
KALLELSE
Kommunfullmäktige

Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset, Borgholm, 2018-11-19, klockan 18:00
sammanträdet

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

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

Plats och tid för Kommunledningskontoret  2018-11-28 klockan 15:00
justeringen:
                                 Förhinder anmäls snarast till marie-louise.johansson@borgholm.se 
___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Godkännande av föregående protokoll §§ 193-195
Då ålderspresidenten inte har justerat protokollets första paragrafer lyfts 
dessa paragrafer till kommunfullmäktige (prop 1990/91:117)

5-8

2 Godkännande av kungörelse

3 Godkännande av dagordning

4 Information revisorerna

5 Allmänhetens frågestund

6 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) – fler hållplatser för kollektiv-
trafiken i Borgholms innerstad

2018/213
109

9

7 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) – övergångsställe, gångväg samt 
busshållplats vid Hälsocentralen

2018/214
109

10

8 ANMÄLAN: Motion (KD Marwin Johansson/Arne Sjögren) – iordning-
ställa Ölanda som beredskapsfält för brandflyg

2018/241 
109

11-14

9 Godkännande av avveckling av regionförbundet, ändrad förbunds-
ordning och reglemente samt val av ledamot och ersättare
Regionförbundet informerar i skrivelse att det behövs en styrelse även 
under del av år 2019 som ska hantera årsbokslutet samt likvidationen av 
regionförbundet. Förbundet hemställer att kommunen ska godkänna 
avvecklingen, ändrad förbundsordning och reglemente samt utse en 
ledamot och en ersättare. 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-30 § 204 kommunfullmäktige
att välja Ilko Corkovic (S) till ordinarie ledamot och Eva-Lena Israelsson 

(S) till ersättare i regionförbundets styrelse till dess att likvideringen 
av Regionförbundet i Kalmar län är genomförd. 

att godkänna att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och 
därmed träda i likvidation 1 januari 2019.

att godkänna ändringarna i förbundsordningen.
att godkänna ändringarna i reglementet.

2018/221 
106

15-26
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10 Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019: Region 
Kalmar län
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-25 § 168 kommunfullmäktige
att för sin del godkänna överenskommelse om finansiering inför region-

bildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

2018/203 
106

27-34

11 Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av vind-
kraftverk Kastlösa
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-25 § 170 kommunfullmäktige
att retroaktivt godkänna Borgholm Energi AB:s försäljning av Kastlösa 

vindkraftverk med krav på att summan investeras i grön energi i 
enlighet med styrelsens beslut.

att tydliggöra för Borgholm Energi AB att beslut av principiell betydelse 
eller av större vikt måste hanteras i rätt ordning; godkännande av 
ägaren ska efterfrågas innan beslut.

2018/209 
381

35-36

12 Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av aktier i 
Bixia ProWin
Kommunstyrelsen föreslår 2018-09-25 § 171 kommunfullmäktige
att retroaktivt godkänna Borgholm Energi ABs försäljning av bolagets

aktier i Bixie ProWin i enlighet med styrelsens beslut.
att tydliggöra för Borgholm Energi AB att beslut av principiell betydelse 

eller av större vikt måste hanteras i rätt ordning; godkännande av 
ägaren ska efterfrågas innan beslut.

2018/210 
381

37-38

13 Delårsbokslut 2018 samt utlåtande och granskningsrapport
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-30 § 130
att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för granskning.
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2018.

2016/246 
041

39-49
+ sep 
handl

14 Antagande av höjda prisindex gällande timtaxa för tillsyn och 
prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-30 § 196 kommunfullmäktige 
att anta SKL:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 

för 2019 gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 
att timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken efter höjning enligt 

(PKV) blir 910 kronor per timme samt 1 020 kronor för kontroll enligt 
Livsmedelslagen. 

att beslutet gäller från och med 2019-01-01.

2018/128 
041

50-52

15 Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-30 § 197 kommunfullmäktige
att anta ny delavgift gällande rivningslov inklusive startbesked för enklare 

byggnader mindre än 25 kvm, innebärande en sänkt avgift.
att avgiften gäller från 2018-12-01.
att avgiften ersätter avgift i tidigare taxa antagen  av kommunfullmäktige 

att gälla även från 2019-01-01

2018/128 
041

53-54

16 Ny taxemodell för renhållning och avfall 2019 samt oförändrad taxa 
2019
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-30 § 195 kommunfullmäktige
att godkänna den nya taxemodellen för återvinning och avfall 2019.
att anta oförändrad total taxenivå för både återvinning och avfall.

2018/243 
450

55-91

17 VA-taxa 2019
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-30 § 215 kommunfullmäktige
att anta oförändrad VA-taxa för år 2019.

2018/252 
361

92-108
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18 Antagande av Detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens camping
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-30 § 202 kommunfullmäktige
att anta detaljplan Kyrketorp 1:14 ”Bödagårdens camping” med till-

hörande handlingar.

2016/185 
214

109
+ sep 
handl

19 Antagande av grönstrukturplan för Borgholms kommun 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-10-30 § 203 kommunfullmäktige
att anta Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik att ingå som underlag 

i kommande översiktsplan för Borgholms kommun.

2018/41 
403

110
+ sep 
handl

20 Sammanträdestider 2019
Förslag på sammanträdesdagar.

2018/254 
006

111-112

21 Politiska uppdrag 2019-2022; Ny C-ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkände 2018-10-15 § 199 avsägelse från Stig 
Bertilsson.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-10-29 att Peder Svensson är ny C-
ersättare för tiden 2018-10-29—2022-10-14. 
Kommunfullmäktige har att lägga meddelandet till handlingarna.

2018/218 
116

113

22 Politiska uppdrag 2019-2022; Ny S-ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkände 2018-10-15 § 200 avsägelse från Sune 
Axelsson
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-10-29 att Valentina Corkovic är ny 
S-ersättare för tiden 2018-10-29---2022-10-14.
Kommunfullmäktige har att lägga meddelandet till handlingarna.

2018/218 
116

114-115

23 Politiska uppdrag 2019-2022; Ny SD-ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkände 2018-10-15 § 204 avsägelse från Andreas 
Knutsen.
Länsstyrelsen meddelar i beslut 2018-10-29 att Liselott Hovdegård är ny 
SD-ersättare för tiden 2018-10-29--2022-10-14.
Kommunfullmäktige har att lägga meddelandet till handlingarna. 

2018/218 
116

116

24 Avsägelse samt fyllnadsval; politiska uppdrag 2014-2018 ; Borgholm 
Energi Elnät C-ersättare Peder Svensson
Avsägelsen var uppe vid förra sammanträdet men i beslutet godkändes 
endast avsägelsen från Borgholm Energi AB.
Kommunfullmäktig har att godkänna avsägelsen och be Centerpartiet om 
förslag på ny 

2014/220 
116

117

25 Återtagen motion (Eva Wahlgren C) – utveckla och bygg ut 
Åkerbobadet
Motionen återtagen 2018-11-05 – kommunfullmäktige ska avsluta ärendet. 

2014/271
109

118-190

26 Redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är 
under beredning
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt och beredningen av och 
nämndernas ställningstagande gällande inkomna medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse med förslag att lägga ställningstaganden och redovisning 
till handlingarna.

2018/84 
109

120-138

För kännedom 
Revisorernas begäran om åtgärdsplan, socialnämndens ekonomiska 
situation.

2018/216 
007

139
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I SAMBAND MED SAMMANTRÄDET SKA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
GENOMFÖRA VAL AV OMBUD TILL SKL:
Borgholms kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2019. 

140-154
155-163 
end 
digitalt

_ _ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-11-07

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 204

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204 Dnr 2018/221 106 KS

Godkännande av avveckling av regionförbundet, ändrad förbunds-
ordning och reglemente samt val av ledamot och ersättare 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att välja Ilko Corkovic (S) till ordinarie ledamot och Eva-Lena Israelsson (S) till 

ersättare i regionförbundets styrelse till dess att likvideringen av Regionför-
bundet i Kalmar län är genomförd. 

att godkänna att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 
likvidation 1 januari 2019.

att godkänna ändringarna i förbundsordningen.
att godkänna ändringarna i reglementet.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län informerar i skrivelse 2018-09-26 att det behöver 
finnas en styrelse även under en del av år 2019. 

Beslut fattades på regionförbundets styrelse 2018-09-20 gällande ändringar av 
förbundsordning och hantering av likvidering av förbundet samt hemställan att 
respektive huvudman utser en ledamot och en ersättare till Regionförbundets 
styrelse som ska hantera årsbokslut för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet 
i Kalmar län.  Ledamoten har ett uppdrag till och med likvideringen är genomförd.

För att vara valbar till styrelsen måste ledamoten vara ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige, i dag är Ilko Corkovic (S) ordinarie och Eva-Lena Israelsson (S) 
ersättare i regionförbundet styrelse.

Av skrivelsen framgår att medlemskommunerna ska utse ledamot och ersättare, 
godkänna avvecklingen av regionförbundet samt godkänna ändringarna i 
förbundsordningen och reglementet. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från regionförbundet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-9 § 292 med förslag på ledamot och 
ersättare.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Reglemente för Regionförbundets styrelse 

(Fastställt av styrelsen § 2018/105, därefter godkänt av samtliga huvudmän) 

 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 

Styrelsen är regionförbundets beslutande och verkställande organ. Styrelsen är i 

kommunallagens mening en direktion. Den har ansvar för Regionförbundets 

verksamhet och utveckling. 

§ 2 

För styrelsen gäller vad som stadgas i Lag om samverkansorgan i länen (2002:34), 

övriga lagar och författningar, regeringens föreskrifter, förbundsordningen för 

Regionförbundet i Kalmar län samt detta reglemente. 

Styrelsen skall särskilt verka för att den regionala verksamheten får en stark 

demokratisk förankring och att regionens resurser utnyttjas effektivt. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 3  

Styrelsen skall till fullmäktige i kommuner och landsting minst en gång per år 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret.  

Styrelsens sammanträden 

§ 4 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall 

vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen skall normalt minst en vecka före sammanträdesdagen utsändas till varje 

ledamot och ersättare. Med kallelsen skall följa ärendeförteckning, erforderliga 

handlingar eller föredragningspromemorior, om möjligt med förslag till beslut. 

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som hör till ett ärende på 

föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

Kallelsen kan sändas som e-post eller som vanligt brev. 
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§ 5 

Om både ordföranden och vice ordförandena är förhindrade att närvara vid 

sammanträde väljer styrelsen bland de närvarande ledamöterna och tjänstgörande 

ersättarna en att för tillfället föra ordet. 

Den till levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 

tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. 

Anmälan av förhinder 

§ 6 

En ledamot eller ersättare, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens kansli. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 7 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige (i kommun eller landsting) mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en 

ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§ 8 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 

av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 
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Yttranderätt vid sammanträde 

§ 9 

Ersättare som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att delta i överläggningarna och 

få sin mening antecknad till protokollet. 

Delgivning 

§ 10 

Delgivning med förbundsstyrelsen sker förutom med ordföranden även med 

regiondirektören eller annan som styrelsen bestämmer. 

Ärendeberedning 

§ 11 

Ordföranden tillser att de ärenden som skall behandlas vid styrelsens samman-

träden blir vederbörligt beredda och föredragna. 

Styrelsens ärenden skall beredas av ordförande och vice ordförande. Undantag 

från denna beredning får ske om särskilda skäl talar för detta.  

Protokoll, justering och reservation 

§ 12 

Protokollet skall för varje ärende innehålla en kortfattad redogörelse för ärendets 

beskaffenhet. 

§ 13 

Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare att 

jämte ordföranden justera styrelsens protokoll. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen skall redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

§ 14 

Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-

tionen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om särskilt yttrande till protokollet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om 

reservation. 

20



    4

   

 

Expediering 

§ 15 

Utdrag ur styrelsens protokoll skall tillställas dem som är berörda av i protokollet 

intagna beslut. Fullständiga protokoll skall tillställas regionförbundets revisorer 

och revisorsersättare. 

Arkiv 

§ 16 

För vården av styrelsens arkiv gäller av styrelsen fastställt arkivreglemente. 
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Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 
 

Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och 

bildas för obestämd tid. 

§ 1 Förbundets ändamål 

Regionförbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för kommunerna 

och landstinget i Kalmar län för att ta tillvara länets möjligheter och främja dess 

utveckling. 

Regionförbundet handhar uppgifter av regional karaktär. 

§ 2  Förbundets uppgifter 

Det regionala utvecklingsuppdraget har övergått till Region Kalmar län.  

§ 3 Förbundets medlemmar 

Medlemmar i förbundet är kommunerna i Kalmar län:  

Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, 

Nybro, Oskarshamns, Torsås, Vimmerby och Västerviks kommun, samt 

Region Kalmar län. 

§ 4  Förbundets namn 

Förbundets namn är REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN. 

§ 5 Förbundets säte 

Regionförbundets säte är i Kalmar. 

§ 6 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

I det följande benämns direktionen styrelse.  

För förbundet gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 

§ 7  Styrelse 

Styrelsen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare vilka utses av medlem-

marna enligt följande. 
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Medlem Ledamöter Ersättare 

Region Kalmar län 1 1 

Borgholms kommun 1 1 

Emmaboda kommun 1 1 

Hultsfreds kommun 1 1 

Högsby kommun 1 1 

Kalmar kommun 1 1 

Mönsterås kommun 1 1 

Mörbylånga kommun 1 1 

Nybro kommun 1 1 

Oskarshamns kommun 1 1 

Torsås kommun 1 1 

Vimmerby kommun 1 1 

Västerviks kommun 1 1 

Mandattiden utgör tiden tills att likvidationen för Regionförbundet i Kalmar län är 

genomförd. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller två vice ordförande. 

§ 8  Nämnder, rapportörer och beredningar 

Styrelsen äger att därutöver utse de nämnder, rapportörer och beredningar som 

behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter. Sammansättning, antal 

ledamöter och mandattid beslutas av styrelsen. 

§ 9  Revision 

Regionförbundet skall ha tre förtroendevalda revisorer. Dessa väljs för samma 

period som motsvarar styrelsens mandattid. Samtliga revisorer skall utses av 

Region Kalmar län. Två av revisorerna bör ha uppdrag som revisor i 

primärkommun. 

Genom de valda revisorernas försorg skall sakkunnigt biträde utses. 

Revisorerna skall för granskning av styrelsens verksamhet avge berättelse till 

medlemskommunernas fullmäktige. Dessa beslutar om ansvarsfrihet. 

För av styrelsen tillsatta nämnder skall revisorerna avge berättelse till styrelsen. 

Styrelsen beslutar om ansvarsfrihet för nämnderna. 

§ 10 Anslag 

Kungörelser samt justerade protokoll och andra meddelanden skall tillkännages på 

anslagstavlorna hos Region Kalmar län. 
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§ 11  Rätt att väcka ärenden  

Ärenden i styrelsen får väckas av 

- ledamot i styrelsen 

- fullmäktige och styrelsen hos en förbundsmedlem  

- nämnd, rapportör eller beredning inom Regionförbundet. 

§ 12  Närvaro- och yttranderätt 

Styrelsens sammanträden skall vara offentliga om styrelsen så bestämmer. 

Behandlingen av ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 

förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt 

sekretesslagen skall alltid ske inom stängda dörrar. 

Styrelsens sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall enligt 8 kap 22 § 

kommunallagen vara offentligt.  

Styrelsen beslutar i varje särskilt fall vem eller vilka, som utöver styrelsens 

ledamöter, ersättare eller nedanstående personer, får yttra sig vid styrelsens 

sammanträden. 

Regionstyrelsens ordförande i Kalmar län samt kommunstyrelsens ordförande i 

länets kommuner, som inte är ledamot i styrelsen, har yttranderätt vid 

sammanträden med Regionförbundets styrelse. 

§ 13  Om fast egendom, skuldsättning m.m. 

Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp långfristiga 

lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock: 

- ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital, 

- efter medlemmarnas medgivande, ta upp långfristiga lån för att förskottera 

statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen, samt svara för 

räntekostnader. 

Förbundet har rätt att förvärva fast egendom för ändamål som ligger inom för-

bundets kompetens. Förbundet har också rätt att starta och förvärva aktier i bolag 

som har till ändamål att tillgodose behov inom förbundets kompetensområde. 

Förbundet får även avhända sig sådan egendom. Utan hinder av vad som sägs i 

första stycket äger förbundet uppta långfristiga lån för här angivna ändamål. 

För beslut om förvärv eller avyttring av fast egendom eller aktier krävs 

kvalificerad majoritet om minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna. 
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§ 14  Grunderna för förbundsmedlemmarnas deltagande i  
 kostnaderna för förbundets verksamhet 

Kommunerna och landstinget ska täcka de kostnader för Regionförbundet som 

inte täcks på annat sätt genom en årligen bestämd avgift som förankrats hos 

medlemmarna. 

Avgiften ska bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive medlems 

avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av respektive medlems 

skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för 

kommuner och landsting. Avgiften ska beräknas på 103 % av avgiftsunderlaget 

för landstinget och 100 % av avgiftsunderlaget för kommunerna. 

§ 15  Upprättande av budget 

Ingen ny budget upprättas. 

§ 16  Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 

Medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till vad som tillskjutits i bidrag till förbundets verksamhet enligt § 14. 

§ 17  Uppsägning och utträde m.m. 

Regionförbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att utträda ur 

förbundet. För uppsägning gäller kommunallagens bestämmelser (3 kap. 26 §).  

Förbundet kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter enligt 

lagen om samverkansorgan i länen (2002:34, 9 §). Om medlem utträder skall 

förbundet anmäla detta till regeringen. 

§ 18  Förbundets likvidation  

Om medlem utträtt ur förbundet, eller om medlemmarna beslutat att förbundet 

skall avvecklas, skall förbundet träda i likvidation.  

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Styrelsen ges rätt 

att bemyndiga en person att hantera de uppgifter som styrelsen i egenskap av 

likvidator har att utföra. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den 

i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. Se dock 

undantag i § 19 nedan. 

När förbundet trätt i likvidation skall förbundets egendom, i den mån det behövs 

för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion 

eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för 

en ändamålsenlig avveckling. 
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När styrelsen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall den avge slutredovisning 

för sin förvaltning. Redovisningen skall ske genom en förvaltningsberättelse som 

rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. 

Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till 

slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

§ 19  Särskilt om Kommunernas hus i Kalmar AB 

Kommunernas hus i Kalmar AB ägs till 100 % av Regionförbundet i Kalmar län, 

men ägdes tidigare av Kalmar läns kommunförbund. 

Om Regionförbundet träder i likvidation, eller förbundets tillgångar av annan 

anledning skall fördelas mellan medlemmarna, skall aktierna i Kommunernas hus 

i Kalmar AB undantas från den i § 18 nämnda fördelningsgrunden och delas 

enbart mellan kommunerna. Landstinget skall således inte delta i fördelningen. 

Denna skall ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift 

till Regionförbundet för det år som fördelningen äger rum.  

§ 20  Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan 

nå frivillig uppgörelse, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande (1999:116). 

§ 21  Ändringar i förbundsordningen 

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av styrelsen och beslutas av 

medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till styrelsen också 

påkalla ändring av förbundsordningen. 
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-09-25 165-183

Utdragsbestyrkande

§ 168 Dnr 2018/203-106 KS

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019; Region 
Kalmar län

Landstinget i Kalmar län har hos Regeringen ansökt om ändring av lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i 
Kalmar län från och med 2019-01-01 omfattas av lagen och att det därmed 
bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande regionen 
ska heta ”Region Kalmar län¨.

Landstinget och länets kommuner har i samverkan arbetat fram ett förslag till 
överenskommelse om finansering inför regionbildning 2019. Landstingsfull-
mäktige kommer 2018-10-03 att fatta beslut för sin del vad gäller överens-
kommelsen om finansieringen. 

Landstingets arbetsutskott har 2018-09-05 § 134 beslutat att skicka förslaget 
till överenskommelse om finansering inför regionbildning 2019 till länets kom-
muner för en parallell beslutsprocess, för att på så sätt möjliggöra att över-
enskommelsen kan beaktas i kommunernas och landstingets budgetarbete 
inför 2019. 

Under våren 2018 har ett underlag för behov av finansiering tagits fram avse-
ende den delen av nuvarande regionförbundet som kommer att ingå i Re-gi-
on Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag och den fi-
nansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst kommer verk-
samheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen, men även and-
ra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas. 

Enligt en beräkning summeras behovet av finansiering för övertagande av 
det regionala utvecklingsansvaret till knappt 31 mkr. Efter att hela medlems-
avgiften (ca 10 mkr) för Landstinget i Kalmar län avräknats återstår ett behov 
av finansiering på knappt 21 mkr. 

Den fortsatta finansieringen från kommunerna föreslås ske via årliga bidrag 
som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar 
län, med avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbun-
det. 

Den sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till 
18,7 mkr och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommun-
förbundet uppgår till 6,8 mkr, Kvarstår gör 11,9 mkr som fördelas mellan 
kommunerna på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till region-
förbundet. Med detta upplägg blir förändringen kostnadsneutral för länets 
kommuner.

Efter övertagandet av regionförbundets verksamhet kvarstår ett rationalise-
ringsbehov på drygt 9 mkr i Region Kalmar län. Som en del i den omställning 
som därmed erfordras, avstår kommunerna från sina respektive andelar i det 
egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Fördelningen av det egna ka-
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-09-25 165-183

Utdragsbestyrkande

pitalet vid avvecklingen stipuleras i förbundsordningen och omställningsbidra-
get delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp, uppgående till samma 
belopp som regleras till respektive kommun vid avvecklingen av 
Regionförbundet i Kalmar län. 

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 mkr, men 
kommer att påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det eg-
na kapitalet uppgår till drygt 65 % eller drygt 18 mkr vid utgången av 2017. 
Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län 
att anpassa verksamheten. 

För Borgholms kommuns del uppgår, utöver medlemsavgiften, föreslaget bi-
drag till Region Kalmar län till 531 tkr/år med årlig uppräkning på samma sätt 
som medlemsavgiften i regionförbundet räknats upp. Tiden för överenskom-
melsen gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31.Överenskommelsen är kost-
nadsneutral för kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-09-11 § 271 kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige
att för sin del godkänna överenskommelse om finansiering inför regionbild-

ning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner.

Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t för sin del godkänna överenskommelse om finansiering inför region-
bildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner. 

_____________________________
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Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 
2019 

Bakgrund 

Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i 
Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det 
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande 
regionen ska heta Region Kalmar län. 

Ansökan har föregåtts av ett beslut som är förankrat hos såväl kommunerna i 
länet samt hos Regionförbundet i Kalmar län som idag innehar det regionala 
utvecklingsansvaret. I och med att det bildas en region övertar landstinget 
det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet. Regionförbundet har 
även andra uppgifter, såsom att vara intresseorgan och samordna primärkom-
munala frågor åt kommunerna. En utredning är gjord som talar om vilka de-
lar av regionförbundets verksamhet som ska överlämnas till den blivande 
regionen och vilka delar som ska gå över till ett nybildat kommunförbund 
som ska hantera de primärkommunala frågorna.  

 
Ekonomi – Behov av finansiering 

Under våren 2018 har ett underlag har tagits fram avseende behovet av 
finansiering av den delen av nuvarande Regionförbundet som kommer att 
ingå i Region Kalmar län. I underlaget har tagits hänsyn till dagens uppdrag 
och den finansiering som följer med in i den nya organisationen. Främst 
kommer verksamheten ingå i den nya Regionala utvecklingsförvaltningen, 
men även andra delar av Region Kalmar län kommer att innefattas. Beräk-
ningen summeras till ett kvarstående behov av finansiering på knappt 31 
Mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för Landstinget i Kalmar 
län avräknats återstår ett behov av finansiering på knappt 21 Mkr. 

 
Fortsatt bidrag 

Den fortsatta finansieringen från kommunerna sker via årliga bidrag som ba-
serar sig på nuvarande medlemsavgift till Regionförbundet i Kalmar län, 
med avdrag för den del som finansierar det kommande kommunförbundet. 
Den sammanlagda medlemsavgiften för kommunerna beräknas uppgå till 
18,7 Mkr och den beräknade medlemsavgiften för det kommande kommun-
förbundet uppgår till 6,8 Mkr. Kvarstår gör 11,9 Mkr och fördelas mellan 
kommunerna på samma sätt som den nuvarande medlemsavgiften till  
Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning i procent och fortsatt bidrag till 
Region Kalmar län för 2019 framgår nedan. Med detta upplägg blir 
förändringen kostnadsneutral för länets kommuner. 
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Kommun 

 
 
 
Andel 

 
 
 
Bidrag (Tkr) 

Högsby 2,8% 327 
Torsås 2,9% 351 
Mörbylånga 6,1% 726 
Hultsfred 6,2% 741 
Mönsterås 5,5% 657 
Emmaboda 3,9% 469 
Kalmar 26,9% 3197 
Nybro 8,5% 1009 
Oskarshamn 11,2% 1331 
Västervik 14,9% 1770 
Vimmerby 6,6% 791 
Borgholm 4,5% 531 
Summa  11900 

 
Bidraget ska ses som en del i grundfinansieringen av verksamheten och är 
ovillkorat. Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som upp-
räkningen av medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräk-
ningen baserar sig därmed på utvecklingen av respektive kommuns skattein-
täkt och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem. 

 
Omställningsbidrag 

Efter övertagande av Regionförbundets verksamhet kvarstår därmed ett rat-
ionaliseringsbehov på drygt 9 Mkr i Region Kalmar län. Som en del i den 
omställning som därmed erfordras avstår kommunerna från sina respektive 
andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Fördelning av 
det egna kapitalet vid avvecklingen stipuleras i förbundsordningen och om-
ställningsbidraget delges Region Kalmar län som ett engångsbelopp uppgå-
ende till samma belopp som regleras till respektive kommun vid avveckl-
ingen av Regionförbundet i Kalmar län. Det egna kapitalet uppgick vid ut-
gången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men kommer att påverkas av resultatet 
för 2018. Kommunernas andel av det egna kapitalet uppgår till drygt 65 %, 
eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017. Därmed möjliggörs en omställ-
ningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län att anpassa verksamheten.  

 

Avtalstid 

Denna överenskommelse gäller mellan 2019-01-01—2024-12-31 och par-
terna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter förlängs 
med samma avtalslängd. 

 
 
 
  

30



 

 
 
 
Underskrifter av landstingsdirektör och kommundirektörer efter beslut i re-
spektive instans. 
 
 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Landstinget i Kalmar län Högsby kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Torsås kommun Mörbylånga kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Hultsfred kommun Mönsterås kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Emmaboda kommun Kalmar kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Nybro kommun Oskarshamns kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018  
Västerviks kommun Vimmerby kommun 

 

 

______________den___ /___ 2018    
Borgholms kommun 
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Landstinget i Kalmar län 
Webbplats 

Ltkalmar.se 
E-post 

landstinget@ltkalmar.se 
Organisationsnr 

232100-0073 

Postadress 

Landstinget i Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 

Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 

0480-810 00 vx 
 

 
Bankgiro 

833-3007 

 

 

Landstingsdirektörens stab 
Kanslienheten 

 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2018-09-05 
   

   

 

 
 

 

 

  

 

Ojusterat protokollsutdrag från landstingsstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde den 5 september 2018 

§ 134   Diarienummer 170648 

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 
2019 

Beslut 

1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsfullmäktige besluta 
följande. 

 Landstingsfullmäktige godkänner för sin del överenskommelsen om 
finansiering inför regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län 
och länets kommuner.  

 Landstingsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med länets kommuner. 

 Landstingsfullmäktige rekommenderar länets kommuner att godkänna 
överenskommelsen. 

2. Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på 
överenskommelse till länets kommuner för en parallell beslutsprocess.  

Bakgrund 

Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i 
Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det 
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande 
regionen ska heta Region Kalmar län. Enligt en beräkning summeras 
behovet av finansiering för övertagande av det regionala utvecklingsansvaret 
till knappt 31 Mkr. Efter att hela medlemsavgiften (ca 10 Mkr) för 
Landstinget i Kalmar län avräknats återstår ett behov av finansiering på 
knappt 21 Mkr. Den fortsatta finansieringen från kommunerna föreslås ske 
via årliga bidrag som baserar sig på nuvarande medlemsavgift till 
Regionförbundet i Kalmar län, med avdrag för den del som finansierar det 
kommande kommunförbundet. Bidraget uppgår för 2019 till 11,9 Mkr och 
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Landstinget i Kalmar län 

Datum 

2018-09-05 
   

   
Sida 

2 (2) 

 

 

räknas upp årligen under avtalsperioden som är 2019-01-01—2024-12-31. 
Som en del i den omställning som erfordras avstår kommunerna från sina 
respektive andelar i det egna kapitalet i Regionförbundet i Kalmar län. Det 
egna kapitalet uppgick vid utgången av 2017 till totalt ca 28 Mkr, men 
kommer att påverkas av resultatet för 2018. Kommunernas andel av det egna 
kapitalet uppgår till drygt 65 %, eller drygt 18 Mkr vid utgången av 2017. 
Därmed möjliggörs en omställningsperiod om 2-3 år för Region Kalmar län 
att anpassa verksamheten. 

Förslaget till överenskommelse har tagits fram i samarbete med företrädare 
för landstinget och länets kommuner.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att fullmäktige godkänner 
överenskommelsen om finansiering för sin del och rekommenderar länets 
kommuner att godkänna densamma.  

Då ärendet har arbetats fram gemensamt med länets kommuner föreslås att 
landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på 
överenskommelse till kommunerna för en parallell beslutsprocess.  

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2018. 
2. Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. 
 

Anders Henriksson  
Ordförande 
 

Christer Jonsson 
Justerare 

 

Rätt intygar: Moa Rosholm 

Protokollsutdrag till: Samtliga kommuner i Kalmar län. 
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-09-25 165-183

Utdragsbestyrkande

§ 170 Dnr 2018/209-381 KS

Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av Kastlösa 
vindkraftverk

Borgholm Energi AB:s styrelse beslutade 2018-09-12 § 145 att översända 
beslutet 2018-03-21 § 72 att sälja Kastlösa vindkraftverk till kommunfullmäkti-
ge för retroaktivt godkännande.

Av beslutet 2018-03-21 § 72 framgår att styrelsen beslutat att sälja Kastlösa 
vindkraftpark till Mälarvind AB för 2 970 000 kronor med tillägg att krav på att 
summan investeras i grön energi. 

Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att bolaget skulle sökt ägarens tillå-
telse att sälja Kastlösa vindkraftverk, vilket föll bort i ärendets beredning.

Yrkande
Andreas Persson (S) yrkar att beslutet godkänns.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t retroaktivt godkänna Borgholm Energi AB:s försäljning av Kastlösa 
vindkraftverk med krav på att summan investeras i grön energi i enlig-
het med styrelsens beslut.

a t t tydliggöra för Borgholm Energi AB att beslut av principiell betydelse 
eller av större vikt måste hanteras i rätt ordning; godkännande av 
ägaren ska efterfrågas innan beslut.
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PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-09-12

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 145                            Dnr 2016/133

Försäljning av Kastlösa vindkraftpark

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av 
beslut att sälja Kastlösa vindkraftpark enligt bilagt protokollsutdrag § 72, 2018-03-21, Dnr 
2016/133.

Sammanfattning av ärendet
Borgholm Energi AB:s beslut att sälja Kastlösa vindraftpark skickas retroaktivt till 
Kommunfullmäktige för godkännande. Ärendet har tidigare informerats av VD och 
styrelsens ordförande. 

Dagens sammanträde
Carl Malgerud och VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Hänvisades till Ägardirektivet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2018-03-21

Tjänsteskrivelse 2017-12-04

Skickas till
Skickas till Kommunfullmäktige för godkännande i efterhand.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-09-25 165-183

Utdragsbestyrkande

§ 171 Dnr 2018/210-381 KS

Godkännande av beslut; Borgholm Energi AB:s försäljning av aktier i 
Bixia ProWin

Borgholm Energi AB:s styrelse beslutade 2018-09-12 § 146 att översända 
beslutet 2018-08-15 § 136 att sälja bolagets aktieinnehav i Bixia ProWin till 
kommunfullmäktige för retroaktivt godkännande

Tekniska verken i Linköping Vind har erbjudit samtliga aktieägare i Bixia 
ProWin att sälja sina aktier. Borgholm Energi AB erbjöds att sälja sina 21 752 
aktier till ett pris om 105:98 kronor/aktie (totalt 2 305 193 kronor). 

Av beslutet 2018-08-15 § 136 framgår att styrelsen antar erbjudandet avse-
ende köp av Borgholm Energis aktier i Bixia ProWin. Det noterades att aktier-
na anskaffades 2012 till ett värde av 403 tkr. Detta värde är oförändrat i ba-
lansräkningen. 

Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

a t t retroaktivt godkänna Borgholm Energi ABs försäljning av bolagets ak-
tier i Bixie ProWin i enlighet med styrelsens beslut.

a t t tydliggöra för Borgholm Energi AB att beslut av principiell betydelse 
eller av större vikt måste hanteras i rätt ordning; godkännande av 
ägaren ska efterfrågas innan beslut.

_____________________________

37



PROTOKOLL
Borgholm Energi AB
2018-09-12

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146                            Dnr 2018/37

Bixia ProWin

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av 
beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin enligt bilagt protokollsutdrag § 136, 2018-08-15, 
Dnr 2018/37.

Sammanfattning av ärendet
Borgholm Energi AB:s beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin skickas retroaktivt till 
Kommunfullmäktige för godkännande.

Dagens sammanträde
Anders Lindholm föredrar ärendet. 

Styrelseledamot Ingvar Svensson deltar ej i röstningen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 1 136, 20180815, Dnr 2018/37

Erbjudande om försäljning från Tekniska Verken i Linköping Vind AB av aktier i Bixia ProWin 
AB

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 188

Justering sign Justering sign Justering sign Utdragsbestyrkande

§ 188 Dnr 2016/246 041 KS

Delårsbokslut 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för granskning.
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning
Delårsbokslut för kommunen tas fram per 31 augusti varje år. Bokslutet ska 
överlämnas till revisorerna för granskning och till kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-09 § 285.

Bedömning
Av delårsbokslutet framgår bland annat att
- resultatet efter åtta månader är ett plus på 16,9 mkr (årsprognos 9,3 mkr)
- finansiella målen är uppfyllda. 
- soliditeten är 42 % (2017 38 %).
- likviditeten uppgår till 60,8 mkr (årsprognos 67 mkr). 
- investeringar uppgår till 21,1 mkr (årsprognos 44,7 mkr). 
- borgensåtagandet uppgår till 552,1 mkr varav 486,6 mkr nyttjas av Borg-

holm Energi AB. 
- delårsresultatet för koncernen är 28,9 mkr (helårsprognos 16,5 mkr). 
- antalet månadsavlönade har ökat med 13 personer medan arbetade tim-

mar för timavlönade och uttaget av mertid har minskat.  
- sjukfrånvaron har ökat något sedan delårsrapport 2017. 

Skickas till
Revisionen
Kommunfullmäktige

______________
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige 

fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018. 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att upp-

nås? 

 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2018. 

Vi bedömer att det utifrån kommentarerna till respektive verksamhetsmål är svårt att av-

göra huruvida målet är uppnått eller inte. Det framgår inte om det finns indikatorer eller 

motsvarande till målen som ligger till grund för utvärdering. Vi kan därför inte göra någon 

bedömning i denna del. 

Vi bedömer vidare att redovisningen av måluppfyllelsen ska göras utifrån en prognos för 

helårsutfallet, vilket vi påtalat tidigare år. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommuner är skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (de-

lårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår att 

granska kommunens delårsrapport.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-

munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-

ning.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken ska 

biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL), kap 12 

 Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport 

 Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: 

 översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-08-31, 

 förvaltningsberättelsens innehåll, 

44



Granskning av delårsrapport 2018 
 

November 2018     4 av 8 
Borgholms kommun 
PwC 

 

 hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information 

som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter 

kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-

sed i övrigt har. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Lagens krav och god redovisningssed 

3.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket överensstäm-

mer med lagen om kommunal redovisning1. Resultatet för perioden uppgår till 16,9 mnkr 

(2017-08-31: 26,7 mnkr).  

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning 

och kassaflödesanalys. Resultatet i den sammanställda redovisningen (kommunkoncer-

nen) uppgår till 28,9 mnkr (2017-08-31: 40,2 mnkr). 

Översiktlig förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som in-

träffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

Upplysningarna lämnas kommunövergripande samt per nämnd. 

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende verksamhet beskrivs i 

kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsbeskrivningar (bilaga 1-5). Under rubri-

ken samhälle och omvärldsanalys beskrivs att nettokostnaderna är för höga med cirka 23 

mnkr för att kommunen ska nå en budget i balans över tid.   

En samlad, övergripande redovisning av kommunens investeringsverksamhet framgår av 

förvaltningsberättelsen. Investeringarna under perioden uppgår till 21,1 mnkr utav den 

totala investeringsbudgeten på 75,5 mnkr. Enligt prognosen för år 2018 ska investering-

arna uppgå till 44,7 mnkr vilket innebär att det återstår att arbeta upp 23,6 mnkr fram till 

årsskiftet. Prognosen innebär att 30,8 mnkr eller 41 % av årsbudgeten inte kommer att 

genomföras under år 2018. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 

löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 9,3 mnkr vilket är 

8,9 mnkr sämre än budgeterat. Enligt prognosen kommer nämnderna att överskrida till-

delade budgetbelopp med 23,4 mnkr. Socialnämnden och kommunstyrelsen överskrider 

budgeten med 19,4 mnkr respektive 4,3 mnkr medan Borgholms Slott redovisar en positiv 

avvikelse med 2,0 mnkr. Orsaker till avvikelserna beskrivs inom ramen för kommunsty-

relsens och nämndernas verksamhetsbeskrivningar (bilaga 1-5). 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Bedömningen är 

att balanskravet uppfylls vilket innebär en ekonomi i balans. Det finns inga underskott att 

återställa från tidigare år. 

Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats och vilka juridiska personer 

den består av framgår i delårsrapporten. Det har inte skett några förändringar av koncer-

nens struktur jämfört med föregående år. 

                                                             
1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 9 § 1 
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Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkningar samt noter. Räkenskaperna 

omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation. 

Sammanställda räkenskaper redovisas separat och omfattar de bolag och förbund som ska 

ingå. 

Vissa andra upplysningar 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 

Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser framgår av not till balansräkningen.  

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt.  

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018. 

3.2. God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för mandatperioden 2017-2019 inne-

hållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som 

fastställts i budget 2018. Kommunen har tre finansiella mål som ska bedömas över en 

period av fem år, det vill säga åren 2016-2020. 

Finansiellt mål, fast-

ställt av fullmäktige i 

budget 2018 

Prognos 2018 Måluppfyllelse, kom-

munstyrelsens bedöm-

ning 

Investeringarna ska självfi-

nansieras 

Under femårsperioden upp-

går utrymmet för investe-

ringar till 243 mnkr. Inve-

steringsvolymen beräknas 

till 206 mnkr. 

Prognosen pekar på att må-

let kommer uppnås. 

Ett resultat som är minst 

3 % av skatter och bidrag  

Resultatet i förhållande till 

skatter och bidrag uppgår i 

och med prognosen 2018 

till i genomsnitt 4 % under 

femårsperioden.  

Prognosen pekar på att må-

let kommer uppnås. 

Ekonomin ska utgöra be-

gränsningar av verksam-

heten 

Nettokostnaderna för verk-

samheterna följer inte bud-

geterad nivå under år 2018, 

men målet uppfylls sam-

mantaget för åren 2016-

2020. 

Prognosen pekar på att må-

let kommer uppnås. 
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Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls för femårsperioden. Det är däremot 

inget av de finansiella målen som uppfylls baserat på prognosen för år 2018.  

Mål för verksamheten 

Kommunfullmäktige har i budget 2018 utifrån en övergripande vision och målsättning 

fastställt strategiska mål utifrån följande perspektiv. 

 Medborgare 

 Ekonomi 

 Företagande 

 Medarbetare 

 Miljö- och kultur 

Utifrån de strategiska målen har respektive nämnd beslutat om nämndmål. Enligt budge-

ten ska dessa därefter brytas ner i verksamhetsnära mål. 

I delårsrapporten utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv på en övergri-

pande nivå och per nämnd i bilagorna. Utvärderingen, som görs per 31 augusti, visar föl-

jande på den övergripande nivån. 

Perspektiv Uppfyllt Delvis uppfyllt Totalt 

Medborgare 1 2 3 

Ekonomi  2 2 

Företagare 1 1 2 

Medarbetare  1  

Miljö- och kultur 1   

Totalt 3 6 9 

På en övergripande nivå bedöms tre mål uppnås medan resterande sex mål bedöms upp-

nås delvis. 

I delårsrapporten redovisas samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2018. 
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Vi bedömer att det utifrån kommentarerna till respektive verksamhetsmål är svårt att av-

göra huruvida målet är uppnått eller inte. Det framgår inte om det finns indikatorer eller 

motsvarande till målen som ligger till grund för utvärdering. Vi kan därför inte göra någon 

bedömning i denna del. 

Vi bedömer vidare att redovisningen av måluppfyllelsen ska göras utifrån en prognos för 

helårsutfallet, vilket vi påtalat tidigare år. 

 

2018-11-06 

 

Lisa Åberg     Caroline Liljebjörn 

_______________________  ________________________ 

Lisa Åberg     Caroline Liljebjörn 

Uppdragsledare    Projektledare 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 196

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 Dnr 2018/128 041 KS

Antagande av höjda prisindex från 2019-01-01 gällande timtaxa för 
tillsyn och prövning enligt Miljölagen och Livsmedelslagen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta SKL:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2019 

gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken. 
att timtaxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken efter höjning enligt (PKV) blir 

910 kronor per timme samt 1 020 kronor för kontroll enligt Livsmedelslagen. 
att beslutet gäller från och med 2019-01-01.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2018-09-27 § 187 att kommunfullmäktige antar 
SKLs redovisade höjda prisindex för kommunal verksamhet timtaxa för tillsyn och 
prövning enligt Miljöbalken.

Timtaxorna för tillsyn enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsmedelslagen, 
utgår från timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och landstings 
modell (SKL). Taxan för Miljöbalkens och Livsmedelslagens område reviderades för 
2017 och antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-26 § 247. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår förvaltningen att på ett lättfattligt sätt upplysa 
kunden om taxan, antingen på hemsidan eller på fakturan.

Beslutsunderlag
SKL:s prisindex kommunal verksamhet, PKV-20180427
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 187 med begäran att fullmäktige antar 
SKL:s höjda prisindex.

Bedömning
För 2019 har SKL redovisat en ökning inom kommunal verksamhet med 2,7 %. 
Enligt kommunfullmäktiges beslut, får samhällsbyggnadsnämnden besluta att höja 
fastställd timtaxa med förändringen i ”Prisindex kommunal verksamhet” (PKV). 

Timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken blir efter höjning enligt (PKV) 910 
kronor per timme samt 1 020 kronor för kontroll enligt livsmedelslagen. 

Som en jämförelse i Kalmar län vad Borgholms kommun debiterar, se tabell nedan: 
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 196

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sverige 2017 Timtaxa ordinarie kontroll
Medelvärdet 1035
Högst (Lycksele) 1433
Lägst (Värnamo, Ödeshög, 
Degerfors) 750
Kommuner i Kalmar län 2018 Timtaxa ordinarie kontroll
Borgholm 994
Emmaboda 885
Hultsfred-Vimmerby 1037
Högsby-Mönsterås 840
Kalmar 927
Mörbylånga 1039
Nybro 1103
Oskarshamn 856
Torsås 867
Västervik 1045

Konsekvensanalys
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida i september månad. Prisindex för kommunal verksam-
het (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av 
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är 
detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns 
kostnadsutveckling.

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksam-
het viktas till ett genomsnittligt pris.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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2018-04-27 PKV

1 (1)

Prisindex kommunal verksamhet
PKV

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Personalkostnad* 3,7 3,6 3,1 2,9 3,5 3,5

Övrig förbrukning** 0,7 2,9 2,1 2,3 2,6 2,7

Prisindex kommunal verksamhet 2,7% 3,4% 2,8% 2,7% 3,2% 3,2%

 * Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt.

För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.
För åren 2018 och 2020 (inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 resp 0,2 procentenheter dessa år.
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§ 197 Dnr 2018/128 041 KS

Antagande av reviderad delavgift (rivningslov) i taxan för PBL

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta ny delavgift gällande rivningslov inklusive startbesked för enklare 

byggnader mindre än 25 kvm, innebärande en sänkt avgift.
att avgiften gäller från 2018-12-01.
att avgiften ersätter avgift i tidigare taxa antagen  av kommunfullmäktige att gälla 

även från 2019-01-01

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 188 kommunfullmäktige att anta 
ny delavgift i tabell 16 ”Rivningslov inklusive startbesked för enklare byggnader 
mindre än 25 m²”. 

En ny intervall införs då avgiften enligt nuvarande taxa blir väldigt hög för alla mindre 
lovpliktiga byggnader som får rivningslov.

Med nuvarande taxa är avgiften 4 550 kronor för alla byggnader upp till 250 m². 
Med föreslagen taxa blir avgiften 2 275 kronor för byggnader upp till 25 m².

Beslutsunderlag
Plan-och bygglovstaxa antagen 2017-11-20.
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 188 med förslag att anta ny delavgift.

Konsekvensanalys
Med dessa förtydliganden och tillägg får kommunen en förbättrad och mer komplett 
taxa vilket skapar en mer rättssäker handläggning och debitering. Med nuvarande 
taxa är avgiften 4 550 kronor för alla byggnader upp till 250 m² men med föreslagen 
taxa blir avgiften 2 275 kronor för byggnader upp till 25 m².

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se 

E-post
sbn@borgholm.se 

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2018-09-17

Diarienummer 
2017-1503

Linda Wimmergren
Linda.wimmergren@borgholm.se

Ert datum Er referens

Justering i taxan enl Plan- och bygglagen
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ny 
delavgift i tabell 16 Plan- och bygglagen. 

Sammanfattning av ärendet
Uppdatering av Borgholm kommuns Plan- och bygglovtaxa med mindre 
korrigeringar och vissa tillägg utifrån SKL´s Plan- och bygglovtaxa 2011. 
Dessa förändringar medför inga höjningar av taxan.

Beslutsunderlag
Borgholm kommuns Plan- och bygglovtaxa, antagen av KF 2017-11-20 
§180.

Ärendet
Ny delavgift i tabell 16 ”Rivningslov inklusive startbesked för enklare 
byggnader mindre än 25 m²”. En ny intervall införs då avgiften enligt 
nuvarande taxa blir väldigt hög för alla mindre lovpliktiga byggnader som får 
rivningslov.

Med nuvarande taxa är avgiften 4550:- för alla byggnader upp till 250 m². 
Med föreslagen taxa blir avgiften 2275:- för byggnader upp till 25 m².

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
Avgift = HF x mPBB x N

Rivning HF

Enklare byggnader < 25 m2 50

< 250 m2 BTA 100

250-999 m2 BTA 200

>1000 m2 BTA 400

Konsekvensanalys
Med dessa förtydliganden och tillägg får vi en förbättrad och mer komplett 
taxa vilket skapar en mer rättssäker handläggning och debitering. Med 
nuvarande taxa är avgiften 4 550:- för alla byggnader upp till 250 m² men 
med föreslagen taxa blir avgiften 2 275:- för byggnader upp till 25 m².

Beslut ska skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige
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§ 195 Dnr 2018/243 450 KS

Ny taxemodell för renhållning och avfall 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna den nya taxemodellen för återvinning och avfall 2019.
att anta oförändrad total taxenivå för både återvinning och avfall. 

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2018-10-10 § 164 kommunfullmäktige att godkänna 
den nya taxemodellen för Återvinning och avfall för 2019 samt att anta oförändrad 
total taxenivå för Återvinning och avfall. 

Den nya taxemodellen för återvinnig och avfall 2019 är framtagen för att få en 
förenklad, förtydligad och miljöstyrande taxa.

Av förslaget framgår att avfallsavgiften består av tre delar; årsavgift, viktbaserad 
behandlingsavgift och avgifter för tilläggstjänster vid behov. 

Årsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift. 
- Grundavgiften bidrar till att finansiera kundtjänst, information, administration, drift 

av återvinningscentraler och omhändertagande av grovavfall och farligt avfall från 
hushåll. Grundavgift debiteras per behållare. 

- Hämtningsavgiften finansierar hämtning, omlastning av hushållsavfall och dess 
storlek varierar beroende på abonnemang.

Viktavgift finansierar transport och behandling av hushållsavfall men även den del 
av grundavgiften och dess storlek varierar beroende på om avfall läggs i kärl eller 
container samt mängden avfall. 

Tilläggstjänster kan vara extra hämtning, avfall i kärl, container eller extra säck. 

Angivna hämtningsavgifter för kärl gäller när kärlet placeras vid farbar väg där 
hämtningsfordonet kan stanna intill. Vid annan, på förhand överenskommen, 
placering tillämpas avgift för dragavstånd eller sker hämtning med specialfordon.

Av den nya taxemodellen framgår bland annat att
- årsavgiften höjs mellan 5,5-9 % beroende på hämtningsperiod.
- två extra tömningar under vintern ingår i sommarabonnemang för fritidsboende.
- viktavgiften för avfall i sopkärl sänks med 11 % till 3:35 kronor/kilo.
- kund med container, underjordsbehållare och komprimator får välja mellan 

sorterat och osorterat abonnemang.
- det nu finns möjlighet att teckna abonnemang för separat matavfallskärl.
- det nu finns särskild tjänst att mot tilläggsavgift få hämtning med specialfordon.
- avgiften för byte av behållare sänkts.
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- struktur för hämtning av grovavfall har ändrats, tjänsten utökas så att även 
trädgårdsavfall och el-avfall kan hämtas. 

- struktur för slamtömning ändras, avgiften delas upp i framkörningsavgift och 
tömningsavgift. 

- struktur för latrintömning har ändrats, grundavgift och hämtningsavgift per 
latrinkärl har införts. 

- en felsorteringsavgift mellan 150-700 kronor har tillkommit.

Det noteras att total taxenivå är oförändrade med denna nya taxemodell. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi 2018-10-10 § 164 med förslag om godkännande och antagande. 
Taxemodell.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Alla priser inkluderar mervärdesskatt, moms.

1 Inledning
Avfallsavgiften består av följande delar:

 Årsavgift

 Viktbaserad behandlingsavgift

 Avgifter för tilläggstjänster vid behov

Årsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift. 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kundtjänst, information, 
administration, drift av återvinningscentraler och omhändertagande av 
grovavfall och farligt avfall från hushåll. Grundavgift debiteras per behållare. 

Hämtningsavgiften finansierar hämtning, omlastning, transport och 
behandling av hushållsavfall och dess storlek varierar beroende på 
abonnemang.

Viktavgift finansierar hämtning, omlastning, transport och behandling av 
hushållsavfall och dess storlek varierar beroende på om avfall läggs i kärl 
eller container samt mängden avfall. 

Tilläggstjänster finns enligt avsnitt 4.

Angivna hämtningsavgifter för kärl gäller när kärlet placeras vid farbar väg 
där hämtningsfordonet kan stanna intill. Vid annan, på förhand 
överenskommen, placering tillämpas avgift för dragavstånd enligt avsnitt 0. 
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2 Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus samt 
fritidshus

Hämtning sker en gång varannan vecka. I tabellen anges årskostnad 
(grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning varannan vecka. Kostnaden 
för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas.

Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. 
Restavfall ska läggas i valfri påse, men inte i den gröna påsen för matavfall. 
Båda påsarna ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i samma kärl. 
Inget löst avfall får läggas i kärlet, allt avfall i kärlet ska ligga i hopknuten 
påse. Grovavfall får inte läggas i kärlet.

I sommarabonnemang för hämtningsperiod från vecka 16 till vecka 41, ingår 
2 stycken extra hämtningar utan avgift. Dessa två extra hämtningar beställs 
hos Borgholm Energi AB och hämtning sker inom 14 dagar efter beställning, 
beställningsdagen ej inräknad. I dessa hämtningar ingår att kärlet hämtas 
och ställs tillbaka inom ett avstånd på 10 meter. 

Övriga extra hämtningar beställs hos entreprenören mot avgift enligt kapitel 
4.1. Vid hämtning när kunden inte är på fastigheten under en längre tid kan 
tilläggstjänst köpas för att hämta och ställa tillbaka kärlet vid hämtning, se 
avsnitt 0.

Samfällighetsförening med en- och tvåbostadshus och gemensamma 
behållare använder abonnemang i kapitel 3 som flerbostadshus. 

Året runt- och sommarabonnemang för avfall i eget eller delat 
kärl, kr per kärl. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/per år

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

190 liter 920 kr 874 kr 3,35 kr

370 liter 1 018 kr 967 kr 3,35 kr
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3 Hushållsavfall från flerfamiljshus, 
samfällighetsföreningar och verksamheter

3.1 Hämtning av avfall i kärl 
Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. 
Restavfall ska läggas i valfri påse, men inte i den gröna påsen för matavfall. 
Båda påsarna ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i samma kärl. 
Inget löst avfall får läggas i kärlet, allt avfall i kärlet ska ligga i hopknuten 
påse. Grovavfall får inte läggas i kärlet.

I tabellen anges årskostnad (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning 
varannan vecka. Kostnaden för vikt beror på hur mycket avfall som lämnas. 
Extra hämtningar kan beställas enligt kapitel 4.1.

Från flerbostadshus som endast används sommartid och från 
sommarverksamheter sker hämtning av avfall i kärl vecka 16-41.

Avgift vid hämtning varannan vecka, per kärl. Viktavgift debiteras 
beroende på mängden avfall.

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

190 liter 920 kr 874 kr 3,35 kr

370 liter 1 018 kr 967 kr 3,35 kr

660 liter 1 112 kr 1 056 kr 3,35 kr
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3.2 Hämtning av restavfall i container eller 
underjordsbehållare och matavfall i kärl

Hämtning av avfall kan ske i vippcontainer, underjordsbehållare, 
liftdumpercontainer eller lastväxlarflak. Avfall får komprimeras på 
lastväxlarflak.

I tabellen anges årskostnad (grundavgift + hämtningsavgift) för hämtning 
varannan vecka. Utöver årsavgiften debiteras viktavgift för avfall i samtliga 
typer av container och för matavfall i kärl. Kostnaden för vikt beror på hur 
mycket avfall som lämnas.

Matavfall ska läggas i grön påse som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. 
Påsen ska knytas ordentligt med dubbelknut och läggas i kärl. 

Restavfall ska läggas i container eller underjordsbehållare. Avgifter i detta 
kapitel gäller under förutsättning att minst ett kärl för matavfall används. 

I abonnemang med container ingår ett matavfallskärl. Viktavgift för avfall i 
container och för avfall i matavfallskärl debiteras.

Kunder som använder kärl enligt kapitel 3.1 för restavfall har möjlighet att 
teckna abonnemang för separat matavfallskärl enligt tabellen nedan om så 
önskas, istället för att lägga påsarna för matavfall och restavfall i samma kärl.

Matavfall i kärl med hämtning varannan vecka, per kärl. Avser 
kärl utöver ett kärl per container. Viktavgift debiteras beroende 
på mängden avfall.

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 24 – 33
5 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

140 liter 
matavfall

366 kr 315 kr 252 kr 2,21 kr
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Avgift med hämtning varannan vecka, per container. Ett kärl för 
matavfall ingår i nedanstående hämtningsavgifter, med hämtning 
varannan vecka. Viktavgift debiteras för avfall i både container 
och matavfallskärl.

Storlek
vippcontainer

Hämtning 
året runt
26 ggr/år

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 24– 33
5 ggr/år

kr/år

Viktavgift

kr/kg

3 m3 16 784 kr 8 700 kr 3 937 kr 2,21 kr

6 m3 18 313 kr 9 466 kr 4 244 kr 2,21 kr

8 m3 18 313 kr 9 466 kr 4 244 kr 2,21 kr

Egenägd vippcontainer
För kunder som använder en egenägd vippcontainer, reduceras priset enligt 
tabellen nedan. Avdraget tillämpas inte för nytillkommande abonnemang. 
Nya abonnemang ska använda containrar som tillhandahålls av Borgholm 
Energi AB.

Avdrag, per vippcontainer.

Storlek
vippcontainer

Året runt
26 ggr/år

kr/år

Sommar-abonnemang
13 ggr/år

kr/år

3 m3 - 840 kr - 241 kr

6 m3 - 1 137 kr - 568 kr

8 m3 - 1 137 kr - 568 kr
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Underjordsbehållare, lastväxlarcontainer och 
liftdumpercontainer
Före inköp av lastväxlarflak eller liftdumpercontainer är det upp till kunden 
att samråda med Borgholm Energi AB eller entreprenören för att säkerställa 
att entreprenören kan tömma den valda typen av container. Hämtning sker 
inom tre arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej inräknad.

Avgift, per behållare. Viktavgift debiteras beroende på mängden 
avfall. 

Behållare Hämtning

kr/gång

Viktavgift

kr/kg

Underjordsbehållare (3–5 m3 säck ingår) 1 899 kr 2,21 kr

Lastväxlarflak 2 295 kr 2,21 kr

Liftdumpercontainer 2 295 kr 2,21 kr

Utsättning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva 
sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut då de, på grund av 
dess storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av 
abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. 
Vid byte av storlek, men fortsatt abonnemang, debiteras avgift för byte enligt 
avsnitt 4.6. Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras 
viktavgift för avfallet.

Avgift per container.

Avgift

kr per tillfälle

Viktavgift

kr/kg

Utställning av container 1 315 kr

Borttagning av container. Viktavgift 
tillkommer för avfall i containern.

1 315 kr 2,21 kr
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3.3 Hämtning av osorterat avfall i container eller 
underjordsbehållare

Verksamheter som inte uppfyller kraven på sortering enligt avsnitt 3.2 ska 
använda abonnemang för osorterat avfall. 

Utöver avgift för hämtning debiteras viktavgift för avfall i samtliga typer av 
container.

Avgift vid hämtning av osorterat avfall varannan vecka, per 
container. Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Storlek
vippcontainer 

Hämtning 
året runt

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 16 – 41

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 24 – 33

kr/år

Viktavgift

kr/kg

3 m3 19 883 kr 10 163 kr 4 505 kr 2,21 kr

6 m3 21 733 kr 11 089 kr 4 812 kr 2,21 kr

8 m3 21 733 kr 11 089 kr 4 812 kr 2,21 kr

Egenägd vippcontainer
För kunder som använder en egenägd vippcontainer, reduceras priset enligt 
tabellen nedan. Avdraget tillämpas inte för nytillkommande abonnemang. 
Nya abonnemang ska använda containrar som tillhandahålls av Borgholm 
Energi AB eller av Borgholm Energi anlitad entreprenör.

Avdrag, per vippcontainer.

Storlek
vippcontainer

Hämtning 
året runt

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 16 – 41

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 24 – 33

kr/år

3 m3 - 840 kr - 241 kr -93 kr

6 m3 - 1 137 kr - 568 kr -218 kr

8 m3 - 1 137 kr - 568 kr -218 kr
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Underjordsbehållare och lastväxlarflak
Före inköp av lastväxlarflak eller liftdumpercontainer är det upp till kunden 
att samråda med Borgholm Energi AB eller entreprenören för att säkerställa 
att entreprenören kan tömma den valda typen av container. Hämtning sker 
inom tre arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen ej inräknad.

Avgift för hämtning av osorterat avfall, per behållare. Viktavgift 
debiteras beroende på mängden avfall.

Utsättning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva 
sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut då de, på grund av 
dess storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av 
abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. 
Vid byte av storlek, men fortsatt abonnemang, debiteras avgift för byte enligt 
avsnitt 4.6. 

Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras viktavgift för 
avfallet.

Avgift per container.

Behållare Hämtning 
kr/gång

Viktavgift
kr/kg

Underjordsbehållare (3–5 m3 säck ingår) 2 895 kr 2,21 kr

Lastväxlarflak 3 344 kr 2,21 kr

Liftdumpercontainer 3 344 kr 2,21 kr

Avgift

kr/tillfälle

Viktavgift

kr/kg

Utställning av container 1 315 kr

Borttagning av container. Viktavgift 
tillkommer för avfall i containern.

1 315 kr 2,21 kr
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3.4 Tillfälliga arrangemang/evenemang
Behov av hämtning av hushållsavfall vid arrangemang/evenemang av kort, 
tidsbegränsad och tillfällig art debiteras enligt nedan (inkluderar utkörning, 
hyra och en hämtning i samband med tillbakatagande av behållare).

Avgift för tillfällig container.

Tjänst Avgift

Tillfällig container 3–8 m3, kr per container 
och påbörjad vecka. 
Viktavgift tillkommer vid hämtning.

2 760 kr

Extra hämtning, kr per hämtning 728 kr

Viktavgift, kr per kg 2,21 kr

Avgift för tillfälligt kärl

Tjänst Avgift

Utställning av kärl, 190–660 liter, 
kr per plats

Tillfälligt kärl, 190–660 liter,
kr per påbörjad vecka, per kärl

 230 kr per plats

550 kr per kärl

Extra hämtning, kr per kärl, per hämtning 114 kr

Viktavgift, kr per kg 3,35 kr
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4 Särskilda avgifter och tilläggstjänster vid hämtning 
av mat- och restavfall eller osorterat avfall

4.1 Extra hämtning avfall i kärl, container eller extra säck
Extra hämtning av hushållsavfall kan beställas av samtliga kunder med 
abonnemang med kärl eller container, mot extra avgift enligt detta avsnitt. 

Extra hämtning ska användas vid fritidshus om avfall uppstår utanför 
hämtningsperioden. Verksamheter med behov av många extrahämtningar 
har möjlighet att förboka dessa lång tid i förväg. Överenskommelser om 
hämtningsrutiner ska godkännas av Borgholm Energi AB. 

För verksamheter finns även möjligheten att, mot extra avgift, få 
hushållsavfall hämtat under helger vecka 25-34.

Vid all hämtning tillkommer viktavgift.

Avgift, extra hämtning av avfall, per behållare och tillfälle. 
Viktavgift debiteras beroende på mängden avfall.

Hämtning
Inom 14 
kalender-
dagar

Hämtning
Inom 3 
dagar*

Hämtning 
Helg**
(endast för 
verksamheter)

Viktavgift
kr/kg

Kärl för enbart 
matavfall, 140 l 65 kr 114 kr 2,21 kr

Kärl 190, 370, 660 l  65 kr 114 kr 390 kr 3,35 kr
Vippcontainer, alla 
storlekar 728 kr 728 kr 957 kr 2,21 kr

*Gäller arbetsdagar, beställningsdagen ej inräknad.
** Endast v. 25–34

Bomkörningsavgift vid ej utställa kärl när beställning har gjorts, 
kr per kärl.

Avgift

Ej utställda kärl vid beställd extra hämtning 200 kr
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Extra säckar
Om sopkärlet inte räcker till finns möjlighet att placera en extra sopsäck med 
hushållsavfall på eller bredvid sopkärlet. Säcken placeras i första hand 
ovanpå sopkärlets lock. Avfallet ska vägas tillsammans med ordinarie 
behållare och viktavgift debiteras.

Säcken får rymma maximalt 125 liter. Säcken ska märkas ”Extra säck” eller 
”Extra hämtning”. Detta avser enstaka tillfällen. Om sopkärlet är för litet bör 
byte ske till ett större sopkärl.

Avgift, per säck.

Avgift

kr/säck

Viktavgift kärl

kr/kg

Viktavgift container

kr/kg

Säck, max 125 liter 62 kr 3,35 kr 2,21 kr
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4.2 Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande
Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd per kärl och 
hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än hämtningsfordonets 
stopp-plats. 

Vid hämtning från fritidshus när kunden inte är på fastigheten under en 
längre tid kan tilläggstjänst köpas för att hämta och ställa tillbaka kärlet vid 
hämtning.

Om fastighetsinnehavare inte följer anvisning om placering av kärl och kärl 
står felvänt, debiteras avgift. Vid enstaka händelse lämnas först information 
om placering.

Lås till kärl kan beställas och hämtas hos Borgholm Energis kundtjänst.  
Avgift debiteras per kärl med lås. 

Avgift per kärl och hämtningstillfälle.

Avstånd, dörr eller liknande Avgift 

Upp till 10 meter, per kärl och tillfälle. 36 kr

Tillägg för varje ytterligare påbörjat 10 
metersintervall, per kärl och tillfälle.

15 kr

Tillfällig tjänst att hämta och/eller ställa tillbaka 
kärlet vid hämtning, upp till 10 meter, per kärl 
och tillfälle. 

Vid längre dragväg tillkommer avgift per 
påbörjat 10 metersintervall enligt ovan.

36 kr

Upplåsning och öppning, eller endast öppning, 
av dörr, grind eller dylikt. Avgift per antal 
upplåsning/öppning och hämtningstillfälle.

30 kr

Felvänt kärl, per kärl och tillfälle. 50 kr

Lås till kärl, avgift per kärl och år. 400 kr

Om beslut om område där kärl inte får ställas ut vid hämtning har tagits, 
enligt 21a § föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, 
debiteras de berörda fastigheterna inte avgift för dragavstånd.
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4.3 Uppehåll i hämtning
Vid beviljat uppehåll i hämtning enligt 37 § föreskrifter om avfallshantering 
för Borgholms kommun debiteras endast den del av årsavgiften som utgörs 
av grundavgift. Hämtningsavgiften debiteras inte. 

Grundavgift vid uppehåll i hämtning, kr per kärl. 

Kärlstorlek Hämtning 
året runt
26 ggr/per år

kr/år

Hämtningsperiod 
vecka 16 – 41
13 ggr/år

kr/år

190 liter 460 kr 437 kr

370 liter 460 kr 437 kr

4.4 Reservtaxa
Om vågutrustningen i hämtningsfordon vid något tillfälle inte fungerar 
tillämpas reservtaxa enligt nedan.

Om vågen för lastväxlarcontainer inte fungerar debiteras ett genomsnitt från 
de fem senaste hämtningarna hos aktuell kund.

Avgift, per hämtning.

Behållare Avgift

140 liter för matavfall 32 kr

190 liter 32 kr

370 liter 50 kr

660 liter 85 kr

Vippcontainer 3 m3 340 kr

Vippcontainer 6 m3 680 kr

Vippcontainer 8 m3 900 kr

Underjordsbehållare 3 m3 900 kr

Underjordsbehållare 5 m3 1 490 kr
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4.5 Specialfordon
Där väg inte uppfyller kraven enligt 22 § föreskrifter om avfallshantering för 
Borgholms kommun för de hämtningsfordon som normalt används, men där 
hämtning kan ske med specialfordon, debiteras avgift för specialfordon, 
utöver ordinarie avgift enligt den tjänst som utförs. Ordinarie avgift anges i 
reservtaxa enligt kapitel 4.3, eftersom vägning inte kan ske med detta 
specialfordon.

Avgift per hämtningsplats och tillfälle.
Särskilt tjänst Avgift per kärl 

och tillfälle

Tilläggsavgift för specialfordon 130 kr

4.6 Byte av behållare och trasig behållare 
Vid byte av behållare, på grund av byte av storlek eller på grund av att 
behållare är skadad och skadan är orsakad av kunden, debiteras avgift. Vid 
avslut av abonnemang för container debiteras avgift enligt avsnitt 0.

Byte av kärl sker inom fem arbetsdagar efter beställning.

Avgift, per behållare.
Tjänst Avgift

Byte av storlek, för kärl 190 – 660 liter 350 kr

Byte av storlek, för vippcontainer, per container 1 315 kr

Byte av skadat kärl 140 l, per kärl 300 kr

Byte av skadat kärl 190 l, per kärl 350 kr

Byte av skadat kärl 370 l, per kärl 400 kr

Byte av skadat kärl 660 l, per kärl 450 kr
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4.7 Utställning och borttagning av container
Kärl och container ska båda förvaras hos kund. Containrar kan dock behöva 
sättas ut inför säsong och hämtas efter säsongens slut när de, på grund av sin 
storlek, inte kan förvaras hos kund. I dessa fall, samt vid avslut av 
abonnemang, debiteras avgift för utställning och borttagning enligt nedan. 
Vid byte av storlek, men fortsatt abonnemang, debiteras avgift för byte enligt 
avsnitt 4.6. 

Om containern innehåller avfall vid borttagning debiteras viktavgift för 
avfallet.

Avgift per container. Viktavgift tillkommer vid borttagning.

Avgift
kr per tillfälle

Viktavgift
kr/kg

Utställning av container 1 315 kr

Borttagning av container. 1 315 kr 2,21 kr
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5 Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och 
grovavfall från hushåll

Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och grovavfall från hushåll sker efter 
beställning. Beställning ska göras hos den entreprenör Borgholm Energi 
anlitar för insamling av hushållsavfall. Vid beställning ska kunden uppge vad 
avfallet består av.

Hämtning sker inom tio arbetsdagar efter beställning, beställningsdagen 
oräknad. För hämtning debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli, för 
upp till fyra kollin. 

Avfallet får väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för 
hushållsbruk) och ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska vara väl 
förpackat. När avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att 
innehållet syns. Elavfall ska sorteras för sig. 

Om ett kolli väger mer än 25 kg och det krävs två personer för att lasta 
tillkommer avgift för dubbelbemanning.

Hämtning av grovavfall efter budning, sammanlagt max 4 kolli 
per hämtning.
Tjänst Avgift

Framkörning, per tillfälle 350 kr

Trädgårdsavfall, per kolli 50 kr

Elavfall, per kolli 50 kr

Grovavfall, per kolli 50 kr

Dubbelbemanning, tillägg per hämtning, utöver avgift 
enligt ovan

350 kr
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6 Hämtning av slam, fett och latrin
6.1 Hämtning av slam
Slam från slamavskiljare, sluten avloppstank, minireningsverk samt 
fettavskiljare debiteras enligt nedan. Om flera fastigheter ingår i en 
gemensam anläggning debiteras en av fastigheterna hela avgiften. Den totala 
avgiften utgörs av en framkörningsavgift och en tömningsavgift, samt 
eventuell tilläggsavgift. 

Total avgift = Framkörningsavgift + tömningsavgift + eventuell 
tilläggsavgift

Vid tömning av flera anläggningar samtidigt på samma fastighet, debiteras 
endast en framkörningsavgift totalt, samt tömningsavgift per anläggning. 

Extra hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk 
och fettavskiljare sker efter beställning hos av Borgholm Energi AB anlitad 
entreprenör. Hämtning sker inom angivet antal arbetsdagar efter beställning, 
beställningsdagen oräknad. Akut tömning sker inom 8 timmar efter 
beställning.

I angiven avgift ingår slangdragning upp till 20 meter. Slangdragning 
därutöver debiteras enligt 6.1.1 Tilläggsavgifter.

Med Deltömning avses hämtning av botten- och ytslam från 
slamavskiljningsanläggning bestående av 1-3 fack. Deltömning sker vid 
anläggningar med volym upp till 3 kubikmeter. För större anläggningar 
transporteras hela vatten- och slamblandningen utöver tre kubikmeter från 
anläggningen och debiteras per kubikmeter enligt tabellen med 
tilläggsavgifter. 

Med Heltömning avses hämtning av mer än botten- och ytslam i brunn 
p.g.a. funktionsbrister eller annat skäl.

Avgift för deltömning av 
slamavskiljningsanläggning/minireningsverk på 0–3 kubikmeter, 
per hämtning. Volym utöver 3 kubikmeter debiteras per 
kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Deltömning Ordinarie, 
schemalagd

Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut 
tömning

Framkörningsavgift 200 kr 330 kr 750 kr 2 700 kr

Tömningsavgift 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr

Total avgift 710 kr 840 kr 1 260 kr 3 210 kr
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Avgift för heltömning av 
slamavskiljningsanläggning/minireningsverk på 0–3 kubikmeter, 
per hämtning. Volym utöver 3 kubikmeter debiteras per 
kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Heltömning Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut tömning

Framkörningsavgift 330 kr 750 kr 2 700 kr

Tömningsavgift 560 kr 560 kr 560 kr

Total avgift 890 kr 1 310 kr 3 260 kr

Avgift för sluten tank 0–3 kubikmeter, per hämtning. Volym 
utöver 3 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter.

Sluten tank Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut tömning

Framkörningsavgift 330 kr 750 kr 2 700 kr

Tömningsavgift 560 kr 560 kr 560 kr

Total avgift 890 kr 1 310 kr 3 260 kr

Avgift för avfall från toalettvagn.

Toalettvagn Inom 5 
arbetsdagar

Inom 3 
arbetsdagar

Akut tömning

Framkörningsavgift 330 kr 750 kr 2 700 kr

Tömningsavgift, per 
vagn

560 kr 560 kr 560 kr

Total avgift 890 kr 1 310 kr 3 260 kr

Avgift för hämtning av fettavskiljare. 0–3 kubikmeter, per 
hämtning. Volym utöver 3 kubikmeter debiteras per kubikmeter, 
se tilläggsavgifter.

Fettavskiljare Ordinarie, 
schemalagd

Inom 5 
arbetsdagar

Tömningsavgift 1 100 kr 2 200 kr
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6.1.1 Tilläggsavgifter
När tömd volym överskrider 3 kubikmeter debiteras avgift per kubikmeter 
utöver 3 kubikmeter, upp till 9 kubikmeter som transporteras bort.

När volymen som ska borttransporteras är större än 9 kubikmeter överskrids 
vad som får plats i ett slamtömningsfordon. Avgift debiteras per kubikmeter.

Brunnslock, manluckor och liknande ska hållas frilagda, lättåtkomliga och 
lättöppnade av kund. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, 
demontering etc. av lock och luckor debiteras tilläggsavgift.  Tilläggsavgiften 
gäller även vid t.ex. stopp i bilen orsakade av ovidkommande föremål i sluten 
tank p.g.a. att det saknas lock.

Om hämtning inte kunnat ske p.g.a. att abonnenten åsidosatt sina 
skyldigheter enligt föreskrifter för avfallshantering, s.k. bomkörning, 
debiteras avgift.

Om slamhämtningsbilens uppställningsplats är mer än 20 meter från 
avloppsanläggningen debiteras extra slangdragning.

Där väg inte uppfyller kraven enligt 22 § föreskrifter om avfallshantering för 
Borgholms kommun för de hämtningsfordon som normalt används, men där 
hämtning kan ske med specialfordon, debiteras avgift, utöver ordinarie avgift 
enligt den tjänst som utförs.

Tilläggsavgifter vid hämtning av slam och fettavfall, utöver 
ordinarie avgift enligt 6.1  Hämtning av slam. 

Tjänst Tilläggsavgift

Extravolym 3,1 – 9,0 kubikmeter 130 kr per kubikmeter

Extravolym 9,1 kubikmeter och uppåt 200 kr per kubikmeter

Extraarbete 420 kr per åtgärd och gång

Bomkörning 360 kr/gång

Extra slangdragning
20–40 meter
40–60 meter

80 kr/påbörjat 10-meters-intervall
120 kr/påbörjat 10-meters-intervall

Slangdragning 60–100 m (kräver två bilar) 450 kr

Saknad anslutningskoppling sluten tank 150 kr

Specialfordon 450 kr
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6.2 Hämtning av filtermaterial från fosforfällor
Hämtning sker inom 14 kalenderdagar efter beställning, beställningsdagen 
oräknad. 
I avgiften ingår endast transport och omhändertagande av förbrukat 
filtermaterial. Kunden ansvarar för ny säck och påfyllning av 
fosforfiltermaterial.

Avgift för hämtning av fosforfiltermaterial.
Tjänst Avgift

Hämtning av förpackat filtermaterial. Hämtning sker 
med kranbil.
Säck eller kassett, upp till 500 kg:
Säck eller kassett, över 500 kg:

1 000 kr per kolli
2 000 kr per kolli

Hämtning av löst filtermaterial. Hämtning sker med 
slamsugningsbil.
I avgiften ingår slangdragning 20 meter. Slangdragning 
därutöver debiteras enligt 6.1.1.

1 100 kr per m3

6.3 Hämtning av latrin
Vid första besöket hos ny abonnent lämnas tre behållare. Hämtning sker av 
valfritt antal latrinbehållare per tillfälle. Vid varje hämtning lämnas lika 
många nya behållare som det antal som hämtas. Detta fortgår tills 
hämtningsperioden är slut. 

Hämtning sker av utställda latrinbehållare varannan vecka året runt eller 
under sommarperioden beroende på valt abonnemang. Under 
sommarperioden sker hämtning jämna veckor från och med vecka 16 till och 
med vecka 40.

Avgift med hämtning varannan vecka. Hämtningsavgift debiteras 
beroende på antal lämnade behållare.

Grundavgift 
hämtning året runt 
26 behållare/år

kr/år 

Grundavgift 
Hämtningsperiod 

vecka 16 – 41
13 behållare/år

kr/år

Hämtningsavgift

kr/ behållare 

9000 kr 6000 kr 500 kr
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6.3.1 Tilläggstjänster
Extra behållare utöver de som ingår i abonnemang hämtas mot en extra 
avgift. Extra hämtning av latrin sker i samband med ordinarie tur sommartid 
eller inom tre dagar efter beställning hos av Borgholm Energi AB anlitad 
entreprenör.

Avgift för gångavstånd debiteras per behållare och hämtningstillfälle vid 
hämtning på annan plats än hämtningsfordonets stopp-plats.

Avgift per behållare och hämtningstillfälle.
Tjänst Avgift

Extra latrinkärl utöver de som ingår i abonnemanget, per 
behållare
Hämtning sker i samband med ordinarie tur sommartid

500 kr

Extrahämtning inom 3 arbetsdagar, per behållare 800 kr

Gångavstånd, 0–10 meter

Tillägg för varje ytterligare påbörjad 10 meter

40 kr

14 kr
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7 Felsortering och timpriser
7.1 Felsortering
Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat 
enligt anvisningar har Borgholm Energi AB rätt att debitera en 
felsorteringsavgift. Till exempel är det inte tillåtet att lägga farligt avfall och 
elavfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera, i behållare för mat- 
och restavfall. 

För kärl: Felsorteringsavgift debiteras för kärl om farligt avfall läggs i 
kärlet, om grovavfall eller annat avfall som stör optisk sortering läggs i kärlet, 
om löst avfall läggs i kärl eller om det är uppenbart att matavfall inte sorteras 
ut och läggs i grön påse och anmälan om hemkompostering inte har gjorts till 
kommunen. 

För container och underjordsbehållare: Felsorteringsavgift debiteras 
om farligt avfall läggs i behållaren. Om behållaren inte kompletteras med 
kärl för enbart matavfall, ska abonnemang för osorterat avfall användas. Vid 
abonnemang för osorterat avfall används därför inte felsorteringsavgift för 
felsorterat matavfall eller grovavfall i container eller underjordsbehållare.

Vid felsortering kommer fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att 
kontaktas och felet påpekas. Vid varje efterföljande tillfälle faktureras 
felsorteringsavgift. 

Avgift vid felsortering.

Behållare Avgift
kr/tillfälle och hämtställe

Kärl, 140 liter matavfall 150 kr

Kärl, 190–370 liter 150 kr

Kärl, 660 liter 300 kr

Container eller underjordsbehållare 700 kr

Latrinbehållare 300 kr

Enskild avloppsanläggning 300 kr
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7.2 Timpriser 
Vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras 
avgift baserat på timpris, se även kapitel 8.10

Avgift för olika typer av fordon, per timme.
Tjänst Avgift
Slamtömningsfordon 1 088 kr/tim

Hämtningsfordon för mat- och restavfall 1 088 kr/tim

Last/flakbil > 3,5 ton 763 kr/tim

Kranbil 2 063 kr/tim

Mindre fordon för mat- och restavfall 625 kr/tim
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8 Allmänna bestämmelser
8.1 Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 
4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller 
tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning 
eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv 
hämtning.

8.2 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och 
gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, 
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
samt föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun. I föreskrifter 
om avfallshantering för Borgholms kommun anges bland annat hur avfall ska 
sorteras. 

8.3 Definitioner
Abonnemang innebär regelbunden hämtning med bestämt intervall.

Delat abonnemang innebär att två eller tre närliggande 
fastighetsinnehavare använder gemensam behållare efter anmälan enligt 
föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som 
småhus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus, där någon är 
folkbokförd på fastigheten. 

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, 
exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening. Beträffande 
frågor om betalningsansvar räknas även den som arrenderar en fastighet till 
denna kategori.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Till 
denna kategori räknas även det fall där det finns flera en- och tvåbostadshus 
på samma fastighet, med gemensamma kärl och med en gemensam 
fakturamottagare.

Fritidshus är fastigheter där ingen person är folkbokförd. När fastigheten i 
huvudsak används sommartid ska fastighetsinnehavaren teckna 
sommarabonnemang.
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Kolli avser förpackat avfall som ska kunna hanteras av en person. Exempel 
på kolli är en möbel, ett paket eller en hopknuten bunt med ris. Avfallet får 
väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk). När 
avfallet läggs i säck ska säcken vara transparent så att innehållet syns. 
Elavfall ska sorteras för sig. 

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis 
verksamhetsutövare som hyr lokal, eller annan hyresgäst.  

Ordinarie hämtningsplats är den plats där avfallsbehållare eller avfall 
ska vara placerat på hämtningsdagen senast kl. 06:00. Hämtningsplatsen ska 
vara placerad så nära hämtningsfordonets stopp-plats som möjligt, se 
definition av stopp-plats nedan.

Samfällighetsförening är en juridisk person. Medlemmarna är ägarna till 
de deltagande fastigheterna. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel 
av gemensamhetsanläggning för avfallshantering, träder i fastighetsägarens 
ställe med avseende på betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.

Stopp-plats är fordonets normala uppställningsplats vid hämtning av 
avfall. Det ska finnas farbar väg fram till stopp-platsen. 

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt 
avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, 
fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av 
boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som 
inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer samt 
verksamheter för vård och omsorg.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med 
slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp.

I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i 
Borgholms kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för 
aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna 
avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften ska betalas till 
Borgholm Energi AB. Fakturering sker enligt det faktureringsintervall som 
fastställs av bolaget.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat 
hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid 
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 
abonnemanget specificerade sättet.
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Efter godkännande från Borgholm Energi AB, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare, kan fakturor ställas till nyttjanderättshavaren. 
Borgholm Energi AB kan häva sådan överenskommelse om 
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten 
kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar 
fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren. 

8.5 Ägarbyte och ändring av abonnemang
Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara 
Borgholm Energi AB tillhanda senast 7 dagar innan förändringen kan träda i 
kraft. 

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska 
uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av 
abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till Borgholm Energi 
AB senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller 
avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun angående 
ansökan om uppehåll.

8.6 Avgifter för en- och tvåbostadshus
Grundavgift som anges för året-runt-abonnemang avser grundavgift per 
bostad där någon person är folkbokförd.

Grundavgift som anges för sommarabonnemang avser grundavgift per 
bostad för fritidsboende.

Alla fastigheter där någon person är folkbokförd ska betala grundavgift som 
för året-runt-abonnemang. Alla fastigheter med permanentboende, eller som 
av annan anledning har behov av hämtning av avfall året runt, ska teckna 
året-runt-abonnemang.

8.7 Samfällighetsföreningar
För samfällighetsföreningar och dylikt som väljer att samordna 
avfallshanteringen debiteras föreningen grundavgifter för samtliga ingående 
fastigheter samt hämtningsavgift för abonnemang för hämtning. Föreningen 
ansvarar för behållarna och är betalningsansvarig för abonnemang.

Grundavgiften för varje fastighet debiteras enligt kärlstorlek 190 liter för en- 
och tvåbostadshus i kapitel 2 beroende på om det avser permanentboende 
eller fritidshus. 
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Hämtningsavgift debiteras som för flerbostadshus beroende på om 
samfällighetsföreningen väljer att ha kärl eller container, se alternativ och 
avgifter i kapitel 3. 

Vilka fastigheter som ingår i föreningen med gemensam behållare ska 
kontinuerligt uppdateras och meddelas Borgholm Energi AB.

8.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering 

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter 
för avfallshantering. När tillsynsansvarig nämnd handlägger anmälan eller 
ansökan om undantag debiteras avgift enligt nämndens fastställda taxa.

Delat abonnemang 
När upp till tre närboende fastighetsinnehavare delar abonnemang 
faktureras grundavgift per hushåll till respektive fastighetsinnehavare. 
Faktura för hämtningsavgiften, för det abonnemang som väljs, och 
viktavgiften skickas till en av de berörda fastighetsinnehavarna. 
Fastighetsinnehavarna reglerar själva kostnaden mellan sig.

Förutsättningar för delat abonnemang regleras i 36 § i föreskrifter om 
avfallshantering för Borgholms kommun.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, avfall från enskilda avlopp 
och latrin
Vid beviljat uppehåll i hämtning enligt 37 § föreskrifter för avfallshantering i 
Borgholms kommun, debiteras endast grundavgift. Hämtningsavgiften 
debiteras inte under aktuell period.

Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten 
under uppehållsperioden.

Vid befrielse enligt 38 § föreskrifter för avfallshantering i Borgholms 
kommun debiteras ingen avfallsavgift.

8.9 Felsorteringsavgift
Om farligt avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat 
enligt anvisningar har Borgholm Energi AB rätt att debitera 
felsorteringsavgift. 

8.10 Avgifter när taxan saknar tillämpning
Om ett behov uppstår av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, 
exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som anges i denna 
avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är 
normalt, saknar taxan tillämpning i det enskilda fallet. Kommunfullmäktige, 
eller den nämnd som fullmäktige delegerar till, får då besluta om avgifter 
baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per 
timme.
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PM till förslag ”Borgholm kommuns Avfallstaxa för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet, Gäller från och med 2019-01-01”

I detta PM beskrivs förändringar i taxeförslag till 2019. Beskrivningen är upplagd utifrån 
strukturen i förslaget till ny taxa. Endast berörda kapitel finns med här.

Allmänt, som inte faller in under punkterna nedan
Strukturen ändras i taxan, med uppdelning för en- och tvåbostadshus respektive 
flerbostadshus och verksamheter. Därmed blir det tydligare vad som gäller för olika 
typer av kunder.

Nya tilläggstjänster har försetts med en avgift som bedöms vara rimlig i nuläget. 
Nyttjandegraden och därmed intäkten på dessa tjänster är svår att bedöma i förväg. 

Punkt om beslut om indexreglerade avgifter har tagits bort. Det är inte aktuellt under de 
närmaste åren, eftersom Borgholm Energi avser föreslå ytterligare ändringar och därför 
kommer taxan att fastställas av kommunfullmäktige varje år. 

Justering, till flera av punkterna nedan
Viktavgiften för avfall i sopkärl som inte hör till containerabonnemang, sänks till 3,35 kr 
per kilo, vilket är en minskning med ca 11 %. Det är ett steg på vägen att börja styra mot 
utsortering av matavfall och beräknas ge det resultat som beslutats i Borgholm Energis 
styrelse: att taxan 2019 totalt inte ska ge mer intäkt än 2018.

2. Hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus samt fritidshus
För en- och tvåbostadshus har alternativet med 660 liters kärl tagits bort. Det används 
inte av dessa kunder idag och ett enskilt hushåll bör inte ha behov av så stort kärl. För 
en- och tvåbostadshus i samfällighetsföreningar finns möjligheten kvar att använda 660 
liters kärl.

I sommarabonnemanget föreslås att det ska ingå två extra hämtningar. Syftet är att 
anpassa sommarabonnemanget efter de behov som finns, så att inte 
åretruntabonnemang beställs i onödan. Taxan höjs därmed mer för 
sommarabonnemang än för åretruntabonnemang. I nuvarande taxa har 
sommarabonnemangen lite olika nivå i förhållande till åretruntabonnemangen. När 
denna nivå likställs mellan sommarabonnemangen blir höjningen i procent något olika 
för olika sommarabonnemang.

”Extra hämtning inom ordinarie tur” namnändras till ”extra hämtning inom 14 dagar”. 
Denna tjänst används främst av fritidshus utanför sommarsäsongen. De kan då beställa 
hämtning och kärlet töms när hämtningsfordonet är i området för ordinarie tömning 
hos året-runt-boende.
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3 Hushållsavfall från flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och 
verksamheter

3.2 Hämtning av restavfall i container eller underjordsbehållare och 
matavfall i kärl
Avgift för container delas upp i storlekarna 3, 6 och 8 kbm. 

Idag finns ett separat taxebeslut för matavfallskärl 140 l. Avgift för matavfall i separat 
140 l kärl lyfts in i samma taxedokument som övriga taxor. För kunder med container 
ges möjlighet att ha separat kärl för matavfall för att möjliggöra utsortering av matavfall, 
eftersom avfall från containrar förbränns utan föregående optisk sortering. 
Hämtningsfrekvens 14 dagar bibehålls för matavfall. Inom ramen för gällande 
entreprenadavtal kan inte tätare hämtningsintervall erbjudas. Behov av mer frekvent 
tömning hanteras därför med extra tömningar tillsvidare. Viktavgift för matavfall sätts 
till samma avgift som för container. Eftersom grundavgift tas ut för containern, tas 
endast hämtningsavgift ut för matavfallskärlen. 

Avgift för sorterat abonnemang container, där ett matavfallskärl ska ingå, höjs med 
hämtningsavgift för matavfallskärl.

Att avgiftshöjningen i procent för vippcontainer blir något högre för 
sommarabonnemang än för helårsabonnemang, beror på att kostnaden för ett 
matavfallskärl lagts på befintliga avgifter, vilket slår lite olika i procentuell höjning.

Avdrag på avgiften för kunder som själva äger container läggs som ett fast avdrag 
beroende på tidsperiod. Idag beror avdraget på antal tömningar per år, men hyran är 
enbart beroende av tidsperioden som kunden använder containern. Avdrag för egenägd 
container sänks till självkostnadsnivån för tillhandahållande av container via 
entreprenören. Styrning bör ske till att kunderna använder entreprenörens containrar, 
så att entreprenören råder över containrarnas skick och säkerhet. 

Hämtningsavgiften för avfall i underjordsbehållare, lastväxlarflak och 
liftdumpercontainer höjs för att inkludera ett matavfallskärl. 

Avgift för borttagning av container sänks till samma nivå som utställning av container.

3.3 Hämtning av osorterat avfall i container eller underjordsbehållare
Avgift för container delas upp i storlekarna 3, 6 och 8 kbm.

Tanken att det ska vara dyrare med osorterat avfall jämfört med totala kostnaden för 
container + matavfallskärl. Syftet är att styra mot utsortering av matavfall och motverka 
att fel sorts avfall läggs i containrarna. Skillnaden i avgift för sorterat – osorterat är i 
detta förslag 16 %. Därmed hamnar höjningen för osorterat abonnemang container runt 
20 % jämfört med taxa 2018. Längre abonnemang får en något högre total procentuell 
höjning än kortare abonnemang. 

Avdrag på avgiften för kunder som själva äger container läggs som ett fast avdrag 
beroende på tidsperiod. Idag beror avdraget på antal tömningar per år, men hyran är 
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enbart beroende av tidsperioden som kunden använder containern. Avdrag för egenägd 
container sänks till självkostnadsnivån för tillhandahållande av container via 
entreprenören. Styrning bör ske till att kunderna använder entreprenörens containrar, 
så att entreprenören råder över containrarnas skick och säkerhet. 

För underjordsbehållare och lastväxlarflak är tanken även här att det ska vara dyrare 
med osorterat avfall jämfört med totala kostnaden för motsvarande behållare + 
matavfallskärl. Syftet är att styra mot utsortering av matavfall och motverka att fel sorts 
avfall läggs i behållarna Skillnaden i avgift för sorterat – osorterat är i detta förslag 16 %. 
Därmed hamnar höjningen för osorterat abonnemang runt 20 % jämfört med taxa 
2018.

Avgift för borttagning av container sänks till samma nivå som utställning av container.

3.4 Tillfälliga arrangemang/evenemang
Avgift för kärl vid tillfälliga arrangemang höjs, om mer än ett kärl sätts ut. Avsikten är att 
börja närma taxan mot kostnadstäckning för denna tjänst. Tjänsten är i dagsläget 
nästan obefintligt använd.

Skillnad i avgiftshöjning i procent för extra hämtning beror på avrundning av siffrorna.

4 Särskilda avgifter och tilläggstjänster vid hämtning av mat- och restavfall 
eller osorterat avfall

4.1 Extra hämtning avfall i kärl, container eller extra säck
Texten förtydligas för extra hämtning gällande inom vilken tid från beställning som 
hämtning sker. Det har varit otydligt tidigare om dagen då beställning görs ska räknas 
in, när det står att hämtning sker inom tre arbetsdagar.

Skillnad i avgiftshöjning i procent för extra hämtning beror på avrundning av siffrorna.

Avgift för bomkörning införs när beställning av extra hämtning har gjorts, men kärlet är 
inte utställt när hämtningsfordonet kommer.

4.2 Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande
Ny tjänst införs för att dra fram och ställa tillbaka kärl tillfälligt vid enstaka hämtningar, 
avsedd främst för att underlätta för fritidshusboende efter vistelse på fastigheten, när 
ingen bor på fastigheten när det är dags för hämtning av avfall och en längre tid 
därefter.

Ny avgift för felvänt kärl, när fastighetsägare efter flera uppmaningar struntar i att ställa 
kärlet rätt. 

Avgiften för ”gångväg” - avstånd – höjs tydligt för avstånd över 10 meter i syfte att styra 
mot att denna tjänst bara används när den verkligen behövs. 

Avgift för upplåsning och/eller öppning av dörr, grind eller dylikt sänks i förhållande till 
gällande taxa, där detta kostar detsamma som ett gångavstånd. 
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Avgift för lås på sopkärl läggs som avgift per kärl istället för per hämtning. Tjänst med 
låst kärl finns redan och är främst avsedd för kunder vars kärl står allmänt tillgängliga 
hela tiden på den plats där sopbilen stannar och tömmer kärlet. Detta innebär att den 
föreslagna avgiftsnivån gör denna tjänst billigare jämfört med nuvarande taxa.

4.4 Reservtaxa
Avgift för till exempel underjordsbehållare saknas i nuvarande taxa. Reservtaxan 
kompletteras med volymtaxa för samtliga tjänster för att hämta mat- och restavfall.

Avgiftshöjningen för vippcontainer 8 kbm ser hög ut för att den jämförs med nuvarande 
avgift för 6-8 kbm container. Avgiften är låg i förhållande till vad kunden skulle betala i 
normalfall, vid normal tömning.

4.5 Specialfordon
Avgift införs för specialfordon där ordinarie hämtningsfordon inte kan eller får köra. 
Detta är ett av många steg i arbetet med att åtgärda svåra hämtställen. Föreslagen avgift 
är ett steg på vägen för att styra mot att kunderna åtgärdar dåliga 
hämtningsförhållanden, så att hämtning kan ske med ordinarie fordon.

4.6 Byte av behållare och trasig behållare
Ny avgift införs för byte av container, t.ex. för att byta storlek. För byte av kärl finns 
redan en sådan avgift och det är rimligt att containrar har motsvarande avgift. 

Avgiften för byte av skadat kärl eller annan storlek på kärl sänks betydligt. Avsikten med 
lägre kostnad för att byta kärlstorlek är att kunderna ska ha rätt kärl för sina behov, 
vilket bland annat bedöms medföra lägre entreprenadkostnad. För byte av skadat kärl 
är bevisbördan ofta svår att hantera och tanken här är att det bör vara lite lättare att få 
in avgift för skadade kärl om avgiften inte är så hög.

4.7 Utställning och borttagning av container
Avgift för borttagning av container sänks till samma nivå som utställning av container.

5 Hämtning av trädgårdsavfall, elavfall och grovavfall från hushåll
Grovavfallshämtning görs om från avgift per kubikmeter till framkörningsavgift och 
kolliavgift. Taxan höjs om man jämför med minsta möjliga mängd att debiteras för i 
nuvarande taxa. Avgift för dubbelbemanning införs.

6 Hämtning av slam, fett och latrin

6.1 Hämtning av slam
Taxa för tömning av avloppsanläggningar görs om så att det tas ut en 
framkörningsavgift och en tömningsavgift. Det innebär att kunder med mer än en 
anläggning, som ska tömmas på samma plats vid samma tillfälle, får en något lägre 
avgift. 

Taxa för slamtömning generellt höjs något mer än 5,5 % då kommunen i nuläget ligger 
relativt sett lågt i avgift. För denna tjänst finns ingen grundavgift för att täcka 
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administration, information etc, varför föreslagna avgifter också behöver täcka denna 
typ av kostnader. Skillnaderna i procentuell ökning för deltömning inom olika tider beror 
på omstruktureringen av taxan och att jämna tal har satts för alla tjänster jämfört med 
väldigt ojämna siffror i nuvarande taxa.

Heltömning av slamavskiljningsanläggning specificeras och avgift för detta införs. 
Avgiften är lite högre än för deltömning, eftersom heltömning inte är det normala 
tömningssättet i kommunen och tar upp mer plats i bilarna. Att avgiften inte föreslås 
vara ännu högre är för att det finns behov av heltömning inför besiktning eller 
avslutning av anläggningar.

Akuttömning av slam höjs tydligt och utförandetiden blir 8 timmar istället för nuvarande 
24 timmar, dvs. servicen förbättras. 

Den procentuella höjningen av avgifter för tömning av sluten tank varierar beroende på 
omstruktureringen av taxan och att jämna tal har satts för alla tjänster jämfört med 
väldigt ojämna siffror i nuvarande taxa samt diskrepans mellan avgifterna för tömning 
av sluten tank i nuvarande taxa.

Avgift för avfall från toalettvagn införs, eftersom detta kan räknas som ett hushållsavfall.

Avgift för ordinarie tömning av fettavskiljare sänks till nivå för kostnadstäckning. 
Samtidigt skärps kraven på tömning i förslag till nya avfallsföreskrifter. Avgiften för 
budad tömning av fettavskiljare höjs för att motsvara kostnadstäckning.

6.1.1 Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifterna höjs lite olika, men mer än 5,5 % som ett led i att styra mot bättre 
tömningsförhållanden.

För stora slambrunnar införs taxa med högre avgift per kubikmeter över den volym som 
en slamtömningsbil normalt kan ta med sig, eftersom stora volymer tar stora resurser i 
anspråk.

Extra avgift införs då slamtömning orsakar stopp i tömningsfordon pga. att det finns 
ovidkommande föremål i tömd anläggning.

Extra avgift införs då två fordon krävs för att utföra slamtömning eller tömning av 
fettavskiljare. Denna avgift kan behöva höjas ytterligare framöver för att styra mot 
bättre hämtningsförhållanden. 

Extra avgift införs vid tömning av sluten tank om det saknas anslutningskoppling, 
eftersom det orsakar merarbete för entreprenör vid tömning.

Avgift införs för specialfordon där ordinarie hämtningsfordon inte kan eller får köra. 
Detta är ett av många steg i arbetet med att åtgärda svåra hämtställen. Föreslagen avgift 
är ett steg på vägen för att styra mot att kunderna åtgärdar dåliga 
hämtningsförhållanden, så att hämtning kan ske med ordinarie fordon.

90



6  

Postadress Besöksadress Telefon
Box 55 Badhusgatan 4 0485-883 00       Borgholm.energi@borgholm.se
387 32 Borgholm  http://www.borgholmenergi.se    

6.2 Hämtning av filtermaterial från fosforfällor
Avgift införs för hämtning av filtermaterial för fosforfällor, som ingår som en del i 
enskilda avlopp, där filtermaterialet räknas som hushållsavfall.

6.3 Hämtning av latrin
Differentierad taxa föreslås för latrinhämtning, med en grundavgift och en 
hämtningsavgift per kärl, för att få ner avgiften något för kunder med få kärl. Nuvarande 
avgift ligger rejält högt i enlighet med inriktningen av fasa ut latrinet och 
latrinhämtningen har minskat betydligt under ett antal år. Avgiften behålls ändå på en 
nivå som tydligt styr mot att hitta alternativ till latrinhämtning, såsom 
latrinkompostering eller förbränningstoalett.  

6.3.1 Tilläggstjänster
Avgiften för extra hämtning av latrinkärl sänks framförallt för hämtning i samband med 
ordinarie tur, för att motsvara den nya avgiften per behållare.

7. Felsortering och timpriser

7.1 Felsortering
Felsorteringsavgift införs för att stimulera god sortering. 

7.2 Timpriser
Timpris införs för det fall att taxan i övrigt inte går att tillämpa.

8. Allmänna bestämmelser

8.3 Definitioner
Allmänna bestämmelser har kompletterats med definitioner.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Betalningsansvar åläggs fastighetsinnehavaren. Avsnittet om 
betalningsansvar har kompletterats med möjlighet att ställa faktura till 
nyttjanderättshavare.

8.5 Ägarbyte och ändring av abonnemang
Bestämmelser om ägarbyte för fastighet har lagts till.

8.6 Avgifter för en- och tvåbostadshus
Grundavgift och abonnemang gällande en- och tvåbostadshus har specificerats.

8.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering 
Möjlighet för två eller tre fastigheter att dela abonnemang har lagts till.

8.10 Avgifter när taxan saknar tillämpning
Avgift när taxan saknar aktuell tjänst föreslås beslutas av den nämnd som 
kommunfullmäktige delegerar till. Det ska stå i taxan hur avgiften ska bestämmas när 
taxan i övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift. Det avser beslut som gäller i 
avvaktan på att kommunfullmäktige fastställer nästa taxa. Kommunfullmäktige kan 
delegera ett myndighetsbeslut till nämnd, men inte till bolagets styrelse.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 215

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 Dnr 2018/252 361 KS

VA-taxa 2019

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta oförändrad VA-taxa för år 2019.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB har i sitt budgetbeslut för år 2019 föreslagit att VA-taxan för år 
2019 ska vara oförändrad. 

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 172.
VA-taxa 2019.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen ställer sig bakom bolagets förslag om 
förändrad taxa. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Taxa VA 2019 Sida 1
Datum: 2018-xx-xx

VA-TAXA 2019
för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 18xxxx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun är 
Borgholm Energi AB, VA- och renhållningsverksamheten.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Borgholm Energi AB.

§ 1
För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms 
kommun skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

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

§ 2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter).

§ 3
I dessa taxeföreskrifter avses med:

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

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger    Samlingslokaler
Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

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

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

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

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark.

§ 4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggnings-
avgift

Bruknings-avgift

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

Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

Som detaljplan kan enligt 17 kap 4 § plan- och bygglagen, SFS 1987:246, även äldre plan 
gälla.

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge.

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

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-14)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

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

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V, S och Df om 54 708 kronor

b) en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df om 48 851 kronor

c) en avgift per m2 tomtyta om 43 kronor
d) en avgift per lägenhet om 48 851 kronor

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 9.

5.2 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
förbindelsepunkten är gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna.

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

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

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 9.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. En extra lägenhet 
definieras av att den kan fungera som ett eget boende och är försedd med toalett och 
kök/pentry.

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

96



Taxa VA 2019 Sida 5
Datum: 2018-xx-xx

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

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

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

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

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

§ 6
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V, S och Df om 54 708 kronor

b) en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df om 48 851 kronor

c) en avgift per m2 tomtyta om 78 kronor

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 9.

6.2 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
förbindelsepunkten är gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna.

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

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten.
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Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

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

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

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

§ 7
7.1 För campingfastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje upp-
sättning servisledningar till förbindelsepunkter
för V, S och Df om 54 708 kronor

c) en avgift avseende upprättande av varje upp-
sättning förbindelsepunkter för V, S och Df om 48 851 kronor

c) en avgift per m2 tomtyta om 43 kronor
d) en avgift per lägenhet om 48 851 kronor

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 9.

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

7.3 Antalet lägenhetsekvivalenter för campingfastighet beräknas enligt följande:
Campingstuga med anslutning till V och S= 1 lägenhetsekvivalent.
4 campingenheter enligt tillstånd (dock ej campingstugor enligt ovan) = 1 
lägenhetsekvivalent
Övrig byggnation (såsom servicehus etc.) per varje påbörjat 150-tal m² BTA enligt svensk 
standard  SS 02 10 53 = 1 lägenhetsekvivalent.

7.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 7.1 a).och b).
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7.5 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 7.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

7.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 7.1 d) för varje tillkommande lägenhetsekvivalent.

7.7 Tillfälligt bygglov medför ingen rätt till lägre avgifter enligt denna taxa utom såvitt avser 
lägenhetsekvivalentavgiften enligt 7.1 för vilken följande gäller:

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

§ 8
8.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet Annan fastighet Campingfastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 7.1 a) 100 %
Avgift per 
uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 7.1 b) 100 %
Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 7.1 c) 100 %
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % - 7.1 d) 0 %
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

8.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet Campingfastighet
Tomtyteavgift 5.1 c) 0 % 6.1 c) 30 % 7.1 c) 0 %
Lägenhetsavgift5.1 d) 100 % - 7.1 d) 100 %
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 9
9.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande:

Avgift för framdragen servisledning:

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

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

Avgift per 
uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 %
Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % 10 % 10 %

Avgift per 
uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 %

Avgift per 
uppsättning FP 7.1 b) 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 7.1 c) 30 % 50 % 10 % 10 %
Lägenhetsavgift 7.1 d) 30 % 50 % 10 % 10 %
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

9.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 9.1.

9.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar skall, utöver avgift enligt 9.1, erläggas en etableringsavgift om 45 % av 
avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd 
av att arbete ej utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 10 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

En avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning om 43 kronor
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§ 11
Avgifter enligt §§ 5-7 är baserade på indextalet 313,42 (2011-11) i konsumentprisindex, KPI. 
När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock 
inte oftare än en gång årligen.

Vid reglering av taxan tillämpas följande:

 Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.
 Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör 

skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet 
och talet 302,11 omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas 
till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt §§ 
5-6-7 till närmaste hela kronor.

 Beslutad avgiftsändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet träder i 
kraft.

§ 12
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 13
13.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

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

13.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, 
om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggs enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då 
den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta 
skall erläggas enligt 13.2.
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13.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, 7.2 eller 8.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt 
utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående 
anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 13.2 ut för tiden från det 
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften 
betalas.

§ 14
14.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför.

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

14.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat 
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad 
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 15-22)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 15
15.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Bostadsfastighet 
med mätare

Grundavgift per 
år och mätare 

(qn 2,5)  

Avgift per år och 
extra lägenhet 

utöver den första  
Förbruknings-

avgift per m3

Vatten 2 359 kr 1 287 kr 14,6 kr
Spillvattenavlopp 1 764 kr 718 kr 13,1 kr
Vatten och spillvattenavlopp 4 123 kr 2 005 kr 27,7 kr
V+S samt dagvatten gata 4 258 kr 2 085 kr 27,7 kr
V+S samt dagvatten gata 
och fastighet 4 408 kr 2 160 kr 27,7 kr

Bostadsfastighet 
utan mätare
(fritidsfastigheter m.m.)

Grundavgift per 
år  

Avgift per år och 
extra lägenhet 

utöver den första  

Förbruknings-
avgift, 

schablon
Vatten 2 359 kr 1 287 kr          (se 15.2)
Spillvattenavlopp 1 764 kr 718 kr          (se 15.2)
Vatten och spillvattenavlopp 4 123 kr 2 005 kr          (se 15.2)
V+S samt dagvatten gata 4 258 kr 2 085 kr          (se 15.2)
V+S samt dagvatten gata 
och fastighet 4 408 kr 2 160 kr          (se 15.2)

Annan fastighet
Grundavgift per 

år och mätare
(qn 2,5)  

Avgift per år för 
varje påbörjat antal 

100 m2 tomtyta  
Förbruknings-

avgift per m3

Vatten 2 359 kr 43 kr 14,6 kr
Spillvattenavlopp 1 764 kr 32 kr 13,1 kr
Vatten och spillvattenavlopp 4 123 kr 75 kr 27,7 kr
V+S samt dagvatten gata 4 258 kr 75 kr 27,7 kr
V+S samt dagvatten gata 
och fastighet 4 408 kr 75 kr 27,7 kr
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Campingfastighet
Grundavgift per 

år och mätare
(qn 2,5)  

Avgift per år och 
lägenhetsekvivalent  

Förbruknings-
avgift per m3

Vatten 2 359 kr 335 kr 14,6 kr
Spillvattenavlopp 1 764 kr 366 kr 13,1 kr
Vatten och spillvattenavlopp 4 123 kr 701 kr 27,7 kr
V+S samt dagvatten gata 4 258 kr 1 220 kr 27,7 kr
V+S samt dagvatten gata 
och fastighet 4 408 kr 1 733 kr 27,7 kr

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Antalet lägenhetsekvivalenter för campingfastighet beräknas enligt följande:
Campingstuga med anslutning till V och S= 1 lägenhetsekvivalent.
4 campingenheter enligt tillstånd (dock ej campingstugor enligt ovan) = 1 
lägenhetsekvivalent
Övrig byggnation (såsom servicehus etc.) per varje påbörjat 150-tal m² BTA enligt svensk 
standard SS 02 10 53 = 1 lägenhetsekvivalent.

Ovanstående grundavgift avser mätare med mätarstorlek qn 2,5. Vid större mätare 
debiteras följande grundavgifter.

qn 6 qn 10 qn 15 qn 40
Vatten 9 326 kr 20 588 kr 29 855 kr 38 650 kr
Spillvattenavlopp 7 027 kr 15 517 kr 22 484 kr 29 112 kr
Vatten och spillvattenavlopp 16 353 kr 36 105 kr 52 339 kr 67 762 kr
V+S samt dagvatten gata 16 932 kr 38 226 kr 55 470 kr 70 644 kr
V+S samt dagvatten gata 
och fastighet 17 532 kr 39 581 kr 57 432 kr 73 139 kr

15.2 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 15.1 ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m3/lägenhet och år för 
fritidsbostad.
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Förbrukningsavgift 
enligt schablon  

Permanentbostad
150 m3/lägenhet  

Fritidsbostad
80 m3/lägenhet

Vatten 2 190 kr 1 168 kr
Spillvattenavlopp 1 965 kr 1 048 kr
Vatten och spillvattenavlopp 4 155 kr 2 216 kr

15.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 15.1. Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

15.4 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen 
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning 
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos 
Mark och Miljödomstolen.

15.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 15.1. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

15.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 19.

15.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 20% av avgiften enligt 
förbrukningsavgift per m3 i 15.1. 

§ 16
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift.

Avgift utgår med:
En avgift per m2 allmän platsmark
För bortledning av dagvatten om 0 kronor
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Taxa VA 2019 Sida 14
Datum: 2018-xx-xx

§ 17
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

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

§ 18
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas årlig grundavgift enligt 15.1.

§ 19
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 1000 kr
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 1000 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 600 kr
Länsning av vattenmätarbrunn 1000 kr
Förgävesbesök vid avtalad tid 500 kr
Undersökning av vattenmätare 1000 kr
Hyra av ståndrör (brandposthuvud), för varje påbörjad hyresmånad 600 kr

Sönderfrusen vattenmätare, nedtagning och uppsättning
av ny vattenmätare qn 2,5 2000 kr

qn 5 2200 kr
qn 10 2400 kr
qn 15 2400 kr
qn 40 2400 kr

För övriga tjänster som huvudmannen utför där den allmänna anläggningen används 
träffas överenskommelse enligt särskilt avtal.
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Taxa VA 2019 Sida 15
Datum: 2018-xx-xx

§ 20
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i 
övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 15-18 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 21
Grundavgifter, avgifter för extra lägenheter, tomtyteavgifter samt schablonberäknade 
förbrukningsavgifter enligt 15.1 debiteras för betalning i efterskott per kvartal. 
Förbrukningsavgifter debiteras för betalning i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 15 och 17.

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

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

§ 22
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt 
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen 
istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

TAXANS INFÖRANDE

§ 23
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt 15.1, 15.3 och 15.7 samt § 
17, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande.

107



Taxa VA 2019 Sida 16
Datum: 2018-xx-xx

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 202

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 202 Dnr 2016/185 214 KS

Antagande av detaljplan Kyrketorp 1:14 m fl, Bödagårdens 
camping.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta detaljplan Kyrketorp 1:14 ”Bödagårdens camping” med tillhörande 

handlingar. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-09-27 § 189 att kommunfullmäktige antar 
detaljplanen.
Bödagårdens Camping har under senare tid expanderat och förvärvat ett antal 
fastigheter på vilka camping bedrivs. Delar av de förvärvade fastigheterna är 
planlagda för andra ändamål än camping, bland annat för samlingslokaler, bostäder 
och natur. För att säkerställa en ändamålsenlig utveckling av campingen ska planen 
ändras så att markanvändningen anges till camping och friluftsområde samt att 
byggrätterna inom området regleras på ett lämpligt sätt.
Detaljplanen har varit ute på samråd 2016-12-02 – 2016-12-22 och därefter på 
granskning 2018-02-26 – 2018-03-19. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande.
I samband med detaljplaneförslagets framtagande har kommunen ansökt hos 
länsstyrelsen om att upphäva delar av det förordnande enligt § 113 Byggnadslagen 
(BL) som finns inom planområdet. Ansökan har behandlats som ett separat ärende 
av Länsstyrelsen, som 2018-05-17 beslutade att upphäva förordnandet.
Planen har principiell betydelse.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 § 189.
Detaljplan.

Bedömning
Ny detaljplan behöver upprättas för att möjliggöra fortsatt campingverksamhet och 
reglera byggrätterna inom området

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________

109



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-10-30 203

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 203 Dnr 2018/41 403 KS

Grönstrukturplan för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik att ingå som underlag i 

kommande översiktsplan för Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår 2017-11-16 § 44 att kommunfullmäktige 
antar framtagen Grönstrukturplan för Borgholm-Köpingsvik. Planen är en del av en 
lokal naturvårdssatsning (LONA) och är framtagen delvis utifrån inventeringar som 
utförts av Ekologigruppen AB.  Av planen framgår vad en grönstruktur är, priori-
terade grönområden och övergripande strategier för att stärka grönstrukturen

Beslutsunderlag
Miljö- och hållbarhetsberedningen 2017-11-16 § 44.
Tjänsteskrivelse 2018-09-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-09  § 302 med förslag att anta planen.

Bedömning
I tjänsteskrivelse 2018-09-05 redogör miljöstrateg Magnus Karlsson för ärendet då 
det framkommit vissa frågeställningar gällande planens påverkan för 
bebyggelseutvecklingen.

Av skrivelsen framgår att ett antagande av grönstrukturplanen inte får några 
negativa konsekvenser för samhällsplaneringen. Tvärtom kommer den att fungera 
som et stöd för en effektivare, mer människo- samt naturvänlig fysisk planering. 
Eftersom kommunen arbetat med både den fördjupade översiktsplanen för 
Borgholm-Köpingsvik och grönstrukturplanen parallellt finns inga påtagliga eller 
tydliga motsägelser mellan dem. 

Varken grönstrukturplanen eller fördjupning är juridiskt bindande dokument. Därför 
finns inga juridiska risker förknippade med ett politiskt antagande av dem. Grön-
strukturplanen är en del i och ett viktigt verktyg i kommunens arbete för hållbar 
utveckling. Kommunens egen grönstrukturplan kompletterar dessutom den grön-
strukturplan Länsstyrelsen i Kalmar län håller på att ta fram eftersom kommunens 
egna har högre upplösning i tätorterna Borgholm och Köpingsvik.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-06 2018/254 006-006

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunfullmäktige

Sammanträdedagar 2019

Förslag till beslut 
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för 2019

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträdena

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 
för 2018 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redo-
visningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan 
samma upplägg användas även 2019.

Eftersom arbetsutskottets sammanträden oftast innehåller både besök och 
beslutsärenden är förslaget för i år att dessa separeras så att ena samman-
trädet i görligast mån är fritt från besök. 

Det andra utskottssammanträdet är följaktligen inriktat på besök och de 
beslutsärenden som brådskar

Kommunledningskontoret
 

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunsekreteraren
Evenemangskalendern
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SAMMANTRÄDESTIDER 2019
Nämnd/styrelse Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Kommunfullmäktige 21 18 18 15 20 17 19 16 21 18 9
Måndag kl 18:00

Kommunstyrelsen 29 26 26 30 28 25 27 24 29 26 17
Tisdag kl 10:00 

KS arbetsutskott  beslut 8 5 5 2 7 4 6 3 1 5 3
Tisdag kl 08:30    besök/beslut 15 12 12 9 14 11 13 10 8 12 10

Socialnämnden
Måndag 13:00

SN arbetsutskott
Måndag 13:00

SN arbetsutskott IFO
Måndag 13:00

Utbildningsnämnden
Tisdag kl 10:00
UN arbetsutskott
Onsdag 13:00

Samhällsbyggnadsn.
Torsdag kl 09:00 

Samhällsbyggn au
Torsdag kl 09:30.
Besiktningsresor 09.00
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Fullmäktige i Borgholms Kommun

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag inom styrelsen i Borgholms Energi AB.

Vill att detta sker med omedelbar verkan.

Peder Svensson

Centerpartiet
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UTDRAG UR
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Paragrafer
2014-12-15 231-259

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utdragsbestyrkande

§ 233 Dnr 2014/271-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Eva Wahlgren) – Utveckla och bygg ut Åkerbo-
badet.

Eva Wahlgren (C) föreslår i motion inkommen 2014-11-25 
att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Borgholms kommun/ 

Borgholm Energi AB att arbeta fram en utvecklingsplan för Åkerboba-
det som möjliggör fler arbetstillfällen, mer lägerverksamhet och ökad 
attraktionskraft för norra Öland året runt. 

Beslut

Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till kommunstyrel-
sen för beredning.

____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2018-11-07 2018/84 109-109

 

Handläggare
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

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

Till kommunfullmäktige

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag som inte är 
färdigberedda samt redovisning av ställningstaganden/beslut

Förslag till beslut 
att lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som 

slutligt behandlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2016/114-008 – fjärilsträdgård i Borgholms kommun

Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 125 – avslår förslaget. 
B. Dnr 2017/183-008 – omhändertagande av avlidna

Socialnämnden 2018-05-02 § 47 – avslår förslaget. 
C. Dnr 2017/262-008 – affisch- och informationstavlor på allmän plats 

Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 124 – avslår förslaget. 
D. Dnr 2017/59-008 – utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidra 

till en giftfri vardag för barnen
Utbildningsnämnden 2018-03-07 § 26 – avslår förslaget med 
hänvisning till Skollagen kap 2 Huvudmän och ansvarsfördelning § 9, 
§ 10.

E. Dnr 2017/278-008 – marknadsför Borgholms kommun som ett 
paradis för pensionärer.
Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 161 – anser medborgarförslaget 
besvarat i och med att förslaget ska beaktas i kommunens 
marknadsföring. 

att lägga redovisning av inkomna medborgarförslag och motioner som är 
under beredning till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt antagen arbetsordning ska kommunstyrelsen redovisa
1. de motioner som inte har beretts färdigt.
2. beredningen av och nämndernas ställningstagande med anledning av 
inkomna medborgarförslag
vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad 
redovisning.

Beslutsunderlag
Redovisning
Beslut från kommunstyrelsen och socialnämnden

Kommunledningskontoret
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2 (2)

Jens Odevall Marie-Louise Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Skickas till
Registrator KS
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2018-11-07 1 (8)

1

REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER 
BEREDNING

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag - Fjärilsträdgård i Borgholms kommun 
(Dnr 2016/114-008)
Åsa Petersson
Inkom 2016-05-03

Beredning
KF 2016-06-13 § 111 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
KS 2018-06-26 § 125 – avslår medborgarförslaget. 

Medborgarförslag - att kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag, 
vägföreningar etc.
(Dnr 2016/131-008)
Clas Asp
Inkom 2016-05-23

Beredning 
KF 2016-06-13 § 112 - tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår, avvaktar utredning från Borgholm Energi angående badplatser

Medborgarförslag- Utbildning för förskolans pedagoger som ska bidra till en giftfri vardag 
för barnen.
( Dnr 2017/59-008)
Sofie Sundberg
Inkom 2017-02-27

KF- 2017-04-18 § 51- överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställningstagande 
och beslut.
Utbildningsnämnden 2018-03-07 § 26 – avslår medborgaraförsalget.

Medborgarförslag- Omhändertagande av avlidna
(Dnr 2017/183-008)
Helena Wall Gunnarsson och Anders Gunnarsson
Inkom 2017-07-03

KF 2017-08-21 § 114 lämnas till socialnämnden för ställningstagande och beslut
Socialnämnden 2018-05-02 § 47 – avslår medborgarförslaget.
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Medborgarförslag - Vegansk mat som standard i skolor och förskolor
(Dnr 2017/253-008)
Kate och Sigge Kalmström
Inkom 2017-10-25

Kommunfullmäktige 2017-12-18  § 188 - lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag – Affisch- och informationstavlor på allmän plats
(Dnr 2017/262-008)
Basel Alhawadi 
Inkom 2017-11-08

Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 189 – lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 124 – avslår medborgarförslaget. 

Medborgarförslag- marknadsför Borgholms kommun som ett paradis för pensionärer
(Dnr 2017/278-008)
Stefan Fosseus
Inkom 2017-11-28

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 5 -lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 161 – anser medborgarförslaget besvarat i och med att 
förslaget ska beaktas i kommunens marknadsföring. 

Medborgarförslag - Öland en kommun, Nu!
(Dnr 2018/54-008)
Kalle Bern
Inkom 2018-01-22

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 39 - lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande beslut.
KSAU 2018-10-09 § 294 förslag till kommunstyrelsen
att anse medborgarförslaget besvarat då en utredning om Öland en kommun redan pågår.
KS 2018-11-27

Medborgarförslag – Pirhuvud Sandvik
(Dnr 2018/172-008)
Ronny Cedertorn
Inkom 2018-06-20

Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 158 – lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut. 
Beredning pågår
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Medborgarförslag – placera ett utegym i Bäckmanska parken
(Dnr 2018/201-008)
Hans Bäck
Inkom 2018-08-30

Kommunfullmäktige 2081-09-17 § 179 – lämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår. 

MOTIONER

Motion – utveckla och bygg ut Åkerbobadet
(Dnr 2014/271-109)
Eva Wahlgren (C)
Inkom 2014-11-25

BEREDNING
Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 233 – lämnar den till KS för beredning.
Motionen återtagen 2018-11-05

Motion - Solceller på kommunens och BEABS nybyggnationer   
(Dnr 2017/173-109)
Per Lublin (nÖP)
Inkom 2017-06-12

Kommunfullmäktige 2017-08-21 § 126 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KS 2018-11-27

Motion - omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med 
minst två rätter på menyn
(Dnr 2018/19-109)
Per Lubin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 10- överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - ersätt ett kvällsmål/månad vid äldreboenden med " fullmäktigesmörgåsar"
(Dnr 2018/20-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08
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Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 11- överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion- vin eller öl till de boende vid helger och speciella tillfällen
(Dnr 2018/21-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 12 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar på äldreboendena
(Dnr 2018/22-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 13 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion- omvandla matsalarna på äldreboenden till måltidsrestauranger där även besökare 
ska kunna äta
(Dnr 2018/23-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 14 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - återskapa tillagningskök vid kommunala äldreboenden
(Dnr 2018/24-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 15- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår 

Motion - daglig utevistelse för boende på kommunens äldreboende
(Dnr 2018/25-109)
Per Lublin nÖp
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 16 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17
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Motion - veckoutflykt för boende på kommunens äldreboende
(Dnr 2018/26-109)
Per Lublin nÖP 
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 17 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - vårdhundar inom äldreomsorgen
(Dnr 2018/27-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 18 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - husdjur inom äldreomsorgen
(Dnr 2018/28-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 19 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - återuppta Klockargårdsverksamhet
(Dnr 2018/29-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 20 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - snaps vid speciella tillfällen
(Dnr 2018/30-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 21 -överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden 2018-10-24 – förslag på avslag.
KS 2018-11-17

Motion - utveckling av kommunala trygghetsboenden
(Dnr 2018/31-109)
Per Lublin nÖP
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Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 22 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår.

Motion - avsätta medel i 2019 års budget för skapande av Sveriges bästa äldreomsorg.
(Dnr 2018/32-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 23 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår

 
Motion - efterhöra medborgarnas inställning om hur gågatuperioden i centrala Borgholm 
ska fastställas
(Dnr 2018/38-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-01-08

Kommunfullmäktige 2018-01-15 § 26 -överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår

Motion - Ny sporthall i Borgholm
(Dnr 2018/49-109)
Ilko Corkovic S
Inkom 2018-01-17

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning pågår.

Motion- utveckla gång- och cykelvägar
(Dnr 2018/50-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2018-01-18

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 41 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår

Motion – Medborgarombud
(Dnr 2018/66-109)
Per Lublin nÖP
Inkom 2018-02-05

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 43 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår.
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Motion – Återför årskurs 6 till mellanstadiet
(Dnr 2018/96-109)
Per Lublin (ÖP)
Inom 2018-03-20

Kommunfullmäktige 2018-04-25 § 82 – lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 140 – remitterar motionen till utbildningsnämnden för 
synpunkter innan fortsatt beredning.
Beredning pågår

Motion – transport av elever utanför upptagningsområdet till Åkerboskolan
(Dnr 2018/101-109)
Marcel van Luijn (M)
Inkom 2018-03-23

Kommunfullmäktige 2018-04-16 § 84 – lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
KSAU 2018-11-06
KS 2018-11-27

Motion – ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige
(Dnr 2018/168-109)
Lars-Erik Larsson (V)
Inkom 2018-06-14

Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 15- lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
KSAU 2018-11-13
KS 2018-11-27

Motion – Cykelstrategi för Borgholms kommun
(Dnr 2018/187-109)
Eddie Forsman (M)
Inkom 2018-08-03

Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 162 – lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår

Motion – om chockhöjning av hyror på kommunens mark i hamnarna
(Dnr 2018/193-109)
Per Lublin (ÖP)
Inkom 2018-08-17

Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 165 – lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår
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Motion – om chockhöjning av hyror på kommunens mark i hamnarna ska omarbetas så att 
hamnarna ska bedömas likvärdiga 
(Dnr 2018/194-109)
Per Lublin (ÖP)
Inkom 2018-08-17

Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 166 – lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår

Motion – gällande att busstationens väntsal ska hållas öppen och att 
turistbyråverksamheten flyttas dit
(Dnr 2018/195-109)
Per Lublin (ÖP)
Inkom 2018-08-17

Kommunfullmäktige 2018-08-20 § 167 – lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
Beredning pågår

Motion – fler hållplatser för kollektivtrafiken i Borgholms innerstad
(Dnr 2018/213-109)
Per Lublin (ÖP)
Inkom 2018-09-18

Kommunfullmäktige 2018-11-19

Motion – Övergångsställe, gångväg samt busshållplats vid Hälsocentralen
(Dnr 2018/214-109)
Per Lublin (ÖP)
Inkom 2018-09-18

Kommunfullmäktige 2018-11-19

Motion – iordningställ Ölanda som beredskapsfält för brandflyg
(Dnr 2018/241-109)
Kristdemokraterna 
Inkom 2018-10-22

Kommunfullmäktige 2018-11-19
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-08-28 144-164

Utdragsbestyrkande

§ 161 Dnr 2017/278-008 KS

Medborgarförslag (Stefan Fosseus) – marknadsför Borgholms kommun 
som ett paradis för pensionärer

Stefan Fosseus, Björkvägen 14, 387 72 Löttorp, föreslår i medborgarförslag 
2017-11-27 att 
- kommunen antar visionen Borgholms kommun ett paradis för pensionärer. 

För att nå visionen förstärker kommunen sina ansträngningar att förmå 
deltidsboende som ofta vistas här att också skriva sig i kommunen samt 
att locka fler pensionärer att bosätta sig i Borgholms kommun. Detta kan 
åstadkommas genom förmåner för pensionärer bosatta i kommunen, till 
exempel
- avgiftsfri kollektivtrafik inom länet och 
- satsning på trygghetsboende med tillgång till måltider på äldreboendena.
Dessutom behövs riktad marknadsföring till pensionärer i Mälardalen och 
storstadsområden.  

Kommunfullmäktige lämnar 2081-01-15 § 5 medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för ställningstagande och beslut.

Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt be-
handlas.

I tjänsteskrivelse 2018-08-08 föreslår kommunchef Jens Odevall att förslaget 
ska beaktas i arbetet med marknadsföring och kommunens generella utveck-
ling. 

Bedömning
Förslaget innehåller många kloka antaganden och tankar om hur kommunen 
kunna attrahera fler invånare. Att Borgholm är ett paradis för pensionärer delas 
av många som valt att bosätta sig här och vi har redan idag den högsta medel-
åldern i landet men fler borde ges möjlighet att leva här.  Kommunen har de se-
naste åren uppmanat dem som har sin huvudsakliga dygnsvila i kommunen att 
skriva sig här. Detta arbete kommer att fortgå och förfinas. 

Riktad marknadsföring om att bosätta sig i kommunen till olika målgrupper är 
generellt en god idé som bör ingå i den översyn av kommunens marknadsfö-
ringsarbete som kommunledningen har i uppdrag att göra. Särskilt inför att 
nya bostadsområden färdigställs och fler kan ges möjlighet att bo i vår kom-
mun.

Kollektivtrafiken subventioneras redan idag pensionärer, då ett 30-dagars 
kort för resor i hela länet kostar 100 kronor. Detta måste anses som över-
komligt. Att ytterligare subventionera kollektivtrafiken för våra pensionärer 
borde inte anses nödvändigt utan nuvarande prissättning kan säkerligen loc-
ka till sig fler resande vid riktad marknadsföring av den.

Vad gäller trygghetsboenden så ingår det i det utvecklingsarbete som full-
mäktiges beredning för Sveriges bästa äldreomsorg hanterar. 
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-08-28 144-164

Utdragsbestyrkande

Medborgarförslaget innebär slutligen att kommunen ska ta en ny vision vilken 
kan tyckas lite snäv. Dock kan meningen med fördel användas i olika mark-
nadsföringsaktiviteter som riktas mot målgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 256 kommunsty-
relsen
att uppdra åt kommunledningen att beakta förslaget i arbetet med mark-

nadsföring och kommunens generella utveckling.
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Vid dagens sammanträde redogör Stefan Fosseus för sitt förslag och lämnar 
synpunkter på kommunens arbete med marknadsföring och att försöka få 
deltidsboende att bli permanentboende.

Kommunstyrelsen tackar Fosseus för hans förslag och synpunkter. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t uppdra åt kommunledningen att beakta förslaget i arbetet med mark-
nadsföring och kommunens generella utveckling

a t t medborgarförslaget därmed anses besvarat.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-05-02 47-59

Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2017/87-700  SN

Medborgarförslag från Helena Wall Gunnarsson och Anders Gunnars-
son gällande avgift för bårtransporter från kommunens särskilda boen-
den. 

Anders Gunnarsson närvarar och redogör sitt medborgarförslag för nämn-
den.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-07-01, där föreslagställaren vill att 
kommunen tar fram en enhetlig taxa för transport av avlidna till bårhus om 
någon dör på kommunens särskilda boenden samt att kommunen upphand-
lar denna transport hos befintliga transportörer om inte omsorgen klarar detta 
själva. 

Beslutsunderlag
Dom från Förvaltningsrätten, 2018-02-28, Mål nr: 2965-17.

Bedömning
Socialförvaltningen har en framtagen rutin ”Rutin vid bårtransport av avliden” 
fastställd 130923 som gäller vid dödsfall i särskilt boende. Genom prövning 
av ärendet i Förvaltningsrätten har Förvaltningsrätten fastställt att rutinen inte 
är olaglig i något hänseende som anges i 10 kap 8 § KL. 

Beslut

Socialnämnden beslutar 

a t t avslå medborgarförslaget. 

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-06-26 121-143

Utdragsbestyrkande

§ 125 Dnr 2016/114-008 KS

Medborgarförslag (Åsa Petersson) – fjärilsträdgård i Borgholms kom-
mun.

Åsa Petersson, Guntorpsgatan 41, 387 36 Borgholm, föreslår i medborgarför-
slag 2016-05-03 att kommunen skapar ett koloniområde med ett 20-tal lotter 
á 20 kvm (utan stugor) intill fruktlunden vid Blå Rör Köpingsvik/Borgholm. 
Odlingen ska vara ekologisk.

Kommunfullmäktige lämnade 2016-06-13 § 111 medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

I tjänsteskrivelse 2018-02-20 föreslår mark- och exploatering att medbor-
garförslaget avslås.

Av skrivelsen framgår att det bedöms att föreslaget koloniområde inte ska 
genomföras. Avdelningen föreslår att om efterfrågan uppstår ska istället en 
utvidgning av befintligt koloniområde i första hand utredas. En utvidgning av 
befintligt område skulle vara en mer kostnadseffektiv investering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-03-13 § 73 kommunsty-
relsen
att avslå medborgarförslaget.

Förslagsställaren har varit oanträffbar vid försök att bjuda in till sammanträ-
det.

Yrkanden
Per Lublin (ÖP) yrkar på återremiss.

Ordföranden konstaterar att utöver förslag på avslag finns återremissyrkan-
den, vilket ska ställas under proposition.

Proposition - återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i dag 
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.

Ja – 8 Nej- 1 Avstår – 2
IIko Corkovic (S) Per Lublin (ÖP) Sofie Loirendal (FÖL)
Marcel van Luijn (M) Mattias Carlsson (FÖL)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

133



UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-06-26 121-143

Utdragsbestyrkande

Jan-Olof Forslund (S)
Inger Sundbom (S)
Leif Gerhardsson (S)

Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde

Per Lublin (ÖP) meddelar att han inte längre deltar i ärendet. 

Ordföranden konstaterar att det endast kvarstår förslag på avslag. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t avslå medborgarförslaget.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) deltar inte i ärendet efter omröstning på hans återremissyr-
kande.

Reservation
Per Lublin (ÖP) (BILAGA 1)

_____________________________

134



UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN  

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-06-26 121-143

Utdragsbestyrkande

§ 124 Dnr 2017/262-008 KS

Medborgarförslag (Basel Alhawadi och Torbjörn Jerlerup) – affisch- och in-
formationstavlor på allmän plats

Basel Alhawadi, Badhusgatan 8 A, 387 32 Borgholm, och Torbjörn Jerlerup, 
Storgatan 14 F, 387 31 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2017-
11-08 att tre affischtavlor sätts upp i centrala Borgholm. 

Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte del-
ta.

Kommunfullmäktige lämnade 2017-12-18 § 189 medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för ställningstagande och beslut.

I tjänsteskrivelse 2018-01-04 föreslår kommunchef Jens Odevall att medbor-
garförslaget avslås.

Av skrivelsen framgår kommunen monterade ner alla anslagstavlor för ungefär 5-
6 år sedan. Detta eftersom de ansågs orsaka stor nedskräpning och missbruka-
des av folk som skulle sätta upp affischer. Andras affischer revs bort och egna 
sattes upp istället. Att åter sätta upp affisch- och informationstavlor medför sköt-
sel- och underhållskostnader utöver uppsättningskostnaderna och att reglerna 
för användning måste klargöras. 

Ett faktum att ytterligare beakta är att mycket av annonsering och information 
idag sker via digitala kanaler såsom facebook, instagram och blocket. Dock er-
sätter dessa kanaler inte helt affischering på papper vilket märks på den olovliga 
annonseringen som alltjämt sker vilket också förslagsställarna poängterar i sitt 
förslag.

Förvaltningens bedömning är att förslaget bör avslås dels beroende på tidigare 
erfarenheteter dels beroende på att det ekonomiska utrymmet inte medger ytter-
ligare utgiftsposter, även om kostnaderna för affisch– och informationstavlor bör 
vara ringa i sammanhanget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-01-15 § 33 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget och inte sätta upp affisch- och informationstavlor i 

kommunal regi.

Till dagens sammanträde är förslagsställarna inbjudna, men har valt att inte del-
ta.

Ordföranden konstarar att det endast finns ett förslag till beslut.
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Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-06-26 121-143

Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

a t t avslå medborgarförslaget och inte sätta upp affisch- och informationstav-
lor i kommunal regi.

_____________________________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-03-07 18 - 28

Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2017/46-008 UN

Beslut, Medborgarförslag – Att förskolornas pedagoger får utbildning 
för att kunna bidra till en giftfri vardag för barnen

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson föredrar ärendet. 

I medborgarförslaget föreslår förslagsställarna att förskolans personal ska 
utbildas för att kunna bidra till en giftfri vardag för barnen i förskolan. Ämnet 
är aktuellt och viktigt. Inom kommunen har representanter från utbildnings-
förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, tillsammans med Kalmar 
upphandlingsenhet och representanter från andra kommuner i Kalmar län, 
träffat SKL:s upphandlingsenhet inför deras nya upphandlingar med fokus 
bland annat giftfri förskola. Detta för att det ska finnas kunskap om vilken 
typ av material som är giftfri.

Med hänvisning till Skollagen (2010:800) menar Utbildningsförvaltningen att 
kompetensutveckling av personal i förskolan och skolan inte är en politisk 
fråga, utan är upp till ansvariga förskolechefer och rektorer. 

Kompetensutveckling ska genomföras utifrån de behov som förskolan har 
av utveckling. Giftfri vardag skulle kunna vara ett sådant område, men det 
beslutas i så fall av förskolecheferna i kommunen. Om vårdnadshavare vill 
framföra förslag på områden att utveckla inom förskolan, är respektive för-
skolechefs forum för föräldrasamverkan ett bättre sammanhang att ta upp 
det i.

Skollagen (2010:800) kap 2 Huvudmän och ansvarsfördelning

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av 
en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och sam-
ordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen ut-
vecklas.

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation 
och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elever-
nas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt 
de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag 
eller andra författningar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut den 14 februari 2018 § 17
Medborgarförslag daterat den 27 februari 2017
Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2018

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-03-07 18 - 28

Utdragsbestyrkande

att bifalla förvaltningsens förslag att avslå medborgarförslaget

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

a t t avslå medborgarförslaget med hänvisning till Skollagen (2010:800) 
kap 2 Huvudmän och ansvarsfördelning § 9, § 10.

_____________________________
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Riktlinjer  
FÖR VAL AV OMBUD TILL KONGRESS MED SVERIGES KOMMUNER 

OCH LANDSTING 2019 

Fastställda av valnämnden den 8 februari 2018 samt 9 april 2018 
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Riktlinjer 3 

1. Kongress 2019 

a. Valkongressen 

Valkongressen äger rum den 19 mars 2019 på Clarion Sign Hotel, Stockholm. 
 

Valkongressen behandlar val av: 

• kongresspresidium 

• valutskott för nominering av styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i  
valnämnden och ersättare för dessa 

• ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 

• valnämnd 

• revisorer och ersättare 

• fastställande av arvode och andra ersättningar till revisorer 

Valkongressen anger även riktmärke för förbundets arvodeskostnader under 
mandatperioden samt bemyndigar styrelsen att inom angivet riktmärke besluta om 
arvoden och ersättningar för förbundets förtroendevalda. 

 
b. Ordinarie kongress 

Ordinarie kongress äger rum 27-28 november 2019 på Linköping Konsert och  
Kongress, Linköping  
 

Vid ordinarie kongress behandlas följande ärenden: 

• Val av kongresspresidium 

• Avgivna årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit sedan närmast 
föregående ordinarie kongress 

• Styrelsens rapport över givna uppdrag från förbundskongress 

• Revisorernas berättelser 

• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten 

• Ram för förbundsavgiften 

• Styrelsens övriga förslag 

• Motioner och interpellationer 
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Riktlinjer 4 

2. Ombudsvalet  

a. Vad handlar det om? 

Vart 4:e år håller Sveriges Kommuner och Landsting kongress för att 
bestämma inriktningen för förbundets arbete de kommande fyra åren. 
Medlemsinflytandet säkerställs genom 451 ombud, vilka återspeglar dels 
befolkningsmängden hos medlem per 31 december 2017, dels, rent 
partipolitiskt, resultatet i de allmänna valen till kommun och 
landstings/regionfullmäktige den 9 september 2018 (ev. omval hos medlem 
beaktas inte).  

b. Så går det till 

i. Valkretsar 

Valet av kongressombud och ersättare sker i länsvisa valkretsar, där varje 
län utgör en valkrets. Kommunerna och landstinget i respektive län bildar 
tillsammans en valkrets. Ombuden representerar hela valkretsen, inte enbart 
den egna kommunen eller landstinget. 

ii. Nominering av ombud 

Nominering av ombud till kongressen sker valkretsvis via de regionala 
partiorganisationerna (för lokala partier av den lokala organisationen).  

iii. Valsedel 

Efter genomförd nominering upprättas valsedel inför ombudsvalet av partiets 
regionala organisation. För lokalt eller regionalt parti gäller att dess 
organisation ansvarar för framtagandet av valsedel. 

Partier kan uppträda med egen valsedel eller samverka genom en 
gemensam valsedel eller under gemensam beteckning med skilda valsedlar 
för två eller flera partier. Även enskilt parti kan upprätta fler valsedlar under 
samma partibeteckning; erhållna mandat fördelas proportionellt mellan de 
olika valsedlarna. 

OBS! Val av ombud och ersättare för ombud sker samordnat. Det är därför 
viktigt att valsedlarna innehåller fler namn än antalet förväntade ombud för 
att undvika vakanta platser vid kongresserna. 

Ersättare för kongressombud blir de kandidater som står näst på tur i den 
ordning som följer av valresultatet och placeringen på valsedeln. Detta gäller 
också när partier samverkar, oavsett partibeteckning på samverkanslistan. 
Om man uppträder med gemensam beteckning men enskilda partivalsedlar, 
utses ersättare för respektive parti utifrån respektive partis valsedel.  

Det är inte möjligt att förrätta fyllnadsval av ombud/ersättare under 
pågående mandatperiod. Om något ombud lämnar sitt uppdrag under 
mandatperioden sker omräkning på så sätt att den person som står näst på 
tur på listan träder in som nytt ombud.  Om namnen på listan tar slut kan 
således en plats bli tom. 

iv. Fördelning av ombudplatser per valkrets 

Fördelningen av ombudplatser per valkrets sker utifrån länens 
befolkningssiffror per den 31 december 2017.  
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Riktlinjer 5 

Ombudsfördelningen per valkrets redovisas i bilaga 3 och fastställdes av 
valnämnden den 9 april 2018. 

v. Tidpunkt för ombudsvalet hos medlem 

Valet av ombud i respektive kommun/landsting/region sker förslagsvis i 
anslutning till ett fullmäktigesammanträde och ska förrättas under november 
eller december månad 2018. Valnämnden rekommenderar att valet sker 
under november månad. 

Tidpunkten för val hos respektive medlem bör meddelas SKL samtidigt som 
namn på kontaktperson.  Informationen lämnas senast 31 maj via länk i 
e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april 2018.  

Om datum för ombudsval inte kan lämnas före den 31 maj, går det bra att 
maila in uppgiften till ombudsval@skl.se vid ett senare tillfälle, dock senast 
1 september 2018.  

Se vidare avsnitt 4 ”Valet – när/var/hur?” 
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Riktlinjer 6 

3. Valnämndens ansvar 

Valnämnden utsågs vid SKL:s valkongress 2015.  Nämnden består av 
företrädare för de partier som finns representerade i förbundets styrelse. 
Valnämndens sammansättning framgår av bilaga 1. 

Valnämndens uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet 
genom sammanräkning av valsedlar, fördelning och besättning av 
ombudsplatser i kongressen. Valnämnden ger också närmare anvisningar 
för valets genomförande och vid oklarhet tar ställning till en valsedels 
giltighet. 

Valnämndens slutliga sammanräkningsresultat kan inte överklagas. 
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Riktlinjer 7 

4. Uppgifter för SKL:s medlemmar-kommuner/landsting/regioner 

a. Kontaktperson hos medlem 

För att informationen från SKL:s valnämnd ska nå ut till alla berörda önskar 
nämnden att en kontaktperson utses i varje kommun, landsting och region  

Namn och e-postadress ska meddelas valnämnden senast 31 maj 2018 via 
länk i e-postmeddelande till respektive medlem, skickat den 10 april 
2018. 

b. Valet – när/var/hur? 

När: Valet ska förrättas under november eller december månad 2018. SKL 
rekommenderar att valet sker i november månad.  
Var: Ombudsvalet ska förrättas hos samtliga medlemmar i Sveriges 
Kommuner och Landsting. Valet förrättas av medlems nyvalda fullmäktige i 
anslutning till ett ordinarie sammanträde. 

Ombudsvalet vid sammanträdet ska inte protokollföras i fullmäktiges 
protokoll och därför inte heller finnas med på fullmäktiges föredragningslista. 
Däremot ska informationen om valet finnas med på kallelsen till 
fullmäktigesammanträdet. Förslagsvis kan punkten i kallelsen rubriceras 
som ”xx kommun/landstings/regions medverkan i val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2019”. 

Hur: Partiernas fastställda valsedlar kommer att skickas via e-post till varje 
utsedd kontaktperson  i slutet på vecka 42 och i början på vecka 43. Därefter 
har kommunen/landstinget/regionen ansvar för att trycka upp och säkerställa 
att samtliga valsedlar finns i minst samma antal som ledamöter i fullmäktige, 
att de finns tillgängliga vid valtillfället samt att det finns ”blanka” valsedlar för 
den som vill göra en egen valsedel. 
OBS! De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande 
organisation behöver få information på annat sätt om val av ombud. Se 
punkt d nedan.  
Valet sker genom sluten omröstning bland ordinarie/tjänstgörande 
fullmäktigeledamöter. 

Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså inget 
personvalsförfarande) eller andra ändringar i en valsedel. Sådana 
ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid sammanräkning. Det är 
däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel. 

Valet bör ske under överinseende av en särskilt utsedd justeringsperson 
(exempelvis den eller de personer som fullmäktige utsett för att justera 
fullmäktigeprotokollet vid aktuellt sammanträde). 

Ett protokoll (se bilaga 5) ska upprättas där det framgår hur många röster 
som avgivits, kommunen/landstingets/regionens namn samt datum för 
ombudsvalet. Protokollet ska sedan bifogas när valsedlarna skickas till 
SKL:s valnämnd (se punkt c nedan) 

OBS – antalet valsedlar och antalet röstande skall överensstämma – om inte 
behöver valet göras om. 

Valet av kongressombud hos medlem kan inte överklagas. 
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Riktlinjer 8 

 

c. Vi har genomfört valet – vad gör vi nu? 

Det är medlems ansvar att ta hand om de avgivna valsedlarna och skicka 
dem vidare till SKL:s valnämnd för sammanräkning. 

Ni kontrollräknar de avlämnade valsedlarna för att säkerställa att antalet 
valsedlar överensstämmer med antalet röstande. Felaktigt antal kan 
medföra att valet måste göras om. 

Efter kontrollräkningen läggs valsedlarna i original (ej vikta) i ett kuvert 

tillsammans med rösträkningsprotokollet (bilaga 5), försluts samt skickas, 

dagen efter ombudsvalet i fullmäktige, i rekommenderad försändelse till 

Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82  
Stockholm. Ange också på kuvertet vilken kommun/landsting/region som är 

avsändare. 

d. Information om valet till lokala/regionala partier utan rikstäckande 
organisation 

De lokala och regionala partier som inte har någon rikstäckande 
organisation behöver få information på annat sätt. Valnämnden ber om 
medlems hjälp för att förmedla information om ombudsvalet till de lokala 
partier som är företrädda i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen.  
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Riktlinjer 9 

5. Uppgifter för de politiska partierna 
 
De politiska partierna har ett betydande ansvar för att förmedla information 
om ombudsvalet. 
 
a. Partiet på riksplanet 
 
På riksplanet ansvarar partierna för att informationen om ombudsvalet 
förmedlas vidare till samtliga partidistriktsorganisationer.  
 
b. Partiet på regional/distriktsnivå och partigruppssekreterare för SKL 
 
Regionalt ansvarar den regionala partiorganisationen för nominering av 
ombud samt upprättade av valsedel och insamling av adressuppgifter för 
samtliga kandidater. När valsedlarna är färdiga distribueras de, helst med 
adressuppgifter, till partiets partigruppsekreterare för SKL, dock senast den 
12 oktober  2018, så att ombudsval kan hållas hos medlem under 
november alternativt december månad. 
 
Kontaktuppgifter till partigruppssekreterarna finns i bilaga 2. 
 
Partigruppssekreteraren skickar vidare fastställda valsedlar för respektive 
län till SKL via e-post ombudsval@skl.se och nationell partiorganisation för 
kännedom, senast 15 oktober 2018.  
 
Exempel på hur en valsedel kan utformas finns i bilagorna 6-8. Valsedeln 
bör vara i A4-format. Valsedlarna finns för nedladdning på 
www.skl.se/kongress  

 
Respektive partidistrikt ansvarar för att information om ombudsvalet från 
partiet på riksplanet, förmedlas vidare till sina representanter på kommun- 
och landstings/regionnivå.  
 
Senast då fastställandet av antalet ombud per parti och län är fastställt av 
valnämnden (vecka 3 2019) ska varje partidistriktsorganisation till 
partigruppssekreterarna nationellt sända över namn, adress och e-
postadress för det antal ombud partiet har i valkretsen samt minst lika 
många ytterligare namn som utses som ersättare. Sista dag att översända 
dessa uppgifter är den 31 januari 2019.  
 
Partigruppssekreterarna översänder senast den 5 februari 2019 ovan 
nämnda uppgifter till SKL valnämnd. 
 

c. Om partiet inte har någon rikstäckande organisation? 

Lokalt parti skickar sin valsedel och namn och adressuppgifter på 
nominerade ombud via e-post till ombudsval@skl.se , alternativt direkt till 
kommun/landstings/regionkansliet.  
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Riktlinjer 10 

 
6. Vad händer efter ombudsvalet? 

a. Sammanräkning 

SKL:s valnämnd ansvarar för sammanräkning av valsedlar som inkommit 
från medlemmarna. Sammanräkningen sker valkretsvis och särskilda 
röstprotokoll upprättas. 

Medlemmarnas inflytande ska stå i proportion till respektive 
kommuns/landstings/regions folkmängd per 31 december 2017 inom 
respektive valkrets. Vid sammanräkningen ges rösterna ett röstvärde. 
Kommunen/landstinget/regionens folkmängd divideras med antalet 
ledamöter i nyvalda fullmäktige. Kvoten avrundas uppåt till fullt tiotal. Om 
det t.ex. går 100 invånare per fullmäktigeledamot är röstvärdet 1,0. 
Röstvärdet anges med en decimal. Landstingen/regionerna har totalt lika 
stor röstvärde som samtliga kommuner har gemensamt. 

Mandatfördelningen mellan partierna och turordningen inom partierna 
bestäms i övrigt enligt de grunder som anges för proportionella val. 

b. Valresultatet 

Resultatet av ombudsvalet kommer att offentliggöras först när samtliga 
valkretsars valresultat föreligger. Resultatet för samtliga valkretsar beräknas 
föreligga under någon av de första veckorna i januari 2019. 

Resultatet kommer att presenteras på SKL:s hemsida, 
www.skl.se/kongress. Särskild information kommer även att skickas ut till 
medlemmarna och de valda ombuden. 
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Riktlinjer 11 

7. Kontaktuppgifter SKL 

För ytterligare information om ombudsvalet och om kongresserna hänvisas 
till förbundets hemsida, www.skl.se/kongress.  

Ni är också välkomna att kontakta SKL på e-post: ombudsval@skl.se eller 
nedanstående personer vid förbundskansliet om ni har några frågor eller 
synpunkter: 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Särnå, tel 08-452 7264 
karin.sarna@skl.se 

 

  

Anna Wiitavaara, tel: 08-452 7865 
anna.wiitavaara@skl.se  

 

 

Joakim Hedenström, tel: 08-452 7784 
joakim.hedenstrom@skl.se  
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Riktlinjer 12 

 

8. Checklistor 
 

a. Checklista för kommun/landsting/region 
 
 1. Anmäla kontaktperson till SKL senast 31 maj 2018 via länk 

som finns i e-postmeddelandet skickat den 10 april 2018  

 2. Om inte datum för ombudsval meddelats via länken ovan, 
ska datum anmälas via mail till ombudsval@skl.se senast 
den 1 september 2018 

 3. Valsedlar (som skickas till kontaktperson från SKL i vecka 
42-43) trycks upp inför ombudsval. Glöm inte även blanka 
valsedlar! 

 4. Genomföra ombudsval genom sluten omröstning, 
förslagsvis i anslutning till ett fullmäktigesammanträde 

 5. Fyll i justeringsprotokoll, som ska undertecknas av utsedd 
justeringsperson  

 6. Kontrollräkning av valsedlar – ska överensstämma med 
antalet fullmäktigeledamöter 

 7. Skicka valsedlar och justeringsprotokoll som 
rekommenderad försändelse till SKL:s valnämnd dagen 
efter att valet skett, på följande adress: 

Valnämnden, att: Karin Särnå, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 118 82  Stockholm 

 
 

b. Checklista för politiska partier (regionala partiorganisationer) 
 
 1. Information om ombudsvalet förmedlas till representanter på 

kommun/landstings/regionnivå 

 2. Nominering av ombud och upprättande av valsedel (sker 
mellan 10 september-11 oktober) 

 3. Skicka valsedel till partigruppssekreteraren, (se lista i bilaga 
2 för partigruppssekreterare) med e-post senast 12 oktober 
2018 

 4. Översända adressuppgifter till samtliga nominerade på 
valsedeln till partigruppssekreterare senast 31 januari 2019 
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Riktlinjer 13 

 
 
 
 

c. Checklista för partigruppssekreterare för SKL 
 
 1. Information om SKL:s ombudsval till partiet på riksnivå som i 

sin tur ska förmedla informationen vidare till samtliga 
regionala partiorganisationer 

 2. Insamling av valsedlar från samtliga regionala 
partiorganisationer (länsvis) 

 3. Översända valsedlar från samtliga län till SKL:s valnämnd 
(via e-post till ombudsval@skl.se) senast 15 oktober 2018 

 4.  Insamling av adressuppgifter till samtliga nominerade på 
egna partiets valsedlar och förmedla dessa till SKL:s 
valnämnd (via e-post till ombudsval@skl.se) senast den 5 
februari 2019 
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Riktlinjer 14 

 

 

 

9. Bilagor 

1. Valnämndens ledamöter 

2. Partigruppssekreterare 

3. Ombud per parti/valkrets/län 2019-2023 

4. Inför ombudsvalet – valsedelns utformning m.m 

5. Justeringsprotokoll fullmäktige 

6. Exempel valsedel – självständigt parti 

7. Exempel valsedel – samverkan mellan partier under gemensam 
beteckning 

8. Exempel valsedel – samverkan mellan partier med gemensam valsedel 

 

Samtliga bilagor finns även på www.skl.se/kongress  
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VALNÄMND 
2018-04-09 

 
 

Bilaga 1 
Riktlinjer 
1 (1) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för administration 

Karin Särnå 

 

 

 
 

 

SKL:s valnämnd inför val av kongressombud 2019-2023 

 

Ledamöter 

Gunilla Svantorp (S), Årjängs kommun, ordförande 

Gunnar Lidell (M), Vänersborgs kommun, vice ordförande 

Caisa Lycken (MP), Uppsala kommun 

Yasmine Carlsson (V), Stockholms stad 

Göran Gunnarsson (C), Region Östergötland 

Thomas Olofsson (L), Luleå kommun 

Tommy Forsberg Bernevång (KD), Region Jönköping 

Patrik Jönsson (SD), Hässleholms kommun 

 

Ersättare 

Meit Fohlin (S), Gotlands kommun 

Joakim Larsson (MP), Region Västra Götaland 

Gunnar Friberger (V), Nacka kommun 

Roland Gustbée (M), Region Kronoberg 

Lena Reyier Ingman (C), Borlänge kommun 

Patrik Silverudd (L), Stockholms stad 

Marie Litholm (KD), Haninge kommun 

Maria Liljedahl (SD), Region Västmanland 
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PARTIGRUPPS- 
SEKRETERARE 
2018-04-09 

 Bilaga 2  
Riktlinjer 
1 (1) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för administration 

Karin Särnå 

 

 

 
 

 

 

Partigruppssekreterare 

 

Socialdemokraterna  
Malin Quick Oljelund malin.quickoljelund@skl.se, tel: 08-452 7890 

 

Moderaterna 
Eleonore Park-Edström eleonore.park-edstrom@skl.se, tel 08-452 7412 

 

Miljöpartiet 
Linda Eskilsson linda.eskilsson@mp.se, tel: 073-575 5597 

 

Vänsterpartiet 
Gustav Olofsson gustav.olofsson@vansterpartiet.se, tel: 08-617 5114 

 

Centerpartiet 
Heléne Lundberg helene.lundberg@centerpartiet.se, tel: 08-617 3807 

 

Liberalerna 
Anna Lundberg anna.lundberg@liberalerna.se, tel: 08-410 242 11 

 

Kristdemokraterna 
Tommy Forsberg Bernevång tommy.bernevang@kristdemokraterna.se, tel: 08-723 
2506 

 

Sverigedemokraterna 
Michael Rosenberg michael.rosenberg@sd.se 
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Bilaga 3 

Ombud per valkrets 2018  

Kod  Valkrets  
Folkmängd 
171231  

Resultat 
2018  

Förändring 
2014-2018  

1  Stockholms län  2308143  102  1  

3  Uppsala län  368971  17  1  
4  Södermanlands län  291341  13  0  
5  Östergötlands län  457496  20  0  
6  Jönköpings län  357237  16  0  
7  Kronobergs län  197519  9  0  
8  Kalmar län  243536  11  0  
9  Gotlands län  58595  3  0  
10  Blekinge län  159371  7  0  
12  Skåne län  1344689  59  0  
13  Hallands län  324825  15  1  
14  Västra Götalands län  1690782  75  0  
17  Värmlands län  280399  13  0  
18  Örebro län  298907  13  -1  
19  Västmanlands län  271095  12  0  
20  Dalarnas län  286165  13  0  
21  Gävleborgs län  285637  13  0  
22  Västernorrlands län  245968  11  -1  
23  Jämtlands län  129806  6  0  
24  Västerbottens län  268465  12  0  
25  Norrbottens län  251295  11  -1  
   Summa riket  10120242  451  0  

  Antal invånare per ombud    22440    
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INFÖR OMBUDSVALET 
2018-04-09 

 Bilaga 4 
Riktlinjer 
1 (1) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Valnämnden 

 

 

 

 
 

 

 

Inför ombudsvalet – valsedelns utformning m.m. 

 
Nedan följer förslag till hur en valsedel inför ombudsvalet kan utformas. I bilaga 6-8 
finner ni även tre exempel på valsedlar. Valsedlarna finns även på www.skl.se/kongress 
som ifyllbara dokument som kan laddas ner. 
 
Valsedlarna kan utformas på tre olika sätt  
 

1) Partiet uppträder självständigt eller  
2) Det sker samverkan mellan partier under en gemensam beteckning. Varje 
samverkande parti har en egen valsedel men också med den gemensamma 
beteckningen eller  
3) Det sker samverkan mellan partier på en gemensam valsedel. Partibeteckningen 
sätts ut för partiets kandidat/er.  

 
Generellt för utformningen av valsedel  
 

• Valsedeln bör vara i A4-format, på vitt papper och med tryck endast på framsidan  
• En kandidat företräder sitt parti, inte en enskild medlem  
• Utöver personnamn ska bostadsorten anges. Alltså inte den kommun eller det 

landsting/region där vederbörande kandidat är verksam. Övriga adressuppgifter 
ska inte noteras på valsedeln. Däremot ska samtliga kandidaters adress, telefon 
och e-postadress förtecknas och lämnas till den regionala partiorganisationen.  

• Den aktuella valkretsen (länet) anges nederst på valsedeln  
• Eftersom personvalsförfarandet inte är tillåtet i samband med ombudsvalet, ska 

det inte finnas några ”kryssrutor” på valsedeln  
• Antalet kandidater på valsedeln bör vara så många att det räcker till att även utse 

ersättare. Genom att ställa det totala antalet ombudsplatser i valkretsen i relation 
till partiets preliminära utfall i allmänna val (kommun – och landstingsvalet) 9 
september 2018, kan en överslagsmässig bedömning göras om behovet av antal 
kandidater på en valsedel. Fyllnadsval av ombud kan inte förrättas under 
mandatperioden.  

 
För att enklast skapa valsedeln hänvisas till de ifyllningsbara valsedlarna som finns på 
www.skl.se/kongress. 
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RÖSTSAMMANRÄKNINGSPROTOKOLL 
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Bilaga 5 

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress  

 

 

Protokoll  

fört vid sammanräkning av röster avgivna vid ombudsval förrättat av fullmäktige-le-
damöter i 
 

……………………………………………………………………………………. 
kommun/landsting/region 

 

……………………………………………………………………………………. 
län (valkrets) 

 

Ombudsvalet genomfördes den ………………………………………………….. 

 

……………………………………………………... 
Antal ledamöter i fullmäktige (nyvalda fullmäktige) 
 

……………………………………………………... 
Antal avgivna röster vid ombudsvalet 

 

 

………………………………………………………………………………………. 
Justeringsperson vid ombudsvalet 

 

 

 
Sammanräkningsprotokollet skickas tillsammans med avgivna röster 
i original som en rekommenderad försändelse till 

Valnämnden 
Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm 

Ange avsändare (kommunens/landstingets namn) utanpå kuvertet. 
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VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

KRONOBERGS LÄN 

Bilaga 6 

Exempel 1 –partiet uppträder självständigt  

 

Partinamnet 

1. Anna Andersson, Alvesta 

2. Bo Bengtsson, Braås 
3. Carla Carlsson, Tingsryd 

4. David Davidsson, Ljungby 

5. O s v 

 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare 

 • I detta exempel uppträder partiet självständigt 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 
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VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

VÄSTMANLANDS LÄN 

 

Bilaga 7 

Exempel 2 – samverkan under gemensam beteckning 

 

Gemensam beteckning 

 

 

Partinamnet 

1. Erik Eriksson, Västerås 

2. Filippa Filipsson, Kungsör 

3. Göran Göransson, Köping 

4. Hans Hansson, Arboga 

5. o s v 

 

 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att utse även ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I detta exempel sker samverkan mellan partier under gemensam 
beteckning 
 

• Varje samverkande parti har en egen valsedel där såväl den 
gemensamma beteckningen som det egna partinamnet anges 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 
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VAL AV OMBUD TILL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KONGRESS 
2019-2023 

 

Bilaga 8 

Exempel 3 – samverkan med gemensam valsedel  

  

 

Gemensam beteckning 

 

1. Lisa Larsson (M), Luleå 

2. Knut Kristersson (S), Kiruna 

3. Maria Månsson(C), Jokkmokk 

4. Nils Nilsson (V), Överkalix 

5.  O s v 

 

 

OBS! Tänk på att ange så många kandidater att det räcker till att även utse ersättare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORRBOTTENS LÄN 

• I detta exempel sker samverkan mellan partier med gemensam valsedel 
 

• Partibeteckningen sätts ut för partiets kandidater 
 

• Vid förfall av ordinarie ombud kallas ersättare in i den ordning som följer av 
valresultatet och ordningen på valsedeln 
 

• Valsedeln trycks på vitt papper i A4-format 
 

• Valsedeln trycks endast på en sida 
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