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MOTION TILL BORGHOLMS KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Skapa förutsättningar för Köpingsviks utveckling 

 

Bakgrund 

Köpingsviks tätort är en viktig motor i Borgholms kommun och har stor 

potential för kommunens framtida utveckling. Besöksnäringen och handeln har 

de senaste åren investerat stort i sina verksamheter. Ideella krafter har skapat 

förbättringar i den offentliga miljön, vilket bidrar till ortens attraktionskraft. 

 

Hemtjänsten har nu centraliserats till Borgholm och även Soldalens särskilda 

boendeplatser ska ersättas med nybyggnation i Borgholm. Vi ser ett behov av 

att behålla arbetstillfällen i Köpingsviks tätort samt skapa nya. 

 

Den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik ger dessa 

utvecklingsmöjligheter. Därför krävs det detaljplanering av centralt belägen 

mark. Ett positivt planbesked beviljades 2018-01-25 för Solberga 5:3 (gamla 

bensinmacken). Sedan dess har önskemål framförts om att utvidga området. 

 

Utöver redan beslutade åtgärder, såsom en ny Klintabrygga (våren 2020) och 

upprustning av lekplatsen vid Kyrkallén, krävs det även en långsiktig plan för 

Köpings skola (som idag har vakanta lokaler och ett vikande elevunderlag) och 

Soldalens fastighet. 

 

Förslaget 

För att skapa möjligheter till fortsatt utveckling vill Moderaterna att erforderligt 

planeringsarbete sätts igång snarast. Vi vill att Borgholms kommun visar 

framtidstro och skapar rätt förutsättningar för Köpingsviks utveckling. 

 

Vi föreslår därför 

 

Att utvidga den idag vilande detaljplanen för centrala Köpingsvik till att 

inkludera Soldalens fastighet, samt omedelbart starta 

detaljplaneprocessen 

 

Att uppdra åt Tillväxtenheten att snarast starta en utredning om framtida 

nyttjande av Soldalens lokaler och tomtytor 

 

Att upprusta gamla delen av Köpings skola för kontorsändamål 

 

Att uppdra åt kommunchefen att undersöka möjligheterna att flytta lämplig 

verksamhet till Köpingsvik 

 

Köpingsvik 25 februari 2020  Carl Malgerud 

Marcel van Luijn 
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 Medborgarförslag 

 Datum  18 jan 2020     

    
Borgholms Kommun 
 Kommunfullmäktige 
 Box 52 
 387 21 Borgholm 

Medborgarförslag: (kort presentation av ditt medborgarförslag) 

Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med 
teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun.      

Motivering: (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. 
Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna 
ske,) 

      
Att underlätta samt locka nya medborgare till kommunen och bevara 
gamla Ölandsgårdar! 

………………………………....... ……………………………………. 
namnunderskrift namnunderskrift 

Anders Beronius              
namnförtydligande namnförtydligande 

Strandtorpsgatan 6            
adress adress 

38792 Borgholm            
postadress postadress 
0732620810 
0736280210            
telefon telefon 

Räcker inte utrymmet fortsätt skriva på ett tomt ark.

 Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) 
 I och med att du gör en anmälan på denna blankett, kommer dina inlämnade personuppgifter att förteck-
nas i ett databaserat register hos Borgholms kommun. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi 
ska kunna  
fullgöra våra åliggande. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 
§ PUL) Enligt PUL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, 
om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 § PUL).
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
14: Måltidssituationen inom äldreomsorgen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 gav äldregruppen i uppdrag att lämna förslag 
på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt Träffpunkt.  
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa 
Äldreomsorg.
Policy framtagen i samverkan med Borgholms kommuns äldregrupp.
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-15  § 4 Måltidssituationen inom äldreomsor-
gen delredovisning av uppdrag.
Socialnämnden 2020-01-29 § 4 Måltidssituationen inom äldreomsorgen delredovis-
ning av uppdrag.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Dagens sammanträde
Yrkande 
Staffan Larsson (C) yrkar bifall till socialnämndens förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer socialnämndens förslag till beslut. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sida
1(2)

Datum
2019-12-09SOCI A LFÖRVA LTNING

Godkänd/ansvarig Utgåva

Måltidssituationen inom äldreomsorgen.
De gemensamma måltiderna för äldre är den stund på dygnet som har stor 
betydelse för den egna hälsan samt möjligheten till social samvaro och 
tillfälle till att bryta isolering. 

På vård och omsorgsboende är det framförallt viktigt att skapa en lugn och 
trygg miljö för omsorgstagarna. Detta möjliggörs genom att:

o Personalen sitter ner vid det gemensamma bordet. 

o Vid särskilda behov kan man med fördel möblera med fler mindre 
bord där omsorgstagaren ges en större valmöjlighet att välja 
måltidssällskap.

o De som vill och kan, får ta sin mat själva, eller med stöd, från 
serveringsfat eller dylikt. Man kan med fördel ha en serveringsvagn 
att servera ifrån. Detta ger ett trevligare intryck och ökar möjligheten 
för omsorgstagaren att välja vad man vill äta.

o Dukning sker tillsammans med omsorgstagaren och det är viktigt att 
omsorgstagaren görs delaktig i aktiviteterna kring måltiden. Skillnad 
görs på vardag och helg i dukningen med fina servetter, glas och 
blommor.

o För de omsorgstagare som är i behov av timbalkost, är det viktigt att 
kosten ser lockande ut och väcker en ökad aptit hos 
omsorgstagaren. Detta kan möjliggöras genom en bättre 
färgsättning och avgränsning av portionen. Vid kognitiva hinder kan 
man med fördel visa en bild, från ex. en läsplatta, på den mat som 
serveras. 

o För att måltidsituationerna ska bli en trevlig samvaro för 
omsorgstagaren ska det enskilda behovet samt instruktionen 
dokumenteras i den enskildes genomförandeplan. Denna uppgift 
tillhör omsorgstagarens kontaktman.
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Måltidssituationen inom äldreomsorgen.
Datum
2019-12-09

     
      

Utgåva
     

Sida
2(2)

Inom Träffpunktsverksamheterna:

o På vardagar finns det idag möjlighet till gemensam lunch på 
Träffpunkt Solrosen och på Åkerbohemmet. Denna verksamhet 
riktar sig till personer i ordinärt boende och är inte biståndsbedömd.

o Många utav Träffpunkten Solrosens lunchgäster har insatsen 
beredning/tillagning av måltider genom hemtjänsten på helger och 
röda dagar. 

o I Löttorp schemaläggs hemtjänstpersonalen i träffpunktslokalen varje 
dag, även helger, för lunchservering, vilket har visat på positiva 
resultat i kvalitetsregister när det gäller risk för undernäring. 
Responsen från besökarna är mycket positiv och det blir dessutom 
en gemensam aktivitet där man hjälps åt med förberedelse inför 
måltid. 

Utvecklingsmöjligheter:

o Äldregruppen föreslår att utöka lunchservering på olika träffpunkter till 
de som har den aktuella insatsen samt för de som är intresserade av att 
äta sin måltid tillsammans. Utökningen skulle gälla alla dagar och 
eventuellt på flera orter. Förslag på nya träffpunkter för gemensam 
lunchservering: 

 Köpingsvik, Soldalen

 Runsten, Runstens skola

 Rälla, Rällaskolan.

Äldregruppen
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020/49 465 KS

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta ny taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslag-

stiftningen att börja gälla från och med 2020-03-26.

Ärendebeskrivning
SKL har gått ut med information om att kommunerna behöver anpassa sina doku-
ment (taxa och delegationsordning) till den nya kontrollförordningen och de svens-
ka följdändringarna.  

Lagändringar med anledning förslag i Ds 2018:41 En anpassning av bestämmelser 
om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning är försenade. Arbete 
pågår med att ta fram en lagrådsremiss och lagändringarna kommer att kunna trä-
da i kraft tidigast den 1 juli 2020. Frågan om eventuell efterhandsdebitering som 
behandlades i Ds 2018:41 kommer däremot inte att vara aktuell under 2020. 

Taxan måste beslutas i kommunfullmäktige före 14 december 2019. Då tillämpas 
förordning (EU) 2017/625 fullt ut.

Beslutsunderlag
Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
från SKL.
Förslag på taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstift-
ningen.
Tjänsteskrivelse, 2019-10-01.
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-24 § 200 Föreslå kommunfullmäktige anta 
ny taxa för Borgholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Bedömning
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för offentlig kon-
troll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning.  

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1.vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 
tappas ur kran till konsument, och
2.snus och tuggtobak.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och 
byggnadsnämnden efter handläggning.  

Timavgift  

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1053 kronor per timme kontroll-
tid från och med år 2020. Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (av-
giftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar föregående 
års prisindex för kommunal verksamhet (PKV), publicerat av Sveriges Kommuner 
och Landstig (SKL).  

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning el-
ler i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tim-
avgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, sönda-
gar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgda-
gar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1 timmes kontrolltid.  

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsme-
delslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften.  

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens risk-
bedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas för varje påbörjat kalen-
derår. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamhe-
ten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt ka-
lenderår enligt 9 § (förordning SFS2006:1166). För det kalenderår registrering skett 
faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 
5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt av-
giftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.  

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som vid kalenderårets början 
äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren). 

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var pla-
nerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts un-
der en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenser-
na av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 
har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till 
att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett en-
skilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §.  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras 
från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, be-
räknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover. 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun genom 
dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet 
om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1020 kr). 
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen stödjer miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för juridik  

Anna Marcusson  

 

 

Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelslagstiftningen 

 

Inledande bestämmelser  

1 §  Denna taxa gäller avgifter för XX kommuns kostnader för offentlig kontroll, 

prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 

livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 

meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel  

  1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det 

tappas ur kran till konsument,1 och 

  2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. uppföljande kontroll som inte var planerad  

5.  utredning av klagomål    

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. importkontroll  

9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 

enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.  

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av X-nämnden 

efter handläggning.  

 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften X kronor per timme kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 

                                                 
1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 

kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 

grunder som anges i taxan.  

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 

offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 

söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 

helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering  

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för x 

timme[ar]s kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift  

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 

livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid X-nämnden tilldelat eller beslutat för  

anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 

med timavgiften. 

8 §  Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 

riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 

nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 §  Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift 

omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och 

med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 

avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras 

den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i 

förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 

för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 

kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.  

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 

verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 

livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål    

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 

planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 

under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 

konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 

åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 

och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.  

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 

bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.  

Höjning eller nedsättning av avgift  

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får X-nämnden i ett enskilt ärende besluta 

ändra avgiften enligt denna taxa.  

Avgift exportkontroll  

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 

avgift till X nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 

exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §.   

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i X §, 

betala avgift till X nämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 

förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 

tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 

beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 

prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet  

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till  X-kommun genom dess X-

nämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden  

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande   

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 

med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 
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istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (x kr). 

Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 

denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 

om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 

kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 

(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 

multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).  
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 38

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2020/41 KS

Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning 

med 3 Mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 Mkr för 
2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har tidigare aviserat att kommunen önskar en utdelning för 
2019 med 4 Mkr. Med hänsyn till bolagets preliminära resultat och gjorda försälj-
ningar under året föreslås en extra utdelning från bolaget om 3 Mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 40 Revidering av ägardirektiv Borg-
holm Energi Elnät AB-

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M), Erik Arvidsson (SD) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar avslag 
till kommunstyrens arbetsutskotts förslag till beslut.

Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till beslut och Carl Malgeruds med fleras avslagsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Carls Mal-
geruds med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen stödjer kommunsty-
relsens arbetsutskotts förslag.

Omröstning
Votering är begärd och ska verkställas. Följande omrösningsproposition godkänns: 
Den som den som stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar 
ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej.

Ja - 6 Nej – 5
Ilko Corkovic (S) Erik Arvidsson (SD)
Staffan Larsson (C) Marwin Johansson (KD)
Manar Tlas (S) Torbjörn Johansson (FÖL)
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)
Tomas Zander (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 38

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Därmed bifalls kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservation
Erik Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Carl Malgerud (M) lämnar skriftlig reservation (se nedan).
Torbjörn Johansson (FÖL) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Skriflig reservation om ökad utdelning från BEAB till 
Borgholms kommun på 7mkr 

l samband med den pågående bokslutsprocessen beslutades att Borgholms
kommun ber styrelsen i BEAB om en extra utdelning på 3,0mkr utöver redan
planerad utdelning på 4,0mkr. Därmed uppgår utdelningen för 2019 till 7,0mkr.
Med anledning av detta lämnarvi följande skriftliga reservation till beslutet:

1. Beslutet är drivet av ett lägre än förväntat resultat i kommunen, vilket gör
utdelningen till en ren bokslutsdisposition

2. Utdelningen kan motiveras av att BEAB under året gjort en reavinst på

aktieförsäljning. Dock var likviditeten från denna försäljning avsedd för
främst VA-investeringar som nu fördröjs.

3. Utdelning resulterar i vinstskatt på 20% som för kommun-koncernen i

detta fall måste ses som en onödig utgift, då den ur kreditgivares
perspektiv inte betyder något mer än att betala 1,8mkr i skatt

Borgholm 200224 

Carl Malgerud 
Moderaterna 
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Reservation kommunstyrelsen 2020-02-25
Ärende 12– Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB

Framtid Öland reserverar sig mot beslutet att anta detta förslag att begära extra utdelning med 3 Mkr 
från Borgholm Energi Elnät AB, som innebär att den totala utdelningen blir 7 Mkr. Dessa 7 Mkr 
kommer att stärka likviditeten i kommunen något men samtidigt försämras likviditeten i BEAB med 9 
Mkr (2 Mkr i skatt). Likviditet som skulle användas till bl.a. utbyggnad av VA-nätet.

Framtid Öland
Torbjörn Johansson
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-25 37

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkom-
röstningsresultatet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal sam-

verkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Ärendebeskrivning
Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun om att 
samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda kommunerna. För att under-
lätta samverkan och ha tydliga former för hur det ska ske har ett förslag till övergri-
pande överenskommelse tagits fram.

Beslutsunderlag
Förslag till övergripande överenskommelse, 2020-01-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04 § 34 Övergripande överenskommelse 
Mörbylånga.

Bedömning
Överenskommelsen har tagits fram tillsammans av de två kommunerna. Tanken är 
att denna överenskommelse ska utgöra den formella ramen när man sedan ska slu-
ta avtal om olika samarbeten. De olika avtal som sedan sluts ska utgöra bilagor till 
den övergripande överenskommelsen.

Den övergripande överenskommelsen bedöms vara en fråga av principiell betydel-
se. Det är i detta beslut som kommunen formellt talar om att man vill samverka på 
olika områden med Borgholms kommun och därför måste detta beslut fattas av 
kommunfullmäktige. De underliggande avtal som kan komma att slutas bör i de fles-
ta fall kunna fattas av ansvarig nämnd men om det skulle bli aktuellt med samarbete 
i en fråga som är av större vikt för kommunen måste sådana beslut fattas av kom-
munfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 1 §.

Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) och Erik Arvidsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens ar-
betsutskotts förslag till beslut.

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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Överenskommelse
Sida
1(2)

Datum
2020-03-16

Diarienummer
2019/146 KS

Övergripande överenskommelse gällande 
mellankommunal samverkan mellan Borgholm och 
Mörbylånga kommuner
För att klara framtidens utmaningar och erbjuda våra kommuninvånare en 
god kvalitet i de olika verksamheterna har ett beslut fattats att kommunerna 
ska samverka inom olika områden där det är möjligt enligt kommunallagens 
regler om avtalssamverkan. 

Enligt kommunallagen 9 kap. 37 § är det möjligt för kommuner att träffa 
avtal om samverkan när det gäller uppgifter som de berörda kommunerna 
ska utföra. För att sådan avtalssamverkan ska vara möjlig ska det handla 
om offentliga tjänster som ska utföras av de berörda kommunerna och det 
måste handla om verklig samverkan, inte enbart om att köpa och sälja 
tjänster. Olika så kallade stödtjänster omfattas inte av möjligheten till 
avtalssamverkan, utan endast det som inbegrips i det så kallade 
Hamburgundantaget i lagen om offentlig upphandling.  

Syftet med samverkan
Syftet är att öka effektiviteten och kvaliteten i båda kommunernas 
verksamheter. Syftet är även att minska sårbarheten och öka attraktionen 
som arbetsgivare. 

Om det finns ytterligare syften ska dessa anges i avtalet.

Samarbetet ska bedömas ur nedan perspektiv:

 Effektivare drift
 Högre kvalitet
 Säkra kompetensförsörjningen
 Öka mernyttan för våra medborgare och företagare och ge 

känslan av en sömlös organisation.

Uppföljning
Uppföljning av den övergripande överenskommelsen ska ske årligen i 
september. Ansvarig för uppföljningen är kommunchef och kommundirektör 
och en redogörelse ska ske till respektive kommunstyrelse. Varje kommuns 
kommunstyrelse ansvarar för att rapportera till kommunfullmäktige om den 
samverkan som sker, i enlighet med kommunallagens 9 kap. 38 §.

Giltighet
Denna övergripande överenskommelse är giltig efter beslut i respektive 
kommuns kommunfullmäktige.
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Borgholms kommun
Datum
2020-03-16

Diarienummer
2019/146 KS

Sida
2(2)

Reglering av samverkansavtal som utgör bilaga till denna 
övergripande överenskommelse

För varje samverkansområde ska samverkansavtal tecknas vilka utgör en 
bilaga till denna övergripande överenskommelse. De ska innehålla:

 Syfte
 Tider och omfattning
 Åtagande
 Ekonomi
 Betalning
 Övriga villkor

Tider och omfattning
Avtalen löper kalenderårsvis med tre månaders uppsägningstid.

Om avvikelse från detta finns ska det anges i avtalet.

Åtagande

Åtagande och arbetsuppgifter i detalj ska anges i avtalet.

Ekonomi
Den mellankommunala debiteringen ska ske så att varje kommun bär sina 
kostnader efter självkostnadsprincipen.

Förtydliganden och eventuella schabloner ska anges i avtalet.

Betalning
Fakturering ska ske kvartalsvis med betalningsdatum sista mars, juni, 
september, december.

Avvikelse ska redovisas i avtalet.

Övriga villkor
Beslut om att ingå eller säga upp respektive avtal är giltigt efter beslut i 
ansvarig nämnd i respektive kommun under förutsättning att frågan inte är 
av sådan natur att kommunfullmäktige enligt kommunallagens regler om 
delegeringsförbud ska fatta beslutet.

Tvist angående denna överenskommelse och de avtal som sluts med stöd 
av denna överenskommelse ska, om parterna inte själva kan komma 
överens, hanteras av svensk allmän domstol.

Denna övergripande överenskommelse börjar gälla den 1 januari 2020
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-03-06 2019/80 109

 

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Jonatan.Wassberg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut 
att lägga ställningstaganden avseende följande medborgarförslag som slutligt be-

handlats av nämnd till handlingarna:
A. Dnr 2016/131-008 Ta över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag, 
vägföreningar etc. Kommunstyrelsens 2019-08-27 § 136 att medborgarförsla-
get hänvisas till den pågående badplatsutredningen och därmed anses besva-
rat.
B. Dnr 2019/28-008 Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm Kommunsty-
relsen 2020-01-28 § 5 att tacka förslagsställaren men meddela att kommunen 
i dagsläget inte prioriterar en utbyggnad av sporthallen i enlighet med förslaget 
och att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
C. Dnr 2019/41-008 Ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 196 att avslå förslaget att köpa in och distri-
buera miljötrattar till invånarna i kommunen.
D. Dnr 2019/50-008 Borgholms kommun ska ansöka om att bli en "kranmärkt" 
organisation Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 195 att avslå förslaget att ansö-
ka om Kranmärkning för Borgholms kommun och att fatta ett principbeslut om 
att inte erbjuda flaskvatten vid interna möten, konferenser med mera.
E. Dnr 2019/88-008 Anordna en gång- och cykelväg längs väg 136 i elled-
ningsstråket mellan avfarten Stora Rör och Rälla Kommunstyrelsen 2019-10-
22 § 168 att avslå medborgarförslaget och hänvisa till trafikverkets utbyggnad 
av 136:an.
F. Dnr 2019/127-008 Bygg utegym i Rälla Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 3 
att ekonomi- och fastighetsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med 
plan-avdelningen ta fram förslag på lämplig lokalisering i området och komma 
med kostnadsberäkning för byggnation och underhåll av ett utegym för priori-
tering i kommande års budgetarbete och att tacka förslagsställaren och att 
medborgarförslaget med hänvisning till den första att-satsen kan anses besva-
rat.

att lägga redovisningen av inkomna medborgarförslag och motioner som är under 
beredning till handlingarna.
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2 (2)

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

Kommunledningskontoret har sammanställt ärendenas beredning i bifogad redovis-
ning.

Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-03-06 1 (3)

1

REDOVISNING AV INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER SOM ÄR UNDER 
BEREDNING

MEDBORGARFÖRSLAG

Medborgarförslag – öppna allmänna baden för hundar kvällstid
(2019/151-008)
Kicki Falck
Inkom 2019-08-20

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 147 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag – fler toaletter i Borgholm, parken vid turistbyrån
(2019/159-008)
Anne och Kjell Gerdin
Inkom 2019-07-04

Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 148 – överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
Beredning pågår

Medborgarförslag – Ölandskort för folkbokförda i kommunen
(2019/175-008)
Anki Arfvidsson
Inkom 2019-08-20

Kommunfullmäktige 2019-10-21 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.

Medborgarförslag- "Meröppet" på biblioteket i Löttorp
(2019/217-008)
Margareta Norman
Inkommen 2019-10-21 

Kommunfullmäktige 2019-11-18 - överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut.
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MOTIONER

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

Kommunfullmäktige 2018-02-19 § 42 – överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2018-03-05 – lämnat för tjänsteskrivelse

Motion - skapa företagsbyar i Borgholms kommun
(Dnr 2018/293-109)
Marwin Johansson och Arne Sjögren KD
Inkom 2018-12-28 

Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4- överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-01-24 – lämnat för tjänsteskrivelse
Beredning pågår

Motion – förvärv av och uppförande av trygghetsboende på f d Solkattentomten i Borgholm
(Dnr 2019/193-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-09-17

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 176 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – ledarskapsutbildning för ungdomar
(Dnr 2019/206-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2019-10-04

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 179 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – investeringsbidrag till föreningar
(Dnr 2019/207-109)
Marcel van Luijn M
Inkom 2019-10-04

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 180 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – återställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera
(Dnr 2019/210-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-10-10

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 181 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
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Motion – Gällande ekonomi
(Dnr 2019/218-109)
Carl Malgerud M Torbjörn Johansson FÖL Marwin Johansson KD
Inkom 2019-10-21

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 182 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – Gällande organisation
(Dnr 2019/219-109)
Carl Malgerud M Torbjörn Johansson FÖL Marwin Johansson KD
Inkom 2019-10-21

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 183 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – Gällande bostäder
(Dnr 2019/220-109)
Carl Malgerud M Torbjörn Johansson FÖL Marwin Johansson KD
Inkom 2019-10-21

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 184 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – översyn av kommunala administrationen
(Dnr 2019/231-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2019-11-06

Kommunfullmäktige 2019-11-06 § 214 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – införa lönetak för kommunanställda i det högre löneskiktet
(Dnr 2020/34-109)
Per Lublin ÖP
Inkom 2020-01-20

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 10 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – om gratis trygghetslarm
(Dnr 2020/32-109)
Anne Oskarsson (SD)
Inkom 2020-01-20

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 6 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen
(Dnr 2020/33-109)
Anne Oskarsson (SD)
Inkom 2020-01-20
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Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 7 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning

Motion – Samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde 
(Dnr 2020/35-109)
Per Lublin ÖP Roland Wickholm ÖP Karl Sandström Löfberg ÖP
Inkom 2020-01-20

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 - överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning
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