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Attestlista år 2018
Reviderad: 2019-01-02
Ansvar
Centralt
6*** Utbildningsförvaltningen
6*** Utbildningsförvaltningen
6*** Utbildningsförvaltningen

Vht

Referensnummer Beställare/Mottagningsattest

4*** Utbildningsverksamhet
3*** Fritidsverksamhet
9207 Kundförluster

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

Beloppsgräns

Ersättare attest

2 000 000
2 000 000
2 000 000

6000 Utbildningsnämnden

1000 Nämnds och styrelsevht
1001 Övrig politisk verksamhet

600001
600001

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

6003 Interkommunal ers grundskola

4079
4259
4359
4408

600301
600301
600301
600301

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

6008 Kompetensutveckling

4026 Personalutbildning

600801

Anne-Charlott Petersson

Kim Jakobsson

500 000

Helena Svensson

6009 Administration

4020
4021
4022
4023
4025
4027
4028
4404

Bilkostnad
Övrigt Vaktmästare
Gemensam Personal
Lokaler gemensamt
Kontor
Övrigt
Personal Vaktmästare
Grundskola läromedel

600901
600901
600901
600901
600901
600901
600901
600901

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

6010 Central administration

4022
4026
4027
4077
4078
4402
4404

Gemensam Personal
Personalutbildning
Övrigt
Kvalitetssäkrande åtgärd
Maxtaxa
Personal grundskola
Grundskola läromedel

601001
601001
601001
601001
601001
601001
601001

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6011 Tilläggsbelopp

4072
4079
4352
4359
4402
4408

Personal förskola
Interkommunal ers fskola
Personal förskoleklass
Interkommunal ers fklass
Personal grundskola
Interkommunal ers grunds

601101
601101
601101
601101
601101
601101

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6012 Särskola

4437 Resor särskola
4402 Personal grundskola
4408 Interkommunal ers grunds

601201
601201
601201

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

2 000 000
2 000 000
2 000 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6013 Elevvårdsresurser

4022
4026
4060
4080

601301
601301
601301
601301

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Marwin Johansson
Marwin Johansson
Marwin Johansson
Marwin Johansson

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6017 Skolskjutsar

4407 Skolskjutsar

601701

Anne-Charlott Petersson

Kim Jakobsson

500 000

Helena Svensson

Interkommunal ers fskola
Interkommunal ers fritids
Interkommunal ers fklass
Interkommunal ers grunds

Gemensam Personal
Personalutbildning
Elevhälsa elevvård
Elevhälsa utbildning

Sekretess

Helena Svensson
Helena Svensson
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

J
J
J
J
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6018 Kulturgaranti

Vht
4*** Utbildningsverksamhet

Referensnummer Beställare/Mottagningsattest
601801
Anne-Charlott Petersson
601801
Iréne Nilsson

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest
Oscar Roslund
Oscar Roslund

Beloppsgräns
500 000
500 000

Ersättare attest
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6019 Pedagogiska måltider

3*** Kulturverksamhet
4*** Utbildningsverksamhet

601901
601901

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Helena Svensson
Helena Svensson

2 000 000
2 000 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6021 IT-service

3204 Bibliotek IT

1001 Övrig politisk verksamhet

602101
602101
602101
602101
602101

Anne-Charlott Petersson
Jan-Erik Karlsson (IT)
Anne-Charlott Petersson
Jan-Erik Karlsson (IT)
Anne-Charlott Petersson
Jan-Erik Karlsson (IT)

Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6023 Lotsen Centralt

4022
4401
4402
4404
4406
4409

Gemensam personal
Intäkter grundskola
Personal grundskola
Läromedel grundskola
Övrigt Grundskola
Lokaler Grundskola

602301
602301
602301
602301
602301
602301

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Marwin Johansson
Marwin Johansson
Marwin Johansson
Marwin Johansson
Marwin Johansson
Marwin Johansson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6024 Barnomsorg på OB

4071
4072
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

602401
602401
602401
602401

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

500 000
500 000
500 000
500 000

Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson
Helena Svensson

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter Förskola
Personal förskola
Läromedel Förskola
Livsmedel förskola
Övrigt Förskola
Kundförluster

611401
611401
611401
611401
611401
611401

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter Förskola
Personal förskola
Läromedel Förskola
Livsmedel förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

612001
612001
612001
612001
612001
612001

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4024 Gemensam IT

Böda skola
6114 Böda förskola Sandhorvan

Åkerboskolan
6120 Löttorp förskola Solvändan

6121 Åkerbo förskoleklass

4352 Personal förskoleklass
4354 Läromedel förskoleklass
4356 Övrigt förskoleklass

612101
612101
612101

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson

500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6122 Åkerbo fritidshem

4251
4252
4254
4255
4256
9207

612201
612201
612201
612201
612201
612201

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Intäkter fritidshem
Personal fritidshem
Läromedel fritidshem
Livsmedel fritidshem
Övrigt fritidshem
Kundförluster

Sekretess

26
Attestlista år 2018
Reviderad: 2019-01-02
Ansvar
6123 Åkerbo grundskola

Vht
4401
4402
4404
4406

Intäkter grundskola
Personal grundskola
Läromedel grundskola
Övrigt Grundskola

Referensnummer
612301
612301
612301
612301

6124 Åkerbo adm

4073
4075
4080
4255
4405
4409

Förskola Lokaler
Livsmedel förskola
Elevhälsa utbildning
Livsmedel fritidshem
Livsmedel grundskola
Grundskola Lokaler

612401
612401
612401
612401
612401
612401

6127 Löttorp Fritidsgård 11:an

3501
3502
3504
3505

Intäkter fritidsgård
Personal fritidsgård
Läromedel fritidsgård
Livsmedel fritidsgård

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson

Beloppsgräns
500 000
500 000
500 000
500 000

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

612701
612701
612701
612701

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson
Cecilia Petersson

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

613401
613401
613401
613401
613401
613401

Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johanna Nilsson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

623001
623001
623001
623001
623001
623001

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6231 Borgholm adm Central barnomsorg 4003
4026
4027
4073
4075
4080

Lokaler öppna förskolan
Personalutbildning
Övrigt
Förskola lokaler
Livsmedel förskola
Elevhälsa utbildning

623101
623101
623101
623101
623101
623101

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6232 Borgholm öppna förskolan

4002
4004
4005
4006

Personal öppna förskolan
Läromedel öppna förskolan
Livsmedel Öppna förskolan
Övrigt öppna förskolan

623201
623201
623201
623201

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6233 Borgholm förskola Rödhaken

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

623301
623301
623301
623301
623301
623301

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Södvikskolan
6134 Södvik förskola Kråkbacken

Borgholm
6230 Borgholm förskola Skogsbrynet

Beställare/Mottagningsattest
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson
Agneta Petersson

Ersättare attest
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Sekretess
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Vht

Referensnummer Beställare/Mottagningsattest

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest

Beloppsgräns

Ersättare attest

6235 Central barnomsorg familjedaghem 4121
4122
4126
9207

Intäkter familjedaghem
Personal familjedaghem
Övrigt familjedaghem
Kundförluster

623501
623501
623501
623501

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6236 Borgholm förskola Parkvillan

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

623601
623601
623601
623601
623601
623601

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking
Lena Boking

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6240 Borgholm förskoleklass

4352 Personal förskoleklass
4354 Läromedel förskoleklass
4355 Livsmedel förskoleklass

624001
624001
624001

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz

500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6241 Borgholm fritidshem

4251
4252
4254
4255
4256
9207

Intäkter Fritidshem
Personal fritidshem
Läromedel fritidshem
Livsmedel fritidshem
Övrigt fritidshem
Kundförluster

624101
624101
624101
624101
624101
624101

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6243 Borgholm grundskola Viktoria

4401
4402
4404
4406

Intäkter grundskola
Personal grundskola
Läromedel grundskola
Övrigt Grundskola

624301
624301
624301
624301

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6244 Borgholm adm Viktoria

4026
4255
4405
4409

Personalutbildning
Livsmedel fritidshem
Livsmedel grundskola
Grundskola Lokaler

624401
624401
624401
624401

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz
Karin Albertz

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4401 Intäkter grundskola
4402 Personal grundskola
4404 Läromedel grundskola

625001
625001
625001

Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt

Göran Eliasson
Göran Eliasson
Göran Eliasson

500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6251 Slottsskolan café

4401 Intäkter grundskola
4402 Personal grundskola
4405 Livsmedel grundskola

625101
625101
625101

Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt

Göran Eliasson
Göran Eliasson
Göran Eliasson

500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6252 Slottsskolan adm

3507
4026
4027
4405
4409

625201
625201
625201
625201
625201

Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt

Göran Eliasson
Göran Eliasson
Göran Eliasson
Göran Eliasson
Göran Eliasson

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6253 Fritidsgård Slottsgården

3501 Intäkter fritidsgård
3502 Personal fritidsgård

625301
625301

Camilla Gegerfelt
Camilla Gegerfelt

Göran Eliasson
Göran Eliasson

500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Slottsskolan
6250 Slottsskolan grundskola

Fritidsgårdar lokaler
Personalutbildning
Övrigt
Livsmedel grundskola
Grundskola Lokaler

Sekretess
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Gärdslösa
6310 Gärdslösa förskola

Vht
3504 Läromedel fritidsgård
3505 Livsmedel fritidsgård

Referensnummer Beställare/Mottagningsattest
625301
Camilla Gegerfelt
625301
Camilla Gegerfelt

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest
Göran Eliasson
Göran Eliasson

Beloppsgräns
500 000
500 000

Ersättare attest
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel Förskola
Övrigt Förskola
Kundförluster

631001
631001
631001
631001
631001
631001

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6311 Gärdslösa förskoleklass

4352
4354
4355
4356

Personal förskoleklass
Läromedel förskoleklass
Livsmedel förskoleklass
Övrigt förskoleklass

631101
631101
631101
631101

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6312 Gärdslösa fritidshem Gärdet

4251
4252
4254
4255
4256
9207

Intäkter fritidshem
Personal fritidshem
Läromedel fritidshem
Livsmedel fritidshem
Övrigt fritidshem
Kundförluster

631201
631201
631201
631201
631201
631201

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6313 Gärdslösa grundskola

4401
4402
4404
4406

Intäkter grundskola
Personal grundskola
Läromedel grundskola
Övrigt Grundskola

631301
631301
631301
631301

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

632401
632401
632401
632401
632401
632401

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6330 Rälla förskola

4071
4072
4074
4075
4076
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Övrigt förskola
Kundförluster

633001
633001
633001
633001
633001
633001

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6331 Rälla förskoleklass

4352 Personal förskoleklass
4354 Läromedel förskoleklass
4356 Övrigt förskoleklass

633101
633101
633101

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6332 Rälla fritidshem

4251
4252
4254
4255
4256

633201
633201
633201
633201
633201

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö
Anna Landefrö

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Runsten
6324 Runsten förskola

Rälla

Intäkter fritidshem
Personal fritidshem
Läromedel fritidshem
Livsmedel fritidshem
Övrigt fritidshem

Sekretess
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Ansvar

Vht
9207 Kundförluster

Referensnummer Beställare/Mottagningsattest
633201
Carita Bäck

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest
Anna Landefrö

Beloppsgräns
500 000

Ersättare attest
Kim Jakobsson

6333 Rälla grundskola

4401
4402
4404
4406

Intäkter grundskola
Personal grundskola
Läromedel grundskola
Övrigt Grundskola

633301
633301
633301
633301

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6334 Rälla adm

4026
4073
4075
4080
4255
4355
4405
4409

Personalutbildning
Förskola Lokaler
Livsmedel förskola
Elevhälsa undervisning
Livsmedel fritidshem
Livsmedel förskoleklass
Livsmedel grundskola
Grundskola Lokaler

633401
633401
633401
633401
633401
633401
633401
633401

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6336 Rälla fritidsgård Blå gården

3501
3502
3504
3505

Intäkter fritidsgård
Personal fritidsgård
Läromedel fritidsgård
Livsmedel fritidsgård

633601
633601
633601
633601

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert
Helena Stegert

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

4352 Personal förskoleklass
4354 Läromedel förskoleklass

634101
634101

Carita Bäck
Carita Bäck

Christina Lundberg
Christina Lundberg

500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6342 Köping fritidshem

4251
4252
4254
4255
4256
9207

Intäkter fritidshem
Personal fritidshem
Läromedel fritidshem
Livsmedel fritidshem
Övrigt fritidshem
Kundförluster

634201
634201
634201
634201
634201
634201

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6343 Köping grundskola

4401
4402
4404
4406

Intäkter grundskola
Personal grundskola
Läromedel grundskola
Övrigt Grundskola

634301
634301
634301
634301

Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg

500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6344 Köping adm

4026 Personalutbildning
4073 Förskola Lokaler

634401
634401

Carita Bäck
Carita Bäck

Christina Lundberg
Christina Lundberg

500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Köpings skola
6341 Köping förskoleklass

Sekretess
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Vht
4075
4080
4255
4355
4405
4409

Livsmedel förskola
Elevvård undervisning
Livsmedel fritidshem
Livsmedel förskoleklass
Livsmedel grundskola
Grundskola Lokaler

Ersättare mottagningsattest
Beslutsattest
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg

Beloppsgräns
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

6345 Köping förskola Hasselbacken

4071
4072
4074
4075
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Kundförluster

634501
634501
634501
634501
634501

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6346 Köping förskola Björkviken

4071
4072
4074
4075
9207

Intäkter förskola
Personal förskola
Läromedel förskola
Livsmedel förskola
Kundförluster

634601
634601
634601
634601
634601

Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson
Helene Zackrisson

Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg
Christina Lundberg

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

3301
3302
3306
3307
9207

Intäkter musikskola
Personal musikskola
Övrigt musikskola
Lokaler musikskola
Kundförluster

651001
651001
651001
651001
651001

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Oscar Roslund
Oscar Roslund
Oscar Roslund
Oscar Roslund
Oscar Roslund

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

3202
3203
3204
3207
9207

Bibliotak
Media
Databehandling
Lokaler
Kundförluster

652001
652001
652001
652001
652001

Joakim Pasma
Joakim Pasma
Joakim Pasma
Joakim Pasma
Joakim Pasma

Hannah Krahner
Hannah Krahner
Hannah Krahner
Hannah Krahner
Hannah Krahner

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6906 Kulturrådet 2018/2019

3301 Intäkter kultur
3302 Personal kultur
3306 Övrigt

690401
690401
690401

Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson
Anne-Charlott Petersson

Oscar Roslund
Oscar Roslund
Oscar Roslund

500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

6911 Skapande skola

4401 Intäkter grundskola
4402 Personal grundskola
4404 Läromedel grundskola

691101
691102
691103
691104
691105
691106

Helene Zackrisson
Anne-Charlott Petersson
Agneta Petersson
Carita Bäck
Camilla Gegerfeldt

Karin Albertz
Oscar Roslund
Cecilia Petersson
Helena Stegert
Göran Eliasson
Christina Lundberg

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000

Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Kulturskola
6510 Kulturskolan

Biblioteksverksamhet
6520 Biblioteket

Referensnummer
634401
634401
634401
634401
634401
634401

Beställare/Mottagningsattest
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck
Carita Bäck

Ersättare attest
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson
Kim Jakobsson

Projekt

Underskrift:

Sekretess
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-23

2019/20 45

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Till Utbildningsnämnden

Remiss – förslag ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms
kommun
Förslag till beslut
att

avstå från att lämna synpunkter på förslaget om ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram förslag till en ny
renhållningsordning för kommunen, innefattande avfallsföreskrifter och avfallsplan.
Föreskrifterna utgår från formuleringar och användning av begrepp i senaste mallen
för avfallsföreskrifter som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och branschföreningen Avfall Sverige tillsammans har publicerat. Förslaget till ny avfallsplan för
Borgholms kommun har tagits fram med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).
Den nya avfallsplanen innehåller nya mål och aktiviteter utifrån aktuella behov och
utvecklingsområden. Planens inriktning tydliggörs genom att målen lyfts fram och
presenteras på ett mer samlat sätt.
Planen innehåller fyra målområden för avfallshanteringen.
1. Förebyggande och återanvändning
2. Återvinning
3. Miljöpåverkan
4. Människan i centrum
Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska avfallsmängderna,
öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen.
De aktiviteter som kommer att påverka utbildningsnämndens verksamheter mest är
inom målområdet ”Förebyggande och återanvändning” med inriktningsmålet:
Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återanvändning ska öka.
Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

32
2 (2)

Det mätbara målet är att mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och
omsorg ska minska kontinuerligt.
Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till Borgholm Energi senast den
12 februari 2019.
Utbildningsförvaltningen anser att på förslaget om ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun är bra och föreslår därför utbildningsnämnden att avstå
från att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
Avfallsplan Borgholms kommun, förslag till utställning
Föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, förslag till utställning
Följebrev utställning
Förslagets innebörd

Konsekvensanalys
Konsekvensen av ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun är
att utbildningsnämnden kommer behöva arbeta med aktiviteter för att minska avfallsmängderna och öka möjligheterna till återanvändning.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Förvaltningschef

Skickas till
Borgholm Energi AB
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2019-01-08

Förslag ny avfallsplan och nya
avfallsföreskrifter för Borgholms
kommun
Borgholms kommun förnyar nu sin renhållningsordning, som består av en
avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.
I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska
avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet.
I föreskrifterna regleras insamling och hantering av hushållsavfall källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser med mera.
En kommunal renhållningsordning ska ställas ut och berörda parter ska ges
möjligheter att lämna synpunkter. Därför görs detta utskick.
Förslaget till ny renhållningsordning bifogas här tillsammans med en kortare
förklaring som heter Förslagets huvudsakliga innebörd.
Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit senast den 12 februari
2019 till info@borgholmenergi.se eller
Borgholm Energi, Box 55, 387 21 Borgholm

Borgholms kommun
www.borgholm.se

●

0485 – 88 000

●
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FÖRSLAG NY
RENHÅLLNINGSORDNING
FÖR BORGHOLMS KOMMUN
- FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA
INNEBÖRD

20 november 2018
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Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram förslag till en ny
renhållningsordning för kommunen, innefattande avfallsföreskrifter och avfallsplan.
Renhållningsordningen har tagits fram av en grupp sammansatt av representanter från
olika funktioner inom Borgholm Energi och Borgholms kommun. Samråd har skett
med olika aktörer vid bland annat idéseminarier.

Huvudsakliga förändringar av avfallsföreskrifterna
Den största förändringen som föreslås är anpassningar av föreskrifternas struktur,
formuleringar och användning av begrepp till den senaste mall för avfallsföreskrifter
som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och branschföreningen Avfall Sverige
tillsammans har publicerat.
Text som enbart utgör information har tagits bort. Föreskrifterna ska, så långt det är
möjligt, bara innehålla ska-krav. Vissa rekommendationer i form av ”bör” finns dock
kvar.
Viktigare förändringar, jämfört med tidigare föreskrifter:


Definitioner har kompletterats med fler begrepp.



Krav införs på sortering av fler fraktioner, bland annat krav på utsortering av
matavfall. Det har tidigare inte stått uttryckligen i föreskrifterna.



Krav på sortering som finns i bilaga till gällande föreskrifter, har arbetats in i
paragraferna i de nya föreskrifterna. Bilagan har tagits bort. Den ersätts av
informationsmaterial istället.



Krav på emballering av avfall har utvecklats, bland annat med hänsyn till den
efterföljande optiska sorteringen. Här anges exempelvis maximal storlek på
påse för restavfall för att inte stora säckar ska utgöra hinder i
sorteringsanläggningen. Det anges även krav på emballering av
trädgårdsavfall vid hämtning vid fastighet.



Krav och förutsättningar för slamtömning har setts över och förtydligats eller
kompletterats. Några exempel:
o Vid anläggande av enskilt avlopp eller fettavskiljare bör placeringen
göras så att man inte behöver dra mer än 10 meter slang vid tömning
av anläggningen. Möjlighet ges att i framtida taxa ta ut avgift för
avstånd längre än 10 meter.
o Gräns anges för hur tunga lock får vara.
o Krav införs på sluttömning när en anläggning tas ur bruk.
o Förutsättningar för tömning av filtermaterial anges.
o Krav gällande instruktioner och skyltning anges.



Krav införs för vilka förutsättningar som ska finnas vid tömning av
underjordsbehållare och andra behållare som töms med kran.

2
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Krav införs på att tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per månad
under den tid som verksamheten är i drift.



Möjlighet att få trädgårdsavfall hämtat införs.



En del bestämmelser har flyttats till avfallstaxan, exempelvis bestämmelser
om hur lång tid från beställning som extra tömning kan utföras. Även
veckonummer för hämtningsperiod sommartid har flyttats till avfallstaxan.
Meningen är att det ska bli lättare att se i taxan vad som gäller för tjänsterna.



Möjlighet införs att ta ut felsorteringsavgift om föreskrifterna inte följs.



Möjlighet införs för närboende fastighetsinnehavare att dela kärl, d.v.s. att
använda samma kärl.



Det har tydliggjorts att undantag som kräver myndighetsbeslut handläggs av
den tillsynsansvariga nämnden.

Huvudsakliga förändringar av avfallsplanen
Förslaget till ny avfallsplan för Borgholms kommun har tagits fram med utgångspunkt
från Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS
2017:2).
Den nya avfallsplanen innehåller nya mål och aktiviteter utifrån aktuella behov och
utvecklingsområden. Planens inriktning tydliggörs genom att målen lyfts fram och
presenteras på ett mer samlat sätt. Avfallsplanen har också gjorts mer lättillgänglig
genom att struktur och detaljeringsnivå har setts över. Genom detta avses
avfallsplanen blir ett mer aktivt verktyg för kommunen.
Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska avfallsmängderna,
öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger
grunden för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen.
Planen innehåller fyra målområden för avfallshanteringen. De omfattar mål som utgår
från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen, den nationella
avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt
diskussioner i avfallsplaneringsprocessen. Till målen hör aktiviteter som ska
genomföras för att målen ska kunna nås.
Avfallsplanens målområden är:
1. Förebyggande och återanvändning
2. Återvinning
3. Miljöpåverkan
4. Människan i centrum
Aktiviteter för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:
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Informera om till exempel återbruk.



Genomföra utredningar om bland annat insamlingssystemet för matavfall,
förpackningar, returpapper och farligt avfall inklusive elavfall.



Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive
mottagning av avfall för återbruk, samt vid behov utöka öppettiderna.



Följa upp och se över tömning av enskilda avlopp.



Utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av avfallshanteringen.



Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och delta i
nationella kampanjer för minskad nedskräpning.



Vid behov komplettera lösningarna för omhändertagande av hushållsavfall
från turister på stränder, hamnar och allmänna platser.



Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst för avfallskunderna.



Riskklassa nedlagda deponier och vid behov vidta åtgärder.

Genomförande av aktiviteterna kan kräva ökade resurser för bland annat information
samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar för vissa utredningar.
Samverkan mellan olika funktioner inom Borgholm Energi och Borgholms kommun
bedöms underlätta genomförandet av avfallsplanen.
Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet under
ledning av Borgholm Energi.

4
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AVFALLSPLAN
BORGHOLMS KOMMUN
FÖRSLAG TILL UTSTÄLLNING

Borgholms kommun
6 november 2018

Borgholms kommun

6 november 2018

Förord
Avfallsplanen för Borgholms kommun har tagits fram under 2018. Arbetet
har genomförts av en projektgrupp med representanter för olika kommunala
funktioner under ledning av en styrgrupp samt med stöd av Miljö &
Avfallsbyrån.
Projektledare för framtagande av avfallsplanen har varit Catherine Hevelius,
avfallschef Borgholm Energi AB.
Styrgruppen har bestått av följande personer:
Bertil Lundgren, Kommunstyrelsen
Daniel Nilsson, Borgholm Energi AB:s styrelse
Karl-Gustav Stegermark, Samhällsbyggnadsnämnden
Cecilia Ahlström, Miljö- och hållbarhetsberedningen
Projektgruppen har bestått av följande personer:
Carolina Grandin, utredare Borgholm Energi
Catherine Hevelius, avfallschef Borgholm Energi
Klara Johansson, kundtjänstassistent Borgholm Energi
Tina Olsson, utredare Borgholm Energi
Jesper Slöjdare, taxestrateg Borgholm Energi
Åsa Jakobsson, miljöinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Åsa Mårtensson, miljöinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Stjärndahl, tillsynschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanfattning
Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram en ny
avfallsplan för kommunen. Avfallsplanen har tagits fram av en brett
sammansatt projektorganisation med medverkan från olika funktioner inom
Borgholm Energi och Borgholms kommun. Samråd har skett med olika
aktörer vid bland annat idéseminarier.
Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska
avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från
avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en tydlig inriktning för en hållbar
utveckling inom avfallshanteringen.
Planen innehåller fyra stycken målområden för avfallshanteringen.
Målområdena omfattar mål som utgår från bland annat de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell
lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i
avfallsplaneringsprocessen. Till målen hör aktiviteter som ska genomföras
för att målen ska kunna nås.
Avfallsplanens målområden är:
1. Förebyggande och återanvändning
2. Återvinning
3. Miljöpåverkan
4. Människan i centrum
Aktiviteter för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:


Informera om till exempel återbruk.



Genomföra utredningar om till exempel insamlingssystemet för
matavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall inklusive
elavfall.



Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive
mottagning av avfall för återbruk, samt vid behov utöka öppettiderna.



Följa upp och se över tömning av enskilda avlopp.



Utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av avfallshanteringen.



Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och
delta i nationella kampanjer för minskad nedskräpning.



Vid behov komplettera lösningarna för omhändertagande av
hushållsavfall från turister på stränder, hamnar och allmänna platser.
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Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst för
avfallskunderna.



Riskklassa nedlagda deponier och vid behov vidta åtgärder.

Genomförande av aktiviteterna kan kräva ökade resurser för bland annat
information samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar för
vissa utredningar. Samverkan mellan olika funktioner inom Borgholm
Energi och Borgholms kommun bedöms underlätta genomförandet av
avfallsplanen.
Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet
och under ledning av Borgholm Energi.

Läsanvisning
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor.
Huvuddokumentet innefattar bland annat avfallsplanens syfte, mål för
avfallshanteringen i kommunen, styrmedel för att uppnå målen,
konsekvenser av genomförande av planen samt en beskrivning av hur planen
ska följas upp.
I bilagor till planen presenteras handlingsplan med aktiviteter,
nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan
och miljökonsekvensbeskrivning.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Enligt 15 kap 11 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning
som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för
kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta
allt avfall som uppstår i kommunen. Enligt 80 § Avfallsförordningen
(2011:927) ska avfallsplanen ses över vart fjärde år och revideras vid behov.
Syftet med denna avfallsplan för Borgholms kommun är att:


sätta mål för kommunens avfallshantering och medvetet prioritera
mål och aktiviteter



uppmärksamma hur viktig avfallshanteringen faktiskt är i samhället



skapa en bra och hållbar avfallshantering inom kommunen

Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår i det kommunala
ansvaret beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder,
mål och aktiviteter. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar
redovisas översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter.
Strategiska mål som alla aktörer bör arbeta efter formuleras, medan mätbara
mål och aktiviteter i första hand avser de avfallsslag kommunen råder över.
Kommunen har möjlighet att genom dialog med olika aktörer i viss mån
påverka hanteringen av avfallsslag som inte ingår i det kommunala ansvaret
- såsom industriavfall och producentansvarsmaterial – vilket kan bidra till
uppfyllelse av avfallsplanens mål och övriga samhälleliga miljömål.

1.2 Innehåll i en kommunal avfallsplan
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) reglerar innehållet i en
kommunal avfallsplan. Till föreskrifterna hör även en vägledning
(Naturvårdsverket rapport 6760).
Genom föreskrifterna vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga mer
fokus på att ta fram mål och aktiviteter för att förebygga och hantera avfall,
och mindre tid på att beskriva nuläget. Mål och aktiviteter ska utgå från de
nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål,
strategier och planer. Mål och aktiviteter för nedskräpning ska finnas.
För avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och
aktiviteter för att förebygga och hantera avfallet. Det omfattar både
hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.
Planen ska även innehålla mål och aktiviteter för avfall som kommunen inte
ansvarar för, i den utsträckning som kommunen kan påverka detta.
Planen ska beskriva de aktiviteter som kommunen planerar att vidta för att
uppnå de uppsatta målen samt hur målen kommer att följas upp. Planen ska
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även beskriva vilka styrmedel man planerar att använda för att implementera
mål och aktiviteter.

1.3 Organisation för framtagande av avfallsplanen
Denna avfallsplan har tagits fram av en brett sammansatt
projektorganisation med projektgrupp och styrgrupp. Följande funktioner
har på olika sätt medverkat i projektet:


Borgholm Energis verksamhet Återvinning och Avfall, som är
utförare av kommunens ansvar för hushållsavfall



Samhällsbyggnadsnämndens miljötillsynsavdelning



Ekonomi- och taxefunktionen inom Borgholm Energi



Borgholm Energis kundservice



Kommunens hållbarhetsberedning genom representant i styrgruppen



Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Borgholm
Energis styrelse genom representanter i styrgruppen



Den kommunala kostverksamheten och gata/park- och
hamnverksamheten



Utbildningsförvaltningen



Kommunens Arbetsmarknadsavdelning



Camping Öland



Ölands Turism



Håll Sverige Rent



Miljö & Avfallsbyrån

1.4 Genomfört samråd
En viktig del i arbetet med framtagande av avfallsplanen har varit att
samråda om mål och aktiviteter med berörda aktörer och att fånga upp
önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Interna diskussioner har
skett i både projektgruppen och styrgruppen. Ett brett samråd, i enlighet
med lagkraven i Miljöbalken, har skett genom bland annat politisk
förankring i kommunen och informationsmöte för externa aktörer där
fastighetsägare, företag och olika organisationer var inbjudna.
Genomfört samråd omfattar även en lagstadgad utställning under hösten
2018. Utställningen inleds med annons i lokalpress och på kommunens och
Borgholm Energis hemsidor samt som nyhet på Facebook. Avfallsplanen
finns under utställningstiden tillgänglig i kommunhuset i Borgholm.
Materialet finns även tillgängligt på följande hemsidor: borgholm.se och
borgholmenergi.se.
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Utställningen innefattar även utskick till alla politiska nämnder och berörda
styrelser, berörda kommunala verksamheter och bolag, Länsstyrelsen,
insamlingsentreprenörer och andra mottagare av avfall från kommunen,
större fastighetsägare och bostadsbolag, livsmedelsbutiker, större företag och
organisationer/föreningar.
Inkomna synpunkter kommer att diskuteras för att eventuellt bidra till att
avfallsplanen ändras i vissa delar. Inkomna synpunkter och kommunens
bemötande av dessa, dokumenteras i en samrådsredogörelse.

2 Mål och aktiviteter
2.1 Bakgrund till mål och aktiviteter
I kapitel 2.3 presenteras mål för att förebygga och hantera det avfall som
kommunen ansvarar för, innefattande både avfall inom kommunalt ansvar
för avfallshantering och avfall som uppstår i kommunal verksamhet. Vissa
mål avser även annat avfall i den utsträckning kommunen kan påverka detta
genom tillämpliga kommunala styrmedel, såsom tillsyn och fysisk planering.
I Bilaga 1 presenteras även aktiviteter för att nå målen samt tidpunkt för
genomförande, bedömning av resursbehov och ansvarig funktion för
respektive aktivitet.
Mål och aktiviteter i denna avfallsplan utgår från:


Lokala mål och strategier



Behov och utvecklingsområden



Den nationella avfallsplanen, miljökvalitetsmålen, etappmålen samt
programmet för förebyggande av avfall



Mål enligt EU:s avfallsdirektiv



Avfallshierarkin



Tidigare avfallsplan

Nedan presenteras lokala mål, strategier, behov och utvecklingsområden.
Inriktningen enligt tidigare avfallsplan framgår av Bilaga 4 där uppföljningen
av den tidigare planen presenteras. Nationella mål, lagstiftning och annat av
betydelse för avfallshanteringen i Borgholms kommun har i relevanta delar
beskrivits i ett separat dokument vid sidan av avfallsplanen.
2.1.1

Lokala mål och strategier

Visionen för Borgholms kommun (antagen av KF 2016-01-18 § 8) lyder:
”Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något
som vi är stolta över. Nu och för framtiden.” Mer specifikt preciserar visionen
gällande miljö- och kulturperspektiv att ”Borgholms kommun ska vara en
förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling genom att främja en
sund och god miljö för människor, djur och natur” med ett uttalat mål om att
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”våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa
trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.”
Vidare fastslås i Hållbarhetspolicy för Borgholms kommun (antagen av KF
2017-12-18 § 194), vilken utgör en inriktning för hållbarhetsarbetet, att
kommunen är den i särklass viktigaste lokala aktören för en hållbar utveckling
och att det gäller både den egna verksamheten och det geografiska området. I
hållbarhetspolicyn konstateras också att hur kommunen agerar som till
exempel myndighet, verksamhetsutövare, ansvarig för utbildning av unga,
informatör och förebild gör skillnad.
Härutöver är Borgholms kommun en upplevelsekommun, både för sina
invånare som för gästande. Detta innefattar att kommunen ska upplevas och
uppfattas så att man som person eller organisation vill stanna kvar eller
återkomma. Utifrån det perspektivet har Ölands Kommunalförbund
formulerat en Turismstrategi Öland – Vägen mot en hållbar och
konkurrenskraftig destination (maj 2012, Version 3), där det fastslås att
”besöksnäringen är jämte jordbruket idag den viktigaste sektorn och den
spelar en nyckelroll för öns utveckling inför framtiden.”
Ett av turismstrategins strategiska mål är att ”turismen på Öland ska vara
hållbar och ansvarsfull”. Strategin är uppbyggd på ett ramverk av
fokusområden:


”Ett naturligt val – Varumärket Öland och en effektiv marknadsföring”.
Omvärldens bild av Öland och öns attraktionskraft som besöksdestination
är grunden för en ekonomisk hållbar turism på Öland.”



”Det äkta Öland – En framgångsrik och hållbar destinationsutveckling”.
Destinationsutvecklingen måste vara hållbar så att ön bevaras för
kommande generationer.



”Öländskt värdskap – En välkomnande och lättillgänglig destination”.
Besökarens upplevelse av Öland handlar i stor utsträckning om vilket
bemötande man fått som gäst. Värdskapet innefattar även en god
offentlig service.



”Smart destination – Fungerande samverkan och en effektiv
organisation”. Samverkan är en av de viktigaste framgångsfaktorerna
för att Öland ska utvecklas som destination.

Mål och aktiviteter i avfallsplanen avser att ligga i linje med kommunens
vision och hållbarhetspolicy samt kommunalförbundets turismstrategi.
2.1.2

Behov och utvecklingsområden

I arbetet med framtagande av den nya avfallsplanen har ett antal behov och
utvecklingsområden identifierats utifrån bland annat svensk lagstiftning,
nationella mål, lokala och regionala mål och strategier, erfarenheter från
nuvarande avfallshantering i Borgholms kommun och diskussioner som har
förts under arbetet med planen. Nuvarande avfallshantering och
förutsättningarna i kommunen beskrivs i Bilaga 2.
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Följande utvecklingsområden har identifierats, där behovet av mål och
aktiviteter bedömts vara särskilt stort:


Insamlingssystem för mat- och restavfall med mera från
hushåll. Under de närmaste åren kan ett fortsatt fokus på
återvinning väntas i samhället, exempelvis till följd av EU:s
återvinningsmål, krav på matavfallsinsamling och det nationella
etappmålet om återvinning av matavfall. Insamlingen av
förpackningar och returpapper ska enligt ändrade förordningar i
möjligaste mån ske fastighetsnära. I Borgholms kommun sker sedan
fler år tillbaka insamling av matavfall i gröna påsen. Behov finns av
att öka utsorteringen av matavfall. Insamlingen av förpackningar och
returpapper behöver också utvecklas, där insamlingen idag sker via
återvinningsstationer.



Möjlighet att lämna avfall till återanvändning på
återvinningscentralerna. Återanvändning är en bättre form av
resurshushållning än återvinning och kan bidra till förebyggande av
avfall. I de flesta kommuner finns idag möjligheter att lämna avfall till
återanvändning på återvinningscentralen. Möjlighet att lämna avfall
till återanvändning på återvinningscentralerna i Borgholms kommun
har efterfrågats vid samråd i samband med framtagande av denna
avfallsplan.



Möjligheter att lämna avfall på återvinningscentralerna.
Öppettiderna på återvinningscentralerna är av stor betydelse för
möjligheter att lämna avfall på återvinningscentralerna. I dagsläget är
öppettiderna på återvinningscentralerna i Borgholm på kvällar och
helger begränsade. Under framförallt sommarhalvåret, när
fritidshusen är bebodda, kan det finnas behov av utökade öppettider.



Sorteringsmöjligheter för elavfall och annat farligt avfall.
Insamling av elavfall och särskilt smått elavfall är en mycket aktuell fråga
där El-Kretsen i samverkan med kommunerna arbetaraktivt för att
kommunicera och utveckla insamlingssystem. Nationella
sammanställningar av avfallets sammansättning visar att vissa typer av
smått elavfall förekommer i hushållsavfallet. Behov av högre service med
exempelvis fastighetsnära insamling eller fler avlämningsplatser för elavfall
bedöms finnas. Motsvarande sorteringsmöjligheter kan behöva utvecklas
även för annat farligt avfall. I Borgholms kommun kan elavfall och annat
farligt avfall i dagsläget lämnas på återvinningscentralerna.



Sorteringsmöjligheter på campingar och andra
turistanläggningar. Turistnäringen är omfattande i Borgholms
kommun. Turism och fritidsboende uppskattas svara för 30-40 % av
hushållsavfallsmängderna i kommunen, varför väl fungerande
avfallshantering med goda sorteringsmöjligheter på olika typer av
turistanläggningar är viktigt.
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Nedskräpning samt lösningar för att lämna avfall på allmän
plats. Mål och aktiviteter om minskad nedskräpning ska finnas i en
kommunal avfallsplan och har kopplingar till nationella miljömål. För
en turistkommun som Borgholm är det särskilt viktigt att motverka
nedskräpning genom exempelvis goda möjligheter att lämna ifrån sig
avfall på allmänna platser med väl placerade och lämpliga behållare.



Tömning av enskilda avloppsanläggningar. I kommunen finns
mycket landsbygdsboende och många fritidshus, som har enskilt
avlopp. Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker i många fall
alltför sällan eller inte alls, vilket innebär en risk att anläggningarna
inte fungerar på avsett sätt. Ökad tillsyn av tömning kan vara en del
av lösningen.



Information och kommunikation. Detta är en viktig strategisk
fråga som anknyter till övriga områden. Borgholm Energi arbetar med
information via kundtjänst och andra kanaler till fastighetsägare,
permanentboende, fritidsboende och turister. Behov finns av särskilda
insatser för att lyfta olika frågor. Information om exempelvis sortering
och den praktiska hanteringen och resultatet av återvinningen kommer
att vara en förutsättning för att målen i avfallsplanen ska kunna nås.
Att kommunicera avfallsplanens mål och att även fånga upp olika
gruppers behov av service är en annan viktig del av arbetet.



Taxans konstruktion och styreffekter. Taxan är ett viktigt
styrmedel för att nå avfallsplanens mål. Taxan behöver utvecklas för
att bättre styra mot exempelvis ökad utsortering och insamling av
matavfall för biogasproduktion. Taxan behöver också omfatta avgifter
för tjänster som svarar upp mot hushållens behov av service och som
underlättar sortering.



Hantering av avfall från kommunala verksamheter. I
kommunala verksamheter uppstår många olika typer av avfall som
hanteras på olika sätt. Källsortering sker, men krav och förväntningar
på ökad sortering aktualiserar behovet av förbättrade
sorteringsmöjligheter, så att kommunen som organisation har
möjlighet att föregå med gott exempel när det gäller avfallshantering.
Kommunen har som en lokalt stor aktör även möjlighet att förebygga
avfall genom exempelvis att minska matsvinnet inom skola och
omsorg samt att ställa krav i upphandlingar. Erfarenhetsutbyte
mellan kommunens förvaltningar och bolag kan underlätta
utvecklingen av kommunens avfallshantering.
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2.2 Målstruktur
Mål och aktiviteter i denna avfallsplan presenteras i fyra målområden. Varje
målområde innehåller övergripande mål, konkreta mätbara mål samt
aktiviteter. Mätbara mål och aktiviteter beskriver tillsammans vad
Borgholms kommun avser att uppnå och vad som behöver göras.
Inriktningsmålen, aktiviteterna samt nyckeltal för uppföljning av de mätbara
målen och för att följa hur arbetet mot inriktningsmålen fortskrider
redovisas i handlingsplanen i Bilaga 1.
Målstrukturen kan beskrivas enligt följande:


Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är
vägledande för alla som ger upphov till avfall, såväl kommunala
verksamheter som medborgare och företag.



Mätbara mål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. De
mätbara målen är på något sätt mätbara och tidsatta. De mätbara målen
anses uppnådda när en viss målnivå nåtts eller föreslagna aktiviteter
med koppling till det mätbara målet är genomförda. De mätbara målen
ska av kommunstyrelsen och ansvariga nämnder lyftas upp och arbetas
in i budgetar och verksamhetsplaner.



Aktiviteter. Anger hur målen ska uppnås. Aktiviteterna, som är
formulerade på ett övergripande sätt, arbetas in och konkretiseras i
ansvarig förvaltnings eller bolags plan och budget.

För att uppnå samtliga övergripande mål krävs emellertid genomgripande
förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket
naturligtvis inte kan ske under de år som denna avfallsplan gäller.
Avfallsplanen är dock ett viktigt verktyg för att på lång sikt bidra till en
hållbar utveckling.

2.3 Mål
2.3.1

Målområde 1: Förebyggande och återanvändning

Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka
återanvändningen. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder
förändras genom miljömedvetna val.
Inriktningsmål: Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till
återanvändning ska öka.
Mätbara mål:
a) Senast år 2022 ska 2 % av det grovavfall som inkommer till
kommunens återvinningscentraler återanvändas.
b) Mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg
ska minska kontinuerligt.
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Målområde 2: Återvinning

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det klarar
krav från mottagande anläggning och kan återvinnas på bästa sätt för en
hållbar utveckling. Återvinningen av material och näringsämnen ökar.
Inriktningsmål: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk
återvinning ska öka och andelen avfall till deponering ska minska.
Mätbara mål:
a) Senast år 2022 ska minst 50 % av den totala mängden hushållsavfall
sorteras ut för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
b) Senast år 2020 ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och
renheten på matavfallet vara minst 98 %.
2.3.3

Målområde 3: Miljöpåverkan

Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras.
Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpningen
minskar.
Inriktningsmål: Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för
spridning av farliga ämnen ska minska.
Mätbara mål:
a) Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 15 gram
per hushåll och vecka1.
b) Nedskräpningen i kommunen ska minska.
c) Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärdsoch kontrollprogram tas fram2.
d) Säkerställa att minst 95 % av enskilda avlopp töms enligt gällande
föreskrifter.
e) I samband med tillsynsbesök på företag alltid uppmärksamma
hanteringen av farligt avfall och övrigt avfall.
2.3.4

Målområde 4: Människan i centrum

Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke
om människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet är
viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på avfallsområdet.
Inriktningsmål: Det ska vara lätt att göra rätt.
Mätbara mål:
a) Minst 70 % av hushållen ska vid kundundersökning vara nöjda med
kommunens insamling av hushållsavfall.
1

Medelvärde av mängden farligt avfall, inklusive elavfall och batterier i sorterat restavfall (brännbart matoch restavfall) är 20 gram per hushåll och vecka för både småhus och flerbostadshus, enligt
sammanställning av plockanalyser från olika kommuner i Sverige, rapport 2016:28 Avfall Sverige.
2
Avser nedlagda deponier där kommunen är verksamhetsutövare.
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3 Styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommer att användas för att
uppnå målen och genomföra aktiviteterna i avfallsplanen.

3.1 Avfallsföreskrifter
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen innefattar lokala avfallsföreskrifter om hantering av
avfall som gäller för kommunen samt denna avfallsplan.
Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om
avfallshantering. Dessa bestämmelser är ett verktyg för att styra hanteringen
av hushållsavfall och en rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.
Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka
skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.
Avfallsföreskrifterna utgör komplement till gällande lagstiftning på området.
I avfallsföreskrifterna anges hur avfallet ska sorteras i Borgholms kommun,
exempelvis att matavfall och farligt avfall ska sorteras och lämnas skilt från
annat avfall. Föreskrifterna är därför grundläggande för att avfallsplanens
mål om insamling av farligt avfall, utsortering av matavfall och
materialåtervinning ska kunna uppnås. Föreskrifterna innehåller även
bestämmelser om tömning av enskilda avlopp och utgör även grund för mål
inom detta område.

3.2 Avfallstaxa
Viktiga principer för hur avgifter för den kommunala avfallshanteringen får
tas ut regleras i lagstiftningen (Miljöbalken och Kommunallagen) genom
självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning och likställighetsprincipen. I
lagstiftningen anges vilka typer av tjänster och verksamheter som får
finansieras via avfallstaxan.
För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen
och en ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken
möjlighet att differentiera avfallstaxan. Avfallstaxan ska också medverka till
en effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och god arbetsmiljö samt
medge en tillräcklig valfrihet.
Avfallstaxan i Borgholms kommun består av en årsavgift, som avser
grundavgift och hämtningsavgift, samt en viktavgift.
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnaderna för information,
administration, drift av återvinningscentraler och omhändertagande av
farligt avfall.
Nivån på hämtningsavgiften beror bland annat på valet av
avfallshanteringslösning, exempelvis hämtningsintervall och storlek på
behållare. Viktavgiften betalas per kilogram avfall i behållare.
Avfallstaxan är miljöstyrande, genom att avfallslämnare som lämnar mycket
avfall i kärlet betalar mer än de som lämnar lite. Detta styr mot mindre
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mängd förpackningar i avfallet som läggs i kärlet men bidrar inte till att mer
matavfall sorteras ut, från fastigheter där matavfallspåsarna läggs i samma
kärl som restavfallet för optisk sortering. För att en effektiv miljöstyrning ska
uppnås och exempelvis bidra till att mål om ökad källsortering och
återvinning kan uppnås måste avgiften kombineras med en god
kommunikation där syftet och miljönyttan tydliggörs.
Kommunens avfallstaxa kommer att revideras regelbundet utifrån rådande
förutsättningar, så att rätt styreffekter uppnås. Nuvarande taxa avses
revideras stegvis, för att styra mot målen i denna avfallsplan.
Taxan är grunden för att avfallsplanens mål ska kunna uppnås genom att den
finansierar de aktiviteter som ska genomföras. Taxans styrande effekt är av
särskild betydelse för att målen om ökad återvinning ska kunna uppnås.

3.3 Information och kommunikation
Information och kommunikation är viktigt i arbetet med att nå en kvalitativt
bättre avfallshantering. Kommunen har också ett lagstadgat ansvar för
information om både sådant avfall som omfattas av kommunalt ansvar för
avfallshantering och producentansvar.
För att nå ut med information om avfallshantering behövs en levande dialog
och kommunikation som bygger på helhetssyn. Det kan vara effektivt att
koppla informationen till konkret miljönytta.
Genom information om avfallshantering kan kommunens verksamhet inom
avfallsområdet bli både ekonomiskt och miljömässigt effektivare genom att
exempelvis ökad utsortering av matavfall, förpackningar och returpapper och
därmed bidra till att avfallsplanens mål om ökad återvinning uppnås.
Informationen kan även bidra till en stärkt miljöprofil för kommunen.
Information om avfallshantering kan också på ett påtagligt sätt göra det
enklare för människor att göra miljömedvetna val, i enlighet med
avfallsplanens mål om att ”det ska vara lätt att göra rätt”.
Information är viktigt för att nå målen inom flera av avfallsplanens
målområden och finns därför med som aktivitet i handlingsplanen (bilaga 1)
exempelvis vad gäller matsvinn, matavfall, återvinning och återbruk.
Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom
avfallshanteringen i kommunen är:


Årliga utskick med information om avfallshanteringen



Riktade utskick till kunder



Borgholm Energis webbplats och Facebook



Borgholms kommuns webbplats och Facebook



Annonsering i lokalpress



Inslag i lokalradio (reportage)
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Kortfilm i butik



Särskild information till nyinflyttade



Event



Affischering vid butiker och återvinningscentraler

3.4 Upphandling
Vid upphandling av varor och tjänster har kommunen möjlighet att ställa
miljökrav av olika slag. Kommunen som en lokalt stor beställare är en
betydelsefull aktör som genom att ställa miljökrav i upphandlingar både kan
påverka miljöbelastning och resurshushållning inom den egna verksamheten
och inspirera andra organisationer att ställa liknande krav. Upphandling kan
exempelvis användas som styrmedel för att förebygga avfall i olika
kommunala verksamheter och därmed bidra till att avfallsplanens mål om
minskande avfallsmängder uppnås.
Att vid upphandling, där så är möjligt, ställa krav som syftar till att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna är en aktivitet i handlingsplanen
(bilaga 1) under målområde 1 Förebyggande och återanvändning.
Upphandling är även ett viktigt styrmedel för att avfallsplanens mål om ökad
återvinning och minskad miljöpåverkan från avfallshanteringen ska kunna
uppnås. Exempelvis är de tjänster som efterfrågas vid upphandling av
insamling av avfall grundläggande för att lämpliga källsorteringslösningar
ska kunna erbjudas. Krav som ställs kan också användas för att styra hur och
var avfall behandlas och återvinns samt vilka bränslen som används vid
insamling av avfall.

3.5 Fysisk planering
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en del av den
grundläggande infrastrukturen. Det är därför viktigt att planera för
avfallshantering i den fysiska planeringsprocessen, där utgångspunkten är
att samla in och transportera bort avfall på ett effektivt sätt så att samhället
kan fortsätta att fungera och för att öka materialåtervinningen genom att ge
möjlighet till källsortering. Fysisk planering är därför ett viktigt styrmedel för
att nå avfallsplanens mål om exempelvis ökad källsortering och återvinning
genom att säkerställa att det finns ytor och utrymmen för insamling,
transport och behandling av det avfall som uppstår hos hushåll och
verksamheter.
I den fysiska planeringen tas avfallshantering med i de detaljplaner där det
behövs, till exempel i planer för ny bebyggelse.
Borgholm Energi är remissinstans för exempelvis detaljplaner och bygglov
och bistår i övrigt med råd när behov uppstår.
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3.6 Tillsyn
Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen utövar tillsyn på uppdrag av
Samhällsbyggnadsnämnden över bland annat tillstånds- och
anmälningspliktiga verksamheter samt anmälningsärenden från till exempel
kommuninvånare. Tillsyn utövas bland annat på industrier,
avfallsanläggningar, bilverkstäder, lantbruk, avloppsreningsverk, förorenade
områden såsom nedlagda deponier, skolor och förskolor, äldreboenden,
bostadsbolag, strand- och bassängbad, kommuninvånares enskilda avlopp
samt med anledning av nedskräpning i kommunen. Länsstyrelsen utövar
tillsyn över större verksamheter.
Frågor om verksamheters och kommuninvånares avfallshantering är vanligt
förekommande inom tillsynen. Tillsynsmyndigheternas arbete innebär också
att informera verksamhetsutövare om gällande lagstiftning och
myndighetsbeslut och i samråd med dem försöka lösa eventuella problem på
bästa sätt. Tillsynsmyndigheterna kan också ställa krav på
verksamhetsutövare att förbättra sin avfallshantering.
Tillsynen är ett särskilt viktigt styrmedel för att mål, som avser avfall som
kommunen inte ansvarar för från olika typer av verksamheter, ska kunna
uppnås. I avfallsplanen finns mål om att i samband med tillsynsbesök på
företag alltid uppmärksamma avfallshantering samt flera aktiviteter kopplat
till detta mål.

4 Framtida avfallshantering och avfallsflöden
I följande kapitel presenteras en bedömning av framtida behov av och
möjligheter till avfallsbehandling, viktiga utvecklingstendenser samt en
prognos för omhändertagande av avfall från Borgholms kommun fram till
avstämningsåret 2022 baserat på avfallsplanens mål och aktiviteter.
Prognosen fokuserar på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i
relevanta delar även avfall som omfattas av producentansvar. Resonemang
förs även om avfall från industri och annan verksamhet.

4.1 Utvecklingstendenser
4.1.1

Befolkningsprognos

Den permanentboende befolkningen i Borgholms kommun förväntas inte
öka de kommande åren. Det finns dock en osäkerhet i prognosen till följd av
2015 och 2016 års kraftiga flyktingströmmar. Förutom
befolkningsutvecklingen är dessutom turistnäringens utveckling särskilt
viktigt för kommunen då den utgör en betydande del i avfallsplaneringen.
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Kommunen har en stor mängd säsongsboende. Här finns avsevärt fler
fritidshus än villor och lägenheter i flerbostadshus, se Tabell 1.
Tabell 1

Antal hushåll i Borgholms kommun år 2016 fördelat på olika
boendeformer. Källa: SCB.

Villa

Antal hushåll, st

4.1.2

4 435

Flerbostadshus
(inkl.
specialbostäder)

Fritidshus

1 201

8 203

Totalt

13 839

Hushållsavfall

Utifrån den förväntade befolkningsminskningen bedöms den totala mängden
avfall, om inte minska så åtminstone inte öka särskilt mycket i kommunen.
Turistnäringens utveckling kan dock medföra en ökning av
avfallsmängderna. Sammantaget bedöms inget behov av utökad kapacitet för
behandling av påtagligt större mängder avfall föreligga. Dock kan
fördelningen mellan olika behandlingsmetoder för avfall komma att ändras,
vilket påverkar anläggningar för återvinning och återbruk.
En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna fortsätter
att öka. Mellan 2011 och 2016 har de svenska hushållens totala
avfallsmängder ökat med i genomsnitt 1,5 procent per år och det är
framförallt grovavfallsmängderna som ökar medan mängden mat- och
restavfall är i princip oförändrad. Mängden farligt avfall i form av
impregnerat trä och asbest ökar medan övrigt farligt avfall minskar. Även
mängden elavfall minskar, till följd av att produkterna blir lättare. Utslaget
per person blir den genomsnittliga ökningen av avfallsmängderna mindre,
till följd av den befolkningsökning som har skett under senare år.
Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av
varor och tillväxt i ekonomin riskerar att medföra att trenden av ökande
avfallsmängder per invånare även fortsättningsvis håller i sig. Dock finns
även starka motkrafter mot denna trend, bland annat via avfallsbranschen,
men även andra samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet
hos allmänheten om vikten av en hållbar livsstil. Avfallsplanens aktiviteter
gällande förebyggande av avfall samt textilier och grovavfall till
återanvändning är viktiga i detta sammanhang.
Trots ökade avfallsmängder har på senare år mycket åstadkommits
beträffande hur avfall behandlas i Sverige tack vare det fokus som har legat
på att styra avfallsbehandlingen från förbränning och deponering till
materialåtervinning. Mellan 2011 och 2016 ökade andelen hushållsavfall,
nationellt, som gick till materialåtervinning med cirka 2 procentenheter från
33 procent till 35 procent, medan avfall till förbränning minskade med 3
procentenheter från 51 procent till 49 procent.
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Verksamhetsavfall

De största branscherna i Borgholms kommun är turism och jordbruk.
Ungefär hälften av kommunens landyta används till åker- och betesmark. En
annan betydelsefull näring är stenindustrin. Det kan konstateras att
mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc. i hög grad är beroende
av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall som byggoch rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från dessa kategorier
förväntas öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än
genom kommunens hantering förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid
sidan av de kommunala systemen, då det för dessa flöden bedöms finnas ett
etablerat omhändertagande.
Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet
med mera kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att
allt mer avfall definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva
sanering av förorenade områden som genererar förorenade massor som
måste behandlas. Ökningen av mängden farligt avfall från industri och annan
verksamhet kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till
miljöanpassning av produktionen.
Kommunen som fastighetsägare och verksamhetsutövare i olika typer av
verksamheter kan på olika sätt föregå med gott exempel och inspirera andra
verksamheter att utveckla sin källsortering och arbeta för minskade
avfallsmängder.

4.2 Prognos över avfallsmängder
I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av
avfallets mängd och fördelning på fraktioner fram till avstämningsåret 2022.
Prognosen baseras på nuvarande avfallsmängder (2017), förväntad
befolknings- och näringslivsutveckling samt en bedömning av hur avfallet
kommer att fördelas på fraktioner till följd av genomförande av aktiviteter
enligt denna avfallsplan. Prognosen fokuserar på det avfall som hanteras
genom kommunen samt avfall som omfattas av producentansvar.
Med utgångspunkt från kommunens bedömning av befolkningsutvecklingen,
nationella erfarenheter angående förändringar av avfallsmängden per
invånare samt under förutsättning att målen i avfallsplanen uppnås kan de
totala hushållsavfallsmängderna i kommunen 2022 förväntas ligga på
ungefär samma nivå som idag. Bedömningen är något osäker utifrån bland
annat hur avfallsproduktionen per invånare kommer att utvecklas, hur
turistnäringen utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande åtgärder
kommer att få. Hur avfallsmängderna kommer att utvecklas efter 2022 kan
bedömas först efter att utfallet av mål och aktiviteter i avfallsplanen
utvärderats och eventuella nya målnivåer fastställts. Att prognostisera för en
längre tidsperiod än till 2022 bedöms inte som meningsfullt eftersom
osäkerheterna kring avfallshanteringens utveckling blir för stora.
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I Borgholms kommun sker insamling av matavfall för biologisk behandling
via optisk sortering med gröna plastpåsar. Bedömningen är att det finns
potential för att öka andelen utsorterat matavfall för biologisk behandling.
I dagsläget omhändertas närmare 80 % av det avfall som omfattas av
kommunalt ansvar för avfallshantering (exklusive slam från enskilda
anläggningar) genom förbränning med energiutvinning. Enligt
avfallshierarkin bör materialåtervinning eller biologisk återvinning
prioriteras framför annat omhändertagande. Delar av det avfall som kan
förbrännas bedöms kunna nyttiggöras genom materialåtervinning eller
biologisk återvinning. Detta förutsätter ökad sortering vid källan, vid
återvinningscentraler eller central sortering av exempelvis returpapper,
pappersförpackningar och metall.
Mål som konkret berör avfallsmängderna i Borgholms kommuns avfallsplan
handlar främst om att öka andelen avfall till återvinning och återanvändning.
Det finns även mål om att mängden matavfall från kommunens storkök ska
minska kontinuerligt samt mål om att minska mängden farligt avfall i
hushållsavfallet genom bland annat förbättrad insamlingsservice, men detta
mål har inte beaktats i beräkningarna. De mål i avfallsplanen som tagits
hänsyn till vid uppskattning av möjliga framtida avfallsmängder till
respektive behandling är följande:


2 % av grovavfallet ska återanvändas



50 % av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt



50 % av hushållsavfallet (exklusive slam) ska gå till
materialåtervinning eller biologisk återvinning

Figur 1 nedan visar förväntade mängder avfall som hanteras genom
kommunen samt avfall som omfattas av producentansvar uppdelat på
behandlingsmetod om ovanstående mål i avfallsplanen nås. I mängderna till
biologisk behandling är slam från enskilda anläggningar exkluderat men
denna mängd antas vara ungefär konstant fortsättningsvis.

21 (29)

58

Borgholms kommun

Figur 1

6 november 2018

Avfallsmängder fördelat på behandlingsmetod under 2017 samt framtida mängder
år 2022. Avser avfall som hanteras genom kommunen och avfall som omfattas av
producentansvar.

Om de mål som tagits fram i kommunens avfallsplan nås innebär det att
mängderna till energiåtervinning minskar medan mängderna till
materialåtervinning ökar. På grund av bristande tidigare statistik för mängd
matavfall till behandling har den framtida mängden uppskattats utifrån antal
förbrukade påsar, vikt per matavfallspåse samt nationell statistik från Avfall
Sverige. I och med möjlighet till utsortering av matavfall i mycket större
utsträckning ökar mängderna till biologisk återvinning. Under 2017 gick
endast 63 ton matavfall till behandling trots att kapacitet finns för betydligt
större mängder. Mängderna avfall som hanteras genom kommunen och som
lämnas till återbruk är i sammanhanget fortfarande marginell, varför stapeln
endast anas i diagrammet.
Mängden grovavfall till energiutvinning kan komma att minska till förmån
för materialåtervinning. I det brännbara grovavfallet återfinns till exempel
textil, som kan återanvändas eller materialåtervinnas och det finns även
andra produkter som kan styras mot materialåtervinning eller
återanvändning istället för energiutvinning. Omfattningen av återvinningen
av grovavfall beror bland annat på antalet avfallsfraktioner som tas emot vid
återvinningscentralerna, hur väl hushållen sorterar vid
återvinningscentralerna samt hur stora mängder som sorteras ut genom
central sortering. Mängden avfall till deponi antas minska, främst till följd av
återvinning av gips och ökad central sortering av ej brännbart avfall som tas
emot vid återvinningscentralerna.
Ökad mängd textil som sorteras ut för återanvändning eller
materialåtervinning, minskat matsvinn från kommunens storkök och
förbättrad insamlingsservice för farligt avfall är, ur miljösynpunkt, viktiga
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förändringar under perioden men inverkan på de totala mängderna är
begränsad. EU:s nya avfallsdirektiv (2018) innebär obligatorisk separat
insamling av textil. Separat insamling av textil innebär en ökad mängd avfall
till återvinning, om än inte i någon större omfattning. Ytterligare en fraktion
ställer dock krav på insamlingssystemet i kommunen, främst vid
kommunens återvinningscentraler. Beträffande farligt avfall så kan
framförallt mängden impregnerat trä och asbest förväntas öka, på liknande
sätt som nationellt, medan mängden insamlat elavfall viktmässigt kan
förväntas minska till följd av att produkterna blir lättare.
Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas
mängdstatistik för avfall som kommunen inte ansvarar för. Sådant avfall är
till exempel industriavfall, bygg- och rivningsavfall och park- och
trädgårdsavfall från verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har
därför inte kunnat göras.

4.3 Behov av insamlingssystem och anläggningar
4.3.1

Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering

Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att
behovet av behandlingskapacitet kommer att öka om målen om ökad
återvinning ska nås. Även behovet av kapacitet för mottagning av utsorterade
fraktioner till återvinning kommer att öka om 50 % av hushållsavfallet ska
nyttiggöras genom materialåtervinning eller biologisk återvinning.
För att målet om ökad återvinning ska kunna nås kommer även
insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper
från hushåll att behöva ses över, vilket är en av de aktiviteter som tas upp i
handlingsplanen till avfallsplanen.
Avfallsplanens mål om ökad återanvändning av avfall som lämnas till
kommunens återvinningscentraler förutsätter att möjligheter för mottagning
av sådant avfall skapas på återvinningscentralerna, helt enligt avfallsplanens
handlingsplan.
4.3.2

Verksamhetsavfall

För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt ansvar för
avfallshantering, finns begränsat med information om mängder som
uppkommer inom kommunen. Även information om kapaciteten i befintliga
anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är begränsad. Det finns
inga uppgifter om att mängden verksamhetsavfall skulle ändras drastiskt
under planperioden och därmed förändra behovet av
behandlingsanläggningar.

4.4 Koppling till fysisk planering
Kommunens översiktliga planering syftar till att planera grunddragen i
mark- och vattenanvändningen i kommunen, i huvudsak utifrån allmänna
intressen. En väl fungerande avfallshantering är ett allmänt intresse.
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I kommunens översiktsplan från 2002 redogörs för hur avfallshanteringen i
kommunen fungerar och vilka olika anläggningar som finns för dessa
ändamål. I planen föreslås dock inte några nya områden för den här typen av
verksamheter eller andra förändringar vad gäller befintliga anläggningar.
Inte heller i fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik
(2018) pekas några nya ytor ut för avfallshanteringen, däremot påtalas
behovet av att se över återvinningsstationernas storlek, lägen och innehåll.
Även i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok (2017) påtalas behovet
av att utreda återvinningsstationens placering.
I fördjupningarna av översiktsplanen för Löttorp respektive Rälla-EkerumStora Rör berörs avfallshanteringen mycket lite eller inte alls.
I detaljplaner regleras markens lämplighet för en viss användning i detalj. I
arbetet med att ta fram en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna
och enskilda intressen vilket innebär att bland annat möjligheterna att ordna
sophämtning måste utredas. Detta är sällan ett problem då detaljplaner
oftast tas fram i tätorter men får som konsekvens att gator i princip alltid
utformas med sopbilens framkomlighet som en dimensionerande faktor.

5 Konsekvenser
5.1 Miljö
Avfallsplanens mål och aktiviteter bidrar till att uppfylla nationella
miljökvalitetsmål och mål i den nationella avfallsplanen. De nationella
miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”,
”Giftfri miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan” som alla bedöms påverkas i
positiv riktning till följd av planens genomförande.
Flera aktiviteter syftar till att förändra beteenden, exempelvis information
för ökat återbruk, ökad matavfallssortering och ökad utsortering av farligt
avfall inklusive elavfall eller att vid tillsyn hos företag uppmärksamma
avfallshanteringen i syfte att öka sorteringen. Det tar lång tid att förändra
beteenden, men om insatserna följs av förändrat beteende hos en stor andel
av invånarna, kan de på lång sikt få stor positiv påverkan genom bättre
resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga
ämnen.
Andra aktiviteter handlar om att se över eller utreda delar av hanteringen.
Om, eller när, dessa översyner eller utredningar resulterar i olika typer av
förändringar, exempelvis förbättrad insamlingsservice, kan de positiva
effekterna bli stora. Exempel på utredningar som kan få stor betydelse
handlar om insamlingssystemet för mat- och restavfall, förpackningar och
returpapper samt sorteringsmöjligheter och öppettider på
återvinningscentralerna.
Aktiviteterna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa
negativa effekter. Exempelvis kan förbättrad insamlingsservice genom
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fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper leda till en
ökning av transporter med tunga fordon vid tömning av kärl. Den negativa
miljöpåverkan kan motverkas om andelen avfallstransporter som sker med
förnybara bränslen ökar eller genom att hushållens transporter med
personbil till återvinningsstationer minskar.
Sammantaget bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra positiv
miljöpåverkan. Det är viktigt att ha uthållighet beträffande
informationsinsatser kring förebyggande av avfall och ökad sortering för
återvinning, eftersom det tar tid att förändra beteenden.
I Bilaga 5 presenteras en miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanens
genomförande.

5.2 Ekonomi
Genomförande av avfallsplanens aktiviteter för bättre service och ökad
resurshushållning i enlighet med nationella mål medför ökade kostnader för
avfallshanteringen. Till de större kostnaderna hör att:


Genomföra informationsinsatser.



Genomföra ett flertal utredningar, t.ex. om insamlingssystemet för
matavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall inkl. elavfall.



Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive
mottagning av avfall för återbruk samt skapa möjligheter för
kommunens arbetsmarknadsavdelning att bedriva återbruk.



Vid behov utöka öppettiderna på återvinningscentralerna.



Följa upp och se över tömning av enskilda avlopp.



Utveckla uppföljningen av avfallshanteringen genom att genomföra
regelbundna plockanalyser, förbättra rutinerna för kvalitetssäkring i
insamlingsledet samt genomföra kundundersökningar.



Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och
delta i nationella kampanjer för minskad nedskräpning.



Vid behov komplettera lösningarna för omhändertagande av
hushållsavfall från turister på stränder, hamnar och allmänna platser.



Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst för
avfallskunderna. Idag delas denna funktion mellan entreprenören
och Borgholm Energi.



Genomföra riskklassning av nedlagda deponier och vid behov vidta
åtgärder.

Genomförandet av aktiviteterna i avfallsplanen förutsätter engagemang från
flera olika delar av kommunens organisation inklusive bolag. Borgholm
Energi genom Återvinning och avfall samt Samhällsbyggnadsnämnden är
nyckelaktörer i arbetet, men även andra delar av den kommunala
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organisationen kommer att behöva vara aktiva. Aktiviteterna kan medföra
kostnader till följd av investeringar men också ökade personella resurser
eller andra driftkostnader. Även fastighetsägare med flera kan få ökade
kostnader till följd av genomförande av avfallsplanen.
5.2.1

Personella resurser

Många av aktiviteterna i avfallsplanens handlingsplan bedöms kunna
genomföras med befintliga personella resurser. De aktiviteter som genomförs
av Borgholm Energi/Återvinning och avfall samt Samhällsbyggnadsnämnden
är ganska jämnt fördelade i tiden under perioden 2019-2022.
Handlingsplanen innehåller ett flertal aktiviteter avseende information.
Dessa aktiviteter kan delvis genomföras med befintliga resurser, men en
förstärkning av de personella resurserna för information bedöms behövas.
Förstärkning kan framförallt behövas inom Borgholm Energi/Återvinning
och avfall som ansvarar för och genomför huvuddelen av aktiviteterna, i vissa
fall i samverkan med andra aktörer.
Handlingsplanen innehåller även ett flertal utredningar, där vissa bedöms
kunna genomföras med befintliga resurser. Utredningar av mer omfattande
karaktär är främst undersökningar av nedlagda deponier, utredningar i
samband med återvinningscentralerna samt utredningar och aktiviteter med
avseende på insamlingssystemet för matavfall, förpackningar och
returpapper. Både Borgholm Energi och Miljö- och byggnadsnämnden kan
behöva en tillfällig resursförstärkning eller omprioritering för genomförande
av de mer omfattande utredningarna.
5.2.2

Övriga kostnader

Några aktiviteter i avfallsplanens handlingsplan innebär eller kan innebära
investeringar under de närmaste åren.
Exempel på sådana aktiviteter, som kan bli aktuella efter genomförande av
särskilda utredningar, handlar om att utöka sorteringsmöjligheterna på
återvinningscentralerna, inklusive mottagning av avfall för återbruk.
Härutöver tillkommer kostnader enligt det åtgärds- och kontrollprogram
som kommer att tas fram för nedlagda deponier.
5.2.3

Avfallstaxa

Genomförande av aktiviteter enligt avfallsplanen, under förutsättning att ett
antal utredningar resulterar i investeringar och ändrad drift, kan komma att
innebära höjning av avfallstaxan.
En del av avfallsplanens aktiviteter med avfallsförebyggande och/eller
kvalitetshöjande karaktär kan påverka taxan positivt. Till exempel kan en
framgångsrik satsning på återbruk ge kostnadsbesparingar, då avfall till
förbränning och deponering minskar.
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Aktiviteter som inte genomförs inom ramen för det kommunala ansvaret för
avfallshantering ger upphov till kostnader som inte utgör grund för taxeuttag
och påverkar därmed inte avfallstaxan.
5.2.4

Ekonomiska konsekvenser på längre sikt

Utöver ovanstående kända aktiviteter som kräver ekonomiska insatser kan
ytterligare drift- eller investeringskostnader tillkomma till följd av
genomförande av förändringar baserade på resultat från utredningar, till
exempel komplettering med fler eller andra typer av behållare vid
förändringar av insamlingssystemet i syfte att underlätta sortering.
Genomförande av vissa aktiviteter kan även leda till lägre kostnader
däribland aktiviteter för minskat matsvinn inom kommunala verksamheter.
Andra exempel är aktiviteter som kan resultera i förbättrad utsortering av
avfall till materialåtervinning, vilket innebär större mängder material av god
kvalitet. Dessa material har ofta ett ekonomiskt värde. En förbättrad
utsortering ger även en restavfallsfraktion med lågt innehåll av matavfall,
vilket ger ett bränsle med högre värmevärde för förbränningsanläggningar.
Kostnader kan, ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, på sikt innebära
besparingar. Det gäller att hushålla med jordens ändliga resurser genom att
så långt det är möjligt återvinna material i kretsloppet och minska beroendet
av fossila bränslen. Att ta kostnader för minskad föroreningsbelastning i
miljön och inte bygga upp en allt större miljöskuld, är en investering för
framtiden. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna efter att olika
aktiviteter har genomförts beskrivs inte närmare i denna avfallsplan.

5.3 Service
En acceptabel servicenivå är en av förutsättningarna för att källsorteringen
ska fungera på avsett sätt. För att avfallsplanens mål om ökad utsortering av
material till återanvändning eller återvinning ska kunna nås krävs även en
förbättrad servicenivå med bland annat ökade satsningar på fastighetsnära
insamling.
I avfallsplanens handlingsplan finns ett flertal aktiviteter med direkt
koppling till servicenivån för avfallslämnare i Borgholms kommun.
Aktiviteterna avser främst förbättrade möjligheter för hushållen att lämna
sitt sorterade avfall och i viss mån även insamling av flera fraktioner för
återvinning eller återanvändning.
En vidare satsning på återvinningscentralerna för förbättrade möjligheter till
sortering av hushållens grovavfall ger en högre servicenivå. Aktiviteter i
avfallsplanens handlingsplan som kan leda till högre servicenivå är
exempelvis utökade öppettider på återvinningscentralerna och mottagning
av avfall för återbruk.
Utredningar om t.ex. fastighetsnära insamling av förpackningar och
returpapper eller farligt avfall inklusive elavfall kan bidra till ökad service vid
insamling av dessa avfallsslag.
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För turister och andra avfallslämnare på allmänna platser kan det bli aktuellt
att komplettera lösningarna för omhändertagande av hushållsavfall, vilket
betyder minskad risk för nedskräpning och högre service.
Genom att vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst underlättas
invånarnas kontakter när det gäller frågor kring hanteringen av
hushållsavfallet. Idag är kundtjänsten delad mellan entreprenören och
Borgholm Energi.

6 Fortsatt planeringsprocess och uppföljning
Denna avfallsplan är ett verktyg för Borgholms kommun och Borgholm
Energi i arbetet med att anpassa avfallshanteringen i riktning mot
hållbarhet. Avfallsplaner ska enligt gällande lagstiftning ses över minst vart
fjärde år och vid behov revideras. I Borgholms kommun ska uppföljning och
utvärdering av avfallsplanens mål och aktiviteter ske årligen, och översyn av
hela avfallsplanen påbörjas senast år 2022.
Borgholm Energi ansvarar för att göra den årliga uppföljningen av mål och
aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas
och redovisar sina resultat till bolaget, som sammanställer resultaten i en
lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och ansvariga
nämnder och ansvariga för olika aktiviteter enligt avfallsplanens
handlingsplan. Uppföljningen görs i april-maj inför nämndernas årliga
budgetprocesser och kan därmed bidra till att mål och aktiviteter genomförs
och att avfallsplanen blir ett levande dokument. Grundläggande uppgifter
som sammanställts i mars till olika miljörapporter kan även användas som
underlag till uppföljningen av avfallsplanen. Återvinning och avfall på
Borgholm Energi samordnar arbetet med uppföljningen.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens förvaltningar och
bolag ansvarar för genomförandet av olika aktiviteter enligt avfallsplanens
handlingsplan. Arbetsgruppen är också ett naturligt forum för kontinuerligt
erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar och bolag i avfallsfrågor, exempelvis
avseende förebyggande och sortering samt möjligheter till samordning av
hanteringen mellan olika delar av kommunen. Med ett sådant forum, som
bör träffas minst två gånger per år, blir det lättare att göra rätt även för
kommunens egna verksamheter.
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Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på
kommunens och Borgholm Energis hemsida. Uppdaterade faktaunderlag,
såsom uppgifter om avfallsmängder inom kommunalt ansvar för
avfallshantering och producentansvar samt eventuella förändringar av
avfallshanteringen i kommunen, kommer att sammanställas årligen i
samband med uppföljning av mål och aktiviteter.
Nyckeltal och underlag som kommer att användas vid uppföljningen framgår
av respektive mål.
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Inledande bestämmelser
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ Miljöbalken och §§ 74–75, Avfallsförordningen
(2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Borgholms
kommun.
För kommunens avfallshantering gäller:
 Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927).
 Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken.
 Denna kommunala föreskrift om avfallshantering.
 Andra författningar.
Om denna kommunala föreskrift strider mot någon författning på grund av ändring i
författningen gäller det som står i författningen.

Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § Miljöbalken, det vill säga avfall
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. Med ”därmed jämförligt avfall från annan verksamhet” menas avfall från industrier,
affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i avfallsammanhang är jämförligt
med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en
direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig i en
lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar,
restaurangavfall, städavfall och toalettavfall. Fett från fettavskiljare omfattas av
begreppet ”därmed jämförligt avfall”.
3. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med
en * i bilaga 4 till Avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § Avfallsförordningen.
4. Med mat- och restavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl,
inklusive matavfall.
5. Med restavfall avses sorterat brännbart avfall som får plats i kärl. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, grovavfall, förpackningar,
returpapper, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har sorterats
ut från hushållets avfall som får plats i kärl.
6. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
7. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall.
Förutom detta ingår också skal, ben etc. som visserligen inte är mat, men ändå är nära
förknippat med det. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta
livsmedel i enlighet med punkten (6) ovan.
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8. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl. Avfall från omfattande
bygg-, renoverings- och rivningsarbeten klassas ej som hushållsavfall och omfattas ej
av det kommunala renhållningsansvaret.
9. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av Förordning (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall.
10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap.
5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis
tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
11. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis hyresgäst,
arrendator och ägare på ofri grund.
12. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens kommunstyrelse.
13. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens samhällsbyggnadsnämnd eller
den nämnd som kommunstyrelsen bestämmer.
14. Med enskilda avloppsanläggningar avses små avloppsanläggningar för enstaka eller
ett fåtal fastigheter där någon av följande komponenter ingår: sluten avloppstank,
slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk, växtreningsverk eller annan motsvarande
avloppsanordning. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl innefattas inte i detta
begrepp.
15. Med behållare avses exempelvis kärl, säck, container, underjordsbehållare,
latrinbehållare eller någon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall utom
avfall från enskilda avloppsanläggningar.
16. Med dragväg avses den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15
kap. Miljöbalken och Avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken,
för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Borgholm Energi AB,
eller den entreprenör (nedan kallad entreprenören) som bolaget anlitar.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. Miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av Miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

Betalning och information
5 § Borgholm Energi informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar,
returpapper och elavfall i enlighet med gällande producentansvar.
6 § Avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till den avfallshantering
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som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med avfallstaxan som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4 § Miljöbalken. Fastighetsinnehavaren är skyldig att för
fastigheten teckna nödvändiga abonnemang enligt kommunens avfallstaxa.
7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.

Sortering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och
hålla det skilt från annat avfall:


Avfall som inte är hushållsavfall (till exempel bygg- och rivningsavfall från bygg-,
renoverings- och rivningsarbeten på fastigheten). Hushållsavfall från verksamheter
ska dessutom hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall.



Farligt avfall sorterat i fraktioner enligt Borgholm Energis anvisningar.



Matavfall.



Grovavfall sorterat i fraktioner enligt Borgholm Energis anvisningar.



Trädgårdsavfall.



Latrin.



Slam och fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar.



Fett från fettavskiljare.



Kanyler.



Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt.



Andra animaliska biprodukter.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut följande avfallsslag,
som omfattas av producentansvar, och hålla det skilt från annat hushållsavfall:


Förpackningar av papper, glas, metall och plast.



Returpapper (tidningar, broschyrer och liknande).



Bilbatterier (blybatterier).



Bärbara batterier (småbatterier). Om kasserade produkter innehåller batterier kan hela
produkten läggas i elavfall.



Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, LED-lampor och andra typer av ljuskällor.



Övrigt elavfall.



Däck.



Läkemedel.



Annat avfallsslag som omfattas av producentansvar.
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Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Grillkol och aska ska vara
väl avsvalnat innan det får läggas i behållare för restavfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt § 8.

Skyldighet att överlämna hushållsavfall
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till Borgholm Energi om inte annat
sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt
§ 20 eller § 26. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska
motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten. Fastighetsinnehavare
och nyttjanderättshavare ska upplysa Borgholm Energi om ändrade förhållanden av betydelse
för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, ska vara väl emballerat så
att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att se till att avfallet i kärl inte är
så hårt packat att problem uppstår vid tömning samt att vintertid se till att avfallspåsarna inte
är fastfrusna i behållarna inför tömning.
Hämtning av löst avfall, som ligger bredvid kärl eller annan behållare, ingår inte i
kommunens ansvar så länge det inte är fråga om grovavfall.
Restavfall ska läggas i påse av lämpligt material och storlek. Restavfallet får inte läggas i
påse som är avsedd för matavfall. Det är viktigt att påsen för restavfall är väl knuten. Påse för
restavfall ska inte vara större än 125 liter och bör inte vara svart.
Matavfall som samlas in i kärl, container eller underjordsbehållare ska först läggas i särskild,
grön påse, som tillhandahålls av Borgholm Energi eller entreprenören. Det är viktigt att påsen
för matavfall är väl knuten, med dubbelknut. Påsen med matavfall läggs i samma behållare
som restavfallet.
Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas förpackat i
uppmärkt behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det lämnas på
anvisad, uppmärkt plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs av, till exempel kyl- och
frysskåp, impregnerat trä. Asbest ska dock vara väl förpackat. Olika typer av farligt avfall får
inte blandas inom samma kolli eller i samma flaska.
Grovavfall för separat borttransport av Borgholm Energi eller entreprenören ska överlämnas
enligt anvisningar från Borgholm Energi. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt
från annat grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om
grovavfall.
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Trädgårdsavfall från hushåll för separat borttransport av Borgholm Energi eller
entreprenören ska förpackas i säck eller buntat så att en person kan lyfta kollit.
Latrinbehållare ska förslutas och rengöras på utsidan av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren. Latrin får inte inneslutas i emballage eller innehålla annat material som
kan försvåra omhändertagandet. Latrinbehållare får inte fyllas mer än att locket lätt kan
tillslutas och får max väga 15 kg. Det ska finnas etikett, som tillhandahålls av Borgholm
Energi eller entreprenören, på behållaren vid hämtning.
Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och tillgängligt på
ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran. Anläggningar med filter i
lösvikt och som tillkommit innan dessa föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att
filtermaterialet ska vara förpackat.
Matfetter och frityroljor ska förvaras i behållare med tätslutande lock eller kork.
Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare som hämtas
från apotek enligt anvisning från Borgholm Energi. Övrigt skärande och stickande avfall ska
förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för mat- och restavfall, så att inte
skärskador eller annan olägenhet kan uppstå.
Döda sällskapsdjur med en vikt upp till 4 kg får förpackas väl och läggas i restavfallet.
Mindre döda sällskapsdjur får också grävas ned på tomten.
12 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte heller vara
så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan
tillgodoses. Kärl får inte vara så tungt att det inte kan flyttas av en person. Behållare bör vara
fri från snö och is vid tömningstillfället.

Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, avloppsanläggningar med
mera
13 § I kommunen används de behållare och utrustning för uppsamling av hushållsavfall som
anvisas i kommunens avfallstaxa. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid
fastigheten avgörs av den tillsynsansvariga nämnden i samråd med fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren.
14 § Kärl och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av Borgholm Energi eller
entreprenören, ägs och tillhandahålls av Borgholm Energi.
Container ägs av Borgholm Energi eller av entreprenör.
Extrasäckar och andra behållare som får användas enligt kommunens taxa anskaffas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, till exempel toalettvagn.
Underjordsbehållare, enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När
Borgholm Energi eller entreprenören ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara
tillgänglig. Fastighetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig om skada på behållare beror på
oaktsamhet.
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och underhåll av
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.
Fastighetsinnehavaren har ansvaret för att det finns minst en avfallsbehållare på fastigheten.

Anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och
underjordsbehållare
15 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare bör inte avstånd
mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter.
För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare kan avgift enligt avfallstaxan debiteras
om avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiger
10 meter.
Vid installation av underjordsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
tömning med fordon utrustat med kran. Uppställningsplatsen för fordonet ska vara minst 4
meter bred. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och mellan
kranfordonets uppställningsplats och behållaren. Borttransport av avfall i underjordsbehållare
utförs inte såvida behållaren inte är försedd med godkänd tömningsanordning som är
anpassad till Borgholm Energis eller entreprenörens insamlingsfordon.
Anläggningar som ska tömmas med kranfordon får inte installeras så att avståndet mellan
fordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning överstiger 5 meter för filterkassett
eller storsäck.
Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller
anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.
16 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska fastighetsinnehavaren beställa
sluttömning.
Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren beställa sluttömning.
När en anläggning tas ur bruk permanent avslutar Borgholm Energi abonnemanget efter
sluttömning och meddelar tillsynsansvarig nämnd.

Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare
17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning.
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga driftavbrott och
olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken
för olycksfall minimeras.
Missköts rengöringen, och rättelse inte sker efter uppmaning, får Borgholm Energi rengöra
behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad mot avgift enligt avfallstaxa för Borgholms
kommun.

8

75

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, säck eller container
18a § Borgholm Energi eller entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på eller i
fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas
Borgholm Energi eller entreprenören enligt anvisningar. Ändringar ska utan anmaning
meddelas Borgholm Energi.
18b § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som används i
kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Behållare, som
Borgholm Energi eller entreprenören ska tömma, ska senast kl. 06.00 på tömningsdagen vara
tillgänglig och placerad på ordinarie plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har
tömts.
18c § Kärl ska placeras och vändas så att det kan tömmas med sidlastande bil. Kärlet ska vara
placerat enligt Borgholm Energis anvisningar.
Behållaren får inte hindra fotgängare eller tidnings- och postutdelning.

Åtgärder inför, och efter, hämtning av avfall från anläggningar
19a § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning.
Inför tömning av anläggningen ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Filtermaterial i
lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. Anslutning för slang ska passa
Borgholm Energis eller entreprenörens tömningsfordon. Om det krävs en adapter för
anpassning av anslutning med slang, ska adapter tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfrusen när tömning ska ske. Lock eller
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas
genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kilogram, om inte särskilda skäl
föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning av enskilda avloppsanläggningar
ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga
i direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vidta de åtgärder
som krävs för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.
När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger
vilken fastighet anläggningen tillhör.
Om inte annat är överenskommet utförs heltömning på slutna tankar och deltömning på
slamavskiljande avloppsbrunnar. Heltömning innebär att nästan allt av brunnens innehåll
töms. Deltömning innebär att endast den övre slamkakan och det nedre bottenslammet töms,
medan vattnet i brunnen lämnas kvar.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar vid behov för åtgärder efter
tömning för att anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter tömning av uttjänt filtermaterial
ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för att nytt filtermaterial snarast
tillförs anläggningen. När avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten efter
tömning ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana åtgärder.
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19b § Borgholm Energi eller entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen på eller i
fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas
Borgholm Energi eller entreprenören. Ändringar ska utan anmaning meddelas Borgholm
Energi eller entreprenören.
19c § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför
hämtningstillfället placera filterkassett eller annan behållare, som ska tömmas eller hämtas
med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 15.

Behållarplats, drag- och transportvägar
20a § Hämtning av hushållsavfall sker
-

vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt
eller

-

vid en med Borgholm Energi eller entreprenören överenskommen plats eller

-

vid en av den tillsynsansvariga nämnden anvisad plats inom rimligt avstånd.

20b § Vid platser med central insamling, såsom bostadsrättsföreningar och samfälligheter, får
avfallslämnaren samråda med entreprenören om hämtningsrutinerna. Överenskommelser om
hämtningsrutiner ska godkännas av Borgholm Energi AB.
21a § Avgift för dragväg för kärl debiteras enligt kommunens avfallstaxa när behållaren, efter
godkännande av Borgholm Energi AB, placeras inne på fastigheten och om hämtningsfordon
inte kan köras intill.
Kärl får inte stå i källare.
Den tillsynsansvariga nämnden kan besluta att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
inte får ställa ut sopkärl inför hämtning om utställning av sopkärl medför störning i tätort.
Ingen avgift för dragväg debiteras för abonnenter som av framkomlighets- och
trafiksäkerhetsskäl har fått ett beslut om anvisad plats inne på fastigheten.
21b § Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg mellan hämtningsfordonets
uppställningsplats och hämtstället uppfyller följande krav:
-

Dragväg, både för tömning av kärl och vid dragning av slang till enskilda
avloppsanläggningar och fettavskiljare, ska hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri.

-

Dragväg för tömning av kärl ska hållas i sådant skick att kärl utan svårighet kan
förflyttas.

22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning hålls i farbart skick inför hämtning.
Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, som grenar över
vägområdet och liknande samt röjas från snö och hållas halkfri. Vändmöjlighet för
hämtningsfordon ska finnas. Backning långa sträckor eller backning vid skolor, förskolor,
äldreboenden och liknande ska inte ske.
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Enskild väg som används vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och
hållas i sådant skick att den vid varje hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som
normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som överenskommes med Borgholm Energi eller anvisas enligt §20.
Om alternativ plats inte kan anordnas och speciella metoder behövs för tömning, utöver eller
annat än det normala, får extra avgifter debiteras fastighetsinnehavaren.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
23 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.
24a § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall. Alternativ för
hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa. Extra hämtning kan
beställas vid behov.
24b § För flerbostadshus, en- och tvåbostadshus som ingår i gemensam avfallslösning enligt
§ 36c och för verksamheter gäller att hämtning av mat- och restavfall ska ske minst en gång
varannan vecka.
24c § För en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av mat- och restavfall
en gång varannan vecka.
24d § För fritidshus sker hämtning av mat- och restavfall en gång varannan vecka under
hämtningsperioden. Om avfall uppstår under annan period under året ska extra hämtning
beställas.
24e § För sommarverksamheter sker hämtning av mat- och restavfall minst en gång varannan
vecka under hämtningsperioden.
24f § Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka under hämtningsperioden.
24g § För enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller följande:
-

Tömning av slutna tankar och slamavskiljare, oavsett efterföljande reningsmetod,
anslutna till WC ska ske minst en gång per år. För slamavskiljare är det tillräckligt
om slamkakan tas med vid tömning, så kallad deltömning, men heltömning kan
beställas i samband med besiktning eller sluttömning.

-

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.

-

Tömning av fettavskiljare som är ansluten till kommunalt avlopp ska ske en gång per
månad under den period som verksamheten är igång. Fettavskiljare som är ansluten
till enskilt avlopp ska tömmas enligt tillstånd från tillsynsmyndigheten eller minst en
gång per år. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att sådan
tömning blir utförd.

-

Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av
tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar och leverantörens
anvisningar ska följas.
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25 § Hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:
-

Trädgårdsavfall

-

Övrigt grovavfall

-

Avfall från mobil toalett, till exempel bajamaja

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan.
26 § I denna paragraf anges anvisningar om sortering och överlämnande av avfall på annan
plats än vid fastigheten för de avfallsslag som
-

omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken och

-

ska sorteras enligt § 8 och

-

får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, där platsen som avses inte är anvisad
eller överenskommen enligt § 20.

Hushåll får lämna följande avfallsslag på återvinningscentral:
-

Avfall som avses lämnas för förberedelse för återanvändning

-

Textilier

-

Elavfall

-

Övrigt farligt avfall

-

Trädgårdsavfall

-

Övrigt grovavfall

Elavfall kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation.
Förpackningar och returpapper ska lämnas på plats som anvisas av producentorganisation.
Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek
som Borgholm Energi har avtal med eller till annan plats som Borgholm Energi informerar
om.

Åtgärder om föreskrift inte följs
27 § Borgholm Energi eller entreprenören har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om dessa
föreskrifter inte följs, exempelvis vid överfull eller för tung behållare. Avfallet ska efter
rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid
nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. För
avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning beställas efter
vidtagna rättelseåtgärder.
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamhet
Uppgiftsskyldighet
28 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller
hanteringen som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Den som är innehavare av en hamn ska lämna en uppgift om behovet av avfallshantering
enligt 24 § avfallsförordningen till den tillsynsansvariga nämnden.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
29 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det inte medför risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda skäl föreligger. Ansökan eller
anmälan ska göras till tillsynsansvarig nämnd, om inte annat framgår av §§ 30–37, senast sex
(6) veckor innan undantaget önskas träda i kraft.
För att handlägga anmälan eller ansökan debiterar tillsynsansvarig nämnd en
handläggningsavgift enligt nämndens taxa.
Beviljade undantag upphör att gälla:
-

vid ägarbyte eller byte av nyttjanderättshavare på fastigheten,

-

om förutsättningarna för undantaget förändras,

-

efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsansvarig nämnd eller

När tillsynsansvarig nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller ansökan ska
tillsynsansvarig nämnd översända kopia till Borgholm Energi.

Kompostering, eller annat eget omhändertagande av visst hushållsavfall
30 § Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser. Ansökan om omhändertagande
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och
uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering får eldas endast om det kan ske
utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall
och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta skriftligen till tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare, alternativt på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med
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gödsel och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.
33 § Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, latrinkärl med mera får, efter
ansökan till tillsynsansvarig nämnd, och i vissa fall efter kompostering användas som
jordförbättringsmedel på fastigheten.

Förlängt hämtningsintervall
34 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges att hämtning
av avfall från enskilda avloppsanläggningar sker vartannat år. Förlängt hämtningsintervall
medges dock inte för anläggning med sluten avloppstank. Förlängt intervall kan medges
under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning
och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
35 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges förlängt
hämtningsintervall för avfall från fettavskiljare. Förlängt intervall kan medges under
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall.
Dispensen upphör vid betydande förändring av verksamheten.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning för en- och
tvåbostadshus samt fritidshus
36 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare med samma abonnemangstyp kan, efter
anmälan till den tillsynsansvariga nämnden, använda samma kärl under förutsättning att:
1. Avståndet mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang
för berörda fastigheter är högst 200 meter inom detaljplanelagt område och högst 400
meter utanför detaljplanelagt område.
2. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas, se § 12.
3. Anmälan undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till Borgholm
Energi.
4. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för
behållarna och att vara fakturamottagare.
5. Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Uppehåll i hämtning
37 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall från permanentbostad kan efter ansökan
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under en
sammanhängande tid om minst sex (6) månader, till exempel vid tillfälligt boende på annan
ort, långvarig sjukdom eller dödsbon i väntan på försäljning.
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Uppehåll i hämtning av slam från permanentbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid
om minst tolv (12) månader.
Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, latrin och slam från fritidshus kan efter ansökan
medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att användas under hela
hämtningssäsongen. Med detta menas att endast enstaka tillsynsbesök sker, utan övernattning.
Ansökan ska lämnas till tillsynsansvarig nämnd.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till kommunen
38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter
ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, befrias från
skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-06-01. Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör
kommunens föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2009-11-02,
§111 att gälla.

Övergångsbestämmelser
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare föreskrifter och där
förhållandena inte har ändrats gäller tillsvidare eller till det datum som anges i beslut.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-14

2019/4 002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till Utbildningsnämnden

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Förslag till beslut
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut under tiden 2018-12-12 – 2019-01-13.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterad den 14 januari 2019.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Förvaltningschef

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Telefax

e-mail / www

Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-01-14

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2018-12-12 - 2019-01-13

Riktning:

Upprättade

Status:

Aktuella

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Anne-Charlott Petersson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1377

U

Beslut - Beviljas Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-12-12

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/202

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.1366

U

2018-12-13

Avtal om personuppgiftsbiträde 2018-12-11

Helena Svensson

Axiell Media

BIBLIOTEKET
DELEGERINGSBESLUT

2018.1373

U

Beslut - Beviljas. Ansökan om skolskjuts vid
växelvisboende

Kim Jakobsson

2018-12-14

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/204

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende
2018.1374

U

Beslut - Beviljas. Ansökan om skolskjuts vid
växelvisboende

Kim Jakobsson

2018-12-14

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/204

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende
2018.1375

U

Beslut - Beviljas. Ansökan om skolskjuts vid
växelvisboende

Anne-Charlott Petersson

2018-12-14

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/204

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende
2018.1381

U

Beslut - Ansökan om tilläggsbelopp. Beviljas
med 13.333 kr per månad under läsåret
2018/19.

2018-12-19
UN 2018/210

Helena Svensson

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 1 av 4
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan tilläggsbelopp för läsår 2018/19.
Beviljas med 13.333 kr per månad under läsåret
2018/19.
2018.1388

U

Beslut - Beviljas,Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2018-12-21

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/205

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.15

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.16

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.17

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks
Läsåret 2018/19.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga kommun Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.18

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.19

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.20

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 2 av 4
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.21

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.22

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.23

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.24

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.25

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.26

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-01-07

Mörbylånga Skansen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.33
2019-01-08
UN 2018/139

U

Överklagan skolskjutsärende mål 3546-18 till FR Helena Svensson
Förvaltningsrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
DELEGERINGSBESLUT
Sidan 3 av 4
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl. Mål i
FR 3546-18.

Sidan 4 av 4
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-18

2018/200 006

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

UN Sammanträdesdagar 2019
Förslag till beslut
att

fastställa mötesdagar för 2019

Ärendebeskrivning
Den avgående utbildningsnämnden beslutade enligt årshjulet sammanträdesdagar
för 2019 i november 2018. Eftersom det är en mandatperiod ska beslutet fastställas
eller ändras av den nämnd som nu har tillträtt.

Beslutsunderlag
Beslutade sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2019 reviderad

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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SKRIVELSE

Handläggare

1 (1)

Datum

Beteckning

2018-11-08

2018/200 006

Ert datum

Er beteckning

Anne-Charlott Petersson

Förvaltningssekreterare

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019
Arbetsutskottet

Nämnden

Januari

---

30

Februari

13

27

Mars

13

27

April

10

24

Maj

15

29

Juni

12

26

Augusti

14

28

September

11

25

Oktober

16

30

November

13

27

December

9 (Mån)

16 (Mån)

Sammanträdesdagar/tider onsdagar AU kl. 13.00 UN kl.13.00
Justering av protokoll sker på tisdagen veckan efter sammanträdet om inget
annat anges under sammanträdet.
Reviderad 2018-12-12: Arbetsutskottet i januari borttaget då arbetsutskott ska
väljas vid utbildningsnämndens möte den 30 januari 2019.
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TJÄNSTESKRIVELSE
1 (4)

Datum

Beteckning

2019-01-18

2018/146 600-600

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse förslag till upplägg av utbildningsnämndens
verksamhetsbesök
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

ge utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att ta fram ett slutgiltigt
förslag på hur nämnden ska få verksamhetskunskap.

Ärendebeskrivning
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-29 togs följande beslut
Att
Att

under hösten 2018 inte genomföra några verksamhetsbesök.
uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram olika förslag på upplägg
för verksamhetsbesök inför kommande mandatperiod, som sedan
beslutas av den nya nämnden 2019.

Av den anledningen följer här förslag på några olika upplägg för nämnden att
ta ställning till.
Syfte och bakgrund
För att den nya utbildningsnämndens ledamöter ska få kunskap om den
verksamhet de ska vara huvudman för, är det viktigt att möjlighet ges till både
överblick men också en djupare kunskap om verksamheternas förutsättningar.
Under mandatperioden 2014-18 gjordes verksamhetsbesök vid vissa tillfällen.
Dessa var utformade som studiebesök som inte var styrda från början utan
kunde i vissa fall bli mer av en inspektion av lokalerna och i andra fall vara
mer uppstyrda. Den avgående nämndens önskemål är att ha en bättre struktur
för verksamhetsbesök under kommande mandatperiod.
Det är viktigt att förvaltningens chefer får möjlighet att lära känna nämndens
ledamöter och tvärtom. Under mandatperioden 2014-18 var förvaltningens
chefer med vid ett tillfälle per år för att beskriva det systematiska
kvalitetsarbetet. 2017 genomfördes en utbildning tillsammans med PWC där
både nämnd och förvaltningens chefer deltog. Förutom det träffades man vid
de verksamhetsbesök som genomfördes.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Olika modeller
Introduktion
Ett förslag som ledamot från den avgående nämnden hade var att den nya
nämnden skulle få en första introduktion genom att åka på en bussresa under
en dag för att rent geografiskt få en överblick över vilka verksamheter som
finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde och var i kommunen de är
belägna. Under en sådan resa skulle även en hel del information kunna ges
muntligen från förvaltningschefen.
Alternativt anser nämndens ledamöter sig redan bekanta med
utbildningsnämndens verksamheters geografiska placering och lokaler.
Verksamhetsbesök
Om verksamhetsbesök ska genomföras kan dessa göras på olika sätt. Det
kan innefatta alla ledamöter, eller enbart arbetsutskottet.
Under en mandatperiod vore det rimligt att varje verksamhet fick besök en
eller två gånger, beroende på hur ofta besöken ska genomföras – varje
mötesdag (10ggr per år) eller vid några tillfällen per termin.
Ett förslag på upplägg för verksamhetsbesök skulle kunna vara:
1. Rundvandring i lokaler
2. Observation i klassrum/barngrupp/verksamhet
3. Träff med elevråd på skolor
4. Samtal med chef för verksamheten
Underlag att ta del av innan besöket kan vara
 Kvalitetsrapport
 Likabehandlingsplan
 Brukarenkäter
 Måluppfyllelse för enheten
 Ekonomisk rapport för enheten
En annan modell skulle kunna vara att de områdesteam som finns i
förvaltningen (norra området, södra området, centrala området och
kulturområdet) tar hand om besöken och lägger upp dessa tillsammans med
förvaltningschef och ordförande inför varje besök. Eftersom det är fyra
områden skulle varje område kunna få besök en gång per år.
Man kan också tänka sig ett upplägg med kontaktpolitiker – där varje enhet,
chef eller område får en eller några ledamöter som sin/sina kontaktpolitiker.
Kontaktpolitikern kan ha som uppgift att besöka verksamheterna en gång per
år eller termin och sedan rapportera till nämnden kommande möte.
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Den lilla kommunens dilemma
I en liten kommun känner vi varandra och träffas i olika sammanhang – inte
bara i jobbet eller politiska uppdrag. Det är viktigt att ha med sig det när man
som ledamot i utbildningsnämnden besöker verksamheterna – i vilken
egenskap jag är på besök i eller pratar om verksamheten? Är jag
politiker/mamma/farfar/granne… För att undvika missförstånd eller
ryktesspridning är det därför extra viktigt att skapa relationer mellan cheferna i
organisationen och nämndens ledamöter.
Ett sätt att lära känna chefer/ledamöter under mer informella former är att
genomföra någon kompetensutvecklingsinsats tillsammans. Då kan båda
parter ta del av någon föreläsning t.ex. och sedan diskutera detta tillsammans.
Att äta en lunch tillsammans vid årets slut eller till sommaruppehållet är också
ett enkelt sätt att skapa relationer.
Förvaltningens ledningsgrupp
Diskussioner har förts i förvaltningens ledningsgrupp där alla chefer ingår. Det
förslag som ledningsgruppen tyckte var att föredra är att arbetsutskottet
besöker varje team en gång per år. Då skulle arbetsutskottets möten kunna
förläggas vid någon av enheterna när man gör besöket. Cheferna tyckte att
det vore bra att lägga de första besöken (4 st) för mandatperioden under
våren 2019 eftersom det är till största delen nya politiker i UNAU.
Diskussionen om kontaktpolitiker gav en splittrad bild av för- och nackdelar.
Systemet har prövats förut och cheferna upplevde att det blev väldigt olika
beroende på hur mycket tid som kontaktpolitikern hade möjlighet att lägga.
Om utbildningsnämnden vill ha kontaktpolitiker så behöver det styras upp hur
det ska gå till, så att en likvärdighet kan säkerställas.
Sammanfattning
Förslagen att ta ställning till är
1. Ska nämnden inleda med en bussresa för att få en överblick över
verksamheterna?
2. Ska verksamhetsbesök genomföras och i så fall enligt vilken modell?
Ska hela nämnden göra verksamhetsbesök tillsammans eller bara
arbetsutskottet alternativt eventuella kontaktpolitiker? Hur ofta?
3. Ska nämnden ha kontaktpolitiker till enheter/chefer/områden?
4. Ska gemensam kompetensutveckling och/eller gemensamma
trivselaktiviteter genomföras med utbildningsförvaltningens chefer?

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut 180829 §76
Konsekvensanalys
Konsekvensen av att utbildningsnämnden inte är väl informerad om
verksamheternas förutsättningar kan bli att de beslut som tas av nämnden inte
är tillräckligt välgrundade.
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Helena Svensson
Utbildningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-01-18

2019/15 026

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Redovisning av arbetsmiljöarbete
Förslag till beslut
att

lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljö ligger som en punkt i utbildningsnämndens årshjul i januari. Eftersom
nämnden går in i en ny mandatperiod fokuseras årets genomgång på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) går till i Borgholms kommun.
Ur Borgholms kommuns chefshandbok:
Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på
jobbet. Därför ansvarar du som chef för att ha tillräckliga kunskaper om de lagar och
regler som finns inom området för att kunna verka för en god arbetsmiljö för dig själv
och andra.
Cheferna arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt kommunens rutiner och
riktlinjer. Arbetsmiljön är en stående punkt i lokal och förvaltningsövergripande samverkan.
Beslutsunderlag
Borgholms kommuns arbetsmiljöpolicy
Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
Blankett årlig kontroll SAM
Checklista årlig uppföljning SAM
Sammanställning – Årlig revisionsrapport
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Arbetsmiljöpolicy
Enhet
Giltigt från
Fastställd av
Utgåva

Personalavdelningen
2015-12-15
Kommunfullmäktige 2015-12-14 § 197
Nr 1 2007; Nr 2 2015

Syfte
Att säkerställa en god arbetsmiljö, med trivsel och arbetsglädje, samt ett motiverande och
respektfullt arbetsklimat inom Borgholms kommun och dess bolag.
En bra arbetsmiljö
Arbetsmiljön i Borgholms kommun och dess bolag ska upplevas som öppen och omtänksam, vara trygg och säker, stimulera till personlig utveckling, arbetstillfredsställelse,
personligt ansvarstagande samt upplevelsen av meningsfullhet i arbetet.
En bra arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete är förutsättningar för att kunna ha en
verksamhet med god kvalitet och uppnå ständiga förbättringar. Arbetsmiljöarbetet ska vara
integrerat med övriga verksamhetsfrågor och beaktas i alla beslut som fattas samt i alla aktiviteter som genomförs.
Ingen medarbetare får utsättas för någon form av mobbning eller trakasserier.
Kränkande särbehandling får aldrig accepteras. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och
alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagstiftningen samt sträva efter att hela tiden förbättra
arbetsmiljön, såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.
Detta innebär att;





ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i alla
verksamheter
arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
chefer har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna
verka för en bra och säker arbetsmiljö
alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert

Ansvar
Kommunfullmäktige fattar beslut om arbetsmiljöpolicy.
Ledningen har det yttersta ansvaret för att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje chef
är ansvarig för att skapa en arbetsorganisation som lever upp till policyns intentioner samt att
enheten har kunskap om gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
Samtliga medarbetare har ett personligt ansvar för arbetsmiljön. Det är vars och ens ansvar
att följa fastlagda rutiner och att vara uppmärksam på risker och hot.
Personalavdelningen ansvarar för att policyn efterlevs.
Policyn omsätts i ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsmiljön undersöks, handlingsplaner upprättas och följs upp.

_______
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Systematiskt arbetsmiljöarbete – rutin (AFS 2001:1–2003:4–2008:15)
Enhet
Giltigt från
Fastställd av
Utgåva

Personalavdelningen
2007-07-01
Kommunstyrelsen
Nr 1 2007 – Nr 2 2017 – Uppdaterad 2017-02-17

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i
Borgholms kommun och vara integrerat med övriga verksamhetsfrågor samt beaktas i alla beslut som
tas. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på arbetsplatsen, sociala och organisatoriska liksom
fysiska oh psykiska faktorer.
Undersökning av arbetsmiljön ska genomföras vid uppkomna behov och vid förändringar i
verksamheten.
Arbetsmiljö/skyddsrond ska genomföras minst en gång per år, vid behov oftare, och göras i
samverkan med skyddsombud och medarbetare.

Årsplanering av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Månad

Verksamhetsnivå

Losam (Förvaltning)

Cesam/KS

Februari

Planering av
kartläggning som
ska göras under året

Utvärdering och uppföljning
av årlig kontroll från
verksamheterna

Utvärdering och uppföljning
av sammanställd årlig
kontroll från förvaltningarna

Mars/
April

Kartläggning

Redovisning av
sammanställd kartläggning
från verksamheterna

Arbetsmiljö/
Skyddsrond
Maj

Mer omfattande
arbetsmiljöåtgärder tas upp
inför kommande
budgetberedning

September

Redovisning delårsrapport av
vidtagna arbetsmiljöåtgärder
samt resultat

November

Uppföljning av SAM,
dvs. en återblick och
utvärdering av hur vi
arbetat med
arbetsmiljö- och
hälsofrågorna.
Sammanställning
görs i blanketten
”Årlig kontroll”

Redovisning;
Sammanställning av den
årliga uppföljningen från
verksamheterna.

Övergripande arbetsmiljöinvesteringar tas upp inför
kommande
budgetberedning och
budgetarbete
Redovisning delårsrapport

Redovisning;
Sammanställning av
förvaltningarnas årliga
kontroll av SAM.
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Undersöka och kartlägga arbetsmiljön
Arbetsgivaren ansvarar för att risker på arbetsplatsen kontinuerligt identifieras, bedöms, sammanställs
och prioriteras i en åtgärds- och handlingsplan.
Exempel på tillfällen då nya risker kan uppmärksammas är:






Skyddsronder
Arbetsplatsträffar
Medarbetarsamtal
Medarbetarundersökning/enkätundersökningar
Arbetsskador, tillbud, sjukfrånvaro

Risker identifieras genom att undersöka arbetsförhållandena med avseende på de faktorer som kan
påverka arbetsmiljön fysiskt, psykiskt och socialt.
Exempel på riskfaktorer:
Fysiska/tekniska faktorer
Buller
Belysning
Arbetsställningar
Bristande skyddsutrustning
Maskiner
It-teknik
Farliga ämnen

Psykiska faktorer
Stress
Arbetstider
Arbetsbelastning
Samarbete och trivsel
Variation i arbetet
Användning IT-system

Sociala/Organisatoriska
Kränkningar/mobbning
Konflikter på arbetsplatsen
Hot och våld
Arbetsledning
Medinflytande
Brist på IT-system
Kompetens
Information

Stödjande dokument vid kartläggning
 Checklista arbetsmiljö-skyddsrond
 Medarbetarundersökningar
 Statistik arbetsskador och tillbud (KIA)
 Statistik sjukfrånvaro (ADATO)

Bedöm riskfaktorer
Arbetsgivaren ansvarar för att risker på arbetsplatsen identifieras och bedöms. Riskbedömningar och
åtgärder ska dokumenteras i en åtgärds- och handlingsplan.
Riskbedömningsmatris
Sannolikhet
*
Konsekvens =
1 Mycket osannolik 1
Mycket liten
2 Osannolik
2
Viss
3 Låg sannolikhet
3
Allvarlig
4 Hög sannolikhet
4
Mycket allvarlig
5 Nästan säkert
5
Katastrofal risk
Ex. Sannolikhet*konsekvens = risk (ex. 4*3=12=medelstor risk)
1-4 = Liten risk – Åtgärdas
5-12 = Medelstor risk – Åtgärdas snarast
15-25 = Stor risk – Åtgärdas omedelbart
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Åtgärds- och handlingsplan
Riskbedömningar och åtgärder ska dokumenteras i en handlingsplan eller i ett protokoll. Notera vad
som ska åtgärdas, när det ska vara klart och vem som är ansvarig. Notera även när åtgärden är
genomförd.

Uppföljning av åtgärd
Varje vidtagen åtgärd ska följas upp för att kontrollera att åtgärden gav en tillräcklig förbättring eller
en lösning av problemet. Kvarstår problemet eller om det inte är tillfredsställande löst ska nya
åtgärder planeras.
Exempel på frågor vid uppföljning;







Har åtgärden genomförts som planerat? Om inte, varför?
Har åtgärden gett önskad effekt? Om inte, varför?
Behövs ny åtgärd?
Har åtgärden gett andra positiva effekter än de avsedda?
Har åtgärden skapat nya risker eller problem?
Behövs ny tid för uppföljning planeras?

Konsekvensanalys och riskbedömning vid verksamhetsförändring
När förändringar planeras, (som inte är en del i den dagliga verksamheten), är arbetsgivaren skyldig
att först göra en skriftlig konsekvensbedömning.
Se rutin ”Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten”.
Exempel på sådana förändringar är bland annat:







personalförändringar
nya arbetstider eller nya arbetsmetoder
nya arbetssätt
organisationsförändringar
ombyggnation- och nybyggnation
ny utrustning

Stödjande dokument
 Åtgärds- och handlingsplan - blankett
 Konsekvensanalys och riskbedömning vid förändring – blankett

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivaren ansvarar för att en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs.
Årlig uppföljning innebär en återblick och utvärdering av hur arbetet med arbetsmiljö- hälsofrågorna
genomförts.

Stödjande dokument
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - checklista
 Årlig kontroll-åtgärdsplan - blankett
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Ansvar
Chefen har till uppgift att inom sin verksamhet bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär
att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på sådan sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetsgivaren ska ge arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud möjlighet att medverka i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Denna checklista ska användas i den årliga uppföljningen av SAM och skall göras tillsammans
med medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud minst en gång per år.
Förvaltning/motsvarande
Enhet/motsvarande
Datum
Uppföljningen gjord av
Medverkande
Uppföljningen ska besvaras med kryss i J (Ja) eller N (Nej). Vid Nej-svar ska en kommentar
göras och det är denna kommentar som ska redovisas i ”Årlig kontroll-åtgärdsplan”.
Hoppa över de frågor som inte är aktuella för din förvaltning/enhet.
Område

Ja

Nej

Kommentarer

Naturlig del av verksamheten
Finns arbetsmiljöfaktorerna med när beslut
ska fattas och åtgärder vidtas i
vardagsarbetet?
När arbetsmiljöfrågor hanteras i
verksamheten gäller det såväl fysiska som
psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållanden?
Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan
mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga
arbetstagare?
Har alla anställda möjlighet och uppmuntras
att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet?
Finns forum för att ge arbetsgruppen och den
enskilde arbetstagaren möjlighet att
regelbundet påverka och bidra till utveckling
av arbetsmiljön och verksamheten?

Arbetsmiljöpolicy
Är arbetsmiljöpolicyn känd hos alla anställda?
Är innebörden klar för alla anställda?
Finns det konkreta mål för
arbetsmiljöarbetet?
Är målen kända i organisationen?
Uppnås målen?
Är arbetsmiljömålen kopplade till företagets
verksamhetsmål?

1
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Rutiner och instruktioner

Ja

Nej

Kommentarer

Stöder befintliga rutiner det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
Är rutinerna kända i verksamheten?
Följs rutinerna i vardagsarbetet?
Leder rutinerna till en bättre arbetsmiljö?
Har nya risker eller nya regler lett till nya
rutiner eller instruktioner?
Finns det rutiner för att uppfylla
samordningsansvaret? (När andra
arbetsgivare har personal på arbetsplatsen,
t.ex. entreprenörer.)
Finns det skriftliga instruktioner för
arbetsuppgifter som kan innebära allvarlig
risk för ohälsa eller olycksfall?
Följs dessa instruktioner?
Används personlig skyddsutrustning som det
är bestämt på arbetsplatsen?

Uppgiftsfördelning och kunskaper
Vet alla i verksamheten vem som gör vad i
arbetsmiljöarbetet?
Har de chefer och arbetsledare som mottagit
arbetsmiljöuppgifter tillräckliga resurser och
befogenheter?
Om behov finns, återlämnas då uppgiften till
högre chef?
Vet alla i verksamheten om vem eller vilka
som är skyddsombud?
Visar ledningen engagemang i
arbetsmiljöarbetet?
Är samtliga arbetstagare på något sätt
engagerade i arbetsmiljöarbetet?
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga
kunskaper om de lagar och
regler som har betydelse för arbetsmiljön?
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga
kunskaper om fysiska, psykologiska och
sociala förhållanden som innebär risker för
ohälsa och olycksfall?
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga
kunskaper om åtgärder för att förebygga
ohälsa och olycksfall?
Har alla chefer och arbetsledare tillräckliga
kunskaper om arbetsförhållanden som
främjar en tillfredsställande arbetsmiljö?
Är ovanstående kompetenser
dokumenterade?

2
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Finns det övergripande planer för utbildning
inom arbetsmiljöområdet?
Uppgiftsfördelning och kunskaper (forts)
Har de chefer och arbetsledare som
mottagit arbetsmiljöuppgifter fått
tillräcklig information från arbetsgivaren och
fått lämna synpunkter på arbetsmiljöarbetet?
Fungerar programmet för introduktion av
nyanställda bra?
Fungerar informationen om nya skriftliga
instruktioner och rutiner tillfredsställande?

Ja

Nej

Kommentarer

Undersöka, riskbedöma, åtgärda och
kontrollera
Sker återkommande undersökningar
och riskbedömning av arbetsförhållandena?
Finns det lämpliga metoder och rutiner för
undersökningarna?
Är undersökningarna kopplade till företagets
policy och mål?
Täcker undersökningarna in såväl fysiska som
psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållanden?
Har en bedömning av hur allvarliga riskerna är
genomförts?
Har en riskbedömning genomförts inför
planerade ändringar i verksamheten, t.ex.
omorganisation, ombyggnation, nya
maskiner?
Åtgärdas de risker som upptäckts
i arbetet?
Har åtgärder som inte genomförs
direkt (inom ett par dagar) tagits upp i en
skriftlig handlingsplan?
Innehåller handlingsplanen åtgärder för att
minska riskerna och vem som ansvarar för
åtgärden och när åtgärden ska vara
genomförd?
Kontrolleras att beslutade åtgärder har blivit
genomförda?
Utvärderas resultatet av genomförda
åtgärder?
Går det att se några goda arbetsmiljöresultat
med anledning av vidtagna åtgärder?

Rapportering och utredning
Rapporteras avvikelser i verksamheten?
Rapporteras tillbud i verksamheten?
Utreds inträffade allvarliga tillbud i arbetet
systematiskt?
Utreds olycksfall och ohälsa (t.ex.
belastningsskada eller utmattningsdepression) systematiskt?

3
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Årlig uppföljning

Ja

Nej

Kommentarer

Finns det lämpliga rutiner för den årliga
uppföljningen av SAM?
Fungerar den årliga uppföljningen bra?
Har SAM utvecklats som planerat efter senast
genomförd uppföljning?
Finns det behov att förändra den årliga
uppföljningen av SAM?
Genomförs uppföljning av SAM även
vid andra tillfällen, t.ex. efter inträffade
olycksfall eller vid omorganisationer?

Företagshälsovård eller annan
sakkunnig hjälp
Har verksamheten ett behov av
företagshälsovårdsinsatser eller motsvarande
kompetens?
Finns ett avtal med företagshälsovård eller
motsvarande?
Har arbetstagarna och/eller
skyddsombuden medverkat vid
upphandlingen/utformningen
av FHV-tjänster?
Har anlitad företagshälsovård tillräcklig
och bred kompetens inom teknik,
ergonomi, arbetsorganisation, medicin och
rehabilitering?
Anlitas företagshälsovården som en
sammanhållen resurs (och inte bara till
enstaka tjänster)?
Används företagshälsovårdens resurser
främst för att för att förbättra arbetsmiljön
och uppnå att arbetsmiljömålen?
Har företagshälsovården fått information om
de faktorer i verksamheten som kan påverka
hälsa och säkerhet?
Har företagshälsovården på ett bra sätt
återrapporterat sina insatser?

4
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Årlig kontroll - åtgärdsplan
Arbetsgivaren skall årligen göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Uppföljningen av SAM skall sammanfattas i denna
åtgärdsplan och ingå som en del i verksamhetens budgetplan och årsrapport. Årlig kontroll rapporteras till Losam (Lokala samverkansgruppen) och en
sammanställning från förvaltningen rapporteras till Cesam (Centrala samverkansgruppen).

Verksamhetsområde/motsvarande:

Arbetsplats:

Datum:

På vilket sätt har underlaget till årliga åtgärdsplanen tagits fram;
Genom diskussion på APT
Genom intervju med medarbetare och skyddsombud
På vilket sätt har arbetsmiljökartläggning genomförts;
På arbetsplatsträff
Med enkät till alla
Extern hjälp, t.ex.företagshälsovård

Problem/Brister

VAD skall göras

______________________________
Chef

I medarbetarsamtal
Med arbetsmiljö- skyddsrond
Med anna sätt

VEM ansvarar för
åtgärden

NÄR ska det vara klart

__________________________________
Förvaltningschef

Beräknad kostnad
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Årlig revisionsplan för Utbildningsförvaltningen 2018
Arbetsgivaren skall årligen göra en revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Revisionsplanen av SAM skall sammanfattas i denna
revisionsplan och ingå som en del i verksamhetens budgetplan och årsrapport.
Verksamhetsområde/motsvarande: Grundskola, förskoleklass, fritidsgård,
fritidshem, förskola, barnomsorg, kulturskola, bibliotek, vaktmästeri och
administration.
På vilket sätt har underlaget till revisionen tagits fram:
11 genom diskussion i arbetsplatsträffar och 7 genom intervju med medarbetare.
På vilket sätt har arbetsmiljökartläggningen genomförts:
11 i arbetsplatsträffar, 7 i medarbetarsamtal, 4 med enkät till alla, 8 med
arbetsmiljörond, 1 med extern hjälp, t ex företagshälsovård och 1 på annat sätt.
Totalt har 13 revisionsplaner upprättats inom utbildningsförvaltningen 2018 där en
enskild revisionsplan har genomförts på flera av ovan redovisade sätt samt i olika
konstellationer med enheter och verksamheter gemensamt eller enskilt.
Problem/Brister
Exempel på
uppmärksammade
brister som framkom
vid revisionen är:
Brist i kunskap om
kommunens
medarbetarhandbok.
Brist på kunskap eller
material kopplat till
krisgrupp, HLR,
brandskydd eller första
hjälpen.
Inaktuella eller
obefintliga skriftliga
rutiner.

VAD
skall göras

VEM
ansvarar för
åtgärden
Exempel på
Gällande i
åtgärder är:
stort sätt alla
åtgärder
redovisas
enhetschefen
Genomgång av
som ansvarig
medarbetarhandbok för
en.
åtgärderna,
men i några
fall även
Påfyllnad av
kunskap eller
annan
material.
personal, ex.
arbetslagsled
are
tillsammans
Ta fram, uppdatera med
eller revidera
enhetschef.
rutinerna.

NÄR
ska det vara
klart
I stort sätt
alla åtgärder
kommer att
genomföras
under
vårterminen
2019 medan
några
åtgärder ska
genomföras
snarast eller i
slutet av
2019.

Beräknad
Kostnad
Beräknade
kostnader
har inte
redovisats i
någon
revisionspla
n då de
flesta
åtgärderna
handlar om
att
uppdatera
sig på eller
revidera
information
som redan
finns inom
kommunen.
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Sammanställningen är upprättad 20181210 utefter enheternas inskickade
redovisningar och i Borgholms kommunes gemensamma mall för årlig
revisionsplan.

…………………………………………
Helena Svensson
Förvaltningschef
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CHECKLISTA – ARBETSMILJÖ-/SKYDDSROND
Checklistan är ett hjälpmedel för att snabbt och enkelt skaffa sig en överblick var riskerna
i arbetsmiljön finns och vad som måste rättas till.
Arbetsmiljö- skyddsrond skall göras i samverkan - arbetsgivare, skyddsombud, elevskyddsombud
och medarbetare.
I samband med arbetsmiljörond/skyddsrond ska arbetsgivaren riskbedöma och åtgärda.
Använd blanketten ”Blankett - Åtgärds- och handlingsplan”.
Arbetsplatsen
Fysiska arbetsmiljön
Arbetslokaler

Exempel faktorer att undersöka

Kommentarer

Placering, utförande, storlek
Anpassade till verksamheten
Förrådsutrymmen
Ordning och städning

Personalutrymmen

Tvätt- dusch- omklädnings- vil- och
dagrum
Ordning och städning

Belysning/
Ljusförhållande

Allmän belysning
Plats-/punktbelysning
Bländning

Inomhusklimat/
Ventilation

Temperatur
Dragigt
Torr luft
Drift och underhåll/service

Arbetsplatsens
utformning
AFS 2009:2

Belastande arbetsrutiner
Tillräckliga arbetsytor
Anpassning till medarbetarna
Finns de hjälpmedel som behövs

Belastningsergonomi
AFS 2012:2

Finns utrymme för arbetsrörelser och
arbetsmaterial
Arbetshöjden anpassad till
arbetsuppgift och kroppsstorlek
Synförhållandena anpassade till
arbetets krav
Långvarigt eller återkommande arbete i
ansträngande kroppsställning eller
kroppsrörelse
Upprepat, långvarigt eller obekvämt
bärande eller dragande av bördor
Finns hjälpmedel som kan underlätta
arbetet

Buller
AFS 2005:16

Finns störande ljud
Är sekretesskraven uppfyllda
Förekommer ljud som försvårar
samtal/telefonsamtal
Finns bullerkällor i verksamheten eller
utanför
1
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Vibrationer
AFS 2005:15

Allmän bullernivå
Bullerdämpning
Överskrids de insatsvärden som anges
i föreskriften Bulle
Förekommer arbete med vibrerande
verktyg/maskiner
Förekommer helkroppsvibrationer
Överskrids de gränsvärden som anges
i föreskriften
Vibrationer

Kemikalier och
Kemisk-tekniska
produkter
AFS 2011:19 ändrad i
AFS 2014:43

Finns aktuell förteckning över
märkningspliktiga kemikalier och
kemisk-tekniska produkter
Finns tillgång till säkerhetsdatablad för
alla märkningspliktiga kemikalier och
kemisk-tekniska produkter
Hanteringsproblem
Avfallsproblem
Riskbedömning av märkningspliktiga
kemikalier
Ögondusch/Helkroppsdusch

Luftföroreningar

Damm, rök (dimma), ångor
Gaser
Lukt

Hygien/
Hygieniska
gränsvärden
AFS 2015:7

Utrustning/lokaler
Riskavfall/avfall - uppsamling, förvaring
och
Hantering

Olycksfallsrisker

Brännskador, kylskador
Klämskador, stickskador, skärskador
Hudåkommor, eksem eller dylikt
Fall- och halkskador
Golv och golvmaterial

Strålskydd

Finns skyddsutrustning

Transportvägar

Är framkomligheten bra
Är golv och trappor utformade så att
olycksrisker är minimala
Är utrymnings- och reservutgångar
skyltade och framkomliga
Är personalen informerad om rutiner vid
utrymning

Personlig
skyddsutrustning

Andningsskydd
Ögonskydd
Hörselskydd
Förbandsmaterial

2
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Arbetsorganisation – psykisk arbetsmiljö
Arbetsbelastning och Förekommer övertidsarbete ofta/eller
stress
regelbundet
Är arbetsbelastningen jämt fördelad
över dagen
Upplevs arbetet jäktigt eller tidspressat
Har personalen tillräcklig utbildning,
kompetens eller stöd för att klara
kraven
Är sjukfrånvaron anmärkningsvärt hög
Är personalomsättningen
anmärkningsvärt hög
Variation i arbetet

Finns möjlighet till variation och
omväxling
Upplevs arbetsuppgifterna enformiga
Kan man själv styra eller påverka sina
arbetsuppgifter

Samarbete och trivsel

Hjälper och stöttar man varandra
Är stämningen god och otvungen
Förekommer konflikter eller
samarbetssvårigheter

Arbetstid

Finns hälsorisker med
- arbetspassens förläggning
- Nattarbete
- Delade arbetspass
- Mycket övertidsarbete
- Långa arbetspass
- Ständig tillgänglighet
Arbetsledning – social arbetsmiljö
Kränkande
Förekommer det inom arbetsplatsen att
särbehandling
enstaka medarbetare eller någon grupp
utsätts för utfrysning, förtal eller
AFS 2015:4
medvetet undanhålls information
Förekommer tecken på sexuella
trakasserier
Förekommer annan form av kränkande
behandling baserat på kön, etnisk
härkomst, religiös uppfattning eller
annat sätt
Mål och delegering

Finns tydliga mål och följs målen
Är målen kända av alla medarbetarna
Sker delegering av ansvar,
befogenheter tydligt och genomtänkt
Finns balans mellan ansvar,
befogenheter och resurser

3

109

Information och
kommunikation

Ges regelbunden information
Finns rutiner så alla medarbetare får
tillgång till nödvändig information
Är kommunikationen mellan chef och
medarbetare god
Får medarbetarna veta om de gör ett
bra eller dåligt jobb
Är det fritt att ha synpunkter på
verksamheten
Uppmuntras idéer och förslag

Kompetensutveckling

Kris och säkerhet
Brandskydd

Har samtliga medarbetare haft
medarbetarsamtal
Har utveckling och kompetens
diskuterats under samtalet
Har medarbetarens arbetsmiljö
diskuterats
Brandposter
Släckare – förvaring och märkning
Branddörrar – öppna/uppställda
Utrymningsvägar, blockerade/låsta
Nödbelysning
Gasflaskor – förvaring, uppställning,
skyltning
Övrig varselmärkning – nödstopp,
nöddusch, reservutgångar
Brännbart material – förvaringsplats
Alarmering – utrymning

Hot och våld

Har riskbedömning gjorts för hot och
våld
Finns arbetsmoment med ökad risk för
hot och våld
Har hot och våld förekommit
Finns rutiner för omhändertagande i
samband med hot och våld
Har medarbetarna kännedom om vilka
rutiner som finns, om säkerhetsregler
och hur man skall agera vid hot- eller
våldssituation

Ensamarbete
AFS 1982:3

Har riskbedömning gjorts för hot och
våld
Finns arbetsmoment med ökad risk för
hot och våld
Har hot och våld förekommit
Finns rutiner för omhändertagande i
samband med hot och våld
Har medarbetarna kännedom om vilka
rutiner som finns, om säkerhetsregler
och hur man skall agera vid hot- eller
våldssituation

4
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Tekniska
anordningar/maskiner

Finns rutiner för anordningar och
maskiner som föreskrifter och
instruktioner
Besiktningsrutiner
Varningsskyltning, märkning,
varningssignaler

Uppenbara
smittorisker

Blodsmitta
Övrig smitta
Finns rutiner för att minska risker

Första hjälpen och
krisstöd
AFS 1999:7

Finns fungerande krisgrupp
Finns relevant krisplan som är känd av
medarbetarna
Finns uppdaterade telefonlistor till
medarbetare och anhöriga
Finns intern och/eller extern kompetens
för krisstöd
Utrustning för första hjälpen

5
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Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till Utbildningsnämnden

Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling 2019-01-11
Förslag till beslut
att

lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Elevunderlaget beräknas på de elever som går i förskoleklass och grundskola fram
till och med innevarande läsår. Prognosen 19-25 bygger på alla födda barn i kommunen och tar inte hänsyn till in- eller utflyttning.
I prognosen har vi en minskning av elever på totalt 61 elever mellan 2019 och 2024.
Dessa fördelar sig ojämnt på enhetsnivå och alla enheter utom Gärdslösa och
Slottsskolan minskar. Störst minskning är det på Viktoriaskolan som ifall prognosen
slår in kommer att gå från att ha två klasser per årskurs till att ha en klass per årskurs. Om den prognosticerade minskningen i Rälla skulle slå in kommer man inte att
kunna ha undervisningsgrupper i varje årskurs utan få slå ihop till årskursblandade
grupper.
Ökningen på Gärdslösa skola och Slottsskolan beror på att vi räknat med alla barn i
upptagningsområdet. Sedan Runstens skola lades ner har vi haft en trend där elever som börjar förskoleklass och bor i Runstensområdet gå till Gårdbyskola i Mörbylånga kommun. Anledningen till det har undersökts och är till största delen praktiska
och sociala skäl. I underlaget har vi därför gjort en extra tabell för förskoleklass på
Gärdslösa där de elever som bor i Runsten (med postadress Färjestaden) har en
egen kolumn. Dessa elever är alltså medräknade i underlaget från och med läsåret
2019/20, men kan förväntas gå i Mörbylånga kommun till viss eller stor del.
Läsåret 18/19 går totalt 94 elever i skola i annan huvudmans regi. 4 elever från annan kommun går i skola i Borgholm. Det har varit stora kullar födda 2002 och 2003
som gått i friskola i Färjestaden och Kalmar, men vi ser en avmattning av detta. Elever födda 2002 gick ut årskurs 9 2018 och eleverna födda 2003 gåt i nian nu. Därför
har vi en prognosticerad minskning av antalet elever hos annan huvudman från och
med läsåret 2019/20.
Beslutsunderlag
Elevutveckling 190111

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Telefax

e-mail / www

Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Förvaltningschef
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ELEVUTVECKLING

20190111

ÅKERBOSKOLAN
F
ÅK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S:a

13-14
14-15

12
15

16
14

10
16

25
11

15
28

16
15

19
18

21
20

26
21

20
27

180
185

15-16
16-17
17-18

8
16
13

15
13
17

13
16
9

15
18
14

10
16
16

26
15
19

15
25
16

18
16
26

20
20
17

20
21
19

160
176
166

18-19

22

13

17

9

15

17

25

16

25

19

19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25

12
17
9
15
18
23

22
12
17
9
15
18

13
22
12
17
9
15

17
13
22
12
17
9

9
17
13
22
12
17

15
9
17
13
22
12

17
15
9
17
13
22

25
17
15
9
17
13

16
25
17
15
9
17

25
16
25
17
15
9

178
171
163
156
146
147
155

KÖPINGS SKOLA INKL SÄRSKOLAN
F
1
ÅK
SÄRSK

2

3

4

5

S:a

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

5
4
2
2
0

22
27
13
19
16

16
30
20
13
20

24
20
22
20
14

16
29
18
23
23

17
21
24
20
22

21
22
19
24
19

121
153
118
121
114

18-19

0

11

16

20

15

21

21

17
17
10
18
12
10

11
17
17
10
18
12

16
11
17
17
10
18

20
16
11
17
17
10

15
20
16
11
17
17

21
15
20
16
11
17

104
100
96
91
89
85
84

19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25

VIKTORIASKOLAN
Sida 1

114
ÅK
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

F

1

2

3

4

5

S:a

32
27
32
37
33

27
34
28
35
38

30
30
34
31
35

29
32
29
34
34

29
33
32
31
35

35
31
34
33
30

182
187
189
201
205

18-19

27

34

37

35

36

39

208

19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25

22
21
27
21
28
14

27
22
21
27
21
28

34
27
22
21
27
21

37
34
27
22
21
27

35
37
34
27
22
21

36
35
37
34
27
22

191
176
168
152
146
133

RÄLLA SKOLA
ÅK
F

1

2

3

4

5

S:a

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

11
10
5
17
8

11
12
10
7
13

6
11
12
14
6

11
7
12
12
10

10
11
8
11
8

10
10
11
9
10

59
61
58
70
55

18-19

12

8

13

8

12

8

61

19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

9
13
5
4
12

12
9
13
5
4

8
12
9
13
5

13
8
12
9
13

8
13
8
12
9

12
8
13
8
12

62
63
60
51
55

24-25

8

12

4

5

13

9

51

GÄRDSLÖSA SKOLA
ÅK
F
1

2

3

4

5

S:a

13-14
14-15

10
9

15
11

9
15

11
8

67
70

11
17

11
10

Sida 2

115
15-16
16-17
17-18

12
13
13

17
13
14

10
17
12

10
12
16

12
10
14

15
10
11

76
75
80

18-19

11

12

14

13

14

13

77

19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25

23
16
28
19
24
27

11
23
16
28
19
24

12
11
23
16
28
19

14
12
11
23
16
28

13
14
12
11
23
16

14
13
14
12
11
23

87
89
104
109
121
137

F-klass Gärdslösa
Lå
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25

Totalt
13
12
11
24
15
29
17
24
18

Runsten
0 (av 5)
1 (av 7)
1 (av 7)
(av 7)
(av 7)
(av 13)
(av 8)
(av 11)
(av 16)

Se förklaring i tjänsteskrivelse

SLOTTSSKOLAN
6
ÅK

7

8

9

S:a

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

83
72
64
75
78

78
78
66
59
74

57
84
79
62
69

70
67
74
86
69

288
301
283
282
290

18-19

63

70

75

71

279

19-20
21-22
22-23
23-24

81
82
68
86

63
81
82
68

70
63
81
82

75
70
63
81

289
296
294
317

Sida 3

116
24-25

87

86

68

82

323

SAMTLIGA ELEVER

Åk

Sär

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S:a

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

5
4
2
2
0

88
96
70
102
83

81
100
90
81
104

80
86
91
98
73

96
90
84
99
93

80
108
86
88
96

93
86
105
91
90

102
90
79
100
89

99
98
84
75
101

83
105
99
82
83

90
94
94
107
90

897
957
884
925
902

18-19

0

83

83

101

80

98

98

88

86

100

90

907

19-20
20-21
21-22
22-23

83
84
79
77

83
83
84
79

83
83
83
84

101
83
83
83

80
101
83
83

98
80
101
83

98
98
80
101

88
98
98
80

86
88
98
98

100
86
88
98

900
884
877
866

23-24
24-25

94
82

77
94

79
77

84
79

83
84

83
83

83
83

101
83

80
101

98
80

862
846

Läsåret 2018/19
90 elever åk F-9, 4 särskoleelever går i annan kommun
4 elever från annan kommun som går i våra skolor

Sida 4

117
Dnr 2019/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
JANUARI 2019
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten
Möte
Januari
UN: 30/1
Februari
AU: 13/2
UN: 27/2

Mars
AU: 13/3
UN: 27/3

April
AU: 10/4
UN: 24/4
Maj
AU: 15/5
UN: 29/5
Juni
AU: 12/6
UN: 26/6
Augusti
AU: 14/8
UN: 28/8
September
AU: 11/9
UN: 25/9

Ärenden
Val av arbetsutskott
Ta fram förslag på upplägg för
verksamhetsbesök inför kommande
mandatperiod (UN 180829 §76)
Remiss avfallsplan

Årshjul
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av
internkontroll
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Mål och budget utifrån elevunderlag inkl.
satsningar inför kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Budgetmål för nästa år fastställs
Taxor till nästa år för beslut i KF
Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg
Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning
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Oktober
AU: 16/10
UN: 30/10
November
AU: 13/11
UN: 27/11
December
AU: 9/12
UN: 16/12
Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka bland
eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att
fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. (UN 181025
§107)

Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för nästkommande år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Fastställa mötestider för nästkommande år
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av elevpeng för
nästkommande år
Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Återkommer till
nämnderna under våren 2019.
Våren 2019

