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§ 30 Dnr 2020/32 BEAB

Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till 
näringslivet samt minskad fondering under 2020 gällande 
deponitäckning

Beslut
Styrelsen beslutar

Att göra avdrag på den fasta årsavgiften om totalt ca 1,2 Mkr för verksamheter 
inom näringslivet.

Att avdraget finansieras via den lättnad som Bolaget får på arbetsgivaravgiften 
med 600 tkr och genom att årets fondering för deponitäckning minskas 
med 600 tkr.

Att styrelsens beslut gäller med omedelbar verkan under förutsättningen att 
det godkänns genom beslut av kommunen.

Ärendebeskrivning

Med anledning av det pågående pandemi utbrottet (Convid-19) har många 
verksamheter i vår kommun drabbats av ett omfattande tapp i sitt kundunderlag. 
Detta innebär att verksamheterna står med fasta kostnader för sina abonnemang 
som inte är i proportion mot dagslägets behov.

Det har tagits ett beslut om nedsättning av arbetsgivaravgiften under perioden 
mars till och med juni för samtliga företag i Sverige. För Borgholm Energi innebär 
detta en lättnad om ca 600 tkr. Denna lättnad anser Borgholm Energi inte ska vara 
resultatdrivande utan i stället på lämpligaste sätt föras vidare till verksamheter 
som drabbats negativt av det pågående pandemiutbrottet.

Verksamheten Återvinning och avfall fonderar årligen sitt genererade resultat för 
den framtida täckningen av deponierna Rullbacka och Kalleguta. Behovet av den 
årliga avsättningen är enligt nuvarande plan 1,5 Mkr. För att effekten av föreslagen 
åtgärd skall förstärkas anser Borgholm Energi att detta utrymme till viss del kan 
användas för att hantera en lättnad till de drabbade verksamheterna.
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Avsikten är att avdraget ska bli en lättnad för våra kunder inom det näringsliv som 
nu är hårt drabbat av den uppkomna situationen med anledning av det pågående 
pandemiutbrottet. Exempel restauranger och besöksnäring.

Samtliga verksamheter inom Borgholms Kommun har ett avfallsabonnemang, 
därför är det lämpligt att genomföra ett avdrag via Återvinning och avfall. Ingen 
annan avdelning inom Borgholm Energi har möjlighet att omfatta samtliga 
verksamheter inom det tänkta urvalet. Se omfattning nedan.

Omfattning
Samtliga näringsidkare samt enskilda företag undantaget Borgholm Energi, 
Bostadsfastigheter, Bostadsrättsföreningar, Samfälligheter samt Borgholms 
Kommun och övriga skattefinansierade verksamheter, exempelvis regioner och 
statliga verk.

Avdraget omfattar den fasta årsavgiften för tjänster med koppling följande 
sopbehållare. 190 liters kärl, 370 liters kärl, 660 liters kärl och container (Bilaga 1).

Avdraget avses att omfatta de registrerade abonnemangen enligt ovan i Borgholm 
Energis kundregister den 6:e april 2020.

Konsekvensanalys

Om beslut antas kommer ca 700 verksamheter omfattas av lättnaden. I 
tabell 1 nedan visas hur stort avdraget blir för ett antal typkunder. Avdragen 
redovisas i kr exkl. moms.

Tabell 1.

Kundtyp Avdrag
Stor camping med container 53 482
Liten camping med container 9 012
Stor restaurang 7 992
Liten restaurang 1 836
Stort hotell 7 344
Litet hotell 1 836
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Konsekvenser för verksamheten inom Borgholm Energi. Den planerade 
fonderingen för deponitäckning påverkas ej över tid. Resultatet för 
verksamheten och därmed fonderingen för 2019 blev ca 1 Mkr över budget 
och detta utrymme avses att användas.

Avdraget kommer att registreras per kund i kommande fakturering efter 
beslut av Borgholm Energis styrelse. Registrering av avdragen belastar 
verksamheten internt om ca 40 timmars arbete. Dock gör vi bedömningen 
att vi inte kommer behöva hantera en mängd avbokningar av abonnemang 
med anledning av våra kunders minskade behov av sophämtning. Förslaget 
med avdrag på den fasta årsavgiften innebär att vi inte tar betalt för 
eventuellt tomma kärl. 

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse
Bilaga 1. Förslag till avdrag

Skickas till

Markus Wertwein Ros, VD
Catherine Hevelius, chef Återvinning och Avfall
Kommunstyrelsen

___________________________
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Bilaga 1. 
Förslag till avdrag.

Tabell 1. Visar förslag till avdrag per tjänst och hämtningsperiod. Årsavgiften redovisas i kr 
exkl. moms. 

Tjänst Hämtningsperiod Årskostnad 
Året runt 943,2

190 liters kärl 
Vecka 16–41 775,2
Året runt 1 207,2

370 liters kärl
Vecka 16–41 911,2
Året runt 1 836

660 liters kärl
Vecka 16–41 1 231,2

Tabell 2. Visar förslag till avdrag per tjänst och hämtningsperiod för sorterat abonnemang. 
Årsavgiften redovisas i kr exkl. moms. 

Produkt Hämtningsperiod Årskostnad 
Året runt 13 427,2
Vecka 16–41 6 9603 kbm container
Vecka 24–33 3149,6
Året runt 14 650,4
Vecka 16–41 7 572,86–8 kbm container
Vecka 24–33 3 395,2

Tabell 3. Visar förslag till avdrag per tjänst och hämtningsperiod för osorterat 
abonnemang. Årsavgiften redovisas i kr exkl. moms. 

Produkt Hämtningsperiod Årskostnad
Året runt 15 978,4
Vecka 16–41 8 282,43 kbm container
Vecka 24–33 3 748
Året runt 17 433,6
Vecka 16–41 9 0126–8 kbm container
Vecka 24–33 4 040

6


	Protokoll förstasida
	Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning
	Beslut BEAB 2020-04-08
Överföring av medel för lättnad av arbetsgivaravgift till näringslivet samt minskad fondering under 2020 gällande deponitäckning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4



