enligt bedömningen gjord i bilaga 4 innebär avfallsplanen för Borgholms kommun 
inte någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning blir därför inte aktuell. 
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4 Beskrivning av nuläget  

 
Bild 2: Kärl för insamling av hushållsavfall. 

4.1 Insamling av avfall i Sverige 
Nedan redovisas de mängder avfall som hanterades i Sverige under 2008. 
Uppgifterna är hämtade från skriften Svensk Avfallshantering 2009. Årsskriften 
Svensk Avfallshantering har getts ut av branschorganisationen Avfall Sverige sedan 
tio år tillbaka.  
 

 
Figur 4: Fördelningen mellan olika behandlingsmetoder för hushållsavfall i Sverige 2008. 
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4.1.1 Hushållsavfall 

Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige uppgick under 2008 till 4 731 660 
ton, en ökning med 0,3 procent jämfört med året innan. Utslaget per invånare var 
avfallsmängden 511 kg per person. 47,6 procent av detta avfall gick till 
materialåtervinning inklusive biologisk behandling och 48,5 procent till 
avfallsförbränning med energiutvinning. Deponeringen fortsätter minska och är nu 
nere på 3,0 procent. Det innebär att 97 procent av hushållsavfallet i Sverige återvinns 
som material eller energi. 
 
I den redovisade mängden ingår hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, som: 
• kärl- och säckavfall, 
• grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
• farligt avfall, 
• jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, 
• den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (även om det inte 

faller under det kommunala renhållningsansvaret). 
 
I det kommunala ansvaret ligger också tömning av slamavskiljare och slutna tankar, 
samt latrinhämtning. Dessa mängder är inte medräknade i statistiken ovan, då avfallet 
vanligtvis tas om hand i kommunernas VA-system.  

4.1.2 Farligt avfall 

Under 2008 samlades 43 320 ton farligt avfall in från hushållen, i genomsnitt 4,7 kg 
per person. I mängden ingår blybatterier, småbatterier och impregnerat virke, en 
fraktion farligt avfall som ökat markant de senaste åren (21 380 ton impregnerat virke 
samlades in under 2008). Insamlad mängd farligt avfall, exklusive impregnerat virke, 
var 21 940 ton, en minskning med sex procent. Farligt avfall, inklusive impregnerat 
virke, utgjorde under 2008 därmed 0,9 procent av hushållsavfallet, oförändrat sedan 
2007. 
 
Kommunerna samlade in 1 826 ton småbatterier 2008, både miljöfarliga och ej 
miljöfarliga, i genomsnitt 0,2 kg per person. Det är en ökning med 8,8 procent 
jämfört med 2007. 

4.1.3 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 

151 700 ton elavfall samlades in 2008, en minskning med 5,4 procent jämfört med 
året innan. I genomsnitt lämnades 16,4 kg elavfall per person in 2008.  

4.1.4 Materialåtervinning 

Materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, minskade med 2 procent 2008 
jämfört med året innan, och utgör 2 255 120 ton. Det motsvarar 243,6 kg per person. 
Sveriges riksdag har satt som mål att minst 50 procent av hushållsavfallet ska 
återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, till 2010. 
Under 2008 nådde vi upp till 47,6 procents materialåtervinning. 
 
Den delen av materialåtervinningen som omfattar förpackningar, returpapper, elavfall 
och det grovavfall som tas tillvara som metallfraktion vid kommunernas 
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återvinningscentraler minskade till 1 657 840 ton, 179,1 kg per person, vilket 
motsvarar 35 procent av allt behandlat hushållsavfall.  
 
Metall från hushåll har tidigare ökat varje år, men från 2007 till 2008 minskade 
insamlingen med 28 000 ton. Förra året lämnades 152 000 ton metall in för 
återvinning.  
 
Återvinningen av metallförpackningar var 2008 32 660 ton, motsvarande 67 procent 
av den mängd som satts på marknaden. Återvinningsmålet är 70 procent. 50 310 ton 
platsförpackningar materialutnyttjades  och 48 750 ton energiutnyttjades 2008, vilket 
ger den totala återvinningsgraden 60 %. Återvinningsmålet är70 %,varav 30 % 
materialutnyttjande. Av glasförpackningar materialutnyttjades 174 170 ton. Det 
motsvara 93,6 %, jämfört med återvinningsmålet 70 %. 
 
Insamlad mängd tidningspapper minskade 2008 då 459 000 ton samlades in. 
Återtagningsgraden var 89 procent, det uppsatta målet på 75 procent har uppnåtts 
sedan länge. Insamlat kontorspapper har minskat till 156 000 ton. Det är drygt 68,1 
procent av den mängd som sätts på marknaden. Återvinning av pappersförpackningar 
– papper, kartong och wellpapp – var 482 000 ton 2008. Alla förpackningar av 
pappersfibrer har ett gemensamt återvinningsmål på 65 procent och 
återvinningsgraden blev förra året 74 procent. 
 

4.1.5 Biologisk behandling 

Under 2008 behandlades 597 280 ton hushållsavfall biologiskt. Det är en ökning med 
6,4 procent jämfört med 2007. Totalt behandlades 64,5 kg avfall – grönavfall och 
matavfall – biologiskt per person 2008. Den biologiska avfallsbehandlingen utgör 
12,6 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall. Plockanalyser har visat 
att varje svensk ger upphov till nästan 100 kg matavfall per år, främst grönsaks- och 
fruktrester. 
 
Enligt ett delmål under miljömålet ”God bebyggd miljö” ska 35 procent av 
matavfallet återvinnas genom biologisk behandling, inklusive hemkompostering, 
senast år 2010. Totalt har 133 kommuner mer eller mindre utbyggda system för 
insamling av matavfall. Av dessa har 22 kommuner endast insamling från storkök och 
restauranger, resterande 111 kommuner har system även för hushållen. Dessa 
kommuner motsvarar ungefär hälften av Sveriges befolkning. 
 
Behandling av utsorterat matavfall sker antingen genom kompostering eller rötning. 
Vid rötning bildas biogas och biogödsel. Biogasen kan uppgraderas och användas 
som fordonsbränsle. 2008 producerades 280 000 MWh biogas, vilket motsvarar 30 
miljoner liter bensin. Idag används större delen av den framställda biogasen som 
fordonsbränsle och den marknaden är under stark utveckling. 
 
Under 2008 producerades 389 350 ton biogödsel varav 96 procent återfördes till 
jordbruket. Den resterande delen avvattnades och/eller efterkomposterades. 
Komposten, som producerades vid anläggningarna, användes främst till 
jordförbättringsmedel eller jordblandningar. 
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4.1.6 Avfallsförbränning med energiutvinning 

Under 2008 gick 2 292 970 ton hushållsavfall till avfallsförbränning med 
energiutvinning. Det är en ökning från 2007 med drygt 100 000 ton. Utslaget på varje 
invånare i Sverige lämnades 247,7 kg hushållsavfall per person till förbränning 2008. 
Avfallsförbränning med energiutvinning utgör 48,5 procent av den totala mängden 
behandlat hushållsavfall. 
 
Energiutvinning från avfallsförbränning har ökat kraftigt de senaste åren, som en 
effekt av utbyggnad och effektivisering. Totalt utvanns 13,7 TWh energi genom 
förbränning i Sverige under 2008. Energin fördelar sig på 12,2 TWh värme och 1,5 
TWh el. Det motsvarar el till nästan 250 000 normalvillor och värme i 810 000 villor. 
Förutom hushållsavfall behandlades också 2 273 840 ton övrigt avfall, främst 
industriavfall. Den samlade avfallsförbränningen i dessa anläggningar var 4 566 810 
ton och den största ökningen står det övriga avfallet för. 
 
Sverige har haft stränga krav på utsläpp från avfallsförbränning till vatten och luft 
sedan mitten av 1980-talet. De flesta utsläpp har minskat med 90–99 procent sedan 
dess. Förutom ökade krav har faktorer som ständig teknisk utveckling och bättre 
sortering av avfallet bidragit till minskade utsläpp. Utsläpp av dioxiner har minskat 
radikalt sedan problemet upptäcktes i mitten av 1980-talet. 2007 uppgick de totala 
utsläppen av dioxiner till luft från avfallsförbränning till 0,5 gram. Efter 
förbränningen kvarstår rester bestående av slagg från ugnen, 15–20 viktprocent av 
den tillförda mängden avfall, och rökgasreningsrester, 3–5 viktprocent. 

4.1.7 Deponering 

Under 2008 deponerades 140 250 ton hushållsavfall, en minskning med 24,8 procent 
jämfört med 2007. Utslaget per invånare är det 15,2 kg per person. 3,0 procent av 
hushållsavfallet deponerades 2008. Efter att strängare EU-regler trädde i kraft den 31 
december 2008 drivs drygt 80 deponier vidare i Sverige. 
 
Mängden hushållsavfall till deponering har stadigt minskat sedan 1994, då Avfall 
Sverige började samla in statistik. Den totala deponeringen 2008 var 1 670 000 ton, 
en minskning med 324 000 ton jämfört med året innan. Under 2008 utvanns 
deponigas vid 47 aktiva anläggningar. 310 GWh utnyttjades till uppvärmning och 24 
GWh till elenergi. Utöver detta facklades gas motsvarande cirka 65 GWh bort. 

4.1.8 Annat avfall än hushållsavfall 

Samlade uppgifter om annat avfall än hushållsavfall finns enbart i den officiella 
statistik som Sverige rapporterar till EU. Enligt EU:s avfallsstatistikförordning ska 
medlemsländerna rapportera sin statistik vartannat år och 2006 var första gången 
Sverige rapporterade enligt förordningen. Statistiken bygger på 2004 års siffror.  
 
Under 2004 alstrades närmare 118 miljoner ton icke-farligt avfall och 1,35 miljoner 
ton farligt avfall i Sverige. I den siffran inkluderas hushållsavfall. 95,3 miljoner ton 
icke-farligt avfall, och nästan 1,2 miljoner ton farligt avfall behandlades enligt 
undersökningen inklusive hushållsavfall. Av detta gick 25 procent eller 292 000 ton 
till återvinning. En stor del av återvinningen utgjordes av förorenade jordmassor som 
behandlades och användes som täckningsmaterial vid deponier.  
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114 miljoner ton avfall uppstod inom industrin 2004. Ungefär hälften av det, 58 
miljoner ton, var gruvavfall. Tillverkningsindustrin stod för cirka 26 miljoner ton, 
medan bygg- och anläggningsverksamhet stod för cirka 10 miljoner ton avfall. Från 
industrin kom mest farligt avfall från järn- och stålindustrin, 328 000 ton. Kemisk 
industri stod för 143 000 ton och verkstadsindustrin 76 000 ton. Byggbranschen 
alstrade 62 000 ton farligt avfall, det mesta från renovering och ombyggnader. 
Energisektorn stod för 174 000 ton farligt avfall, till stor del aska från 
avfallsförbränning. 
 

4.2 Basfakta om Borgholms kommun 
Öland består idag av de två kommunerna Mörbylånga och Borgholm. Borgholms 
kommun gränsar förutom mot Mörbylånga, även mot Oskarshamns, Mönsterås och 
Kalmar kommuner i Kalmarsund. Mellan Gotlands kommun och Borgholms kommun 
finns internationellt vatten.    
 
Centralorten är Borgholm, vilken blev stad 1816. Borgholm är en utpräglad turistort 
med en av landets största småbåtshamnar. Borgholms största arbetsgivare är 
Borgholms kommun och landstinget. I övrigt är Borgholms näringsliv till stor del 
inriktat på turism och jordbruk. Många boende inom Borgholms kommun 
arbetspendlar till fastlandet.   
 
Under sommaren mångdubblas kommunens befolkning, genom en stor tillströmning 
av turister och sommarboende.  
 
I Borgholms kommun finns 36 naturreservat. Inom kommunen fanns 2008 även 47 
stycken föreslagna eller beslutade Natura 2000-områden. Syftet med Natura 2000 är 
att värna om naturtyper och livsmiljöer för de arter som EU-länderna har kommit 
överens om är av gemensamt intresse.  

4.2.1 Borgholms kommun i siffror 

Antal invånare: 10 855 (årsskiftet 2008/2009) 
Total yta: 680 km2 
Invånare/km2: 16,1 
Antal småhus: 4 712  
Antal lägenheter: 1 053 
Antal fritidshus:  6 242   
 
Antalet invånare bestod 2007 av 50,4% kvinnor och 49,6% män. Åldersfördelningen 
inom kommunen var då följande; 0-19 år 20,6%; 20-29 år 7,6%; 30-39 år 8,7%; 40-
49 år 12,5%; 50-59 år 15,0%; 60-69 år 16,4% och från 70 år och däröver 19,2%.  

4.2.2 Trender   

Befolkningsantalet i Borgholms kommun har minskat successivt de senaste 
decennierna. År 1950 hade kommunen 13 667 invånare, 1970 var antalet nere i 
10 442. En liten ökning skedde sedan och 1995 var 12 000 invånare bosatta i 
kommunen. Efter 1995 hade befolkningsutvecklingen återigen en sjunkande kurva 
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och vid årsskiftet 2008/2009 var antalet nere i 10 855. Enligt en prognos från SCB 
kommer Borgholms kommuns befolkning fortsätta att minska med ett par procent och 
motsvarande 200 personer fram till 2012. Störst förändring beräknas ske i grupperna 
grundskole- och gymnasieungdomar, men även den stora gruppen 20-64 år förutspås 
minska. Enligt prognosen kommer gruppen i åldrarna över 65 år att fortsätta öka. 
 
Rese- och turistindustrin på hela Öland omsätter mer än 1,1 miljarder kronor och gav 
arbete åt ca 1 075 personer (årssysselsatta) under år 2007. Antalet sysselsatta under 
den korta och intensiva sommarsäsongen är dock betydligt fler. Under perioden 1998-
2008 har antalet övernattningar som turister gjort på hela Öland pendlat mellan 
3 066 801 (1998) och 4 324 259 (2003). Någon tydligt ökande eller minskande trend 
märks inte under dessa år, utan de årliga variationerna kan snarare härledas till 
sommarvädret.    

4.2.3 Faktorer som påverkar avfallshanteringen i Borgholms kommun 

Avfallshanteringen i Borgholms kommun påverkas av olika faktorer. Kommunen har 
en mycket avlång yta, till största del bestående av glesbygd. I kommunen finns endast 
ett fåtal lägenheter i flerbostadshus i några av tätorterna. Få stora företag är 
etablerade, utan istället förekommer en stor mängd småföretag, med oftast bara några 
få anställda. Den betydande turisttillströmningen sommartid ger mycket stora 
svängningar när det gäller avfallsmängder mellan sommaren och övriga året. Därtill 
förekommer mycket uthyrning av stugor, campingboende m.m., där källsorteringen 
hos gästerna ofta fungerar sämre än hos permanentboende och de ”ordinarie” 
fritidshushållen. Mer än hälften av renhållningsabonnenterna är fritidsboende. 
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4.3 Insamling av avfall i Borgholms kommun 

 
Bild 3: Sidolastande sopbil för insamling av hushållsavfall. 
 
Borgholms kommun har överlåtit vården av den kommunaltekniska verksamheten, 
inklusive renhållningen, till Borgholm Energi. Bolaget ansvarar därmed för insamling 
av avfall i kommunen. Insamlingen sköts av entreprenörer, vilka upphandlas av 
Borgholm Energi. Kommunen är uppdelad i nio hämtningsområden för 
hushållsavfall, där hämtning sker varannan vecka enligt schema.  
 
Kommunen ansvarar genom Borgholm Energi även för insamling och 
omhändertagande av avfall som är jämförligt med hushållsavfall från företag och 
verksamheter inom kommunen, som till exempel kommunala verksamheter, 
myndigheter, organisationer och föreningar. Kommunen erbjuder även mot avgift 
mottagning av avfall från verksamheter vid de två återvinningscentralerna. All 
fakturering sköts av Borgholm Energi.  
 
I Borgholms kommun infördes en viktbaserad avgift 1998 och kunderna betalar per 
kilo avfall i sopkärl och containrar, förutom den fasta grundavgiften. Både sopkärl 
och containrar vägs före och efter tömning, så att vikten på innehållet ska framgå. 
Syftet är att få en miljöstyrning mot mindre mängder avfall, en ökad utsortering av 
förpackningar, samt en ökad hemkompostering. 
 
En färsk undersökning visar att i de svenska kommuner som har viktbaserad taxa är 
det i snitt 20 % mindre mängd hushållsavfall i säck och kärl, jämfört med övriga 
kommuner i landet1. Dock finns ingen entydig förklaring vad detta bror på. 
Minskningen kan inte helt förklaras med en ökad källsortering. Inte heller visar 
mängden hämtat grovavfall någon signifikant skillnad. Förklaringen kan vara en 
                                                 
1 Doktorsavhandling ”Household waste collection, factors and variations” (Lisa Dahlén 2008). 
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kombination av förändrade konsumtionsmönster, hemkompostering och en viss del 
otillåten hantering. 
 
Allt brännbart avfall som entreprenören transporterar omlastas på 
omlastningsstationen vid Kalleguta. Andra aktiva entreprenörer som kör sådant avfall 
på den privata avfallsmarknaden lastar inte om i Kalleguta. 
 
Hushållsavfall i kärl och containrar transporteras till KSRR:s anläggning vid 
Moskogen i Kalmar för ytterligare omlastning innan vidare transport till Norrköping. 
Verksamhetsavfall och hushållens grovavfall från återvinningscentralerna 
transporteras till ISAB (Industrisortering Sydost AB) för ytterligare sortering och 
vidare behandling. 
 

4.4 Hushållsavfall i Borgholms kommun 
Kommunen ansvarar för insamling av hushållens avfall. Den totala mängden insamlat 
avfall från hushållen i Borgholms kommun uppgick under 2008 till ca 7850 ton, 
fördelat på 4200 ton hushållsavfall i kärl etc, 450 ton farligt avfall och 3200 ton 
grovavfall. Därtill kommer 12 000 m3 slam från enskilda avlopp och latrinkärl. 
Bortsett från slammängderna har avfallsmängderna ökat jämfört med 2007. 

4.4.1 Kärl- och containeravfall 

Insamling av hushållsavfall sker via kärl á 190, 370 och 660 liter, alternativt container 
3-10 m3 hos hushåll och vid verksamheter. Antalet kärl är ca 11 000 stycken, fördelat 
med ungefär hälften hos helårsabonnenter och hälften hos sommarabonnenter. 
Antalet containerkunder varierar över året, ca 50 är helårskunder. Sommartid är 
antalet upp mot 150 stycken.  Hämtning sker var fjortonde dag, med möjlighet till 
extrahämtning. 
 
I Borgholms kommun finns för närvarande (2009) tre stycken så kallade 
molokbehållare, d.v.s. behållare under mark. Två av dessa finns vid Ekerums Golfby 
och en tredje vid en av kommunens badplatser. Under 2008 gjordes 61 tömningar av 
molokbehållare och totalt 33,3 ton avfall samlades in. Största mängderna hämtades 
under sommarmånaderna med 5,6 ton i juni, 9,8 ton i juli och 4,4 ton i augusti. Under 
övriga året varierade mängderna per månad mellan 0-2,6 ton.   
 
Utanför sommarmånaderna ligger mängden hushållsavfall som hämtas i container på 
runt 20-25 % av den totala mängden hushållsavfall, medan den under 
sommarmånaderna ligger närmare 50 %.   
 
Totalt samlas drygt 4000 ton hushållsavfall in per år (4200 ton 2008). Allt kärl- och 
containeravfall skickas till förbränning, från och med hösten 2007 till Norrköping i 
samarbete med KSRR. Fördelningen av mängden avfall är ojämn över året, då hälften 
av avfallet samlas in under de tre sommarmånaderna juni-augusti då 
turisttillströmningen är omfattande. 
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Figur 5: Mängd insamlat hushållsavfall per månad i Borgholms kommun 2005-2008. Mängderna 
gäller hushållsavfall från kärl- och containertömningar som har vägts in hos KSRR för transport till 
förbränning. 

4.4.2 Hushållsavfall som hämtas från verksamheter 

Ytterligare ca 25 ton hushållsavfall har redovisats av de entreprenörer som 
transporterar sådant avfall som kommunen inte har kontroll på. Med stor sannolikhet 
är denna siffra högre – den döljer normalt en relativt stor gråzon. Detta gäller avfall 
som kan klassas som hushållsavfall, som hämtats från verksamheter i kommunen. I 
första hand omfattas i detta sammanhang avfall från restauranger, hotell och storkök. 

4.4.3 Grovavfall 

Grovavfall från hushållen samlas främst in på återvinningscentralerna i Kalleguta och 
Böda. Det finns också möjlighet att få hämtning av grovavfall efter budning till 
anlitad entreprenör. 
 
Avfallsfraktion Mängd  Metod för 

återvinning/bortskaffning 
Brännbart 395 ton Energiutvinning i värmeverk 
Ej brännbart (till 
deponi) 

320 ton Deponering på Moskogens avfalls-
anläggning 

Gips 82 ton Återvinning 
Metallskrot 405 ton Återvinning 
Komposterbart 
trädgårdsavfall 

250 ton (820 m3) Kompostering Kalleguta ÅVC 

Ris och flisbart virke 1 740 ton (6000 m3) Flisning, energiutvinning i värmeverk 
Summa 3200 ton  

Tabell 2: Fördelning av insamlat grovavfall i Borgholms kommun 2008. 
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Figur 6: Mängd insamlat icke brännbart grovavfall per månad i Borgholms kommun 2005-2008. 
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Figur 7: Mängd insamlat brännbart grovavfall per månad i Borgholms kommun 2005-2008. 

 
Kommentar: Statistiken i ovanstående diagram innehåller flera osäkerhetsfaktorer, 
vilket gör dem svåra att analysera och jämföra med varandra.  
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Figur 8: Mängd insamlat avfall per månad i Borgholms kommun 2005-2008. Siffrorna gäller 
verksamhetsavfall och hushållets grovavfall från återvinningscentralerna, som transporterats till 
Industrisortering Sydost AB (ISAB) eller Moskogens avfallsanläggning  för ytterligare sortering och 
vidare behandling. 

4.4.4 Matavfall  

Ingen separat insamling av matavfall sker. 1998 infördes en viktbaserad avfallstaxa, 
för att uppmuntra till hemkompostering och bättre sortering av förpackningar. Hur 
mycket som hemkomposteras är oklart. Enligt kundundersökningen sorterar 52 % av 
permanenthushållen och 44 % av fritidshushållen ut matavfall. Det framgår inte hur 
mycket matavfall de sorterar ut, men det är troligt att det som sorteras ut 
hemkomposteras. Övrigt matavfall samlas i blandad form in via kärl- och 
containerinsamlingen och skickas till förbränning. 

4.4.5 Latrinavfall 

Latrin samlas in från 10 helårsabonnenter och 410 sommarabonnenter, hämtning sker 
var fjortonde dag. Under 2008 tömdes ca 3500 latrinkärl.  
 
Latrinet samlas in i 37 liters plastkärl, vilka mellanlagras på Kalleguta 
återvinningscentral i väntan på tömning av en anlitad entreprenör. Kärlen töms med 
hjälp av en mobil maskin. Denna maskin töms därefter med hjälp av slamsugningsbil, 
vilken transporterar kärlens innehåll till Borgholms avloppsreningsverk. 
 
Hanteringen av latrin är en besvärlig process och det största problemet utgörs av plast 
och annat felaktigt innehåll i kärlen. Det gör tömningen svårare och ger problem i de 
flesta stegen i hanteringen. Arbetsmiljön är därtill dålig vid såväl insamling, 
tömningsmaskin, slamsugningsbil och för personalen på reningsverket.  
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4.4.6 Slam 

Slam från enskilda avlopp med slamavskiljare och slutna tankar töms av anlitad 
entreprenör. Ca 1500 slutna tankar och ca 3000 slamavskiljare töms årligen. Tömning 
av slamavskiljare sker enligt ett årligt fastställt schema, medan slutna tankar töms 
efter avrop. 
 
Omkring 12 000 m3 slam från enskilda avlopp och latrinkärl behandlades av 
avloppsreningsverken i Böda och Borgholm 2008. 
 
Fettavskiljare hos ca 50 restauranger och storkök töms enligt schema. Allt fett från 
fettavskiljare rötas vid Borgholms avloppsreningsverk, men visst fett (t.ex. frityroljor) 
hämtas av ett fettåtervinningsföretag. Även de företag som skickar fett till återvinning 
bör ha fettavskiljare för avloppsvattnet (för att avskilja fett från diskvatten).  

4.4.7 Farligt avfall 

Farligt avfall samlas in på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda. Avfallet 
hämtas av godkänd entreprenör som mellanlagrar det innan avfallet skickas vidare för 
återvinning eller destruering. Under 2008 omhändertogs 65 ton tryckimpregnerat 
virke och 55 ton övrigt farligt avfall (kemikalier etc.). Se nedan för småbatterier och 
elavfall.  

4.4.8 Småbatterier 

Småbatterier samlas in på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda, vid  de 12 
återvinningsstationerna i kommunen, samt i en del affärer. Batterierna mellanlagras 
på återvinningscentralerna och hämtas av El-kretsens transportör. Totalt 4,9 ton 
småbatterier samlades in 2008. 

4.4.9 Entreprenörer 

Nedanstående entreprenörer anlitas av Borgholm Energi för att transportera sådant 
avfall som kommunen ansvarar för.  
 
Samfrakt i Sydost AB hämtar slam från slutna tankar, latrin och hushållsavfall i kärl 
och containrar. Uppdraget övertas av SITA Sverige i mars 2010. Dessutom utför 
Samfrakt hämtning av grovavfall och tryckimpregnerat virke från ÅVC.  
 
RagnSells Specialavfall AB hämtar farligt avfall från ÅVC.  
 
Skrotfrag AB hämtar metallskrot från ÅVC.  
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4.5 Avfall med producentansvar i Borgholms  kommun 
Förpackningar och annat avfall som lyder under producentansvaret enligt 
förpacknings- och tidningsinsamlingen, kan lämnas dels på de tolv obemannade 
återvinningsstationerna och dels på de två bemannade återvinningscentralerna inom 
kommunen. 
 
Nedanstående mängder avser de förpackningar från hushåll som ingår i FTI:s 
insamlingssystem och har beräknats från FTI:s statistik per person för 2008, samt 
med hjälp av invånarantalet i Borgholms kommun (10 855 personer 2008-12-31).  
 
Jämförelser med nationella genomsnitt för insamling av avfall med producentansvar 
är svåra att göra, beroende på den stora turisttillströmningen sommartid. Statistiken 
för insamlat avfall för återvinning beräknas per invånare. Detta ger en snedvriden bild 
av avfallssorteringen i Borgholms kommun, då man inte känner till det verkliga 
antalet sommargäster. Det går således inte med säkerhet att säkert säga huruvida de 
sommarboende sorterar bra eller dåligt. Enligt kundundersökningen sorterar de 
”ordinarie” fritidshushållen en hel del. 99 % sorterar ut glas, 60 % mjukplast, 97 % 
tidningar, 79 % hårdplast, 75 % wellpapp, 84 % metall och 79 % 
pappersförpackningar. Det är dock möjligt att det ingår en del material som inte är 
producentansvarsmaterial i dessa siffror. 

4.5.1 Tidningspapper 

Totalt 770 ton returpapper samlades in under 2008, vilket skedde i samarbete med 
Pressretur.   

4.5.2 Wellpapp och kartongförpackningar 

Under 2008 insamlades 270 ton pappersförpackningar i samarbete med Returkartong.  

4.5.3 Plastförpackningar 

Totalt 45 ton hårda plastförpackningar omhändertogs 2008 och hanterades i 
Plastkretsens regi. Vid återvinningsstationerna finns även behållare för mjuka 
plastförpackningar, men dessa har hittills använts vid energiutvinning genom 
förbränning. Mjuka plastförpackningar kommer att samlas in för återvinning från och 
med 1 november 2008 i hela landet. I Borgholms kommun har detta också gjorts 
tidigare, men statistik saknas. 

4.5.4 Metallförpackningar 

I samarbete med Metallkretsen omhändertogs 5,9 ton metallförpackningar under 
2008. Denna mängd är markant mindre än för 2007. 1 

4.5.5 Glasförpackningar 

Borgholm Energi är insamlingsentreprenör enligt avtal med Svensk Glasåtervinning. 
Under 2008 samlades 490 ton glas in, fördelat på 270 ton färgat och 220 ton ofärgat 
glas. I detta ingår även företagens glasförpackningar. 

                                                 
1 2007 var mängden 25 ton. Fråga har ställts till FTI om mängden 2008 verkligen är korrekt, men FTI 
har inte svarat. 
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4.5.6 Blybatterier tyngre än 3 kg 

Bilbatterier och liknande samlas återigen in på återvinningscentralerna sedan 1 
januari 2009. Blybatterierna hämtas av transportör ansluten till Blybatteriretur. 

4.5.7 Elektriska och elektroniska produkter 

Insamling sker på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda och omhändertas i 
samarbete med El-Kretsen.   
 
Avfallsfraktion Mängd 
Kyl/frys 82 ton (1635 st) 
Vitvaror 84 ton (2081 st) 
Lågenergilampor 0,4 ton 
Lysrör 2,6 ton 
Glödlampor 0,8 ton 
Diverse elektronik 160 ton 
Totalt 330 ton 

Tabell 3: Fördelning av insamlat elavfall i Borgholms kommun 2008. 
 

4.5.8 Träförpackningar 

Insamlingsbehållare för träförpackningar saknas på återvinningsstationerna. Det som 
lämnas vid återvinningscentralerna flisas vid Böda och Kalleguta och hanteras som 
brännbart grovavfall. Mängderna ingår i redovisningarna för grovavfall i 4.3. 

4.5.9 Bilar 

Uttjänta bilar insamlas inte i kommunens regi. Detta görs istället av bilfirmor och 
ackrediterade skrotfirmor och sker i BIL Swedens regi. I Borgholms kommun finns 
ingen bilskrotningsfirma, den närmaste auktoriserade finns i grannkommunen 
Mörbylånga.   

4.5.10 Däck 

Insamling av uttjänade däck görs inte i kommunens regi, utan hanteras av branschen i 
samarbete med Svensk Däckåtervinning AB.  
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4.6 Övrigt avfall som Borgholms kommun inte ansvarar för  
Till det avfall som inte faller under kommens ansvar och inte heller omfattas av 
producentansvaret hör näringslivets avfall. Bland avfallsproducenterna märks 
industrier, företag, restauranger, campingplatser, lantbrukare med flera. Dessa aktörer 
ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som inte är hushållsavfall och 
insamlingen utförs av privata entreprenörer.  
 
Avfallsslag som ligger helt eller delvis utanför det kommunala renhållningsansvaret 
kan indelas i följande kategorier: 
 
• Bygg- och rivningsavfall. 
• Avfall från energiutvinning. 
• Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten. 
• Avfall från utvinning av mineraliska produkter och fossila bränslen. 
• Branschspecifikt industriavfall. 
• Ej branschspecifikt industriavfall. 
• Specialavfall, som t.ex. riskavfall från sjukhus. 
 
För de avfallsslag som beskrivs i detta avsnitt råder en fri marknad och ingen aktör 
har en helhetsbild av hela avfallsflödet. Entreprenörerna har heller ingen skyldighet 
att uppge vilka avfallsmängder de hanterat. Det är därför svårt att få fram exakta 
uppgifter om detta avfall, varför nedanstående sammanställning mera ska ses som en 
grov översikt av det avfall kommunen inte ansvarar för. 

4.6.1 Avfallsmängder i Borgholms kommun 2007 

Nedan redovisas en mycket översiktlig sammanställning av de avfallsmängder som 
hanterades i Borgholms kommun under 2007, vilka inte faller under kommunens 
ansvar och inte heller under producentansvaret. Uppgifterna är sammanställda genom 
en inventering av nedanstående entreprenörers transporterade avfallsmängder under 
detta år;    
• Samfrakt i Sydost AB  
• Ragn-Sells Specialavfall AB  
• Stena Recycling AB / AB Franssons Tankservice  
• Lorenssons Metall och bilskrot 
• Skrotfrag AB  
• Kalleguta Slamtömning AB  
 
Därtill utför Stena Gotthard AB insamling av sådant avfall som kommunen inte 
ansvarar för, men bolaget ville inte uppge vilka fraktioner eller mängder det rör sig 
om.  
 
Då olika entreprenörer redovisat sina avfallsmängder och fraktioner på så vitt skilda 
sätt, har det inte varit möjligt att sammanställa mängderna på ett mer specificerat sätt 
än det nedan redovisade.   
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4.6.2 Industriavfall 

Den stora mängden avfall som ingår i denna kategori härstammar från olika 
industriverksamheter. Totalt ca 386 ton industriavfall kan sammanställas från 
entreprenörernas redovisningar från 2007.  

4.6.3 Oljehaltigt avfall 

Spillolja har omhändertagits i mängder om ca knappt 17 ton. Därtill har ett drygt ton 
oljefilter, ca 15 ton oljehaltigt slam från oljeavskiljare mm, samt 0,92 ton oljeskadade 
jordmassor omhändertagits under året.       

4.6.4 Metallskrot  

Knappt 200 ton metallskrot har omhändertagits från verksamheter, lantbruk, samt 
från privatpersoner. I sammanställningarna för metallskrot råder dock ett stort 
mörkertal.  

4.6.5 Impregnerat trä 

Totalt 1,14 ton tryckimpregnerat trä har redovisats i sammanställningarna.  

4.6.6 Övrigt verksamhetsavfall 

Förutom de mängder som hämtas ute hos verksamheter, körs även en del 
verksamhetsavfall till återvinningscentralen vid Kalleguta. Under 2008 
mellanlagrades och omlastades ca 300 ton verksamhetsavfall på omlastningsstationen 
vid Kalleguta som lämnats av olika verksamhetsutövare. 
 

4.7 Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av 
avfall  

I Borgholms kommun finns två deponier som innehar ett pågående tillstånd; 
Kalleguta och Rullbackarna. Bägge dessa deponier ska avslutas genom godkända 
avslutningsplaner från 2008. I komposteringsanläggningen vid Kalleguta hanterades 
under 2008 sammanlagt ca 820 m3 (ca 820 ton) trädgårdsavfall, vilket gör den 
anläggningen till en anmälningspliktig verksamhet enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.  
 
I praktiken finns således inga aktiva tillståndspliktiga anläggningar för återvinning 
eller bortskaffande av avfall inom Borgholms kommun. Allt avfall som inte återvinns 
transporteras istället till andra kommuner för bortskaffande. Största delen av avfallet 
förbränns i Händelöverken i Norrköping. 
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4.8 Återvinningscentraler 

 
Bild 4: Böda återvinningscentral.  
 
Inom kommunen finns två bemannade återvinningscentraler, vid Kalleguta nordost 
om Borgholm och vid Böda på nordöstra Öland. Återvinningscentralerna är i första 
hand till för det hushållsavfall som inte omhändertas i den ordinarie sophämtningen. 
Hushållen kan kostnadsfritt lämna sitt avfall på återvinningscentralerna, inom ramen 
för den normala grundavgiften för avfallshanteringen. Företag som lämnar avfall på 
återvinningscentralerna debiteras däremot efter mängd avfall. Borgholm Energi 
sköter driften vid bägge återvinningscentralerna.  
 
Vid återvinningscentralerna omhändertas följande avfallsfraktioner:  
 
• Farligt avfall 
• Elavfall 
• Småbatterier och bilbatterier 
• Trädgårdsavfall 
• Trä och tryckimpregnerat trä 
• Metallskrot 
• Brännbart avfall 
• Gips 
• Wellpapp 
• Förpackningar och tidningar 
• Samt övrigt ej brännbart avfall (t.ex. porslin, tegel, keramik, isolering) 
 
Bildäck tas inte emot och inte heller material som innehåller asbest. För detta avfall 
hänvisas till producenterna (däck) samt Moskogens avfallsanläggning (asbest).  
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4.9 Återvinningsstationer 
Det finns ingen generell regel om hur många återvinningsstationer det ska finnas i en 
kommun, allt är beroende på lokala förutsättningar och antal invånare. 
Grundprincipen är att återvinningsstationer ska finnas på platser där människor rör sig 
och att varje återvinningsstation ska ge en miljövinst.  
 

 
Figur 9: Återvinningscentraler (ÅVC) och återvinningsstationer (ÅVS) inom Borgholms kommun. 

 
I Borgholms kommun finns totalt 12 obemannade återvinningsstationer (samt de två 
som ingår i Böda och Kalleguta återvinningscentraler). I fig 6 framgår deras 
placering.  
 
Vid återvinningsstationerna kan hushållen kostnadsfritt lämna tidningar, 
förpackningar och småbatterier. Återvinningsstationerna är endast till för hushållens 
förpackningar, medan företag ska hantera sina förpackningar genom avtal med lokala 
återvinningsentreprenörer.  

Runsten ÅVS

Rälla ÅVS

Bredsätra ÅVS
Kalleguta ÅVC 

Löt ÅVS

Föra ÅVS 

Borgholm ÅVS Köpingsvik ÅVS

SandvikÅVS

Källa ÅVS
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Böda ÅVC och ÅVS

Byxelkrok ÅVS
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Bild 5: Böda återvinningsstation.  
 

4.10 Nedlagda avfallsupplag 

4.10.1 Allmänt 

Nedlagda avfallsupplag kan i många fall utgöra en framtida risk för påverkan på yt- 
och grundvatten. En olämplig användning av mark inom eller i anslutning till ett 
nedlagt avfallsupplag kan medföra ökade risker för människors hälsa eller miljön.  

4.10.2 Nedlagda avfallsupplag i Borgholms kommun 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen genomförde under 1983-1985 en kartläggning av 
nedlagda avfallsupplag i Sverige. I Borgholms kommun inventerades i samband med 
detta 13 nedlagda avfallsupplag, vilka även riskklassades i enlighet med 
Naturvårdsverkets rapport 3857 om gamla avfallsupplag. I denna rapport 
rekommenderas att upplagen delas in i fyra riskklasser: 
 
1. Mycket stor risk för påverkan på hälsa och miljö. 
2. Stor risk. 
3. Måttlig risk. 
4. Liten risk. 
 
Avfallsupplag klassade i riskklass 4 vid denna tidiga genomgång innebar att inga 
ytterligare åtgärder behövdes. Numera görs dock riskklassningar efter en annan 
modell som kallas MIFO, vilket står för Metodik för inventering av förorenade 
områden. Metodiken är beskriven i två rapporter utgivna av Naturvårdsverket. 
Information om hur datainsamling och riskklassningen bör genomföras finns 
i Rapport 4918 och Rapport 4947 beskriver de analysmetoder som ingår i metodiken. 
MIFO-modellen är indelad i två faser, där fas 1 omfattar en orienterande studie, och 
fas 2 en översiktlig undersökning och en ny riskklassning. Riskklassningen i fas 2 är 
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oftast betydligt säkrare än tidigare klassningar som gjorts och det är sannolikt att ett 
flertal av upplagen nedan i framtiden kommer att klassas om enligt MIFO-modellen.   
 
Efter inventeringen har ytterligare några avfallsupplag tillkommit och idag finns 
sammanlagt 15 nedlagda avfallsupplag kända inom kommunen, vilka redovisas i 
nedanstående tabell. Dessutom finns två deponier som håller på att avslutas; 
Kalleguta och Rullbackarna. För avfallsupplagens lokalisering, se bilaga 5.   
 
Avfalls-
upplag 

Typ av avfall som 
deponerats 

Verksam 
mellan 

Eventuell riskklass och 
kommentarer 

Hagaby Hushållsavfall 1952-1966 Riskklass 2. Under en befintlig 
parkering. Provtagning sker.  

Mickelsmad Hushållsavfall 1977-1990 Inte riskklassad, då den var i bruk 
då detta gjordes. Återställningsplan 
och kontrollprogram finns. Är 
övertäckt och provtagning sker.  

Egby Blandat avfall, hushållsavfall 1974-1980 Riskklass 4. Provtagning sker. Är 
övertäckt.   

Högsrum Byggavfall etc 1979 - slutet 
av 1980-
talet 

Inte riskklassad, då den var i bruk 
då detta gjordes. Kontrollprogram 
godkänt, provtagning sker.  

Köpings Tall Förbränning hushållsavfall, 
aska. 

-1977  Inte riskklassad. Provtagning sker. 
Omlastningsstation t.o.m. 2007, 
mellanlagring av farligt avfall 
t.o.m. 1995. 

Ekerum Hushållsavfall 1969-1974 Riskklass 4.  
Grebyberg Hushållsavfall, industriavfall 1960-1965 Riskklass 4.  
Mejeriviken Hushållsavfall, industriavfall 1945-1955 Riskklass 4. Ny provtagning visar 

att området är förorenat, varför en 
ny riskklassning enligt MIFO 
krävs.  

Hammaren Hushållsavfall, industriavfall 1955-1965 Riskklass 4.  
Tings Ene Hushållsavfall 1955-1965 Riskklass 4.  
Lundbyberg Hushållsavfall 1952-1966 Riskklass 4.  
Stenninge Hushållsavfall 1952-1966 Riskklass 4.  
Vibrotten Hushållsavfall 1952-1966 Riskklass 4.  
Abbekärr Hushållsavfall 1952-1966 Riskklass 4.  
Getterum Hushållsavfall 1952-1966 Riskklass 4.  

Tabell 4: Nedlagda avfallsupplag i Borgholms kommun. 
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4.10.3 Generella åtgärder enligt Naturvårdsverket 

De inventerade avfallsupplagens läge bör anges i kommunens översiktsplan. På 
platserna bör om möjligt också införas bestämmelser om generellt förbud mot 
grävning, borrning och liknande. Anledningen till att sådana bestämmelser införs är 
att upplagen och dess omedelbara omgivning utgör en påverkad zon där schaktning, 
pumpning mm, kan påverka upplagets innehåll och starta processer som ger läckage 
av miljöstörande ämnen. En bra regel är därför att låta upplaget och dess närområde 
förbli så intakt som möjligt genom att reglera den framtida markanvändningen. 
 
Följande planrekommendationer föreslås i Naturvårdsverkets rapport 3857 om gamla 
avfallsupplag: 
 
"Varje avfallsupplag och dess nära omgivning utgör ett specifikt skyddsområde. Inom 
detta skyddsområde bör generellt gälla förbud mot grävning, schaktning, dikning, 
borrning, dämning samt större uttag av grundvatten. Vid avgränsning av erforderligt 
skyddsområde bör hänsyn tas till naturliga förutsättningar och motstående intressen. 
Ny bebyggelse bör ej heller tillkomma inom denna skyddszon. Eventuell förekomst 
av angränsande mossmarker utgör en ofta effektiv buffertzon och bör därför behållas 
intakta." 
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4.11 Uppföljning av tidigare avfallsplan 
I Borgholms kommun finns sedan tidigare en avfallsplan från 1992, antagen av 
Kommunfullmäktige i maj 1993. I nedanstående sammanställning framgår de olika 
åtgärder som ingick i denna planens framtida avfallsstrategier. Vissa av dessa har 
genomförts, medan andra idag av olika skäl är irrelevanta eller återstår att genomföra. 
 
Åtgärd i tidigare avfallsplan Resultat Kommentar 
Minska avfallsmängderna 
Återvinningsgård vid Kalleguta. Åtgärdad Återvinningscentral idag.  
Återvinningsstationer i tätorter. Åtgärdad Finns 12 återvinningsstationer. 
Återvinning av textilier och kläder vid ÅVS.  Behållare för inlämning till Emmaus 

Björkå har funnits vid några 
återvinningsstationer, men tagits bort av 
Emmaus Björkå. Enda möjligheten idag 
är att lämna till second hand-butiker. 

Sopnedkast i flerfamiljshus ersättas av 
återvinningsstationer. 
 

Åtgärdad Finns inga sopnedkast. Har ersatts med 
sopkärl och containrar samt 
kompletterats med återvinningsstationer 
eller andra möjligheter till källsortering i 
fastigheten. 

Nya riktlinjer för hemkompostering.  Oklart exakt vad som avses. 
Renhållningsordningens regler för 
hemkompostering är idag anpassade 
efter miljöbalken. 

Sammanhållna områden i glesbygd där 
organiskt avfall omhändertas genom 
hemkompostering. 

Ej åtgärdad Möjligheterna har kanske undersökts, 
men inte förverkligats. 

Fjortondagarshämtning sept-maj, 
veckohämtning i tätorter juni-aug. 

Delvis 
åtgärdad 

Fjortondagarshämtning året runt, med 
möjlighet att beställa extra tömning. 

Hämtning av grovavfall separat från övrigt 
hushållsavfall. 

Åtgärdad  

Informationsmaterial om ”avfallssnål 
livsstil” till hushåll och skolor. 

Delvis 
åtgärdad 

Inom ramen för Agenda 21 har tidigare 
en del arbete med skolorna gjorts. 
Hushållen får en årlig miljöalmanacka 
med avfallsinformation som ibland 
anknyter till livsstil. 

Källsortering i industri och 
byggverksamhet. 

 Kommunens renhållningsmonopol kan 
med dagens lagstiftning inte utvidgas till 
att omfatta industriavfallet. Det finns 
dock lagkrav på källsortering. 

Industriavfallets sammansättning och 
mängd kartläggs. 

Okänt om 
åtgärdad 

Industriernas miljörapporter kan vara 
underlag, men de omfattar långt ifrån 
alla industriverksamheter. 

Organiserad återvinning av enhetliga 
plastkvalitéer. 

Delvis 
åtgärdad 

Insamling av förpackningar av mjuk- 
och hårdplast finns. Lantbrukens plast 
samlas in genom SvepRetur. Idag skulle 
även annan hårdplast än förpackningar 
kunna återvinnas. 

Projekt med Högskolan i Kalmar angående 
rötning. 

Okänt om 
åtgärdad 

Rötning av avfall från slakteri, 
livsmedelsindustri eller jordbruk finns 
inte i kommunen. 
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Utnyttja avfallets energiinnehåll 
Underlätta utsortering av träbränsle ur 
industri- och byggavfall. 

Åtgärdad Flisbart virke tas emot som en separat 
fraktion vid Kalleguta 
återvinningscentral. 

Avsättningsmöjligheter för utsorterat 
träbränsle kartläggs. 

Åtgärdad Flisbart virke energiutvinns. 

Omhändertagande av hushållsavfall 
Ekonomisk jämförelse görs av ett samarbete 
med Kalmar. 

Åtgärdad Det finns ett samarbete avseende 
omlastning, transporter och behandling. 

Långsiktig överenskommelse för behandling 
av hushållsavfall. 

Åtgärdad Behandling upphandlas med idag 
lämpliga avtalstider. 

Deponeringsresurser för industri- och grovavfall säkerställs 
Samordna avfallsupplagen för industri- och 
grovavfall, gemensamt med Mörbylånga. 

Ej åtgärdad Kommunen har idag inga pågående 
deponier som tar emot avfall. Närmaste 
godkända deponi finns i Kalmar. 

Miljöriktigt omhändertagande av specialavfall ska kunna erbjudas 
Mängd tvätthallsslam och slam från 
oljeavskiljare redovisas och följs upp. 

Ej åtgärdad Ingen uppföljning har gjorts.  

System för återlämning av farligt avfall från 
hushållen till försäljningsstället. 

Har delvis 
funnits 

Kan idag lämnas på 
återvinningscentralerna. 

Mottagning av farligt avfall vid 
återvinningsgårdarna. 

Åtgärdad Kan lämnas på återvinningscentralerna. 

Information till hushåll och industri hur 
farligt avfall kan lämnas. 

Åtgärdad Kundalmanacka till hushållen. 
Information till företag genom 
länsgemensamma kampanjer via 
tillsynsmyndigheterna. Information på 
kommunala webbplatser. 

Fortsatt användning av avloppsslam i jordbruket ska underlättas 
Slam från reningsverk varudeklareras 
genom analyser. 

Åtgärdad Slammets kvalitet analyseras och 
dokumenteras. 

Eliminering av felaktiga anslutningar av 
industrispillvatten och dagvatten till 
avloppsnätet. 

Åtgärdad Denna åtgärd sker fortlöpande. 

Information till hemmen om kemikalier som 
inte påverkar slammet negativt. 

Åtgärdad Information i kundalmanacka och på 
webbplats. Utskick av broschyr på 1990-
talet. 

Samarbete med LRF och jordbrukare 
angående slam som jordförbättringsmedel. 

Svårt att 
åtgärda 

Har fungerat delvis, men på senare år 
stoppats av branschorganisationerna 
inom foder och livsmedel. 
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5 Bilagor 
  

Bilaga 1. Definitioner på avfall. 
 
Bilaga 2. Koppling mellan miljökvalitetsmål och operativa mål i Borgholms kommun. 
 
Bilaga 3. Lagar och förordningar som rör avfallshantering. 
 
Bilaga 4. Miljöbedömning av avfallsplanen. 
 
Bilaga 5. Karta nedlagda avfallsupplag. 
 
Bilaga 6. Redogörelse för hur samråd har genomförts. 
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Bilaga 1. Definitioner 
 
Aerob behandling: Behandling av bioavfall med tillgång till/tillförsel av syre, 
exempelvis kompostering. 

Anaerob behandling: Behandling av bioavfall utan tillgång till/tillförsel av syre, 
exempelvis rötning. 

Aska: Se rökgasreningsrest respektive slagg. 

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller 
avser eller är skyldig att göra sig av med (se 15 kap 1 § Miljöbalken). 

Avfallshantering: Verksamhet eller åtgärd som utgörs av insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall (se 15 kap 3 § Miljöbalken). 

Bioavfall: Biologiskt lättnedbrytbart avfall, d v s den del av det organiska avfallet 
som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och 
trädgårdsavfall (jämför organiskt avfall). 

Biogas: Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen 
bestående av metan och koldioxid. 

Biologisk behandling: Återvinning av humus, näring och/eller energi ur bioavfall 
genom aerob eller anaerob behandling. 

Biologiskt avfall: Se bioavfall. 

Bortskaffande: Sådana förfarande som anges i bilaga 5 till Avfallsförordningen, 
bland annat deponering. 

Bring-system: Insamling av källsorterat avfall på en central plats, exempelvis 
återvinningsstation, i motsats till hämtning vid fastigheten. 

Brännbart avfall: Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen startat (se Avfallsförordningen 4 §). 

Bygg- och rivningsavfall: Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, 
renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. 

Deponi: Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas. 

Deponigas: Biogas som bildas i en deponi. 

Elektriskt och elektroniskt avfall: Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en 
elektrisk eller elektronisk funktion (se Avfallsförordningen 6 §). 

Energiåtervinning: Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning för 
avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning eller på en deponi. 

Farligt avfall: Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, 
cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt (se Avfallsförordningen 4 §). 

Fastighetsnära insamling: Insamling på de fastigheter där avfallet uppkommit. 

Grovsopor/grovavfall: Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte 
är lämpligt att samla in i säck eller kärl (se NFS 2001:17 4 §). 
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Hushållsavfall: Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet 
som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll (se 
Miljöbalken 15 kap 2 §). 

Icke brännbart avfall: Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, 
exempelvis sten, metaller. 

Industriavfall: Avfall uppkommit genom en verksamhetsprocess. 

Inert avfall: Avfall som inte kan ge upphov till störande reaktioner med ämnen det 
kommer i kontakt med, exempelvis sten och grus (Deponeringsförordningen 3 §). 

Insamling: Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport 
(Avfallsförordningen 4 §). 

Kompostering: Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning 
av syre (jämför rötning). 

Kärl- och säckavfall: Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill 
säga exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall. 

Lakvatten: Vätska som rinner genom, tränger ut ur eller innehålls av avfall under 
deponering, mellanlagring eller transport. 

Lättnedbrytbart avfall: Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning. 

Matavfall: Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, 
butiker och livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan orsak inte gått till 
konsumtion. 

Miljöstation: Vanligtvis bemannad mindre anläggning för mottagning av hushållens 
farliga avfall. 

Organiskt avfall: Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall 
och plastavfall (jämför bioavfall) (se Avfallsförordningen 4 §). 

Producent: Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara 
eller en förpackning (varuproducent) eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet 
frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl 
(avfallsproducent) (se Miljöbalken 15 kap 4 §). 

Producentansvar: Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess 
livscykel inklusive design, produktion och omhändertagande som avfall. 

RT-flis: Flis framställt av utsorterat returträ, d v s trä som en gång betraktats som 
avfall. 

Rötning: Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas (jämför 
kompostering). 

Täckning: Material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera lakvatten, förhindra 
regnvatten att tränga ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa iväg. 
Mellantäckning läggs mellan lager av avfall, sluttäckning i ett tjockare lager överst, 
ibland med en avslutande plantering. 

Vitvaror: Vanligen större hushållsprodukter, typ diskmaskin, tvättmaskin och 
kylmöbler. Någon absolut definition finns inte. 

Återanvändning: Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling. 
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Återvinning: Användning av material, näringsämnen eller energi från avfall (se 
återvinningsförfarande, bilaga 4 till Avfallsförordningen). 

Återvinningscentral: (ÅVC) Bemannad större anläggning för mottagning av 
grovavfall, trädgårdsavfall etc. 

Återvinningsstation: (ÅVS) Obemannad mindre anläggning för mottagning av 
förpackningar och returpapper. 
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Bilaga 2. Koppling mellan miljökvalitetsmål och operativa mål inom avfallshanteringen i Borgholms kommun. 
 

Områden Operativa mål Berörda nationella miljökvalitetsmål 
1. Organisation, 

management 
En ökad tydlighet beträffande roller och ansvar för kommunstyrelsen, Miljö- och 
byggnadsnämnden  respektive Borgholm Energi AB. 
En kostnadseffektiv renhållningsorganisation.  
En god och genomtänkt service för såväl sommargäster som kommuninvånare. 
En god kontroll över avfallshanteringen. 
En ren och attraktiv kommun. 

God bebyggd miljö 

2. Återvinning Ökad tillgänglighet för återvinningsmöjligheter. 
Ökad återvinning från enskilda hushåll, turistanläggningar, lantbruk och övriga företag. 

God bebyggd miljö, samt Skyddande ozonskikt (omhändertagande av 
freoner) 

3. Farligt avfall Ökad medvetenhet om farligt avfall. 
Ökad insamling av uppkommet farligt avfall. 
 

Hantering av miljöskadliga ämnen påverkar miljömålen God bebyggd 
miljö, Giftfri miljö, samt Grundvatten av god kvalitet 
 

4. Insamling av avfall 
från fritidsbåtar 
och husbilar 

En fungerande och komplett hantering avseende omhändertagande av alla typer av avfall från båtar 
och husbilar i gästhamnarna. 
 

Mottagningsstationer i hamnar påverkar God bebyggd miljö, Giftfri 
miljö, Hav i balans, levande kust och skärgård 

5. Insamling av 
matavfall 

 

Senast 2014 ska insamling av matavfall för biologisk behandling ske.  Minskade transporter och förbränning av avfall påverkar miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Frisk luft, Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans, levande kust och skärgård, samt Levande 
skogar. Även miljömålet God bebyggd miljö berörs 

6. Produktion av 
biogas och 
biogödsel 

 

Utsorterat matavfall rötas tillsammans med andra tänkbara rötsubstrat i en anläggning för 
produktion av biogas och biogödsel 2014.  

Minskad avfallsförbränning och drivmedelsproduktion påverkar 
miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Frisk luft, 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, levande kust och skärgård, 
samt Levande skogar. Även miljömålet God bebyggd miljö berörs 

7. Latrin Latrinet utfasas till 20141 
Antalet latrinkärl reduceras med 50 % till år 2011. 
 

Minskade transporter för insamling påverkar miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Ingen övergödning, Frisk luft, Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans, levande kust och skärgård, samt Levande 
skogar. Även miljömålet God bebyggd miljö berörs 

8. Slam 
 

Slam från reningsverk återförs till produktiv mark så att minst 60 % av fosforinnehållet återvinns 
senast år 2015. 

Minskad användning av konstgödsel och mindre belastning på 
reningsverken påverkar miljömålen Ingen övergödning, , Levande sjöar 
och vattendrag, samt Hav i balans, levande kust och skärgård 

9. Nedlagda 
avfallsupplag 

Samtliga registrerade nedlagda avfallsupplag är riskklassade 2014 enligt modern metodik och i mån 
av behov underkastade ett kontrollprogram. 

Läckage av lakvatten, miljöstörande ämnen och metangas påverkar 
miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Grundvatten av god 
kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, samt Hav i balans, levande kust 
och skärgård, samt Begränsad klimatpåverkan.  

 

                                                 
1 Kommunen har enligt miljöbalken en absolut  skyldighet att liksom hushållsavfallet omhänderta latrinet. Av denna anledning kan inte den kommunala latrinhämtningen överges även om det 
bara skulle röra sig om en enda latrinabonnent. 
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Bilaga 3: Lagar och förordningar som rör avfallshantering 
 
Lagrum Innehåll 
Övergripande  
SFS 1998:808 
Miljöbalken 15.kap. 

Miljöbalkens kapitel om avfall och producentansvar.  

SFS 2001:1063 
Avfallsförordningen 
 

Avfall och avfallets hantering, samt definitioner av avfall.  

Avfallsplaner  
SFS 1998:808 
Miljöbalken 15.kap.  

11§: Varje kommun skall ha en renhållningsordning och en 
avfallsplan. Renhållningsordningen föreskriver hur 
avfallshanteringen ska skötas på lokal nivå. Avfallsplanen skall 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens 
åtgärder för att minska mängd och farlighet.  
 

NFS 2006:6 
Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
innehållet i en 
avfallsplan och länsstyrelsens 
sammanställning 
 

Avfallsplanen skall innehålla en beskrivning av de förhållanden i 
kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. 
Planen skall också innehålla mer detaljerade uppgifter om 
hushållsavfallet medan avfall som kommunen inte ansvarar för 
redovisas mer översiktligt. 
Skall innehålla uppgifter om samtliga anläggningar för återvinning 
och bortskaffande av avfall som finns i kommunen, samt  
uppgifter om nedlagda deponier. 
 

SFS 2001:1063 
Avfallsförordningen 
 

10-13§§:Innehåll i avfallsplan, avfallsplanen (ändringar) skall 
skickas till Länsstyrelsen. 
14-17§§: Bemyndigande för kommunen att kräva sortering. 
 

Deponering  
SFS 2001:512 
Förordningen om deponering 
 

Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de 
negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors 
hälsa och på miljön, särskilt när det gäller förorening av ytvatten, 
grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, under en 
deponis hela livscykel. 
 

NFS 2004:10 
Föreskrifter om deponering, 
kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid 
anläggningar för 
deponering av avfall 
 

Avfallsproducenter som avser att transportera sitt avfall till direkt 
deponering måste karaktärisera avfallet från den 1 januari 2005. 
Gäller farligt avfall och inert avfall. 
 

Brännbart avfall  
SFS 2002:1060 
Förordning om 
avfallsförbränning 

Syftet med denna förordning och föreskrifter meddelade med stöd 
av förordningen är att förhindra eller så långt som möjligt begränsa 
den negativa inverkan som avfallsförbränning kan ha på människors 
hälsa och miljön. Det gäller särskilt föroreningar genom utsläpp till 
luft, mark, ytvatten och grundvatten. 

NFS 2004:4 
Hantering av brännbart avfall 
och organiskt avfall 
Allmänna råd om hantering av 
brännbart avfall och organiskt 
avfall 
 

Kommunen skall ge möjlighet att sortera ut brännbart avfall. 
Kommunen ansvarar för att sortera avfall i brännbart – icke 
brännbart före behandling.  
Skärpta krav för dispens för deponering av hushållsavfall på grund 
av kapacitetsbrist. 
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Organiskt avfall  
Förordning (EG) nr 
1774/2002 

Krav på kontrollerad hygienisering vid biologisk behandling 
(kompostering, rötning) av avfall som innehåller animaliskt avfall 
(kött, fisk, ägg mm). Kompostering blir därmed dyrare än tidigare. 
 

Avfallsskatt  
SFS 1999:673 
Lag om skatt på avfall 
 

Avfallsskatt skall också betalas för avfall som uppkommer inom en 
anläggning där det huvudsakligen bedrivs annan verksamhet än 
avfallshantering, om farligt avfall eller annat avfall till en mängd av 
mer än 50 ton per år deponeras inom anläggningen eller förvaras där 
under längre tid än tre år. 

SFS 1994:1776 
Lag om skatt på energi 
 

Skatt ska betalas på hushållsavfall som används som bränsle till 
uppvärmning, t ex avfallsförbränningsanläggningar. Elproduktion 
avseende värme ger skattereduktion. 
 

Egenkontroll  
SFS 1998:901 
Förordning om 
verksamhetsutövares 
egenkontroll 
 

Genom att bedriva egenkontroll skall en verksamhetsutövare med 
tillståndspliktig verksamhet kunna genomföra och upprätthålla 
miljöbalkens och myndigheternas krav. 
 

Arbetsmiljö  
SFS 1977:1160 
Arbetsmiljölagen 
 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 
att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
 

AFS 1998:1 
Belastningsergonomi 

Lyft- och dragbelastning regleras genom arbetsmiljölagen. Sortering 
påverkar avfallens densitet. Kärl- och säckstorlek, liksom placering 
av hämtställe kan behöva ses över i samband med upphandling av 
renhållningstjänster/utformning av renhållningsföreskrifter. 
Arbetsmiljöverket påbörjade 2004 en kampanj för att 
eliminera tung manuell hantering av avfall. Detta innebär 
konsekvenser för t ex grovavfalls-, latrin- och 
returpappershantering.  
 

AFS 2001:1 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 
 

Producentansvar  
SFS 2006:1273 
Förordning om 
producentansvar för 
förpackningar 
 

Förordningen om producentansvar för förpackningar syftar till att 
styra utformningen av förpackningar så att de kan återanvändas eller 
återvinnas och slutligen förbrännas eller deponeras, allt med 
minimal miljöpåverkan. 
 
Bemyndigande som ger kommunen möjlighet att kräva in uppgifter 
(i kommunens renhållningsordning), samt föreskrifter om innehållet 
i en kommunal avfallsplan (för producentansvar, förpackningar). 
 

SFS 2005:209 Förordning 
om producentansvar för 
elektriska och 
elektroniska produkter 
 

Producenterna skall via ”El-kretsen” från kommunens 
hämtningsplatser borttransportera och förbehandla allt elavfall, 
inklusive kyl- och frysenheter som samlats in efter 13 augusti 2005. 
Butikerna tar emot gamla varor i utbyte mot nyförsäljning medan 
gamla elprodukter samlas in av kontrakterade entreprenörer. 
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SFS 2008:834 
Förordning om 
producentansvar för batterier 

Från och med den 1 januari 2009 gäller producentansvar för alla 
batterier, oavsett typ i Sverige. Detta gör att producentansvaret för 
batterier gäller för så väl lösa batterier som inbyggda, som 
miljöfarliga och som icke-miljöfarliga. 
 
Producenten ska informera om de insamlingssystem som 
slutanvändaren har tillgång till, hur sorteringen ska gå till samt hur 
slutanvändaren kan bidra till en återvinning av batterier. 
 

SFS 1994:1236 
Förordningen om 
producentansvar för däck 

En producent ska ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken 
återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på 
något annat miljömässigt godtagbart sätt. En producent ska 
informera om återlämning av däck som tjänat ut samt underlätta för 
dem som har sådana däck att återlämna däcken. 
 

SFS 1997:788 
Förordning om 
producentansvar för bilar 

En producent är skyldig att för skrotning ta emot uttjänta bilar som 
producenten tillverkat i eller fört in i Sverige, om bilarna är 
registrerade enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. 
 

SFS 1994:1205 
Förordningen om 
producentansvar för returpapp 
 

En producent ska se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahålls 
för att underlätta för hushåll och andra att från hushållsavfall och 
annat avfall sortera ut returpapper.  
 

SFS 2000:208 
Förordning om 
producentansvar för 
glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer 

En producent ska utan ersättning ta emot en elektrisk eller 
elektronisk produkt som:    
- Lämnas till producenten i samband med att producenten säljer en 
elektrisk eller elektronisk produkt.    
- I normal användning fyller väsentligen samma funktion som den 
sålda produkten.  
 

SFS 2007:193 
Förordning om 
producentansvar för vissa 
radioaktiva produkter och 
herrelösa strålkällor 

Syftet med förordningen är att producenter skall se till att produkter 
som innehåller radioaktiva ämnen och herrelösa strålkällor som blir 
radioaktivt avfall tas om hand och hanteras på ett från 
strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. 
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Bilaga 4. Miljöbedömning av avfallsplanen 
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska en miljöbedömning göras av en plan, om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inom ramen för 
miljöbedömningen ska enligt 6 kap. 12§ miljöbalken en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas, där den betydande miljöpåverkan planens genomförande kan antas medföra 
identifieras, beskrivs och bedöms.  
 
I 4§ förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar framgår att genomförandet 
av en plan antas medföra en betydande miljöpåverkan om;  

1. genomförandet av planen kan antas innefatta en verksamhet som kräver tillstånd enligt 7 
kap. 28a § miljöbalken, eller;  

2. planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter som anges i 
bilaga 1 eller 3 till denna förordning och är en avfallsplan enligt 15 kap. 11§ miljöbalken.   

 
Kommentar punkt 1 
Tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27§ första 
stycket 1 eller 2 om särskilt skyddade områden.  
 
27§ anger naturområden som bör beredas skydd eller har beretts skydd som; 
1. Särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar 

(”fågeldirektivet”);  
2. Särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, 

samt vilda djur och växter (”habitatdirektivet”).     
 
Kommentar punkt 2 
Bilagor 1 och 3 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar anger 
anläggningar för behandling eller deponering av farligt avfall eller annat avfall än farligt 
avfall.  
 
Bedömning 
Planen påverkar inte några områden enligt fågel- eller habitatdirektiven och det finns inga 
pågående eller planerade tillståndspliktiga anläggningar enligt miljöbalkens 9 kapitel för 
behandling eller deponering av farligt avfall eller annat avfall inom planområdet. Enligt denna 
bedömning skulle inte avfallsplanen för Borgholms kommun innebära någon betydande 
miljöpåverkan och någon miljöbedömning blir då inte aktuell.  
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Bilaga 5 
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Bilaga 6. Redogörelse för hur samråd om avfallsplanen har genomförts 
 
Samråd kring avfallsplanen enligt 15 kap 13 § miljöbalken har genomförts. 
 
Samråd med allmänheten 
Ett tidigt samråd utlystes via annonser i tidningarna Ölandsbladet, Barometern och Östra 
Småland. Inbjudan skickades även till intresseföreningar i kommunen. Samrådet hölls den 13 
november 2008 i Borgholm. 
 
Kungörelse om utställning av avfallsplanen infördes 9 juli 2009 i tidningarna Ölandsbladet, 
Barometern och Östra Småland. Avfallsplanen fanns utställd i Stadshuset (receptionen) samt 
på Borgholms kommuns webbplats. Utställningstiden var 9 juli till den 15 augusti 2009. 
 
Samråd med berörda myndigheter 
Miljö- och byggnadsförvaltningen är representerad i den arbetsgrupp som har tagit fram 
avfallsplanen. 
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2017/136-212 KS

Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2002 för Borgholms kommun. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-09 uppkom, i 
samband med ärendet gällande ny översiktsplan för Borgholms kommun, frå-
ga om aktualisering av översiktsplan 2002. Planen ska aktualiseras varje 
mandatperiod vilket gjordes senast 2014-08-18. Enligt planarkitekt Ida 
Dessins uppfattning hinner inte den nya översiksplanen antas inom denna 
mandatperiod varför en aktualisering är nödvändig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2017-05-09  att en aktualitets-
förklaring av gällande översiktsplan måste göras under nuvarande mandat-
period.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-05-09 § 187 till dåvaran-
de planarkitekt Ida Dessin 
att tillsammans med övriga berörda tjänstemän ta fram förslag på aktuali-

sering av gällande översiktsplan. 

I tjänsteskrivelse 2017-11-06 föreslår kommunchef Jens Odevall att nu gäl-
lande översiktsplan aktualitetsförklaras för mandatperioden 2014-2018.

Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner ska enligt Plan och Bygglagen (PBL) ha en aktuell översikt-
plan. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 
av kommunens fysiska miljö och vara vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, ut-
vecklas och bevaras. 

I de fall en ny översiktplan inte utarbetas ska den aktualitetsförklaras minst 
en gång per mandatperiod av kommunfullmäktige. Nuvarande översiktsplan 
är från 2002 och har innehållsmässigt inte förändrats sedan dess antagande 
däremot har den belyst varje mandatperiod för att aktualitetsförklaras. 

Bedömning
De fördjupningar av översiktsplanen som antagits och bedöms överensstäm-
ma dem översiktsplanen är Löttorp, Byxelkrok och Rälla, Stora Rör och Eke-
rum. Fördjupning av översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik och för Djupvik-
Lofta beräknas kunna antas i början av 2018. 

Nuvarande översiktsplan bedöms fortfarande vara aktuell trots att den till sto-
ra delar inte tar upp flera aspekter i den nya PBL (SFS 2010:900) såsom mil-
jökvalitetsnormer, havs- och kustplanering och klimatanpassning samt inte 
beaktar kommunens bostadsförsörjningsplan. Tidigare aktualitetsprövningar 
har innefattat djupa genomlysningar av materialet. Då översiktsplanen nu är 
15 år gammal behöver fokus istället sättas på framtagande av ny översikts-
plan som tar sikte på framtiden.  
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-23 4-30

Utdragsbestyrkande

Däremot bör kommunen, i likhet med vad kommunstyrelsens arbetsutskott ti-
digare beslutat, påbörja arbetet med ny översiktsplan. Ägande av denna pro-
cess ska ligga på kommunstyrelsen där kommunchefen bör vara ansvarig för 
att ta fram förslag på projekt- och uppdragsbeskrivning för förvaltningens ar-
bete för kommunstyrelsens godkännande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-11-14 § 380 kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna aktualitetsförklaring av Borgholms kommuns gällande över-

siktsplan 2002.

Yrkande
Sune Axelsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t godkänna aktualitetsförklaring av Borgholms kommuns gällande över-
siktsplan 2002.

_____________________________
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Svar på samtliga interpellationer från Per Lublin (NöP)

I alla fem interpellationer har Per Lublin ställt frågor till mig gällande tiden för 
beredning av hans motioner (5 st) som lämnades in juni 2017. 

Dina motioner är under beredning och kommer att behandlas inom föreskriven tid 
enligt kommunallagen.

Ilko Corkovic (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-15 1-33

Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2018/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande beredning av motion om solpaneler.

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om solpaneler på 
kommunala fastigheter.
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-tio-
nen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit upp 
på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så svårt?”

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-15 1-33

Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2018/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande beredning av motion om sockenråd.

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om inrättande av 
lokala sockenråd i syfte att stärka demokratin i kommunen. 
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-tio-
nen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit upp 
på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så svårt?
Bör inte frågan hinna vara avgjort före valet i höst och sockenråden kunna infö-
ras lagom till den nya mandatperiodens början.”

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-15 1-33

Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2018/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande beredning av motion om avskaffande av oppositionsråd.

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om avskaffande av 
sysslan som oppositionsråd i syfte att stärka samarbetsklimatet i kommunen. 
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-tio-
nen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit upp 
på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så svårt?
Bör inte frågan hinna vara avgjort före valet i höst och sysslan som opposi-ti-
onsråd kunna avskaffas lagom till den nya mandatperiodens början.”

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.

_____________________________

119



UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-15 1-33

Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2018/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande beredning av motion om gångpassage

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om skapande av 
framkomlig gångpassage mellan Vårdcentralen och gångstigen genom Norra 
Parken. 
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-tio-
nen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit upp 
på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så svårt?”

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-15 1-33

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2018/7-101 KS

ANMÄLAN; Interpellation (Per Lublin nÖP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande gällande beredning av motion om medborgarpanel

Kommunfullmäktige ger Per Lublin (nÖP) rätt att ställa följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S):

”I början av juni 2017 väckte jag motion där jag hade förslag om skapande av 
en medborgarpanel på kommunens hemsida i syfte att stärka demokratin i 
kommunen.
I augusti uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att bereda mo-tio-
nen. Nu är det ett nytt år och jag har ännu inte sett att ärendet har kommit upp 
på kommunstyrelsens bord. När ska beredningen vara klar? Är det så svårt?”

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.

_____________________________
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Av 3 kapitlet § 14 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara 

för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verk-

ställigheten enligt 6 kap § 4 punkt 3 där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att 

verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap § 5 besluta att annan 

nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut.  

1.2. Revisionsfråga  
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin upp-

siktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs? 

1.3. Revisionskriterier och avgränsning  
Kommunallagen, kommunstyrelsens och nämndernas reglemente samt övriga relevanta 

styrdokument.  

1.4. Kontrollmål 
Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen: 

 Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos be-

rörd nämnd/styrelse? 

 Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse? 

 Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen mot bakgrund 

av uppsiktsplikten? 

1.5. Metod och avgränsning 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, ärendegranskning och intervjuer. 

I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som föranleder en åtgärd, eller 

som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen, följts upp.  

Granskningen avgränsas till beslut som är tagna av fullmäktige från 1 juli 2015 till och 

med 30 juni 2017. 
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2. Iakttagelser 

2.1. Externt regelverk 
Av kommunallagen (KL) 3 kap 14 § framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden 

och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Av KL 6 kap 1 § framgår att kommun-

styrelsen har att leda och samordna kommunens verksamhet samt utöva uppsikt över 

nämndernas verksamhet.  

Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. Inväntande av beslutets 

lagakraftvinnande behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet 

kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.  

Av KL 5 kap 33 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att full-

mäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väck-

tes. Om hinder föreligger ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  

Enligt KL 6 kap 27 a § framgår att frågor som väckts genom medborgarförslag ska om 

möjligt handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det 

väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om 

året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även in-

formera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket. 

2.2. Interna regelverk 
2.2.1. Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår hur motioner och medborgarförslag ska 

hanteras. Motionen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast ett år från det att 

motionen väcktes. Kommunstyrelsen ska redovisa de motioner som inte har beretts fär-

digt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober. Medborgarförslag ska 

beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.  Ett 

medborgarförslag kan överlåtas för ställningstagande och beslut till styrelsen eller till en 

annan nämnd. Kommunstyrelsen ska redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 

färdigt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober. 

Vidare framgår det att om fullmäktige inte beslutar något annat så är det styrelsen som 

avgör beredningen av de ärenden som fullmäktige ska behandla. 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som fullmäktige lämnat. Detta anges i respektive nämnds reglemente. 

Utdrag ur protokoll skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av be-

sluten i protokollet.  
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2.2.2. Kommunstyrelsens reglemente 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen styr, leder och samordnar plane-

ringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ska också 

ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verk-

samheten och ekonomin efterlevs. Vidare tillse att redovisning sker till fullmäktige från 

samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt övervaka att nämndernas interna 

kontroll är tillräcklig. 

I överensstämmelse med styrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet ska den se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 

Vidare ska styrelsen regelmässigt, minst två gånger per år, till fullmäktige rapportera hur 

verksamheten utvecklas. 

När det gäller medborgarförslag ska styrelsen fatta beslut, där fullmäktige överlåtit detta, 

inom ett år från det att förslaget väcktes.   

2.2.3. Nämndernas reglemente 

Av samtliga nämnders reglemente framgår under ansvar och rapporteringsskyldighet att 

nämnden regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen ska rapportera hur verk-

samheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vad gäller 

rapportering har nämnden att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna 

för kommunens redovisning. 

När det gäller medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, 

ska de om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att försla-

get väcktes i fullmäktige. Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara 

när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen, men inte närvara när beslut 

fattas, enligt reglementena. 

2.3. Sker verkställigheten av fullmäktige fattade be-
slut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/ 
styrelse? 

2.3.1. Iakttagelser 

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv 

är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer krav 

på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.  

Det är av vikt att beslutsfattarna får återkoppling kring att utdelade uppdrag verkställts på 

det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller lik-

nande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte 

och ett datum när återrapportering ska ske. Utdelade uppdrag bör noteras så att fullmäk-

tige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa 

ska återrapporteras.  
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Vi har gått igenom beslut i kommunfullmäktige under perioden 1 januari 2015 till 30 juni 

2017 för att identifiera vilka beslut som fattats och där det getts ett uppdrag till kommun-

styrelsen eller någon nämnd.  

När det gäller motioner och medborgarförslag har det upprättats processbeskrivningar 

om hur handläggningen ska ske. I dessa fall finns en struktur för hur dessa ärenden ska 

hanteras.  

Efter genomgång av beslut från den 1 januari 2015 till 30 juni 2017 kan konstateras att 

motioner och medborgarförslag hanteras enligt gällande regler och rutiner.  

När fullmäktige fattat ett beslut om att uppdra till kommunstyrelsen eller någon nämnd 

sker delgivning av kommunfullmäktiges protokoll tillsammans med underlag som tillhör 

ärendet. Det kommer att införas en rutin att det i protokollet ska framgå vem som ska 

delges beslutet. Idag noteras detta manuellt på protokollet av kommunsekreteraren. 

Ärendet förs därefter upp på en ärendebalanslista för bevakning. Uppdrag bevakas i 

kommunens ärendehanteringssystem. Styrelsen och samtliga nämnder förutom sam-

hällsbyggnadsnämnden använder sig av detta ärendehanteringssystem. 

Det förekommer en stor mängd både medborgarförslag och motioner i kommunen. Dessa 

ska enligt fullmäktiges arbetsordning beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 

år från det att motionen väcktes. Det förekommer både motioner och medborgarförslag 

som inte bereds och fattas beslut om inom ett år. Dessa återredovisas till fullmäktige en-

ligt gällande regler.  

Av vår granskning av protokoll och handlingar1 framgår följande: 

 Totalt antal ärenden/antalet verkställda 

 2015 2016 2017 

Kommunstyrelsen 17/17 16/13 5/- 

Samhällsbyggnadsnämnden 2/2   

Socialnämnden 1/1 2/2 1/1 

Utbildningsnämnden 2/1  2/1 

Totalt   (96 %) 22/21 (83 %) 18/15 8/2 

 

Av vår granskning framgår att 96 % av besluten från åren 2015 är verkställda och avslu-

tade, motsvarande siffra för år 2016 uppgår till 83 %.   

Andra beslut, av mer generell karaktär, som fattas i kommunfullmäktige omfattas inte av 

ovanstående rutinbeskrivningar. Detta innebär att dessa ärenden inte omfattas av ären-

debalanser och är svårare att följa och se om dessa verkställs eller inte. Exempel på beslut 

från år 2017 är: 

§ 9 Prioritering av tillfälliga statsbidrag. Av beslutet framgår att särskilda resurser ska 

avsättas till kompetensutveckling inom socialförvaltningen, utvecklingspott för förbätt-

ringsarbete, akuta åtgärder på Kronomagasinet mm. 

                                                             
1 Se bilagor i slutet av rapporten 
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§ 34 Begäran om tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten i Borgholms kom-

mun. Av beslutet framgår att Borgholm Energi AB erhåller ett tilläggsanslag om 150 tkr. 

Inga ytterligare direktiv framgår av beslutet. 

§ 37 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”. Av beslu-

tet framgår att det ska tillsättas en fullmäktigeberedning efter sommaren.  

§ 69 Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark. Socialnämnden bevil-

jades en tilläggsbudget för utökning av bilpark med en elbil. 

§ 99 Antagande av Trädvårdspolicy för Borgholms kommun. Fullmäktige antog policyn. 

När det gäller verkställigheten av prioriteringen av det tillfälliga statsbidrag, har detta 

enligt kommunsekreteraren, noterats i kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Pro-

tokollet redovisas under meddelande i kommunstyrelsen.   

Det framgår inte av ovanstående beslut hur de ska följas upp eller om det ska ske någon 

återapportering till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. Vi har inte 

i några protokoll för berörd mottagande styrelse/nämnd/bolag kunnat se att besluten 

hanterats. Det finns heller inga tidsangivelser angivna i besluten. 

2.4. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos 
berörda nämnder/styrelse? 

2.4.1. Iakttagelser 

För att kunna säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs är det av stor vikt att de verk-

ställande nämnderna har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av att 

beslut verkställs. Det är även av stor vikt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll 

avseende ärendebalansen inom sin nämnd.  

Styrelsen eller nämnd delges av kommunsekretaren när det har kommit ett ärende som 

ska beredas. Ärendet skickas till respektive nämndssekreterare som för upp ärendet på en 

ärendebalanslista. Detta gäller medborgarförslag och motioner. Bevakningen av dessa 

ärenden sker av kommunsekreteraren som skickar påminnelser via kommunens ärende-

hanteringssystem.  

Vi har däremot inte funnit någon rutin som säkerställer att andra beslut som ges till sty-

relsen/nämnder eller bolag verkställs. Det framgår inte heller av protokoll att dessa ären-

den har verkställts eller kommer att verkställas.  

Vi har inte i vår granskning funnit att denna typ av generella beslut bevakas eller återrap-

porteras från respektive förvaltning till berörd nämnd.  

Alla kommunstyrelsens protokoll skickas till kommunfullmäktiges ledamöter och ersät-

tare. Samtliga protokoll publiceras på kommunens externa hemsida. 
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2.5. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos 
kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsikts-
plikten? 

2.5.1. Iakttagelser 

Enligt kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, som beskrivs ovan, har styrel-

sen ett särskilt ansvar att ha uppsikt över övriga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen 

ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna för verksamheten och eko-

nomin efterlevs. När det gäller medborgarförslag, motioner och andra uppdrag, där det 

finns en upprättade rutiner, har kommunstyrelsen via sin beredning inför kommunfull-

mäktiges beslut en uppsikt över att denna typ av ärenden verkställs. 

Vi har inte i vår granskning kunnat notera att kommunstyrelsen för övriga ärenden bedri-

vit någon uppsikt av ärenden och beslut som fattats av kommunfullmäktige som föranle-

der en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen. Det före-

kommer överläggningar mellan kommunstyrelsen och nämnderna men det finns ingen 

spårbarhet i kommunstyrelsens handlingar att det finns en uppföljning avseende verkstäl-

ligheten av fullmäktiges beslut.   
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3. Revisionell bedömning 

3.1. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin upp-

siktsplikt delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Detta 

grundar vi på att det, när gäller medborgarförslag och motioner, finns dokumenterad ru-

tinbeskrivning av hur dessa ärenden ska hanteras och att dessa följs.  

Vi anser däremot att andra uppdrag, utöver medborgarförslag och motioner, som beslutas 

av fullmäktige inte på samma sätts följs upp varken av kommunstyrelsen eller berörd 

nämnd, då det inte finns någon spårbarhet av detta i protokoll och tillhörande handlingar.   

3.2. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

Sker verkställighet av fullmäktige 

fattade beslut om åtgärd eller 

uppdrag hos berörd nämnd/ sty-

relse? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer utifrån vår genomgång av proto-

koll och handlingar att beslut i fullmäktige till 

största delen har verkställts. Enligt vår 

granskning är 96 % och 83 % för åren 2016 

respektive 2015 verkställda. Detta gäller till 

största delen medborgarförslag och motioner 

där det finns rutiner hur dessa ska hanteras.  

Vi noterar att det förekommer medborgarför-

slag och motioner som inte har blivit behand-

lade inom ett år, vilket stadgas i fullmäktiges 

arbetsordning.  

Däremot så bedömer vi att det finns en osä-

kerhet i kontrollen av verkställigheten av  

andra typer av beslut som fattas i fullmäktige i 

form av uppdrag och åtgärder som ska genom-

föras.   

Finns rutin för uppföljning av 

verkställighet hos berörd nämn-

der/styrelse? 

Delvis uppfyllt  

Vi bedömer att det finns rutiner för uppfölj-

ning av medborgarförslag och motioner då det 

finns dokumenterade rutiner för denna typ av 

ärenden. Det finns också bevakningslistor som 

hanteras av kommunsekreteraren som ska 

garantera att denna typ av ärenden hanteras 

och återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

 

 

130



Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut 
 

Januari 2018     9 av 20 
Borgholms kommun 
PwC 

 

Finns rutin för uppföljning av 

verkställigheten hos kommunsty-

relsen mot bakgrund av upp-

siktsplikten? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kommunstyrelsen endast till 

delar har rutiner för uppföljning av att beslut 

som fattas i kommunfullmäktige verkställs.  

 

Ärenden som föranleder en åtgärd eller ett 

uppdrag följs inte upp inom ramen för kom-

munstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

 

3.3. Rekommendation 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa en mer systematisk 

och transparent uppföljning av ärenden som finns att verkställa inom såväl kommunsty-

relsens som nämndernas områden.  
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen 

3.4. Beslut år 2015 

Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser 
Verk

ställt 

Dnr 2015/199-

008 KS, 2015-

09-14, § 125 

ANMÄLAN: Medborgar-

förslag (Bo Sadel) – klis-

termärke på soptunnor 

hos privatpersoner där det 

får läggas hundbajspåsar 

KF överlämnar medborgarför-

slaget till KS för ställningsta-

gande och beslut. 

Kommunstyrelsen 2015-11-24, 

§ 207 – avslår medborgarförslaget 

då varje abonnent själv kan märka 

upp och upplåta sin soptunna om så 

önskas. 

 

Inkluderat i återrapportering-

en till fullmäktige Dnr 

2016/53-109 KS, 2016-03-14, § 

52 

 

JA 

Dnr 2015/172-

109 KS, 2015-

09-14, § 126 

ANMÄLAN: Motion (Eddie 

Forsman M) – Livskvalitet 

– bra boendemiljö året 

om. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/172-109 KS, 2016-

08-22, § 135 

KF beslutar att avslå motionen med 

hänvisning till att underhållet av 

befintliga fastigheter bör priorite-

ras. 

 

JA 

Dnr 2015/205-

109 KS, 2015-

09-14, § 127 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖP) – avskaffa 

delade turerna hos kom-

munens anställda inom 

vård och omsorg snarast 

möjligt. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/205-109 KS, 2016-

03-14, § 56 

KF beslutar med 30 ja mot 3 nej att 

motionen anses besvarad då dess 

förslag kan anses förverkligat sedan 

motionen väcktes. 

JA 

Dnr 2015/223-

109 KS, 2015-

09-14, § 128 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖP) – publicera 

alla inkomna medborgar-

förslag på kommunens 

hemsida. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/223-109 KS, 2016-

03-14, § 57 

KF beslutar att bifalla motionen då 

arbetet med att lägga ut inkomna 

medborgarförslag och beslut på 

externa hemsidan redan pågår, men 

på grund av arbetsbelastning på 

kommunledningskontoret inte har 

prioriterats. 

JA 

Dnr 2015/185-

252 KS, 2015-

09-14, § 129 

Förvärv av fastigheten 

Borgholm Höken 2 

KF beslutar att förvärva fastig-

heten… 

 

JA 

Dnr 2015/256-

109 KS, 2015-

10-19, § 142 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖP) – byt namn 

på kommunen till Norra 

Ölands stad 

Dnr 2015/256-109 KS, 2016-

03-14, § 58 

Vid dagens sammanträde meddelar 

Per Lublin (nÖP) att motionen åter-

E/T 
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KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

tas. 

KF noterar återtagandet och avslu-

tar ärendet från vidare behandling. 

Dnr 2015/257-

109 KS, 2015-

10-19, § 143 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖP) – byt namn 

på kommunen till Borg-

holms Stad med Ölands 

norra kommun.  

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/257-109 KS, 2016-

03-14, § 59 

KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och 

1 avstår att avslå motionen med 

motiveringen att namnet Borg-

holms stad med Ölands norra 

kommun är en korrekt geografisk 

beskrivning men kan inte anses 

vara ett namn. 

JA 

Dnr 2015/258-

109 KS, 2015-

10-19, § 144 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖP) – byt namn 

på kommunen till Borg-

holm norra Ölands stad 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

KS 2016-02-23 § 35 noterar återta-

gandet och avslutar ärendet från 

vidare hantering.  

Återtagandet noterades i redovis-

ningen till KF 2016-03-14 § 52 

 

JA 

Dnr 2015/259-

109 KS, 2015-

10-19, § 145 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – upplåtande 

av plats för ett 

barn/ledamot 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/259-109 KS, 2017-

03-13, § 41 

KF beslutar att avslå motionen. 

 

 

JA 

Dnr 2015/260-

109 KS, 2015-

10-19, § 146 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – fria sjukresor 

till kommunens pension-

ärer.  

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/260-109 KS, 2017-

03-13, § 42 

KF beslutar att avslå motionen. 

JA 

Dnr 2015/261-

109 KS, 2015-

10-19, § 147 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – tandvård till 

kommunens pensionärer. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/261-109 KS, 2017-03-

13, § 43 

KF beslutar att avslå motionen. 
JA 

Dnr 2015/262-

109 KS, 2015-

10-19, § 148 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – bidrag till 

kommunens kobönder 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/262-109 KS, 2016-

09-02, § 156 

KF beslutar att avslå motionen så 

kommuner enligt Kommunallagen 

inte får ge bidrag till enskilda. 

JA 

Dnr 2015/264-

109 KS, 2015-

10-19, § 150 

ANMÄLAN: Motion (Lassa 

Leijon SD) – fria busskort 

till kommunens pension-

ärer. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2015/264-109 KS, 2016-

03-14, § 61 

KF beslutar med 19 ja mot 8 nej och 

6 avstår att avslå motionen med 

hänvisning till de höga kostnaderna 

som fria busskort medför. 

JA 
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Dnr 2015/248-

008 KS, 2015-

11-16, § 171 

ANMÄLAN: Medborgar-

förslag (Lasse Engström) 

– låta Storgatan mellan 

Tullgatan och Västra Kyr-

kogatan vara gågata året 

om. 

KF överlämnar medborgarför-

slaget till KS för ställningsta-

gande och beslut.  

Dnr 2017/62-109 KS, 2017-03-

13, § 47 

 

I tjänsteskrivelse 2017-03-03 redo-
visar kommunledningskontoret 
beredningen av oavslutade med-
borgarförslag och motioner samt 
ställningstagande och beslut från 
nämnder och styrelser med anled-
ning av behandlade medborgarför-
slag.  
 

B. Dnr 2015/248-008 – Låta Stor-
gatan mellan Tullgatan och Västra 
Kyrkogatan vara gågata året runt: 
Lasse Engström Kommunstyrelsen 
2017-01-24 § 16 – beslutar avslå 
förslaget  
 
Medborgarförslaget har redovisats 
till KF. 
 

 

JA 

Dnr 2015/2-

083 KS, 2015-

11-16, § 176 

Slutrapport; Tillfällig 

fullmäktigeberedning för 

landsbygdsutveckling på 

norra Öland 

KF beslutar att ge kommunsty-

relsen i uppdrag att… 

Bl.a. inleda förhandlingar med 

KLT och andra trafikbolag om 

förbättrad kollektivtrafik på 

norra Öland…. 

Dnr 2015/2-083 KS, 2016-02-

15, § 31 

KF beslutar att avsluta den tillfäl-

liga fullmäktigeberedningen för 

landsbygdsutveckling på norra 

Öland.  

 

 

JA 

Dnr 2015/274-

008 KS, 2015-

12-14, § 192 

ANMÄLAN: Medborgar-

förslag (Maria Franck) – 

korttidsboende i gamla 

vårdcentralen.  

KF tar emot medborgarförsla-

get och överlämnar det till KS 

för ställningstagande och be-

slut. 

Dnr 2015/274-008 KS, 2017-09-26, 

165 KS 

KS avslår medborgarförslaget 

JA 

Dnr 2015/288-

109 KS, 2015-

12-14, § 193 

ANMÄLAN; Motion (Eva 

Wahlgren C) – rena vatt-

net från läkemedelsrester. 

KF tar emot motionen och 

överlämnar den till KS för 

beredning.  

Dnr 2015/288-109 KS, 2016-

04-18, § 85 

Ärendet utgår då motionären inte 

är närvarande vid dagens samman-

träde. 

 

Dnr 2015/288-109 KS, 2016-

05-16, § 106 

KF beslutar att avslå motionen med 

hänvisning till de kostnader som ett 

genomförande av motionen skulle 

medföra och att det ännu inte är ett 

lagkrav att rena avloppsvattnet. 

JA 
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3.5. Beslut år 2016 

Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser 
Verk

ställt 

Dnr 2016/39-

109 KS, 2016-

02-15, § 17 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon och Kjell-Ivar S 

Karlsson SD) – börja ål-

dersbestämma de ensam-

kommande flyktingbarnen 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2016/39-109 KS, 2016-09-

12, § 160 

Lasse Leijon (SD) meddelar att 

motionen återtas. 

KF noterar återtagandet och avslu-

tar ärendet från vidare handlägg-

ning. 

 

JA 

Dnr 2016/15-

109 KS, 2016-

02-15, § 21 

ANMÄLAN: Motion (Stig 

Bertilsson och Peder 

Svensson C) – bredband 

och vägbelysning. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2016/15-109 KS, 2016-09-

12, § 158 

KF beslutar att avslå motionen. 

JA 

Dnr 2016/19-

109 KS, 2016-

02-15, § 22 

ANMÄLAN: Motion (Stig 

Bertilsson och Peder 

Svensson C ) – äldreboen-

deplatser. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2016/19-109 KS, 2016-06-

13, § 125 

KF beslutar med 16 ja mot 15 nej att 

avslå motionen. JA 

Dnr 2016/20-

109 KS, 2016-

02-15, § 23 

ANMÄLAN: Motion (Stig 

Bertilsson och Peder 

Svensson C ) – fastighets-

underhåll. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2016/20-109 KS, 2016-09-

12, § 157 

KF beslutar att bifalla motionen.  

JA 

2016/41-008 

KS, 2016-03-

14, § 41 

ANMÄLAN: Medborgar-

förslag (Jack Samuelsson) 

– att tätorten Borgholm 

(Borgholms församling) 

återtar beteckningen 

Borgholms stad. 

KF överlämnar medborgarför-

slaget till KS för ställningsta-

gande och beslut. 

Dnr 2017/62-109, 2017-03-31, 

§ 47 

I tjänsteskrivelse 2017-03-03 

redovisar kommunledningskon-

toret beredningen av oavslutade 

medborgarförslag och motioner 

samt ställningstagande och be-

slut från nämnder och styrelser 

med anledning av behandlade 

medborgarförslag.  

 

Dnr 2016/41-008 - tätorten 

Borgholm (Borgholms försam-

ling) återtar beteckningen Borg-

holms stad: Jack Samuelsson. 

Kommunstyrelsen 2017-01-24 § 

15 – beslutar avslå förslaget.  

 

JA 
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Dnr 2016/79-

109 KS, 2016-

04-18, § 66 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖP) – anordna 

självfinansierad mässa. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

Dnr 2016/79-109 KS, 2016-08-

22, § 136 

 

KSAU föreslog 2016-05-31 § 206 

kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige att avslå motionen så 

det redan finns beslut på att ge-

nomföra ett EXPO. 

 

KF beslutar att anse motionen be-

svarad med att det som föreslås i 

motionen nu har beslutats av 

kommunstyrelsen.  

JA 

Dnr 2016/127-

109 KS, 2016-

05-16, § 92 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – åldersbe-

stämning av ensamkom-

mande barn. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

 

Dnr 2016/127-109 KS, 2016-

09-12, § 159 

KF beslutar att avslå motionen. 

JA 

Dnr 2016/154-

109 KS, 2016-

06-13, § 109 

ANMÄLAN; Motion (Per 

Lublin nÖP) – sextimmars 

arbetsdag inom äldrebo-

enden med bibehållen lön. 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till socialnämnden 

för beredning. 

Dnr 2016/154 -109 KS, 2017-

03-13, § 40 

KF beslutar med 30 ja mot 4 nej att 

avslå motionen. JA 

Dnr 2016/114-

008 KS, 2016-

06-13, § 111 

ANMÄLAN: Medborgar-

förslag (Åsa Petersson) – 

fjärilsträdgård i Borg-

holms kommun 

KF tar emot medborgarförsla-

get och överlämnar det till KS 

för ställningstagande och be-

slut. 

Ej avslutad 

 

Dnr 2016/131-

008 KS, 2016-

06-13, § 112 

ANMÄLAN: Medborgar-

förslag (Clas Asp) – ta 

över ansvar för och skötsel 

av badbryggor från byalag, 

vägföreningar etc. 

KF tar emot medborgarförsla-

get och överlämnar det till KS 

för ställningstagande och be-

slut. 

Ej avslutad 

 

Dnr 2016/141-

008 KS, 2016-

06-13, § 113 

ANMÄLAN: Medborgar-

förslag (Gunnar Ihren) – 

bygg krematorium i 

Bäckmans park. 

KF tar emot medborgarförsla-

get och överlämnar det till KS 

Dnr 2016/141-008 KS, 2017-04-25, 

§ 86 

KS beslutar att avslå medborgarför-

slaget 
JA 
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för ställningstagande och be-

slut.  

Dnr 2016/186-

109 KS, 2016-

09-12, § 142 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – om halalslak-

tat kött. 

KF överlämnar motionen till 

KS för beredning. 

Dnr 2016/186-109 KS, 2017-

03-13, § 45 

KF beslutar att avslå motionen. JA 

Dnr 2016/187-

109 KS, 2016-

09-12, § 143 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – läkarunder-

sök alla immigranter så 

fort de ankommer till 

kommunen. 

 KF överlämnar motionen till 

KS för beredning. 

Dnr 2016/187-109 KS, 2017-01-

16, § 11 

KF beslutar att avslå motionen. 

JA 

Dnr 2016/188-

109 KS, 2016-

09-12, § 144 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – höj måltids-

pengen med 15-20 %. 

KF överlämnar motionen till 

KS för beredning. 

 

Dnr 2016/188-109 KS, 2017-05-15, 

§ 83 

KF beslutar att avslå motionen. 
JA 

Dnr 2016/160-

348 KS, 2016-

09-12, § 153 

Uppdrag – vattenförsörj-

ningsfrågan. 

KF uppdrar till kommunstyrel-

sen att utreda möjligheten 

eller formalisera redan på-

gående arbete för att skynd-

samt säkerställa en stadig-

varande höjning av grund-

vattnet och därigenom sä-

kerställa tillgången på rå-

vatten i vattentäkterna i 

Borgholms kommun. Till 

arbetet föreslås att ett nära 

samarbete utvecklas med 

LRF och Ölands Vattenråd 

och att utredningen görs 

omgående för att kunna 

hålla kommunfullmäktige 

informerad om projektets 

utveckling. 
 

Pågående 

Kommunstyrelsen beslutar 2016-

10-25 § 177 tillsätta en projektgrupp 

med syfte att i enlighet med full-

mäktigeberedningens intentioner 

arbeta för att trygga vattenförsörj-

ning 

 

Dnr 2016/194-

109 KS, 2016-

10-17, § 172 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖP) – utbyte av 

kommunfullmäktiges 

smörgåsar till kvällsmål 

som vid äldreboende. 

KF överlämnar motionen till 

kommunstyrelsen för bered-

ning. 

Dnr 2016/194-109 KS, 2017-

03-13, § 44 

KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och 

2 avstår att avslå motionen då ett 

införande av kvällsmål skulle inne-

bära en kostnadsökning för förtä-

ringen vid fullmäktiges samman-

träde. 

JA 
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3.6. Beslut år 2017 

Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser 
Verk

ställt 

Dnr 2017/70-

109 KS, 2017-

03-13, § 24 KF 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖp) – undersöka 

nyttan av och möjligheten 

att skapa en demensby på 

Ölland 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

 

 

Dnr 2017/75-

109 KS, 2017-

03-13, § 25 KF 

ANMÄLAN: Motion (Per 

Lublin nÖp) – allmänhet-

ens frågestund i kommun-

styrelsen och alla nämn-

der 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning. 

 

 

Dnr 2016/234-

080 KS, 2017-

03-13, § 32 KF 

Inrättande av tillfällig 

fullmäktigeberedning  

”Sveriges bästa äldre-

omsorg” 

Att efter sommaren 2017 till-

sätta en tillfällig fullmäktige-

beredning för att arbeta fram 

en hållbar strategi och skapa 

förutsättningar för ”Sveriges 

bästa äldreomsorg” 

 

 

Dnr 2017/99-

109 KS, 2017-

04-18, § 55 KF 

ANMÄLAN Motion  (Per 

Lublin nÖP) – se över sä-

kerhet och trafikfrågor 

gällande gågatan (Storga-

tan) 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning 

 

 

Dnr 2017/152-

109 KS, 2017-

06-12, § 93 KF 

ANMÄLAN Motion (Mar-

cel van Luijn M) – imple-

mentera skattekollen på 

kommunens hemsida 

KF tar emot motionen och 

lämnar den till KS för bered-

ning 
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Bilaga 2 – Samhällsbyggnadsnämnden 

3.7. Beslut år 2015 

Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser 
Verk

ställt 

Dnr 2015/202-

003 KS, 2015-

09-14, § 134 

Delegation till samhällsbygg-

nadsnämnden att anta, upp-

häva och ändra detaljplaner 

som inte är av stor vikt eller 

har principiell betydelse. 

KF beslutar att delegera till sam-

hällsbyggnadsnämnden att anta, 

upphäva och ändra detaljplaner 

som inte är av stor vikt eller har 

principiell betydelse. 

Delegationen är inskri-

ven i reglementet och 

återredovisas endast 

genom protokollen.  

JA 

Dnr 2015-269-

009 KS, 2015-

11-16, § 172 

ANMÄLAN: Medborgarförslag 

(Britt-Marie Soltorp och Gun-

nar Hammarsten) – utbygg-

nad av VA-nätet Bäckalunds-

området (norra Öland) 

KF överlämnar medborgarförslaget 

till samhällsbyggnadsnämnden för 

beredning inför slutligt avgörande 

av KF. 

Dnr 2015/269-008 

KS, 2016-08-22, § 

132 

KF beslutar med 22 ja 

mot 10 nej och 1 avstår 

att avslå medborgarför-

slaget. 

JA 
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Bilaga 3 – Socialnämnden 

3.8. Beslut år 2015 

Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser 
Verk

ställt 

Dnr 2015/263-

109 KS, 2015-

10-19, § 149 

ANMÄLAN: Motion (Lasse 

Leijon SD) – skattesänkning 

alt höjt bostadsbidrag för 

kommunens pensionärer. 

KF tar emot motionen och lämnar 

den till socialnämnden för bered-

ning. 

Dnr 2015/263-109 

KS, 2016-03-14, § 60 

KF beslutar att avslå 

motionen då dessa frå-

gor inte ligger inom 

kommunens ansvarsom-

råde. 

 

JA 

 

3.9. Beslut år 2016 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verk

ställt 

Dnr 2016/44-

008 KS, 2016-

03-24, § 40 

ANMÄLAN: Medborgarförslag 

(Birgitta Lundman, Torgil Me-

lin och Ene Kraner) – mål-

tiderna på de särskilda boen-

dena. 

KF överlämnar medborgarförslaget 

till socialnämnden för beredning 

inför slutligt beslut i KF. 

Dnr 2016/44-008 KS, 

2017-04-18 § 53 KF 

KF beslutar att anse 

medborgarförslaget 

besvarat. 
JA 

Dnr 2014/20-

109 KS, 2016-

03-14, § 53 

Motion (Ilko Corkovic S) – 

införandet av ”Mina timmar” 

inom hemtjänsten 

KF beslutar att bifalla motionen 

och att socialnämnden ska återrap-

portera till KF om ett år vad som 

hänt med anledning av motionen.  

Socialnämnden återrap-

porterade 2016-12-20 § 

159, KF 

JA 

 

3.10. Beslut år 2017 
Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser Verk

ställt 

Dnr 2017/79-

109 KS, 2017-

04-18, § 54 KF 

ANMÄLAN: Motion (Per Lub-

lin nÖP)– sextimmars arbets-

dag inom äldreboenden  

KF överlämnar motionen till soci-

alnämnden för beredning. 

26 juni SN § 87, 29 sept 

KF förslag att avslå mot-

ionen.  

 

JA 
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Bilaga 4 – Utbildningsnämnden 

3.11. Beslut år 2015 

Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser 
Verk

ställt 

Dnr 2015/231-

008 KS, 2015-

10-19, § 140 

ANMÄLAN: Medborgarförslag 

(Julius Sääf) – återför årskurs 

6 till de skolor där övriga mel-

lanstadier går. 

KF överlämnar medborgarförslaget 

till utbildningsnämnden för bered-

ning.  Förslaget behandlas slutligt 

av KF. 

Dnr 2015/50-008 UN, § 

49 

Utbildningsnämnden 

beslutar att 

förvaltningen ser över 

upptagningsområdena 

för Köpinge – Gärdslösa 

– Rälla inför skolstarten 

2018/2019  

 

Dnr 2015/232-

008 KS, 2015-

10-19, § 141 

ANMÄLAN: Medborgarförslag 

(Julius Sääf) – öppna Runsten 

skola mm. 

KF överlämnar medborgarförslaget 

till utbildningsnämnden för bered-

ning. Förslaget behandlas slutligt av 

KF. 

Dnr 2015/49-008 UN, § 

75 

Medborgarförslaget 

avslås JA 

 

3.12. Beslut år 2017 

Dnr, datum & § Beslut Iakttagelser 
Verk-

ställt 

Dnr 2017/59-

008 KS, 2017-

04-18, § 51 KF 

ANMÄLAN: Medborgarförslag 

– utbilda förskolans pedago-

ger för att kunna bidra till en 

giftfri vardag för barn. 

KF överlämna medborgarförslaget 

till utbildningsnämnden för ställ-

ningstagande och beslut. 

 Under beredning 

 

Dnr 2017/83-

008 KS, 2017-

04-18, § 52 KF 

ANMÄLAN: Medborgarförslag 

– främjande av skolträdgårdar 

i Borgholms kommun. 

KF överlämnar medborgarförslaget 

till utbildningsnämnden för ställ-

ningstagande och beslut. 

Dnr 2017/47-008 UN 

JA 
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Årshjul - aktivitetsplan för kommunfullmäktige 2018 

Januari  

- revisorerna info  

- delårsrapporter 

- motioner/mbf 

- reviderad 

förbundsordning Ölands 

Kommunalförbund 

 

Mars 

- revisorerna info 

- Redovisning 

oavslutade 

motioner/mbf 

- Åtgärdsprogram 

utbildningsnämnden 

och socialnämnden 

- Reviderade 

ägardirektiv 

- återrapportering 

vattengruppen 

 

Maj  

- revisorerna info 

- ALLMÄNPOLITISK 

DEBATT 

 

 

 

Augusti 

- revisorerna info 

- Info KS 

- Info GYF 

 

Oktober 

- revisorerna info 

- INFO – SN 

- Info – regionförbundet  

- ALLMÄNPOLITISK 

DEBATT 

 

 

December  

10:e – val nämnder 

och styrelser 

Januari  

15 

 

Februari 

19 

Mars 

19 

 

April  

16 

Maj 

21 

 

Juni  

18 

Augusti 

20 

 

September 

17 

Oktober 

15 

 

November 

19 

December  

10 och 17  

 

 

 

Februari  

- Komplettering av   

taxedokument 

- Taxa felaktigt 

automatlarm 

- Anmälan Motioner 

- Interpellationssvar 

- Aktualitetsförklaring 

- avfallsplan 

- ÖP 

- Fastighetsstrategi 

- Gemensam överför-

myndarnämnd 

- Ny styrmodell 

- Godkännande BEABs 

investering Osten 

 

 

April 

- revisorer info 

- ansvarsfrihet 

- Årsredovisning 

 

 

 

Juni  

- revisorerna info 

- INFO – SBN 

 

 

September  

- revisorerna info  

- INFO – UN 

- INFO – Ölands Turist 

 

 

 

November  

- Budget 
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fullmäktige antagna strategiska mål) och även återredovisa beslut som de därutöver har fått av kommunfullmäktige (bifallna motioner) 
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