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Dagordning för föreningsstämma 2021                                                        1(2) 

 

Plats 

Stämman hålls den 17 juni klockan 18:30 i / utanför Samfällighetslokalen 

Dagordning 

§1      Stämman öppnas av styrelsens ordförande 

§2      Fråga om stämmans behöriga utlysande 

§3      Godkännande av dagordningen 

§4      Val av ordförande för stämman 

§5      Val av sekreterare för stämman 

§6      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 

§7      Fastställande av röstlängd 

§8      Styrelsens verksamhetsberättelse 

§9      Revisorernas berättelse 

§10    Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11    Framställan från styrelse (Se bilaga) 

§12    Motioner från medlemmarna  

§ 13   Genomgång av balans- och resultaträkning för 2020 

§14    Ersättningar till styrelse, revisorer och vuxenstyrkan 

§15    Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 

§16    Styrelsens förslag till budget för kommande räkenskapsår 2021 

§17    Beslut gällande samfällighetsavgiften  

§18    Godkännande av debiteringslängd enligt §9 

§19    Val av styrelseordförande fram till stämman 2022 

§20    Val av styrelseledamöter 

§21    Val av revisorer 

§22    Val av valberedning och sammankallande 

§23    Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

§24    Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgänglig 

§25    Övriga frågor 

§26    Stämmans avslutande 

Varmt välkomna önskar styrelsen! 
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Bilaga      2(2) 

Framställan från styrelsen: 

 

Gemensam fakturering av vår avfallshantering: 

Styrelsen ämnar göra en framställan om gemensam fakturering av vår sophämtning. 

Bakgrund: 

Kommunen vill att samfälligheten går över från individuell fakturering per fastighet till en gemensam 

faktura till samfälligheten för vår avfallshantering. Det finns en paragraf 9 i kommunens tekniska 

förordning som säger att den här modellen ska användas. 

Varje fastighetsägare betalar individuellt 2334 kronor per år (ny taxa för 2021) för avfallshanteringen. 

Fakturan kommer kvartalsvis och betalas i efterskott. Fakturan består av en grundavgift på 850 

kronor och en schablonavgift på 1484 kronor. 

Idag vägs inte soporna eftersom man inte kan avgöra vem som slängt mycket eller lite, så 

schablonavgiften är baserad på en uppskattad totalvikt.  

Totala kostnaden för alla 144 fastigheter tillsammans är 336 096 kronor per år där varje 

fastighetsägare betalar sin del. 

 

Syfte: 

Istället för att fakturera varje fastighetsägare får samfälligheten en gemensam faktura som sedan 

uttaxeras via samfällighetsavgiften. I och med den nya rutinen kommer kommunen även att börja 

väga avfallet vilket gör att vi har ett incitament på att sortera vårt avfall bättre för att minska 

kostnaden. 

Kostnaden på den gemensamma fakturan blir; 850 kronor/år/hushåll. En rörlig del på 4 kronor/kg, 

vilket motsvarar 1484 kronor/år/hushåll med nuvarande vikt. Totalt 336 096 kronor per år. 

Grundkostnaden kommer vara densamma, men då avfallet vägs kommer sannolikt den rörliga delen 

av fakturan att bli mindre än dagens schablon.  

Samfälligheten kommer att faktureras 84 024 kronor kvartalsvis i efterskott givet oförändrad vikt. 
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Alla kostnader som samfälligheten har ska uttaxeras till medlemmarna. När nu samfälligheten får en 

ökad kostnad på 336 096 kronor per år behöver den kostnaden täckas av samfällighetsavgiften. 

Med tanke på att föreningen har mycket pengar på kontot kan avgiften ligga kvar på 1100 kronor 

detta år. Från och med nästa årsstämma (2022) kommer däremot avgiften att behöva höjas. 

En höjning för detta ändamål innebär ingen ökad ekonomisk utgift för medlemmarna då 

avfallsfaktureringen i och med detta förslag tas bort från den enskilde medlemmen. 
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