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VÄLKOMMEN

Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2019-12-16, kl  18:00
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska kontakta kansliavdelningen på 
kommunledning@klippan.se eller 0435-28107, 28505, 28103.

Gunilla Svensson (S)
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Kungörelsen är anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla ……………………
Intygar …………………………………………
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1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
val av justerare föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Föredragningslista  

Ärendet i korthet
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föredragningslistan.

3. Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans 
kommun

 

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en lokalinventering av kommunens 
samlingslokaler.
Efter beslut från Tekniska utskottet har lokallistan reviderats på antalet lokaler och 
gemensamt med lokalgruppen tagit fram förslag på rutiner samt avgift för lokaler.
Några lokaler hyrs av BUF och för att BUF ska kunna ta beslut om taxor och 
avgifter behöver BUN:s reglemente kompletteras med en skrivning om detta.

Beslutsunderlag
KS § 204/2019
Lokalstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att komplettera barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse:
”Delegering från kommunfullmäktige
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- i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen fastställa taxor och avgifter för 
uthyrning av de anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde inom de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt.”

4. Avgifter inom socialförvaltningen  

Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade ärendet om avgifter inom socialförvaltningen i maj 
månad.
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet. Socialnämnden har åter 
behandlat ärendet och översänt "Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning 
gällande avgifter inom socialförvaltningen".
Kommunstyrelsen fastställde 2019-11-27 § 206 avgifter för socialförvaltningen i 
enlighet med tabell, daterad 2019-10-25, med ändringar enligt Johan Peterssons 
yrkande. För att förtydliga inför fullmäktiges sammanträde har kansliavdelningen 
sammanställt ny tabell utifrån kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
KS § 206/2019
Kansliavdelningens förtydligande tabell över kommunstyrelsen förslag till beslut 
om
avgifter inom socialförvaltningen, 2019-12-03
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-11-14 SN § 136/2019
Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen
Ks § 81/2019
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 43
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 44
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 16 oktober 2018
Tabell över nuvarande och nya förslag till avgifter, upprättad 14 mars 2019 (OBS! 
de föreslagna avgifterna är inte samma som de beslut som tagits. Se protokollen för 
att jämföra)
Yttrande från PRO, SKPF och SPF avseende avgifter inom socialförvaltningen
Remissvar från Funktionshinderrådet avseende avgifter inom socialförvaltningen, 
inkommen 20 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa avgifter för socialförvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut, förtydligat i tabell daterad 2019-12-03.
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5. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020

 

Sammanfattning
För att finansiera kommande kostnadsökningar föreslår tekniska förvaltningen att 
brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 
2020 höjs med 10 procent vilket ger en intäktsökning på 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag
KS § 202/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Bilaga 1 Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter.
Bilaga 2 Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019, typhus A, Skåne län.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 
för 2020 höjs med 10 procent, i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget.

6. Förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 
2020

 

Sammanfattning
Nårab har genomfört upphandling av insamling av kärlavfall och hämtning av slam 
från enskilda avlopp. Den nya entreprenaden trädde i kraft 2019-11-01. De nya 
entreprenadpriserna medför att renhållningstaxan behöver höjas med 7% för att 
upprätthålla samma nivå av kostnadstäckning.
Beslutsunderlag
KS § 212/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Brev från Nårab daterat 2019-11-01
Abonnemangsförteckning kärl
Abonnemangsförteckning slam
Förslag till renhållningsföreskrifter 2020
Förslag till renhållningstaxa 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01 eller datum för lagakraftvunnet likalydande 
beslut i samtliga kommuner.
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7. Taxeändring för automatlarm  

Sammanfattning
En översyn har gjorts av Räddningstjänsten Söderåsens taxa för automatlarm. För 
att ha en liknande taxa som i Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslås taxan för 
automatlarm justeras till 7 000 kr samt att en indexuppräkning med 2,5 % ska göras 
årligen.
Beslutsunderlag
KS § 214/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll räddningsnämnden 2019-10-29 § 43
Underlag taxa för räddningsnämnden
Underlag förändring av taxor och avgifter 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till taxeförändring för automatlarm.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.

8. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen  

Sammanfattning
Ny kontrollförordning (EU) 2017/265 träder i kraft 2019-12-14. För att Söderåsens 
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 
2019/2020 behöver taxan anpassas till nya kontrollförordningen.
 
Beslutsunderlag
KS § 213/2019
Ekonomichefens tjänsteksrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll direktionen 2019-10-22 § 101
Tjänsteutlåtande från Söderåsens miljöförbund 2019-10-16

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
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att från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
att ny taxa antas under förutsättning att det inte medför en taxehöjning.

9. Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens 
miljöförbund

 

Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har efter att de lagt sitt förslag till budget för 2020 kunnat 
konstatera att de till följd av ändrad lagstiftning kommer att få kostnadsökningar 
som gör att de riskerar ett negativt resultat 2020. De föreslår därför att det årliga 
medlemsbidraget från ”ägarkommunerna” höjs med 6 kronor till 138 
kronor/invånare år 2020.

Beslutsunderlag
KS § 215/2019
Protokoll 2019-10-22, § 99 från Söderåsens Miljöförbund
Tjänsteutlåtande från kommundirektören 2019-11-18

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att Klippans kommun inte accepterar en höjning av medlemsbidraget till 
Söderåsenes Miljöförbund med 6 kr till 138 kr per invånare avseende år 2020.

10. Svar på motion om en social fond för ekonomiskt utsatta 
barn

 

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har 2019-03-21 inkommit med motion ”Möjlighet att skapa 
bättre förutsättningar för familjer med behov”.
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

Beslutsunderlag
KS § 207/2019
SN §137/2019
Socialförvaltningens yttrande över motionen 2019-10-09
Motion från Vår Framtid 2019-03-21
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen
 

11. Svar på motion angående incidentrapporteringssystem  

Sammanfattning
Hans-Bertil Sinclair har 2017-11-26 inkommit med motion angående 
incidentrapporteringssystem. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för 
yttrande, samt att utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem 
utanför ordinarie avvikelserapportering.
I ärendet finns ett svar från kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
KS § 208/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-30
Modernaternas motion 2017-11-26

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till, av kommunstyrelsen antagna, 
Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun.
 

12. Svar på motion angående ett tillägg till Klippans 
kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande 
särbehandling

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Klippan har genom Christina Petersson och Åsa Edvardsson 
inkommit med motion angående tillägg i kommunens riktlinje mot trakasserier och 
kränkande särbehandling.
I ärendet finns ett svar från HR-chefen.

Beslutsunderlag
KS § 209/2019
Hr-chefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Motion från Sverigedemokraterna 2019-01-05
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

13. Svar på motion angående behandlingstid för inlämnade 
motioner

 

Sammanfattning
Christina Petersson m.fl. (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;
- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för 
inlämnade motioner.
- Att beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade 
motioner vid fyra tillfällen per år.
I ärendet finns ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KS § 210/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-28
Motion inkommen 2019-01-07

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen

14. Svar på motion om att ta fram riktvärde för 
inomhustemperatur för Klippans ägda fastigheter

 

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Tekniska förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram riktvärden för inomhustemperatur för Klippans ägda 
fastigheter.
För fastighetsavdelningens del hade det varit en fördel om det fanns fastställda 
värden för olika verksamheters lokaler.

Beslutsunderlag
KS § 211/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11
Sverigedemokraternas motion 2019-03-20
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.

15. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-06 från inspektionen av kommunens överförmyndarverksamhet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera delgivningsärendena
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Ärende 1  
Val av justerare

Sammanfattning
val av justerare föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att utse XX och XX att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 2  
Föredragningslista

Sammanfattning
Godkännande av föredragningslista föreligger.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att godkänna föredragningslistan.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 3  
Lokalutredning avseende 

samlingslokaler i Klippans 
kommun

KS 2018.0256
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort en lokalinventering av kommunens samlingslokaler.

Efter beslut från Tekniska utskottet har lokallistan reviderats på antalet lokaler och 
gemensamt med lokalgruppen tagit fram förslag på rutiner samt avgift för lokaler.

Några lokaler hyrs av BUF och för att BUF ska kunna ta beslut om taxor och avgifter behöver 
BUN:s reglemente kompletteras med en skrivning om detta.

Beslutsunderlag
KS § 204/2019
Lokalstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
 

att komplettera barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse:

”Delegering från kommunfullmäktige

- i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen fastställa taxor och avgifter för uthyrning av de 
anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt.”

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 204, Lokalutredning avseende samlingslokaler i 
Klippans kommun



Tj skrivelse samlingslokaler 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204

Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans kommun 
KS 2018.0256

Ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en lokalinventering av kommunens samlingslokaler.
Efter beslut från Tekniska utskottet har lokallistan reviderats på antalet lokaler och 
gemensamt med lokalgruppen tagit fram förslag på rutiner samt avgift för lokaler.

Som en del i detta arbete har en lokalgrupp med representanter för samtliga förvaltningar 
tagit fram en förteckning över möteslokaler och samlingslokaler vilka är följande:
Snyggatorpsskolans aula
Åbyskolans aula
Pilagårdsskolans matsal
Ljungbyhedsskolans matsal

Lokalerna hyrs av BUF och för att BUF ska kunna ta beslut om taxor och avgifter 
behöver BUN:s reglemente kompletteras med en skrivning om detta.
Lokalgruppens förslag är att inarbeta även dessa föreslagna lokaler i Kultur och 
fritidsförvaltningens bokningsbara lokaler i Klippans kommun då de redan har en 
fungerande rutin och administration för uthyrning av lokaler.

Beslutsunderlag
KSAU § 195
Lokalstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Yrkande
Johan Petersson (S) tillägsyrkar att taxor och avgifter ska fastställas "i samråd med 
kultur- och fritidsförvaltningen". I yrkandet instämmer Robert Larsson (KD).
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att komplettera barn- och utbildningsnämndens reglemente med följande lydelse:
”Delegering från fullmäktige
- i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen fastställa taxor och avgifter för uthyrning 
av de anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde inom de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt.”
 
_____

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Datum Beteckning

2019-09-04 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

                       

Kommunstyrelsen

Lokalutredning avseende samlingslokaler i Klippans kommun

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en lokalinventering av kommunens samlingslokaler.
Efter beslut från Tekniska utskottet har lokallistan reviderats på antalet lokaler och 
gemensamt med lokalgruppen tagit fram förslag på rutiner samt avgift för lokaler.

Ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2017-08-15 att uppdra Tekniska förvaltningen att göra 
en lokalinventering av kommunens samlingslokaler. 

Lokallistan har reviderats då den från början innehöll både förskolor/skolor, 
konferensrum på äldreboenden och i kommunhuset. Tanken är att varje närförort ska 
kunna erbjuda en lokal för exempelvis föreningsmöten.

Som en del i detta arbete har en lokalgrupp med representanter för samtliga 
förvaltningar tagit fram en förteckning över möteslokaler och samlingslokaler vilka 
är följande:
Snyggatorpsskolans aula
Åbyskolans aula
Pilagårdsskolans matsal
Ljungbyhedsskolans matsal

Lokalerna hyrs av BUF och för att BUF ska kunna ta beslut om taxor och avgifter 
behöver BUN:s reglemente kompletteras med en skrivning om detta. 
Lokalgruppens förslag är att inarbeta även dessa föreslagna lokaler i Kultur och 
fritidsförvaltningens bokningsbara lokaler i Klippans kommun då de redan har en 
fungerande rutin och administration för uthyrning av lokaler.



Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Beslutsunderlag/Bilagor
Lokalstrategens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att uppdra åt 
kultur- och fritidsnämnden att inarbeta ovan nämnda lokaler i dokumentet ”Kultur- 
och fritidsförvaltningens bokningsbara lokaler i Klippans kommun”. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att komplettera barn- och 
utbildningsnämnden reglemente med följande lydelse: 
”Delegering från fullmäktige
- fastställa taxor och avgifter för uthyrning av de anläggningar som faller inom 
nämndens ansvarsområde inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.”



Ärende 4  
Avgifter inom socialförvaltningen 

KS 2019.0198
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade ärendet om avgifter inom socialförvaltningen i maj månad.

Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet. Socialnämnden har åter behandlat 
ärendet och översänt "Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen".

Kommunstyrelsen fastställde 2019-11-27 § 206 avgifter för socialförvaltningen i enlighet med 
tabell, daterad 2019-10-25, med ändringar enligt Johan Peterssons yrkande. För att förtydliga 
inför fullmäktiges sammanträde har kansliavdelningen sammanställt ny tabell utifrån 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

KS § 206/2019
Kansliavdelningens förtydligande tabell över kommunstyrelsen förslag till beslut om
avgifter inom socialförvaltningen, 2019-12-03
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-11-14 SN § 136/2019
Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom socialförvaltningen
Ks § 81/2019
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 43
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 44
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 16 oktober 2018
Tabell över nuvarande och nya förslag till avgifter, upprättad 14 mars 2019 (OBS! de 
föreslagna avgifterna är inte samma som de beslut som tagits. Se protokollen för att jämföra)
Yttrande från PRO, SKPF och SPF avseende avgifter inom socialförvaltningen
Remissvar från Funktionshinderrådet avseende avgifter inom socialförvaltningen, inkommen 
20 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att fastställa avgifter för socialförvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut, förtydligat i tabell daterad 2019-12-03.



Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 206, Avgifter inom socialförvaltningen

Avgifter inom socialförvaltningen . KS beslut

Avgifter inom socialförvaltningen

SN § 136, Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen.pdf"

Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom socialförvaltningen

Alla handlingar avgifter

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 81, Avgifter inom socialförvaltningen



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206

Avgifter inom socialförvaltningen 
KS 2019.0198

Ärendet
År 2016 antogs nya avgifter inom socialnämndens ansvarsområde. Under den tid som 
förflutit sedan dess har det visat sig att det system som då valdes, i sina delar, är svårt att 
överblicka för såväl brukare som personal. Ett behov har därför funnits att åter se över 
avgiftssystemet med målet att förenkla. Kommunstyrelsen behandlade ärendet om 
avgifter inom socialförvaltningen i maj månad. Kommunstyrelsen beslutade då att 
återremittera ärendet.
 
Socialnämnden har åter behandlat ärendet och översänt "Förtydligat förslag och 
konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom socialförvaltningen".
 
Förutom att föreslå nya avgifter har socialnämnden vid sin första behandling av ärendet 
begärt kompensation från kommunstyrelsen för att de med den taxa och det kostpris som 
gäller tvingas subventionera maten till sina brukare.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 200/2019
Kansliavdelningens tjänsteskrivelse 2019-11-14
SN § 136/2019
Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen
Ks § 81/2019
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 43
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 44
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 16 oktober 2018
Tabell över nuvarande och nya förslag till avgifter, upprättad 14 mars 2019 (OBS! de 
föreslagna avgifterna är inte samma som de beslut som tagits. Se protokollen för att 
jämföra)
Yttrande från PRO, SKPF och SPF avseende avgifter inom socialförvaltningen
Remissvar från Funktionshinderrådet avseende avgifter inom socialförvaltningen, 
inkommen 20 februari 2019.

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar på följande ändringar i förslaget till beslut:

- Avgift Hemsjukvård: 200 kr/besök dock max 900kr/mån
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Avgift Fallförbyggande insatser: 0 kr/besök

- Avgift Fika på dagvården: 100/mån

- Avgift Fika daglig verksamhet: 100 kr/mån

Därutöver lägger han följande tilläggsyrkande: " Mot bakgrund av att socialnämnden 
fortlöpande fått kompensation för prishöjningar på kosten ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket socialnämnden i 
praktiken subventionerar maten till brukarna."
 
Christer Johansson (C) yrkar bifall till Johan Peterssons (S) förslag.
 
Jonas Luckmann (SD) yrkar bifall till Johan Peterssons (S) förslag. Därutöver har han 
följande yrkanden:
Avgift Trygghetslarm: 0 kr/mån
 
Robert Larsson (KD) yrkar på följande ändringar:

- Avgift Hemsjukvård: 200 kr/besök

- Avgift Fallförbyggande insatser: 0 kr/besök

- Avgift Resvärde av hjälpmedel vis oaktsamt handhavande: 0 kr.

- Avgift Lunch på dagvården: 0 kr

- Avgift Fika på dagvården: 0 kr

- Avgift Fika på daglig verksamhet: 0 kr
 
Ajournering
Åsa Edvardsson (SD) begär ajournering under 5 minuter.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Johan Peterssons förslag.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att fastställa avgifter för socialförvaltningen i enlighet med tabellen, daterad 2019-10-25, 
med ändring enligt Johan Peterssons yrkande ovan.
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
 
att, mot bakgrund av att socialnämnden fortlöpande fått kompensation för prishöjningar 
på kosten, ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket 
socialnämnden i praktiken subventionerar maten till brukarna.
 
Reservationer
Jonas Luckmann (SD) och Robert Larsson (KD) reserverar sig till förmån för egna 
förslag.
Sverigedemokraterna har lämnat in följande skriftliga reservation:
"Vi sverigedemokrater anser att trygghetslarm i hemmet ska vara fritt. Detta eftersom 
många äldre känner oro och otrygghet men inte anser sig ha råd att skaffa trygghetslarm."

_____

Beslut skickas till 
Kommundirektör (uppdrag)
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-12-03

Beteckning
130746

Ert datum Er beteckning

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida                    Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se          991-2122

Direkttelefon E-post                                    PlusGiro 
                                                                          829 79-6

Sammanfattning av nuvarande och föreslagna avgifter, samt KS beslut (justerat efter 2019 års 
prisläge)

Avgiftskategori Nuvarande 
avgifter

Förvaltningens 
förslag

SN beslut KS beslut

Vård- och omsorg
Hemtjänst* 293kr/h 290kr/h 290kr/h 290kr/h
Hemsjukvård* 259kr/mån 261kr/besök 130,50kr/261kr/

besök
200kr/besök(ma
x 900kr/mån)

Hämtning och rengöring 
av hjälpmedel

259kr/besök 261kr/besök 261kr/besök 261kr/besök

Restvärde av hjälpmedel 
vid oaktsamt handhavande 

Debiteras inte 
idag

Enl. 
Medelpunktens 
beräkningar

Enl. Medel-
punktens 
beräkningar

Enl. Medel-
punktens 
beräkningar

Fallförebyggande insatser 83kr/besök 100kr/besök 100kr/besök 0 kr/besök
Trygghetslarm* 250kr/mån 250kr/mån 250kr/mån 250kr/mån
Matdistribution Mat: 53kr/portion

Distribution*: 
24kr/portion 
(98kr/leverans)

Mat: 
50kr/portion
Distribution*: 
77kr/leverans

Mat: 
50kr/portion
Distribution*: 
77kr/leverans

Mat: 
50kr/portion
Distribution*: 
77kr/leverans

Lunch på dagvården 53kr/portion 
(71kr/portion)

61kr/portion 61kr/portion 61kr/portion

Fika på dagvården Idag debiteras 
inte fika

400kr/mån 200kr/mån 100kr/mån

Korttidsboende/Växelvård/
Avlastningsboende*

69kr/dygn 72kr/dygn 72kr/dygn 72kr/dygn

Kost på korttidsboende/
Växelvård/Avlastningsboe
nde

105kr/dygn 152kr/dygn 105kr/dygn 105kr/dygn

Vård- och 
omsorgsboende*

2 089kr/mån 2 146kr/mån 2 146kr/mån 2 146kr/mån

Kost på vård- och 
omsorgsboende

3 163kr/mån 4 627kr/mån 3 163kr/mån 3 163kr/mån

Sondmat 3 163kr/mån 4 627kr/mån 3 163kr/mån 3 163kr/mån
Näringsdryck Självkostnad Schablon: 

9kr/förpackning
Schablon: 
9kr/förpackning

Schablon: 
9kr/förpackning

*Ingår i maxtaxan



Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida                    Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se          991-2122

Direkttelefon E-post                                    PlusGiro 
                                                                          829 79-6

Funktionshinderomsorg
Fritids- och kulturella 
aktiviteter

Självkostnad Självkostnad Självkostnad Självkostnad

Kost på bostad med 
särskild service

Alla enheter 
debiterar olika

Alla måltider: 
2 400kr/mån
Exkl. lunch: 
1 800kr/mån

Alla måltider:
2 400kr/mån
Exkl. lunch:
1 800kr/mån

Alla måltider:
2 400kr/mån
Exkl. lunch:
1 800kr/mån

Korttidsvistelse/
korttidstillsyn

Frukost: 
10kr/portion
Lunch: 
35kr/portion
Middag: 
15kr/portion
Fika: 100kr/mån

Alla måltider: 
76kr/dag
Endast frukost: 
20kr/portion

Alla måltider:
76kr/dag
Endast frukost:
20kr/portion

Alla måltider:
76kr/dag
Endast frukost:
20kr/portion

Fika daglig verksamhet 100kr/mån 400kr/mån 200kr/mån 100kr/mån
Övriga avgifter
Placering behandlingshem 100kr/dygn 80kr/dygn 80kr/dygn 80kr/dygn
Dödsboanmälan 0,8% av 

prisbasbeloppet 
per timme

0,8% av 
prisbasbeloppet 
per timme

0,8% av 
prisbasbeloppet 
per timm

0,8% av 
prisbasbeloppet 
per timm



Datum
2019-11-14

Beteckning
129441

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunfullmäktige

Avgifter inom socialförvaltningen

Ärendet
År 2016 antogs nya avgifter inom socialnämndens ansvarsområde. Under den tid 
som förflutit sedan dess har det visat sig att det system som då valdes, i sina delar, är 
svårt att överblicka för såväl brukare som personal. Ett behov har därför funnits att 
åter se över avgiftssystemet med målet att förenkla.

Under våren och hösten 2018 har en arbetsgrupp arbetat för att ta fram de förslag 
som redogörs.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2019-05-08, § 81 och beslutade då att 
återremittera ärendet med följande motivering:
Inom avgiftskategorierna; Hemsjukvård, Fallförebyggande insatser, Fika på 
dagvården, Kost på bostad med särskild service samt Fika daglig verksamhet vill 
kommunstyrelsen att följande ska belysas:
 Ekonomiska effekter för förvaltningen jämfört med tidigare system.
 Ge olika exempel på effekter för berörda.
 Antal berörda inom de nämnda avgiftskategorierna.
 Texten i stort bör förenklas och göras mer lättbegriplig.

Socialnämnden har åter behandlat ärendet 2019-10-23, § 136 och beslutade ”att anta 
“Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom
socialförvaltningen” som sitt eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.”

Beslutsunderlag/Bilagor
SN § 136/2019
Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen
Ks § 81/2019
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 43
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 44
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 16 oktober 2018
Tabell över nuvarande och nya förslag till avgifter, upprättad 14 mars 2019 (OBS! de 
föreslagna avgifterna är inte samma som de beslut som tagits. Se protokollen för att 



Datum
2019-11-14

Beteckning
129441

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0198

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

jämföra)
Yttrande från PRO, SKPF och SPF avseende avgifter inom socialförvaltningen
Remissvar från Funktionshinderrådet avseende avgifter inom socialförvaltningen, 
inkommen 20 februari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att fastställa avgifter för socialförvaltningen i enlighet med tabellen, daterad 2019-
10-25.

Beslut skickas till
Socialnämnden

Kristina Baron Tomas Rikse

Kommunsekreterare Kommundirektör



PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter 
inom socialförvaltningen 
SN 2018.0722

Ärendet
Ärendet presenterades för Socialnämnden (SN) första gången i december 2018. 
Socialnämnden beslutade då att återremittera ärendet till Socialförvaltningen med 
uppdrag att inhämta yttrande från kommunens pensionärs- och handikappråd. Ärendet 
togs åter upp i SN i februari varvid SN återigen återremitterade ärendet. På SNs möte i 
mars beslutade nämnden, i två skilda ärenden, att föreslå till kommunstyrelsen att förslå 
till kommunfullmäktige att anta nämndens förslag om nya avgifter.

Kommunstyrelsen (KS) beslutade 190508, §81, att återremittera ärendet till SN med 
följande motivering.

Inom avgiftskategorierna; Hemsjukvård, Fallförebyggande insatser, Fika på dagvården, 
Kost på bostad med särskild service samt Fika daglig verksamhet vill kommunstyrelsen 
att följande ska belysas
- Ekonomiska effekter för förvaltningen jämfört med tidigare system
- Ge olika exempel på effekter för berörda
- Antal berörda inom de nämnda avgiftskategorierna
- Texten i stort bör förenklas och göras mer lättbegriplig
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen" Dnr SN.2018.0722-17.700
Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen" Dnr SN.2018.0722-18.700
§81 KS Avgifter inom socialförvaltningen  Dnr SN.2018.0722-16.700

Socialnämnden har en önskan om att förtydliga med en spalt gällande socialnämndens 
beslut.
 
Paul Gustafsson (S) begär tillsammans med Patrik Håkansson (S) och Lennart Johansson 
(S) ajournering i 5 minuter.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att anta “Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen” som sitt eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.
____

Beslut skickas till 
Förvaltningsjurist
Avgiftssamordnare
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Datum 
2019-10-25 

Beteckning 
128452 

Ert datum Er beteckning 

   

 

Postadress Besöksadress Telefon Växel  Telefax Hemsida                    Bankgiro  
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00   www.klippan.se          991-2122 
  Direkttelefon  E-post                                    PlusGiro  
                                                                             829 79-6 

 
Socialnämnden 

 
 

Förtydligat förslag och konsekvensbeskrivning gällande avgifter inom 
socialförvaltningen - ändrad version 
 
Bakgrund 

År 2016 antogs nya avgifter inom socialnämndens ansvarsområde. Under den tid som förflutit sedan 

dess har det visat sig att det system som då valdes, i sina delar, är svårt att överblicka för såväl brukare 

som personal. Ett behov har därför funnits att åter se över avgiftssystemet med målet att förenkla och 

få ett jämlikt system som stimulerar brukarna att välja rätt vårdnivå.  

Under våren och hösten 2018 arbetade en arbetsgrupp, bestående av avdelningschefer, hälso- och 

sjukvårdschef, ekonomer, systemadministratörer och förvaltningsjurist för att ta fram förslag till nya 

avgifter. 

Förslaget har behandlats av Socialnämnden (SN) och därefter Kommunstyrelsens arbetsutskott 

(KSAU) och Kommunstyrelsen (KS). Ärendet återremitterades av KS 190508, §81, till SN med 

följande motivering.  

Inom avgiftskategorierna; Hemsjukvård, Fallförebyggande insatser, Fika på dagvården, Kost på 

bostad med särskild service samt Fika daglig verksamhet vill kommunstyrelsen att följande ska 

belysas  

- Ekonomiska effekter för förvaltningen jämfört med tidigare system 

- Ge olika exempel på effekter för berörda 

- Antal berörda inom de nämnda avgiftskategorierna 

- Texten i stort bör förenklas och göras mer lättbegriplig 

 

Nedan följer förtydligande avseende de återremitterade avgiftskategorierna 



 

Postadress Besöksadress Telefon Växel  Telefax Hemsida                    Bankgiro  
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00   www.klippan.se          991-2122 
  Direkttelefon  E-post                                    PlusGiro  
                                                                             829 79-6 

 

 

Sammanfattning av nuvarande och föreslagna avgifter (justerat efter 2019 års prisläge) 

Avgiftskategori Nuvarande 

avgifter 

Förvaltningens 

förslag 

SN beslut Helsingborg 

Vård- och omsorg   

Hemtjänst* 293kr/h 290kr/h 290kr/h 350kr/h service 

700kr/mån 

omsorg 

Hemsjukvård* 259kr/mån 261kr/besök 130,50kr/261kr/

besök 

500kr/mån 

Hämtning och rengöring 

av hjälpmedel 

259kr/besök 261kr/besök 261kr/besök  

Restvärde av hjälpmedel 

vid oaktsamt handhavande  

Debiteras inte 

idag 

Enl. 

Medelpunktens 

beräkningar 

Enl. Medel-

punktens 

beräkningar 

 

Fallförebyggande insatser 83kr/besök 100kr/besök 100kr/besök  

Trygghetslarm* 250kr/mån 250kr/mån 250kr/mån 230kr/mån 

Matdistribution Mat: 53kr/portion 

Distribution*: 

24kr/portion 

(98kr/leverans) 

Mat: 

50kr/portion 

Distribution*: 

77kr/leverans 

Mat: 

50kr/portion 

Distribution*: 

77kr/leverans 

 

Lunch på dagvården 53kr/portion 

(71kr/portion) 

61kr/portion 61kr/portion 70kr/dag 

Fika på dagvården Idag debiteras 

inte fika 

400kr/mån 200kr/mån - 

Korttidsboende/Växelvård/ 

Avlastningsboende* 

69kr/dygn 72kr/dygn 72kr/dygn 69,6kr/dygn 

Kost på korttidsboende/ 

Växelvård/Avlastningsboe

nde 

105kr/dygn 152kr/dygn 105kr/dygn 116,7kr/dygn 

Vård- och 

omsorgsboende* 

2 089kr/mån 2 146kr/mån 2 146kr/mån 2 089kr/mån 

Kost på vård- och 

omsorgsboende 

3 163kr/mån 4 627kr/mån 3 163kr/mån 3 500kr/mån 

Sondmat 3 163kr/mån 4 627kr/mån 3 163kr/mån 3500kr/mån 

Näringsdryck Självkostnad Schablon: 

9kr/förpackning 

Schablon: 

9kr/förpackning 

3500kr/mån 

 

*Ingår i maxtaxan 



 

Postadress Besöksadress Telefon Växel  Telefax Hemsida                    Bankgiro  
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Funktionshinderomsorg 

Fritids- och kulturella 

aktiviteter 

Självkostnad Självkostnad Självkostnad  

Kost på bostad med 

särskild service 

Alla enheter 

debiterar olika 

Alla måltider: 

2 400kr/mån 

Exkl. lunch: 

1 800kr/mån 

Alla måltider: 

2 400kr/mån 

Exkl. lunch: 

1 800kr/mån 

 

Korttidsvistelse/ 

korttidstillsyn 

Frukost: 

10kr/portion 

Lunch: 

35kr/portion 

Middag: 

15kr/portion 

Fika: 100kr/mån 

Alla måltider: 

76kr/dag 

Endast frukost: 

20kr/portion 

Alla måltider: 

76kr/dag 

Endast frukost: 

20kr/portion 

 

Fika daglig verksamhet 100kr/mån 400kr/mån 200kr/mån  

Övriga avgifter   

Placering behandlingshem 100kr/dygn 80kr/dygn 80kr/dygn  

Dödsboanmälan 0,8% av 

prisbasbeloppet 

per timme 

0,8% av 

prisbasbeloppet 

per timme 

0,8% av 

prisbasbeloppet 

per timm 
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Avgiftsberäkning i korthet 

Avgiftsberäkning görs i två steg. Det första steget kan schematiskt beskrivas med nedanstående 

beräkning. Se även exempel, bilaga 1. 

+ (A) Nettoinkomst (pensioner m.m.) 

+ (B) Bostadstillägg, BTP 

- (C) Hyra/Boendekostnad               = Förbehållsbelopp  

- (D) Minimibelopp (schablonbelopp)              (det som den enskilde ska ha    

- (E) Ev. individuellt tillägg               kvar innan vi kan ta ut en avgift)                

=  Avgiftsutrymme                         

Avgiftsberäkning görs med utgångspunkt i den enskildes inkomster (A+ B). Från inkomsten reserveras 

pengar till brukarens boendekostnad (C). Det reserveras också ett schablonbelopp, så kallat 

minimibelopp, som ska täcka den enskildes levnadskostnader (D). Vissa individer har dessutom ett 

individuellt tillägg till minimibeloppet (E) till följd av fördyrade levnadskostnader, t.ex. för kostnad 

för god man eller för att hon/han får viss mat via hemtjänsten. Det belopp som därefter återstår av 

inkomsten, utgör den enskildes avgiftsutrymme och visar vad han eller hon maximalt kan betala per 

månad för de omsorgs- och serviceinsatser som erhålls genom Socialförvaltningen. 

Den enskilde betalar maximalt vad avgiftsutrymmet visar. Om avgiftsutrymmet är negativt betalas 

ingen avgift alls. Om avgiftsutrymmet är större än 2 089kr (maxtaxan) betalas maximalt 2 089 

kr/månad. 

Varje insats har en fastställd taxa, t.ex. kostar ett trygghetslarm 250kr/månaden. I avgiftsberäkningens 

andra steg, läggs taxorna för alla olika insatser som en brukare har, samman och ställs mot 

avgiftsutrymmet så att den totala avgiften aldrig överstiger den enskildes avgiftsutrymme. Kostnaden 

för varje insats reduceras då utifrån hur stor andel av totalsumman som den utgör. Därför kan den 

faktiska kostnaden, för en viss insats, vara lägre än taxan, som i exempel 1, där Asta bara betalar 121kr 

för sitt trygghetslarm.  

Den individ vars insatser inte når upp till avgiftsutrymmet, betalar givetvis aldrig mer än vad just de 

insatserna kostar. T.ex. betalar den som bara har ett trygghetslarm 250kr (grundtaxan) även om 

han/hon har ett avgiftsutrymme på 2 089kr. 
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Föreslagna avgifter samt konsekvensbeskrivning 

Hemsjukvård 

- Fastställa avgiften för hemsjukvårdsinsatser till maxtaxan enligt 8 kap. 5§ 1p 

Socialtjänstlagen (2001:453, SoL, dividerat med åtta besök, vilket för 2019 blir 261 kr/besök 

Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

259kr/mån 261 kr/besök 

 

Rätten till hemsjukvård utgår från tröskelprincipen. Den innebär att en person som själv kan ta sig till 

t.ex. en vårdcentral inte har rätt till hemsjukvård. Ett besök på vårdcentralen hos en sjuksköterska är 

kostnadsfri, ett läkarbesök kostar 200kr. Kostnaden omfattas av Region Skånes högkostnadsskydd.  

Klippans kommuns nuvarande system innebär att det endast kostar 259kr/mån oavsett hur många 

besök du får i ditt hem. Med dagens system finns inga ekonomiska incitament för den enskilde att i 

stället vända sig till sin vårdcentral.  

Debiteringen för hemsjukvården är utöver ovanstående en av de debiteringar som inneburit mest 

bekymmer. Den från år 2016 beslutade avgiften som är per månad oavsett hur många besök har visat 

sig svårare att hantera i praktiken än det kan tyckas i teorin. Dels har brukarna svårt att förstå när och 

varför de debiteras, dels har personalen svårt att förstå hur de ska rapportera för att avgiften ska bli 

korrekt.  

Konsekvensbeskrivning 

Rätten till hemsjukvårdsinsatser bygger som ovan beskrivits på tröskelprincipen. Den innebär att 

enskilda som själva har förmåga att t.ex. ta sig till en vårdcentral, inte har rätt till hemsjukvård. Detta 

gör i sin tur att brukare som är aktuella för hemsjukvård ofta även har behov av andra insatser, t.ex. 

hemtjänst.  

Se bilaga 1 för exempel på tre individer och hur de påverkas av den föreslagna avgiften.   
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Diagram 1 och 2 

Diagram 1 och 2 utgår från det totala antalet personer som har HSL-insatser, vilket är ca 250 personer. 

Beräkningen är gjord utifrån en månad som sedan omräknats till helår.   

Diagram 1 visar det antal brukare som, utifrån sitt avgiftsutrymme, potentiellt skulle kunna ha tre 

HSL-besök per månad. Det är 17 personer.  

Diagram 2 visar det antal brukare som, utifrån sitt avgiftsutrymme, potentiellt skulle kunna ha åtta 

HSL-besök per månad. Det är 13 personer.  

Med utgångspunkt från dagens antal brukare med HSL-insatser är det 221 personer som inte kommer 

att beröras av förändringen då de redan betalar maxtaxa. Övriga framgår av diagram 1 och 2. Den 
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övergripande ekonomiska konsekvensen för förvaltningen är en ökad intäkt om, som mest, 325tkr vid 

åtta besök eller mer.  
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Fallförebyggande insatser 

- Fastställa avgiften för fallförebyggande insatser till 100kr/besök och att årlig omräkning ska 

göras av avgiften enligt KPI med basår 2019 

Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

83 kr/besök 100 kr/besök 

 

Avgiften för fallförebyggande insatser är idag 83kr/besök. Dock genomförs inte debiteringar på 

belopp understigande 100kr. Beloppen ackumuleras inte heller månad för månad. Detta innebär att 

debitering sällan sker för de som enbart har fallförebyggande insatser. Förvaltningen föreslår därför att 

avgiften höjs till 100kr.  

Konsekvensbeskrivning 

 

Diagram 3 

Av diagram 3 framgår att det endast är fem personer i snitt per månad som använt tjänsten 

fallförebyggande insatser under 2019. 25 % av dessa har inte debiterats eftersom kommunen inte 

debiterar kostnader under 100 kr. Konsekvensen för dessa personer kommer därför vara att de kommer 

att debiteras den tjänst som de beställt. Den övergripande ekonomiska konsekvensen för förvaltningen 

är en ökad intäkt om 6 000kr/år om det även framöver är fem personer i snitt som utnyttjar tjänsten en 

gång i månaden. Om avgiften helt tas bort kommer sannolikt antalet individer som nyttjar tjänsten öka, 

vilket kommer leda till ökade kostnader för kommunen. Det går dock inte i nuläget att bedöma hur stor 

ökningen kommer att bli. Det bör noteras att den här typen av tjänster erbjuds på den öppna 

marknaden och de är berättigade till ROT och RUT-avdrag.  
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Fika på dagvården 

- Fastställa kostnaden för det fika som serveras på dagvården till 400kr/mån och att årlig 

omräkning ska göras av kostnaden enligt KPI med basår 2019 

Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

0 kr/mån 400 kr/mån 

 

Idag debiteras inte brukarna för fika på dagvården. Huvudregeln är att enskilda ska betala för den mat 

de äter. Brukare inom daglig verksamhet med stöd av LSS debiteras för fika. Att förvaltningen 

behandlar brukare inom olika verksamheter olika strider mot likabehandlingsprincipen.  

Konsekvensbeskrivning 

 

Diagram 4 

Det är idag 15 personer som skulle vara aktuella att debitera för fika på dagvården. Konsekvensen för 

dessa individer är en kostnadshöjning med 400kr/mån. Den ekonomiska konsekvensen för 

förvaltningen är en ökad intäkt om 72tkr/år.  
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Kost på bostad med särskild service 

- Fastställa kostnaden för kosten på bostäder med särskild service, i de fall den boende inte 

själv har förmåga att handla, till 2 400kr/mån för den so äter alla sina måltider på boendet 

och att årlig omräkning ska göras enligt KPI med basår 2019 

- Fastställa kostnaden för kosten på bostäder med särskild service till 1 800 kr/mån för den som 

äter alla sina luncher på veckodagar på daglig verksamhet och att årlig omräkning får göras 

enligt KPI med basår 2019 

 

Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

900 – 2 550 kr/mån 2 400 kr/mån – alla måltider 

1 800 kr/mån – exkl. lunch 

 

Det råder en mycket stor diskrepans mellan de olika boendena, både vad avser belopp och hur de 

hanterar själva inbetalningen från de boende av kostnaden. Detta står i strid med 

likabehandlingsprincipen. Kommunen följer inte heller upphandlingslagstiftningen avseende den kost 

som köps i kommunens namn. En förändring måste därför ske.  

I dagsläget debiteras samtliga brukare för inköp av mat. Utifrån principen att leva som andra så bör de 

brukare som själva har förmåga att handla mat, om än med visst stöd, själva hantera sina pengar och 

inköp. I nuläget är det ca 20 personer.  

I övriga fall, dvs de personer som helt saknar förmåga att själva hantera sina pengar och inköp, måste 

detta ske med stöd av kommunen, i nuläget ca 25 personer. Dessa boende ska betala till kommunen 

och kommunens personal hanterar inköp på upphandlat inköpsställe. 

Konsumentverket har tagit fram en kostnadsberäkning för en normalkostsedel. Socialförvaltningen 

anser att denna beräkning bör ligga till grund för debitering.  

Konsekvensbeskrivning 

Ca 20 personer kommer inte att beröras av den föreslagna debiteringen eftersom de framöver själva 

kommer att hantera sina pengar och inköp. 

Ca 25 personer kommer att behöva kommunens stöd med hantering av pengar och inköp. Den 

ekonomiska konsekvensen för dessa är beroende på vilket boende de bor på. Det finns även 

individuella skillnader inom boendena.  
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Diagram 5 

Den övergripande ekonomiska konsekvensen för förvaltningen är en ökad intäkt om 139tkr, den ska 

dock helt tas ut av kostnaden för inköp av mat. Kommunen har ingen rätt att gå med vinst på 

debiteringar utan självkostnadsprincipen ska gälla.  
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Fika daglig verksamhet 

- Fastställa kostnaden för fika på daglig verksamhet till 400kr/mån och att årlig omräkning får 

göras enligt KPI med basår 2019 

Nuvarande avgift Föreslagen avgift 

100 kr/mån 400 kr/mån 

 

För verksamheter inom LSS gäller principen att brukarna i största möjliga mån ska leva som andra. 

Det innebär bl.a. att brukarna ska betala för den mat de äter. Idag debiteras de 100kr/mån för fika. 

Utslaget på fyra arbetsveckor skulle det innebära 5kr/dag, vilket inte täcker kommunens kostnad för 

råvarorna. En rimlig kostnad är 10kr/fika, vilket sammantaget blir 400kr/mån.  

Konsekvensbeskrivning 

 

Diagram 6 

Det är idag 17 personer som debiteras fika på daglig verksamhet. För dessa personer blir det en ökad 

kostnad om 300kr/mån.  

Den övergripande ekonomiska konsekvensen för förvaltningen är en ökad intäkt om 61tkr/år.  
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Sammantagen ekonomisk konsekvens 

 

 

Diagram 7 och 8 

Den totala ekonomiska konsekvensen avseende de i återremissen aktuella avgifterna är en ökad intäkt 

om 670tkr/år.  

De föreslagna avgifterna ger också en jämlik avgiftsdebitering då likabehandlingsprincipen råder. De 

uppmuntrar till att vända sig till rätt vårdnivå för hälso- och sjukvårdsinsatser. De uppmuntrar också 
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våra brukare inom LSS-verksamheten att nyttja sina egna förmågor och så långt det är möjligt själv 

hantera sina pengar och inköp.  
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Bilaga 1 

Exempel 1, Asta 

Asta har ett avgiftsutrymme på 719 kr. 

De insatser hon har överstiger redan 

den summan. För henne innebär den 

föreslagna taxan ingen förändring. 
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Exempel 2, Berit 

Berit har ett avgiftsutrymme på 1179 

kr. För henne innebär den föreslagna 

taxan: 

Antal besök Total kostnad (inkl. 

trygghetslarm) 

1 besök 601 kr 

2 besök 862 kr 

3 besök 1123 kr 

≥4 besök 1179 kr (maxavgift) 
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Exempel 3, Carin 

 

 

Carin har ett avgiftsutrymme på 

2089 kr (hon har inte lämnat någon 

inkomstförfrågan, så ingen 

individuell beräkning har gjorts). Hon 

har bara insatsen HSL/REHAB och 

tillhör den målgrupp som teoretiskt 

kan drabbas hårdast av den 

föreslagna taxan.  

För henne innebär den föreslagna 

taxan: 

Antal besök Total kostnad 

1 besök 261 kr 

2 besök 522 kr 

3 besök 783 kr 

4 besök 1044 kr 

5 besök 1305 kr 

6 besök 1506 kr 

7 besök 1827 kr 

≥8 besök  2089 kr 

 

 































































PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Avgifter inom socialförvaltningen 
KS 2019.0198

Ärendet
År 2016 antogs nya avgifter inom socialnämndens ansvarsområde. Under den tid som 
förflutit sedan dess har det visat sig att det system som då valdes, i sina delar, är svårt att 
överblicka för såväl brukare som personal. Ett behov har därför funnits att åter se över 
avgiftssystemet med målet att förenkla.

Under våren och hösten 2018 har en arbetsgrupp arbetat för att ta fram de förslag som 
redogörs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-17, § 66
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 43.
Protokollutdrag Socialnämnden, 27 mars 2019, § 44.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, upprättad 16 oktober 2018.
Tabell över nuvarande och nya förslag till avgifter, upprättad 14 mars 2019 (OBS! de 
föreslagna avgifterna är inte samma som de beslut som tagits. Se protokollen för att 
jämföra).
Yttrande från PRO, SKPF och SPF avseende avgifter inom socialförvaltningen.
Remissvar från Funktionshinderrådet avseende avgifter inom socialförvaltningen, 
inkommen 20 februari 2019.

Ajournering
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras mellan kl. 19:15 - 19:25.

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar, med instämmande av Robert Larsson (KD) att ärendet ska 
återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
Inom avgiftskategorierna; Hemsjukvård, Fallförebyggande insatser, Fika på dagvården, 
Kost på bostad med särskild service samt Fika daglig verksamhet vill kommunstyrelsen 
att följande ska belysas:

 Ekonomiska effekter för förvaltningen jämfört med tidigare system.
 Ge olika exempel på effekter för berörda.
 Antal berörda inom de nämnda avgiftskategorierna.
 Texten i stort bör förenklas och göras mer lättbegriplig.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Socialförvaltningen
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Ärende 5  
Förslag till brukningsavgifter för 

allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020

KS 2019.0273
Sammanfattning
För att finansiera kommande kostnadsökningar föreslår tekniska förvaltningen att 
brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2020 höjs 
med 10 procent vilket ger en intäktsökning på 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag

KS § 202/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Bilaga 1 Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter.
Bilaga 2 Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019, typhus A, Skåne län.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2020 
höjs med 10 procent, i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 202, Förslag till brukningsavgifter för allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen 2020

Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2020

bilaga 1 VA-taxa

bilaga 2 VA-taxa



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 202

Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020 
KS 2019.0273

Ärendet
För att finansiera kommande kostnadsökningar föreslår tekniska förvaltningen att 
brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2020 
höjas med 10 procent vilket ger en intäktsökning på 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag
KSAU § 197/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13
Bilaga 1 Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter.
Bilaga 2 Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019, typhus A, Skåne län.

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till att höja den fasta avgiften med 10% av men att de 
rörliga avgifterna ska höjas med 5 %. I yrkandet instämmer Jonas Luckmann (SD).
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Åsa 
Edvardsson yrkande. Christer Johansson (C) instämmer i bifall till arbetsutskottets 
förslag.
 
Bodil Andersson (KD) yrkar på 5 % höjning av både fast avgift och brukningsavgifterna 
varje år tills VA är i balans.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2020 
höjs med 10 procent, i enlighet med bilaga 1 i beslutsunderlaget.
 
Reservationer
Bodil Andersson (KD) och Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna har lämnat följande skriftliga reservation:
"Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot höjning på rörliga avgifter. Vi anser att istället 
för 10% ska det vara en höjning med 5%. Detta för att privatpersoner kan dels inte dra 
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

momsen samt att det blir en mjukare övergång till en höjning."
 
Protokollsanteckning
Bodil Andersson (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Att uppdra åt VA förvaltningen att skyndsamt gå ut och informera medborgarna om 
orsaken till VA höjningen. Vi anser kunskap skapar förståelse för höjningen av 
avgifterna.
 
______

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

2 (2)



Datum Teknisk Förvaltning

Ert datum 2019-11-13 VA-chef

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

                       

KSAU

Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2020

Ärendet
Inför verksamhetsåret 2019 höjdes brukningsavgifterna för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggning med 3 procent, vilket då bedömdes täcka 
kostnadsökningar för 2019. För 2018 visade verksamheten sedan ett underskott på 
3,2 mnkr och det samlade underskottet uppgick per 2018-12-31 till 0,6 mnkr. 
Verksamheten kommer för 2019, framförallt på grund av 2 vakanta tjänster där 
rekrytering pågår, att visa ett mindre överskott. 
Verksamheten har alltså egentligen även för 2019 ett underliggande underskott vid 
planerad bemanning och framåt även ökande behov på grund av underhålls- och 
utbytesbehov i äldre infrastruktur samtidigt som betydande utbyggnader genomförs 
och planeras. Detta kommer även att innebära ökande kapitalkostnader 2020 men 
framförallt 2021 när större utbyggnader färdigställts.

För att finansiera kommande kostnadsökningar behöver brukningsavgifterna för 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2020 höjas med 10 procent 
vilket ger en intäktsökning på 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag/Bilagor
Bilaga 1 Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter.

Bilaga 2 Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019, typhus A, Skåne län.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar
att brukningsavgifterna för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för 
2020 höjs med 10 procent, i enlighet med bilaga 1. 

Börje Andersson

VA-chef



Datum: 2019-11-13
Bilaga 1

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Tabeller för brukningsavgifter och särskilda avgifter för 
Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Brukningsavgifter
För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Brukningsavgifter
SEK

taxa 2019 utan 
moms

taxa 2020 utan 
moms

taxa 2020 med 
moms

a) en fast avgift per år 2 024,00 2 226,00 2 782,50

b) en avgift per m3    
 levererat renvatten 6,60 7,30 9,13
 mottaget spillvatten 10,50 11,60 14,50

c) en avgift per lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 294,00 323,00 403,75

d) en avgift per år och varje 
påbörjat 100-tal m2 tomtyta för 
annan fastighet 21,60 23,80 29,75

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

avgift 2019 
utan moms

avgift 2020 
utan moms

avgift 2020 
med moms

Nedtagning av vattenmätare på 
fastighetsägarens begäran 300,00 375,00 469,00
Uppsättning av vattenmätare 
på fastighetsägarens begäran 375,00 375,00 469,00
Avstängning av vattentillförsel 
vid bristande betalning 563,00 563,00 703,00

Öppning av vattentillförsel vid 
bristande betalning 563,00 563,00 703,00
Undersökning av vattenmätare 563,00 563,00 703,00
Länsning av vattenbrunn 375,00 375,00 469,00
Förgäves besök, vid aviserat 
besök 300,00 300,00 375,00
Utbyte av skadad vattenmätare 
inkl montering 875,00 875,00 1 094,00
Olovlig öppning av servisventil 2 500,00 2 500,00 3 125,00
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Svenskt Vattens statistik över VA-taxor 2019
Brukningsavgifter för en normalvilla, Typhus A
Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 
rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 
m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och 
dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Namn Folkmängd kr/månad öre/liter
Osby 13 267 867 6,94
Östra Göinge 14 915 801 6,40
Bromölla 12 876 769 6,15
Svalöv 14 123 757 6,06
Ystad 30 226 719 5,75
Tomelilla 13 557 700 5,60
Bjuv 15 501 698 5,58
Höganäs 26 566 678 5,42
Eslöv 33 557 629 5,03
Staffanstorp 24 724 625 5,00
Simrishamn 19 278 614 4,91
Örkelljunga 10 174 603 4,83
Sjöbo 19 153 596 4,77
Skurup 15 759 595 4,76
Åstorp 15 987 552 4,41
Vellinge 36 499 550 4,40
Ängelholm 42 131 536 4,29
Hörby 15 635 533 4,26
Trelleborg 44 902 530 4,24
Lomma 24 763 527 4,21
Höör 16 637 509 4,07
Klippan 17 600 509 4,07
Perstorp 7 479 500 4,00
Svedala 21 576 491 3,92
Kävlinge 31 491 489 3,91
Hässleholm 52 121 487 3,90
Lund 122 948 482 3,86
Båstad 14 948 469 3,75
Landskrona 45 775 448 3,58
Burlöv 18 360 448 3,58
Kristianstad 84 908 430 3,44
Malmö 339 313 355 2,84
Helsingborg 145 415 332 2,65
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Helsingborg 145 415 332 2,65



Ärende 6  
Förslag till renhållningstaxa och 

renhållningsföreskrifter 2020
KS 2019.0527

Sammanfattning
Nårab har genomfört upphandling av insamling av kärlavfall och hämtning av slam från 
enskilda avlopp. Den nya entreprenaden trädde i kraft 2019-11-01. De nya 
entreprenadpriserna medför att renhållningstaxan behöver höjas med 7% för att upprätthålla 
samma nivå av kostnadstäckning.

Beslutsunderlag

KS § 212/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Brev från Nårab daterat 2019-11-01
Abonnemangsförteckning kärl
Abonnemangsförteckning slam
Förslag till renhållningsföreskrifter 2020
Förslag till renhållningstaxa 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att anta förslag till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.
 

att förändringen gäller från 2020-01-01 eller datum för lagakraftvunnet likalydande beslut i 
samtliga kommuner.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 212, Förslag till renhållningstaxa och 
renhållningsföreskrifter 2020

Förslag till nyrenhållningstaxa och reviderad renhållningsordning

Skrivelse Renhållningstaxa och Renhållningsföreskrifter 2020, Förslag till beslut



Renhållningstaxa 

Renhållningsföreskrifter 2020

Abonnemangsförteckning Villa

Abonnemangsförteckning, nya tömningspriser



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212

Förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrifter 2020 
KS 2019.0527

Ärendet
Nårab har genomfört upphandling av insamling av kärlavfall och hämtning av slam från 
enskilda avlopp. Den nya entreprenaden trädde i kraft 2019-11-01. De nya 
entreprenadpriserna medför att renhållningstaxan behöver höjas med 7% för att 
upprätthålla samma nivå av kostnadstäckning.

Jäv
Ersättare Ralf Scott (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen.
 
Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med instämmande 
av Åsa Edvardsson (SD).
 
Hans-Bertil Sinclair (M) tilläggsyrkar om att det ska vara "likalydande" beslut i 
kommunerna.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 206/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Brev från Nårab daterat 2019-11-01
Abonnemangsförteckning kärl
Abonnemangsförteckning slam
Förslag till renhållningsföreskrifter 2020
Förslag till renhållningstaxa 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning.
att förändringen gäller från 2020-01-01 eller datum för lagakraftvunnet likalydande beslut 
i samtliga kommuner.
 
_____

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-11-11

Beteckning
129179

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunfullmäktige

Förslag till ny renhållningstaxa och reviderad renhållningsordning

Ärendet
Nårab har genomfört upphandling av insamling av kärlavfall och hämtning av slam 
från enskilda avlopp. Den nya entreprenaden trädde i kraft 2019-11-01. De nya 
entreprenadpriserna medför att renhållningstaxan behöver höjas med 7% för att 
upprätthålla samma nivå av kostnadstäckning. 
Skulle renhållningstaxan enbart höjas med index (1,9%) kommer bolaget att 
budgetera en förlust om ca 1,6 mnkr.  

Nyheter finns inom områdena Administrativt, Insamling av kärlavfall, Slamtömning 
samt i Renhållningsordningen, vilka finns beskrivna i följebrev från Nårab daterat 
2019-11-01. 

Förslag till reviderad taxa föreslås gälla från 2020-01-01.

Nårab signalerar för att förutsättningar för taxesättningen kommer att förändras från 
2021-01-01 då nya regler för producentansvar för förpackningar och returpapper 
börjar gälla. Reglerna anger att kommunerna inte lägre kan samla in förpackningar 
och returpapper i egen regi utan endast då på uppdrag av ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem. Det är respektive kommun som ska ta ställning till om den ska 
utföra insamling av förpackningar och returpapper på uppdrag av ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem och då måste det göras en överenskommelse om vilka ekonomiska 
förutsättningar som ska gälla. Taxan för 2021 kommer behöva anpassas utifrån de 
förhållanden som kommer att gälla 2021-01-01 och framåt. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Brev från Nårab daterat 2019-11-01
Abonnemangsförteckning kärl
Abonnemangsförteckning slam
Förslag till renhållningsföreskrifter 2020
Förslag till renhållningstaxa 2020



Datum
2019-11-11

Beteckning
129179

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0527

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Förslag till beslut
Att anta förslag till ny renhållningstaxa samt renhållningsordning. 
Att förändringen gäller från 2020-01-01 eller datum för lagakraftvunnet beslut i 
samtliga kommuner.

Beslut skickas till
Nårab
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen 

Magdalena Stajcic
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Allmänt 
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken 
(1998:808), Avfallsförordningen (2011:927), bestämmelserna om 
avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar samt kommunens 
renhållningsordning.  
Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken skall erläggas för insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall, och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. 

 
Renhållningstaxan gäller för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner och 
har beslutats av respektive kommunfullmäktige enligt följande: 
 
  Klippan 2019-12-xx 
  Perstorp 2019-12-xx 
  Örkelljunga 2019-12-xx 

 
Fastighetsägare är avgiftsskyldig och avgiften skall betalas till Nårab.  
Med fastighetsägare avses ägare eller den som är skattskyldig för fastigheten.  
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast 
lämnas till Nårab. 
 
Organisation 
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret åvilar kommunen.  
Kommunfullmäktige beslutar om Renhållningstaxa och Renhållningsordning. 
 
Kommunerna har utsett Norra Åsbo Renhållnings AB, Nårab, att ha 
verksamhetsansvaret för renhållningen i regionen. Renhållningen utförs av 
Nårab och/eller den eller de entreprenörer Nårab utser.  
Mottagning och behandling av avfallet har överlåtits åt Nårab. 
 
Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag som ägs 
gemensamt av de tre kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. 
 
Praktiska anvisningar 
Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall och matavfallet ska läggas i särskilda 
påsar  som Nårab tillhandahåller. 

Det är även obligatoriskt att sortera ut tidningar och förpackningar ur restavfallet 
och lämna det för återvinning enligt avfallsförordningen. 
 

Restavfall och matavfall ska vara väl emballerad, så att avfallet inte sprids eller 
sprider dålig lukt. Skärande och stickande föremål ska vara väl inslagna för att 
inte riskera skada personal eller utrustning. Varm aska, slagg eller ämnen som 
kan förorsaka antändning får inte läggas i kärlet. 

Fastighetsägaren svarar för rengöring av kärl.  
 
Fastighetsägaren skall se till att transportväg fram till behållares 
tömnings/hämtningsplats hålls i framkomligt skick. Transportvägen ska 
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snöröjas, sandas med grovkornigt grus, och hållas halkfri. Träd och buskar skall 
hållas i ordning längs transportvägen, för mått se bilaga till 
Renhållningsordningen. Fullständiga anvisningar för framkomlighet kan fås från 
Nårab. 
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Källsortering med Beda-systemet 
Nårab tillhandahåller kärl för minst åtta avfallsslag enligt nedan. 
Källsorteringssystemet kallas för Beda. 
 

För en- och tvåfamiljs fastigheter (med eget tak) ingår två fyrfackskärl för 
detta; 
Kärl 1    Kärl 2 
1. Förpackningar av ofärgat glas 5. Matavfall 
2. Pappersförpackningar 6. Restavfall 
3. Tidningar   7. Hårdplastförpackningar 
4. Metallförpackningar  8. Förpackningar av färgat glas 
 
Övrigt avfall som skall sorteras ut enligt gällande lagstiftning anges i 
Renhållningsordningen. 
 
För bostadsbebyggelser där en gemensam lösning är möjlig kan  
10 eller fler hushåll gå samman i en ”avfallsförening” och hålla gemensamma 
kärl. Föreningen abonnerar sedan på lämpligt antal kärl för tidningar, 
förpackningar, restavfall och matavfall.  

Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall. 

För flerfamiljsbostäder (med gemensam trappuppgång) och verksamheter 
finns det i Beda-systemet ingår förutom matavfall och restavfall, även möjlighet 
att fastighetsnära få hämtat tidningar, pappersförpackningar, färgade och 
ofärgade glasförpackningar, hårdplastförpackningar, mjukplastförpackningar, 
metallförpackningar och wellpapp 
 
Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall, farligt avfall och batterier i 
abonnemanget. 
 
Kompostering  
Det biologiskt nedbrytbara avfallet kan man själv ta hand om i en godkänd 
kompostbehållare om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. 
Kompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund.  
Om man komposterar kan man efter begäran få hämtning av hushållsavfall med 
längre intervall. Blankett rekvireras hos Nårab. Söderåsens Miljöförbund kan 
komma att besiktiga kompostbehållaren i samband med handläggning.  
Observera att Söderåsens Miljöförbund tar ut en avgift för att behandla 
anmälan av kompostering. Även avslag kan debiteras. 
 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall  
Hushållsavfall är avfall som uppkommer vid normalt nyttjande av ett hushåll 
samt annat jämförligt avfall från t.ex. personalmatsalar, restauranger och 
sjukhus (dock inte riskavfall). Jämförligt avfall är avfall som uppkommer till följd 
av människors aktivitet. 
 
Restavfall är icke återvinningsbart hushållsavfall som återstår efter sortering. 
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Sorteringsguide 
För mer information om källsortering hänvisas till Renhållningsordningens 
bilaga samt Nårabs Sorteringsguide A-Ö som finns på hemsidan www.narab.se 
Sorteringsguiden A-Ö kan även beställas hos Nårab, 0435-296 50 eller 
kundservice@narab.se  
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Avgifter 
Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast och en rörlig del. För att beräkna 
hur stor avgiften för renhållningen blir totalt adderas den fasta grundavgift som 
gäller för den aktuella abonnemangsformen med den rörliga avgiften som 
baserar sig på kärlstorlek och tömningsfrekvens. 
 
Grundavgift 
Grundavgiften för  Flerfamiljs-,Villa- och Fritidsabonnemang täcker fasta 
kostnader för administration, Återvinningscentraler, insamling av elektriskt och 
elektroniskt avfall, insamling och behandling av kylmöbler, farligt avfall, 
småbatterier, hämtning av grovavfall, information, utvecklingskostnader för 
källsorterings-system osv.  
 
Verksamhetsabonnemang inkluderar den administration och hantering av det 
hushållsliknande avfall som uppkommer i verksamheten, inte hantering av 
verksamhetsavfall.  

Grundavgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter, undantag görs för 
fastigheter där företag inte bedriver någon verksamhet. För bostadshus som ej 
är i beboligt skick kan dispensen ”Total befrielse” sökas hos 
tillsynsmyndigheten. Storleken på avgiften är differentierad mellan olika grupper 
av abonnenter för att skapa ett rättvist system.  
Villa grundavgift debiteras hushåll som har eget tak och egen ingång. 
Flerfamiljsgrundavgift debiteras hushåll med gemensamt trapphus. 

 

Grundavgift  

Abonnemangsform Avgift/år 
ex moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

Villahushåll 1012 kr 1 265 kr 

Fritidshus samt Gles- och Mini-hämtning för villahushåll 692 kr 865 kr 

Flerfamiljsfastigheter (En grundavgift per lägenhet) 706 kr 883 kr 

Verksamheter 
En grundavgift per totalt 5stycken behållare med mat- 
och restavfall. Ex 1 matavfallskärl och 5 restavfallskärl 
ger 2 grundavgifter. 

 
891 kr 

 
1 114 kr 

Uppehåll 365 kr 457 kr 

 

Rörliga avgifter 

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för insamling, behållare och behandling. 
Denna del är direkt beroende av kärlvolym och insamlingsintervall. 
Grundavgiften för respektive abonnemangsform måste adderas till den rörliga 
kostnaden för att få den totala årskostnaden om inte annat anges. 
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Indexreglering 

Ändring av avgifter i denna avfallstaxa får ske högst en gång per år baserat på 
förändring i avfallsindex A12:1MD. Indexförändringen räknas från indextalet för 
augusti månad föregående år, eller för det år då avgifterna senast ändrades, till 
indextalet för augusti månad innevarande år. Nårabs styrelse fattar beslut om 
ifrågavarande höjning. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.  
 

Differentierad taxa 
Avgifterna kan skilja mellan de tre kommunerna. Om inget annat anges gäller 
avgiften i samtliga tre kommuner.
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I avgifterna ingår 
1. Kärl. 

2. Påsar till matavfall samt hållare till påsen.  
Insatssäck i kärlet för de som abonnerar på 140 literskärl för matavfall. 

3. Grovavfallshämtning  
Med grovavfall menas avfall som uppkommer i normal bostadsanvändning, 
inte vid renoveringar och nybyggnationer och inte i verksamheter, t ex 
ensilageplast.  
För villahushåll, fritidshus och flerfamiljshus max två hämtningar/år.  
Hämtning sker efter budning och för max 2 m3 och 10 kolli per år och 
hushåll. Flerfamiljsfastighetsägare ska kontakta Nårab för detaljerade 
rutiner. 
För hämtning utöver det som ingår i abonnemanget se punkt 3.7.  

4. Allt utsorterat återvinningsbart material från hushållen kan lämnas på 
någon av Nårabs återvinningscentraler med de begränsningar som prislistan 
för ÅVC och hushåll anger. 

5. Mottagning och omhändertagande av Farligt avfall (t.ex. giftiga eller 
miljöfarliga preparat) i de små mängder som uppkommer vid normal 
bostadsanvändning. Det farliga avfallet ska vara uppsamlat i lämpligt 
emballage och vara tydligt märkt med uppgifter om innehållet.  
Det farliga avfallet lämnas på någon av Nårabs Återvinningscentraler eller 
på Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta, med de begränsningar som 
prislistan för ÅVC och hushåll anger. 

6. Omhändertagande av småbatterier. Småbatterier kan lämnas på Nårabs 
återvinningscentraler samt i Samlaren som står i flera affärer. Abonnemang 
för Flerfamiljsfastigheter och Verksamheter går att beställa, se punkt 3.9. 

7. Separat hämtning och hantering av kylmöbler.  

8. Mottagning av elektriskt och elektroniskt avfall kostnadsfritt på Nårabs 
återvinningscentraler och på Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta för vidare 
demontering och återvinning. 
 

Betalningsvillkor 
Abonnent erlägger renhållningsavgifter till Nårab enligt faktura.  

För Villa-, Flerfamiljs- och verksamhetsabonnemang debiteras avgiften 4 
gånger per år, med förfallodag 30 dagar efter fakturadatum. 

För abonnemang för fritidshus debiteras avgiften 2 gånger per år, med 
förfallodag 30 dagar efter fakturadatum.  

Brunnstömningar mm kan faktureras med andra förfallodagar. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit 
tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt 
än det i abonnemanget specificerade sättet.  
Utebliven hämtning ska anmälas till Nårab inom tre arbetsdagar från det att 
hämtning uteblivit för att Nårab ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid.  
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För fakturor som är obetalda efter förfallodatum skickas en påminnelse och en 
påminnelseavgift faktureras på nästkommande faktura. Förblir fakturan obetald 
efter påminnelse lämnas ärendet till inkasso. 

Vid förändring av ett abonnemang justeras avgiftens storlek vid nästkommande 
debiteringstillfälle och vid överbetalning läggs detta tillgodo på nästkommande 
faktura. 

Nårab har rätt att, vid upprepad utebliven betalning, minska ner abonnemanget 
inom ramen för renhållningsordningen. 
 

Vid ägarbyte på fastighet är säljaren betalningsansvarig för utsänd 
faktura. Reglering av redan debiterat belopp sker mellan säljare och 
köpare, dvs Nårab gör ingen avgiftsreglering mellan parterna.
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Särskilda bestämmelser 
 

1.  Mat- och restavfall får ej transporteras av någon annan än Nårab eller av 
Nårab anlitad entreprenör. Dvs man får inte transportera dessa avfallsslag 
själv till Nårabs Återvinningscentraler eller Nårabs Avfallsanläggning i 
Hyllstofta. 

2. Vid tömning skall kärlen på tömningsdagen vara placerade vid tomtgräns, 
eller, av Nårab godkänd, stannplats i de fall tomtgräns/-infarten ej är belägen 
i anslutning till farbar väg med vändmöjlighet, senast klockan 06.00. Kärlen 
skall stå med draghandtagen mot gatan, gäller ej trädgårdsavfallskärl. De får 
inte placeras bakom häckar, staket eller parkerade bilar, eller så att de på 
annat sätt inte går att komma åt.  

3. Om tömningsbilen inte kan stanna intill kärlet tillkommer avgift för 
gångavstånd 2 meter in från fastighetens tomtgräns. Gångavstånd går ej att 
få för trädgårdskärl. 

4. Abonnenten svarar själv för handhavande och rengöring av tilldelade kärl. 
OBS! Om kärlet försvinner eller går sönder genom oaktsamhet från 
abonnentens sida kommer självkostnadspris för kärlet att faktureras. 
Trasiga eller stulna kärl skall anmälas till Nårab, 0435-296 50.  
 

5. Extra tömning/hämtning ska anmälas till Nårab före tömning. 

6. Hämtning av grovavfall utöver det som ingår i abonnemanget utförs efter 
beställning.  

7. Kärlbyte sker inom 7 kalenderdagar från beställning. Med undantag av röda 
dagar och storhelger. 

8. Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang 
utgår en felsorteringsavgift. Debitering av felsorteringsavgift sker vid 
upprepad felsortering och tidigast vid andra felsorteringen. 

9. Avfall som lagts i avfallsbehållare, lämnats på någon av Nårabs 
återvinningscentraler eller på Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta, tillhör 
Nårab. 

10. För villa- och fritidsabonnemang samt flerfamiljsabonnemang som gör 
abonnemangsförändring på samma typ av avfallsslag, vilket medför mer än 
ett byte av kärl under en 2 månaders period, tillkommer en 
administrationsavgift.   

11. För verksamhetsabonnemang där det sker mer än en uppstart eller ett 
avslut för samma avfallsslag under ett kalenderår tas en 
administrationsavgift ut.  

12. Vid säsongsabonnemang debiteras grundavgiften för hela året. 
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1. Matavfall, restavfall och förpackningar och tidningar 
 

1.1 Valmöjligheter för villahushåll 
 

Sortering med Beda-systemet Se sidan 4 
Grundavgift tillkommer. Se sidan 5. 
     
Beda Hämtningsintervall  Avgift/år Avgift/år 

  Kärl 1 Kärl 2 Ex moms Inkl moms 

Beda-kärl 370+370 l  
Var 4:e 

vecka  
Varannan 

vecka  1 326 kr 1 658 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Varannan 

vecka  1 074 kr 1 343 kr 

 
Var 4:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 859 kr 1 074 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 612 kr 765 kr 

     
Kompletteringskärl  Hämtningsintervall Avgift/år Avgift/år 

   Rest Ex moms Inkl moms 

Restavfall 
190 l kärl som komplement till Beda-kärl med  
14-dagarshämtning (26 ggr/år) 

Varannan 
vecka  1 160 kr 1 450 kr 

Ingen grundavgift utgår för kompletterande restavfallskärl. 
     
Gleshämtning Beda-kärl ***  Hämtningsintervall Avgift/år Avgift/år 
Kräver hemkompost *  Kärl 1 Kärl 2 Ex moms Inkl moms 

Beda-kärl 370+370 l 
Var 8:e 

vecka 
Var 8:e 
vecka* 368 kr 460 kr 

Facket för matavfall får inte användas.         
     
Hämtning av gemensamma kärl ** Hämtningsintervall Avgift/år Avgift/år 
Om du och grannen vill dela kärl. Kärl 1 Kärl 2 Ex moms Inkl moms 

Beda-kärl 370+370 l  
Var 4:e 

vecka 
Varannan 

vecka 663 kr 829 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Varannan 

vecka 537 kr 672 kr 

 
Var 4:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 430 kr 538 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 306 kr 383 kr 

Angivna avgifter gäller per hushåll.     
* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund som debiterar 
   en avgift enligt deras taxa för prövningen. Även avslag kan debiteras.  
** Ansökan görs hos Nårab. OBS går ej att kombinera med kompletteringskärl. 
*** Gleshämtning beviljas när man har godkänd hemkompost* och då ansökan godkänts av 
Nårab. 
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Sortering utan Beda-systemet Se sidan 4 
Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar 
på Återvinningscentralen. 
     
Grundavgift tillkommer. Se sidan 5. 
 
Delat kärl mat- och restavfall   
Endast i Klippan och Perstorp  Hämtningsintervall 

Avgift/år 
Ex moms 

Avgift/år 
Inkl moms 

370 l kärl  Varannan vecka  3 185 kr 3 982 kr 
     
Gleshämtning ** - Restavfall 
Kräver hemkompost *   Hämtningsintervall 

Avgift/år 
Ex moms 

Avgift/år 
Inkl moms 

190 l kärl  Var 8:e vecka* 1 015 kr 1 269 kr 
     
Minihämtning ** - Restavfall 
Kräver hemkompost *   Hämtningar per år 

Avgift/år 
Ex moms 

Avgift/år 
Inkl moms 

100 l kärl                 Budas  2* 86 kr 108 kr 
     
* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund som f.n debiterar 
  en avgift enligt deras taxa för prövningen. Även avslag kan debiteras. 
** Gles- och Minihämtning beviljas när man har godkänd hemkompost* och då  
   ansökan godkänts av Nårab. 
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1.2 Valmöjligheter för fritidshus 
Med fritidshus menas fastighet som utnyttjas uteslutande för fritidsändamål 
och på vilken fastighetsägaren inte är folkbokförd. 
 
Notera att du även kan välja bland våra abonnemang för villahushåll.  
 
 

Sortering med Beda-systemet Se sidan 4 
Grundavgift tillkommer. Se sidan 5. 
     
Beda Hämtningsintervall  Avgift/år Avgift/år 

  Kärl 1 Kärl 2 Ex moms Inkl moms 

Beda-kärl 370 l+370 l * 
Budas  

Var 4:e vecka 
sommartid  

Varannan 
vecka 

sommartid  
698 kr 873 kr 3 ggr/år  3 ggr/år 

     
     

Sortering utan Beda-systemet Se sidan 4 
Avgifter inkl moms. Grundavgift tillkommer. Se sidan 5. 
 
Delat kärl mat- och restavfall  
Endast i Klippan och Perstorp   

Hämtningar 
per år 

Avgift/år 
Ex moms 

Avgift/år 
Inkl moms 

370 l kärl** 
Budas 

Varannan 
vecka 

sommartid 
2 073 kr 2 592 kr 3ggr/år 

 
*Totalt ingår 8+14 tömningar, varannan vecka på Kärl 2 och var fjärde vecka på Kärl 1 under 
sommarperioden (ca maj till september), enligt fastlagda körturer. Övriga 3 tömningar på 
respektive kärl budas under perioden oktober-april. Tömningen sker inom en månad för kärl 1 
och två veckor för kärl 2 från budning och tömning sker den dagen renhållningsfordonet kör i 
området.  
  
** Totalt ingår 14 tömningar. Kärlet töms varannan vecka under sommarperioden (ca maj till 
september), enligt fastlagda körturer. Övriga 3 tömningar budas under perioden oktober-april.  
Tömning sker inom två veckor från budning och sker den dagen renhållningsfordonet kör i 
området. 
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1.3 Valmöjligheter för flerfamiljshus och 
verksamheter  

Grundavgift tillkommer. Se sidan 7. 
 
Obligatorisk utsortering av matavfall innebär att den minsta 
uppsättning kärl man kan ha är ett kärl för matavfall och ett kärl för 
restavfall, vilket räknas som osorterat om man inte har 
Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
 
Matavfall, farligt avfall, tidningar samt förpackningar av färgat glas, 
ofärgat glas, metall, papper, mjukplast och hårdplast ska sorteras ut 
från restavfallet och lämnas separat för återvinning.  
 
     
Restavfall (sorterat)* Hämtnings-intervall  Avgift/år Avgift/år 
   Ex moms Inkl. moms 

190 l kärl 
  

2 ggr per vecka ** 5 451 kr 6 814 kr 
Varje vecka 2 315 kr 2 894 kr 

Varannan vecka 1 868 kr 2 335 kr 

370 l kärl 
  

2 ggr per vecka ** 7 770 kr 9713 kr 
Varje vecka 3 301 kr 4 127 kr 

Varannan vecka 2 187 kr 2 734 kr 

3 m3 container  
  

Varje vecka 40 014 kr 50 018 kr 
Varannan vecka 20 931 kr 26 164 kr 

6 m3 container  
  

Varje vecka 61 622 kr 77 028 kr 
Varannan vecka 33 531 kr 41 914 kr 

8 m3 container  
  

Varje vecka 76 549 kr 95 687 kr 
Varannan vecka 42 109 kr 52 637 kr 

*För att restavfall ska räknas som sorterat krävs, utöver den obligatoriska 
utsorteringen av matavfall, Fastighetsnära utsortering i fraktionerna tidningar och 
förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper, metall samt mjuk- och 
hårdplast. 
**endast i tätort. 
 
Restavfall (osorterat) Hämtnings-intervall  Avgift/år Avgift/år 
   Ex moms Inkl. moms 

190 l kärl 
  

2 ggr per vecka * 7 339 kr 9 176 kr 
Varje vecka 3 336 kr 4 170 kr 

Varannan vecka 2 738 kr 3 423 kr 

370 l kärl 
  

2 ggr per vecka * 10 457 kr 13 071 kr 
Varje vecka 4 753 kr 5 941 kr 

Varannan vecka 3 185 kr 3 981 kr 

3 m3 container  
  

Varje vecka 57 621 kr 61 654 kr 
Varannan vecka 30 144 kr 37 680 kr 

6 m3 container  
  

Varje vecka 88 734 kr 110 918 kr 
Varannan vecka 48 284 kr 60 355 kr 

8 m3 container  
  

Varje vecka 110 231 kr 137 789 kr 
Varannan vecka 60XXX kr 75 799 kr 

*endast tätort 
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Matavfall Hämtnings-intervall Avgift/år Avgift/år 
   Ex moms Inkl. moms 
140 l kärl 2 ggr per vecka*  4 806 kr 6 008 kr 
 Varje vecka  2 042 kr 2 553 kr 
  Varannan vecka  1 209 kr 1 512 kr 
Endast i tätort. 

 
   

Säsongsabonnemang 
endast verksamheter 
Vecka 12 - 41 (15 
tömningar) Hämtnings-intervall Avgift/år Avgift/år 
  Ex moms Inkl. moms 
Restavfallskärl 
(osorterat)    
190 l kärl Varannan vecka 1 580 kr 1 975 kr 
370 l kärl Varannan vecka 1 838 kr 2 298 kr 
Matavfallskärl     
140 l kärl Varannan vecka 698 kr 873 kr 
Abonnemanget kan kompletteras med kärl för förpackningar och tidningar, se 
taxa för dessa åretruntabonnemang.  

 
 

 

      

 
 

Förpackningar och tidningar 
Flerfamiljsfastigheter, verksamheter och andra sammanslutningar där många 
hushåll har kärl gemensamt kan abonnera på kärl för tidningar och 
förpackningar av papper, hårdplast, mjukplast, wellpapp, metall*, färgat* och 
ofärgat glas*.  
För wellpapp och mjukplast går det även att abonnera på rullstöd till wellpappen 
och trattställ till mjukplasten. 

 Hämtningar Avgift/år Avgift/år 
  per år Ex moms Inkl. moms 

190 l kärl 
  

Varannan vecka 415 kr 519 kr 
Var 4:e vecka 235 kr 294 kr 

370 l kärl 
  

Varannan vecka 557 kr 697 kr 
Var 4:e vecka 278 kr 347 kr 

Rullstöd för wellpapp 

Varannan vecka 943 kr 1 180 kr 

Var 4:e vecka 570 kr 712 kr 

Trattställ för mjukplast 

Varannan vecka 750 kr 938 kr 

Var 4:e vecka 438 kr 547 kr 
* Förpackningar av glas och metall kan endast tömmas var fjärde vecka. 
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2. Trädgårdsavfall     
14-dagars hämtning mars-november 
(vecka 11-46 alt 12-47) 
 
Trädgårdsavfall Hämtningar/ Avgift/år Avgift/år   
  säsong Ex moms  Inkl. moms  
190 l kärl 18 494 kr 618 kr  
370 l kärl 18 748 kr 935 kr  

Tömningen sker med sidlastande fordon och kärlen måste därför stå enligt anvisningar i 
Renhållningsordningen.  
 

3. Övriga avgifter     
     

3.1 Lock i lock     
Ett lock som gör det möjligt att öppna kärlet från två håll.   
     
  Avgift/år Avgift/år   
Avgift per lock Ex moms Inkl. moms   
140 l kärl 44 kr 55 kr   
190 l kärl 46 kr 58 kr   
370 l kärl 57 kr 72 kr   
     
     

3.2 Gångavståndstillägg      
För hämtning inom fastighet eller motsvarande utgår tilläggsavgifter. 
Priset för gångavstånd per kärl är dubbelt så högt som för latrinbehållare 
pga dubbel gångväg. Frigräns 2 m. 
     
     

Meter gångavstånd. 
Enkel väg. Avgift per hämtning. 

Kärl Latrinbehållare 
Avgift Avgift Avgift  Avgift 

Ex moms Inkl. moms Ex moms 
Inkl. 

moms 
  2-10 m 7.70 kr 9.63 kr 3.85 kr 4.81 kr 
11-20 m 11.60 kr 14.50 kr 5.80 kr 7.25 kr 
21-30 m 15.40 kr 19.25 kr 7.70 kr 9.63 kr 
31-40 m 19.26 kr 24.08 kr 9.63 kr 12.04 kr 
41-50 m 23.17 kr 28.96 kr 11,60 kr 14.50 kr 
Per 10 m > 50 m 8.15 kr 10.19 kr 4.08 kr 5.10 kr 
 
Gångavstånd mäts som enkel väg. Hinder omräknas till meter gångväg enligt följande: 
Lutning > 1:7      = dubbel gångväg 
Varje trappsteg   = 2 meter 
Backning            = halv gångavgift. 
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3.3 Dörr och grind     
För hämtning av behållare som är placerade bakom låst dörr/grind  
utgår en nyckelhanteringsavgift.     
     
Nyckelhanteringsavgift per  Avgift/år Avgift/år   
dörr/grind Ex moms Inkl. moms   
 192 kr 240 kr   

 

3.4 Extra tömning/hämtning  
  Avgift Avgift   

  Ex moms 
Inkl. 

moms   
Kärl, inom en vecka 105 kr 131 kr   
Kärl, inom en arbetsdag 305 kr 381 kr   
Säck, inom en vecka eller på ordinarie 
tömningsdag* 59 kr 74 kr   
Säck, inom en arbetsdag* 305 kr 381 kr   
Container 3 m3, inom en vecka  773 kr 966 kr   
Container 3 m3, inom en arbetsdag 967 kr 1 209 kr   
Container 6 m3, inom en vecka 1 234 kr 1 543 kr   
Container 6 m3, inom en arbetsdag 1 325 kr 1 656 kr   
Container 8 m3, inom en vecka  1 544 kr 1 930 kr   
Container 8 m3, inom en arbetsdag 1 564 kr 1 955 kr   

*Säck hämtas enbart i samband med kärltömning. 
 

3.5 Byte av orent till rent kärl  
 Avgift/år Avgift/år   
 Ex moms Inkl. moms   
Byte till rent kärl   315 kr 394 kr   
 
 

3.6 Extra administrationsavgift, många kärlbyten 
 Avgift/år Avgift/år   
 Ex moms Inkl. moms   

Mer än ett kärlbyte inom en 2-
månaders period 277 kr 346 kr 

 
 
  

3.7 Grovavfallshämtning utöver det som ingår i abonnemanget 
 Avgift/år Avgift/år   
 Ex moms Inkl. moms   
Extrahämtning 1-10 kolli 391 kr 489 kr   
För kolli över 32 kg  312 kr 390 kr   
För volymer över 2 m3 , per kubik 268 kr 335 kr   
Bildäck med fälg  55 kr 69 kr   
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3.8 Felsorteringsavgift 
 Avgift/år Avgift/år   
 Ex moms Inkl. moms   
Felsorteringsavgift per kärl och tillfälle 199 kr 249 kr   
 

3.9 Batteribox 

Abonnemang 
Avgift per batteribox och år Avgift/år Avgift/år   
 Ex moms Inkl. moms   
1 tömning/år  167 kr 209 kr   
Avgift per tillfälle utöver årlig  
 

Avgift 
Ex moms 

Avgift 
Inkl. moms   

Extra tömning, efter budning 95 kr 119 kr   
 
Batteribox kan köpas från Nårab för 805 kr inkl. moms (644 kr exkl. moms). 
Den egna batteriboxen kan tömmas kostnadsfritt på Återvinningscentralen 
eller av Nårab efter budning för 206 kr/tömning inkl. moms (165 kr exkl. moms) 

 

3.10 Småelektronik, ljuskällor och lysrör 

Avgift per set och år Avgift/år Avgift/år   
 Ex moms Inkl. moms   
Hyra 170 kr 213 kr   

Avgift per tillfälle 
 

Avgift 
Ex moms 

Avgift 
Inkl. moms 

  
  

Budad hämtning 227 kr 284 kr   
 
I setet ingår ett 190 liters kärl för småelektronik, en vägghållare med tre 25 liter boxar för 
ljuskällor och en tub med lysrör. 
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4. Slam, latrin o.dyl     
    
    

4.1 Latrin    
Latrin uppsamlas i 37-liters engångsbehållare. I abonnemanget ingår engångsbehållare 
med lock. På hämtningsdagen skall abonnenten placera den väl förslutna behållaren vid 
hämtbilens stannplats senast kl 06.00.  
    
Latrinkärl 37 l Hämtningar Avgift Avgift 
  per år Ex moms Inkl. moms 
Budad hämtning 3 851 kr 1 064 kr 
Villahushåll 26 4 922 kr 6 153 kr 
Fritidshushåll * 14 2 388 kr 2 985 kr 
Extra latrin vid ordinarie tömning, per kärl. 
Anmäls till Nårab för tömning. -- 186 kr 233 kr 
Extra latrin utanför ordinarie tömning, per kärl. 
Anmäls till Nårab för tömning.    
Första kärl -- 516 kr 645 kr 
Andra kärl och därpå följande kärl -- 186 kr 232 kr 
* Hämtning varannan vecka maj-september och en hämtning i november, januari och  
  mars. 
 

Tilläggsavgift för hämtning av 
latrinbehållare i klosettutrymme 

Hämtningar Avgift Avgift 
per år Ex moms Inkl. moms 

Villahushåll 26 6 328 kr 7 910 kr 
Fritidshushåll  14 3 408 kr 4 260 kr 
    
Särskilda bestämmelser för latrinhämtning 
Abonnent skall vid tömning ta ut det fyllda latrinkärlet från uppställningsplatsen i 
klosettutrymmet, sätta på medföljande lock enligt anvisningarna och placera kärlet på 
överenskommen skyddat plats i anslutning till renhållningsfordonets stannplats senast  
kl. 06:00 på hämtningsdagen. Extra avgift tas ut för hämtning av latrinkärl i 
klosettutrymme samt gångavstånd som överstiger 2 meter. Se punkt 3.2. Detta kräver att 
säckkärra kan användas av entreprenören.  
Latrinkärlet skall vara så förslutet att olägenheter för hämtningspersonal och omgivningen 
inte uppstår. 
 

 

4.2 Frityrolja och fett    
Vegetabiliskt och animaliskt fett från livsmedelsberedning, exempelvis frityroljor eller 
fett från stekbord från restauranger och storkök, skall lämnas i särskild fettunna. 
Verksamheter har möjlighet att abonnera på budad hämtning av frityrolja och fett i 37 liters 
behållare. Hämtning sker efter beställning hos Nårab, 0435-296 50. 
    
   Avgift per Avgift Avgift 
Storlek på fat  tillfälle Ex moms Inkl. moms 
37 liter   270 kr 338 kr 
Behållare ingår i avgiften.    
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4.3 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från enskilda avloppsanläggningar t.ex. trekammarbrunnar eller slutna tankar 

 

Avgift per tjänst 
 

Avgift Avgift 
Ex moms Inkl. moms 

Kampanjtömning, upp till 2 ton 836 kr 1 045 kr 
Månadsbestämd/schemalagd tömning, upp till 2 ton 992 kr 1 240 kr 
7-dagars tömning, upp till 2 ton 1 292 kr 1 615 kr 
Omgående tömning* vardag upp till 2 ton 2248 kr 2 810 kr 
Jourtömning - Omgående tömning kväll**/helg (lördag, söndag 
eller helgdag), upp till 2 ton  6 323 kr 7 904 kr 
Tillägg för slam överstigande 2 ton. Per ton. 280 kr 350 kr 
Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter. 86 kr 108 kr 
Mindre sjunkbrunnar, köksbrunnar och dylikt i samband med 
annan tömning. 312 kr 390 kr 
Framkörnings-/Bomkörningsavgift vid ej tömningsbar brunn 750 kr 938 kr 
Telefonavisering 72 kr 90 kr 
Högtrycksspolning i samband med tömning. Per timme. 1 045 kr 1 306 kr 
Extraman för hantering tungt lock 549 kr 646 kr 
Kampanjtömning med mindre slambil, upp till 2 ton 2 114 kr 2 643 kr 

Stora brunnar, över 16m3. Per timme  
Stora brunnar, slam/ton 

1 150 kr 1 438 kr 
148 kr  185 kr 

*Beställs tömning innan klockan 15:00 töms den samma dag. 
 Beställs tömning efter klockan 15:00 töms den nästkommande vardag. 
** Tömningen beställs efter klockan 15:00 och brunnen behöver tömmas samma kväll/under helgen 

Särskilda bestämmelser för slamtömning 
Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov, dock minst en gång per år. 
Kampanjtömning sker en gång per år, efter fasta körturer. Månadsbestämd tömning sker en 
eller fler gånger per år, under de månader som abonnenten själv bestämmer.  
Vid behov av tätare tömning finns 7-dagars tömning, denna ska budas en vecka i förväg. 
Möjlighet finns också att beställa Omgående tömning. 
Om det gått mer än 6 månader mellan budad tömning (7-dagars, Omgående) och när den årliga 
kampanjen genomförs kampanjtömning. 
 

Vid Kampanjtömning av brunnar med infiltration sker normalt delsugning där bottenkaka och 
slamkaka samlas in och brunnen återfylls med mellansatsen. Man kan även få brunnen hel-
tömd vid kampanjtömning, men då måste man kontakta Nårabs Kundservice och beställa detta. 
Slutna tankar hel-töms alltid. 
 

Vid Budad, Schemalagd och Månadstömning hel-töms brunnen normalt. Man kan få återfyllnad 
av mellansatsen om det är en brunn med infiltration, men då måste man kontakta Nårabs 
Kundservice och beställa detta.  

Vid tömning med Lilla slambilen hel-töms brunnen alltid. 
 
Tömning av sjunkbrunnar, köksbrunnar och dylikt utförs på fastighetsinnehavarens särskilda 
beställning.  
Telefonavisering sker veckan före samt en timme före tömning. Abonnenten har möjlighet att 
påverka när tömningen ska utföras.  
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4.4 Slam från fettavskiljare 

 

Avgift per tjänst 
 

Avgift Avgift 
Ex moms Inkl moms 

Kampanjtömning 1 226 kr 1 533 kr 
Månadsbestämd/schemalagd tömning 1 326 kr 1 658 kr 
7-dagars tömning 1 430 kr 1 788 kr 
Omgående tömning, vardagar* 2 223 kr 2 779 kr 
Jourtömning - Omgående tömning kväll ** samt helg (lördag, 
söndag eller helgdag) 4 732 kr 5915 kr 
Behandlingsavgift per ton  1 234 kr 1 543 kr 
Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter. 86 kr 108 kr 
Framkörningsavgift vid ej tömningsbar fettavskiljare 750 kr 938 kr 
Telefonavisering 72 kr 90 kr 
Högtrycksspolning i samband med tömning. Per timme. 1 045 kr 1 306 kr 

*Beställs tömning innan klockan 15:00 töms den samma dag. 
 Beställs tömning efter klockan 15:00 töms den nästkommande vardag. 

** Tömningen beställs efter klockan 15:00 och brunnen behöver tömmas samma kväll/under helgen 

Särskilda bestämmelser för tömning av fettavskiljare  

Tömning av fettavskiljare sker vid behov, dock minst en gång per år. Kampanjtömning sker en 
gång per år, efter fasta körturer. Månadsbestämd tömning sker en eller fler gånger per år, under 
de månader som abonnenten själv bestämmer. Vid behov av tätare tömning finns 7-dagars 
tömning, denna ska budas en vecka i förväg. Möjlighet finns också att beställa omgående 
tömning. 
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Uppehåll, Gles- och Mini-hämtning, Gemensamma kärl samt Total 
befrielse 

 
Uppehåll 
Uppehåll i hämtningen vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg 
från fastighetsägaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande period av minst sex kalendermånader. Framställning skall 
göras till Nårab på särskild blankett som skickas efter förfrågan eller hämtas på 
Nårabs hemsida, www.narab.se. 

Vad i föregående stycke sagts gäller i motsvarande grad för fritidshus och avser 
minst en period om tolv kalendermånader. 

Vid uppehåll debiteras grundavgift ”Uppehåll”.  

Vid uppehåll hämtas kärlen. Om kriterierna inte uppfylls tas en Extra 
administrationsavgift ut, enligt punkt 3.6. 
 
Gles- och Minihämtning 
Gleshämtning och Minihämtning kan medges för den som har mycket lite avfall 
och som konsekvent komposterar och därmed endast får kvar en ”torr” 
deponirest. Se renhållningsordningen. 

Framställning skall göras till Nårab på blankett som skickas efter förfrågan eller 
hämtas på Nårabs hemsida, www.narab.se. Kompostering anmäls till 
Söderåsens Miljöförbund. 

Vid gles och minihämtning debiteras grundavgift Fritid. 
 
Gemensamma kärl 
Två närbelägna fastigheter kan ha gemensamma kärl som är uppställda på en 
av fastigheterna, se Renhållningsordningen. När två hushåll har gemensamma 
kärl faktureras en hel grundavgift men bara en halv rörlig avgift per hushåll.  
Framställning skall göras till Nårab på blankett som skickas efter förfrågan eller 
hämtas på Nårabs hemsida, www.narab.se  
Notera att hushåll med gemensamma kärl måste ha samma abonnemangstyp. 
 
Total befrielse 
Dispens från avfallshämtningen, dvs total befrielse kan efter ansökan hos 
Söderåsens Miljöförbund erhållas under begränsad tid. Dispensen kräver att 
fastighetsägaren kan visa att fastigheten har mycket enkel standard (t ex ingen 
el indragen) och nyttjas så att uppkommet avfall kan omhändertas av ägare på 
fastigheten utan att olägenheter uppkommer. Total befrielse förutsätter att man 
inte i någon form använder sig av Nårabs service.  

Vid total befrielse debiteras ingen grundavgift.  

 
Avgift 
Observera att Söderåsens Miljöförbund har möjlighet att ta ut en avgift för att 
behandla ansökningar gällande renhållning. Även avslag kan debiteras. 
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Ändrade hämtningsförhållanden 

Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade 
tömnings/hämtningsförhållanden till Nårab.  
Av ändringen förorsakad ökning eller minskning i renhållningsavgifterna 
regleras vid påföljande debiteringstillfälle. 

5. Evenemangstaxa 
Evenemangstaxan gäller för evenemang som kräver tillfällig renhållning 
inom Perstorp, Klippan eller Örkelljunga kommun. Vid beställning angiven 
fakturamottagare är avgiftsskyldig och avgiften skall betalas till Nårab. 
 
Avgifter 
 

Utsättning, hemtagning och sluttömning 
Minimi är mat restavfall och sortering av samtliga fraktioner 
tidningar och förpackningsmaterial som uppkommer på 
evenemanget. 
Behandlingsavgift ingår. Kärlhyra tillkommer. 

 

Avgift per behållare 
 

Avgift Avgift 
Ex moms Inkl moms 

Latrinkärl 211 kr 264 kr 
140 l kärl för matavfall 198 kr 248 kr 
190 l kärl för restavfall 153 kr 191 kr 
370 l kärl för restavfall/ fyrfack 158 kr 198 kr 
190 l kärl för blandat avfall 178 kr 223 kr 
370 l kärl för blandat avfall 207 kr 259 kr 
190 l kärl för återvinningsmaterial 144 kr 180 kr 
370 l kärl för återvinningsmaterial 144 kr 180 kr 
Trattställ för mjukplast 144 kr 180 kr 
Rullstöd för wellpapp 144 kr 180 kr 
Container* 1 897 kr 2 371 kr 
* För container tillkommer behandlingsavgift enligt gällande industritaxa.  
Information via Nårab. 

 
Hyra av behållare 

 

Avgift per behållare och påbörjat dygn 
 

Avgift Avgift 
Ex moms Inkl moms 

Kärl 11 kr 14 kr 
Trattställ för mjukplast 19 kr 24 kr 
Rullstöd för wellpapp 29 kr 36 kr 
Container (per påbörjad vecka) 632 kr 790 kr 
 
Extra tömning 
Behandlingsavgift ingår. Kärlhyra tillkommer. 
 

Avgift per behållare och extra tömning 
 

Avgift Avgift 
Ex moms Inkl moms 

140 l kärl för matavfall 80 kr 100 kr 
190 l kärl för restavfall 56 kr 70 kr 
370 l kärl för restavfall 61 kr 76 kr 
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190 l kärl för blandat avfall 79 kr 99 kr 
370 l kärl för blandat avfall 107 kr 134 kr 
190 l kärl för återvinningsmaterial 46 kr 58 kr 
370 l kärl för återvinningsmaterial 46 kr 58 kr 
Trattställ för mjukplast 101 kr 126 kr 
Rullstöd för wellpapp 101 kr 126 kr 
Container* 992 kr 1 240 kr 

 

Slamtömning 

 

Avgift  
 

Avgift Avgift 
Ex moms Inkl. moms 

Slamtömning (per timme) 1029 kr 1 286 kr 
Saneringsvätska (per liter) 103 kr 129 kr 
Behandlingsavgift slam per ton 148 kr  185 kr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Adress: Hyllstofta 6178 
264 93 Klippan 
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Telefon:  0435-296 50 
 
E-post:  kundservice@narab.se 

Hemsida: www.narab.se 
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§ 1 Inledning 
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken 
(1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927) samt bestämmelserna om 
avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar. Det innebär att varje 
kommun ska ha en renhållningsordning som dels innehåller föreskrifter om 
hantering av avfall och dels innehåller en avfallsplan. Avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om förekommande avfall inom kommunen och kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Från och med 2016-01-01 gäller de föreskrifter om avfallshantering som finns i 
denna Renhållningsföreskrift och som beslutats av Kommunfullmäktige.  
Regler för hur källsorteringen skall gå till för olika typer av abonnenter bestäms 
av Nårab.  
Komplement till denna Renhållningsföreskrift är ”Avfallsplan 2019-2022 för 
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner”.  
 
Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut 
som reglerar avfallshanteringen införs i denna Renhållningsföreskrift utan 
särskilt beslut i Kommunfullmäktige. 

Nårab har tolkningsföreträde avseende renhållningsordning och 
renhållningstaxa. 
 

§ 2 Organisation 
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret åvilar kommunen.  
Kommunfullmäktige beslutar om Renhållningstaxa och Renhållningsordning. 
 
De tre ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga har utsett Norra 
Åsbo Renhållnings AB, Nårab, att ha verksamhetsansvaret för renhållningen i 
regionen. Renhållningen utförs av Nårab och/eller den eller de entreprenörer 
Nårab utser. Mottagning och behandling av avfallet har överlåtits åt Nårab. 
 
Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag som ägs 
gemensamt av de tre kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. 
  
Söderåsens Miljöförbund har tillsynsansvar över renhållningen enligt 
Miljöbalken samt prövar frågor om undantag eller dispens från denna 
Renhållningsföreskrift enligt § 10. 
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§ 3 Tillämpningsområde 
Hushållsavfall skall samlas in, hanteras och behandlas av Nårab eller av Nårab 
utsedd entreprenör. För producentansvarsavfall gäller att Nårab samlar in detta 
i de fall Nårab har producenternas uppdrag härför. Angående producent-
ansvarsavfall i flerfamiljsfastigheter, se § 8. 

 
Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för hantering av följande 
avfallstyper inom kommunen: 

1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
2. Trädgårdsavfall   
3. Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten och enskilda 

avloppsanläggningar samt från fettavskiljare och torrtoaletter. 
 
Kommunens ansvar enligt denna ordning omfattar insamling, hantering och 
bortskaffande av de olika avfallsslagen ovan och att därvid lagstiftningens krav 
på miljöskydd, återvinning och resurshushållning uppfylls.  

 
§ 4 Allmänna bestämmelser  

4.1 Definitioner 
Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med.  (MB 15 kap 1 §) 
 
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. (MB 15 kap 2 §) 
 
Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 
 
Med fritidsbostad menas sådan fastighet avsedd för boende som nyttjas 
uteslutande för fritidsändamål och på vilken fastighetsägaren/hyresgästen inte 
är folkbokförd. 
 
Med permanentbostad menas övriga fastigheter avsedda för boende. 
 
Med tätort avses i denna Renhållningsföreskrift bebyggelse inom tätbebyggt 
område enligt tätortskartor i bilaga 1. 
 
Med gemensamma kärl avses i denna Renhållningsföreskrift två 
småhusabonnenter eller verksamheter som gemensamt utnyttjar samma 
avfallskärl.  
 
Med källsorteringskärl avses i denna Renhållningsföreskrift delade kärl med 
insats- eller påhängsbehållare.  
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Källsorteringssystemet Beda innebär att abonnenter i småhus och 
flerfamiljsfastigheter källsorterar i anslutning till sin bostad, så kallad 
fastighetsnära insamling. 

 
4.2 Abonnentens skyldighet 

Fastighetsägaren är ansvarig gentemot kommunen och skyldig att: 

 se till att avfall som uppkommer hanteras enligt Renhållningsordningen. 
 ha abonnemang och erlägga avgifter enligt fastställd taxa.  
 till Nårab anmäla sådan förändring i fastighetens utnyttjande, utformning 

eller annat som kan medföra ändrat behov av renhållningsservice eller 
ändrad taxesättning. 

 i erforderlig omfattning informera dem som bor eller är verksamma i 
fastigheten om Renhållningsföreskriftens bestämmelser.  

 

Hushåll och andra förbrukare är skyldiga att: 

 källsortera avfallet, enligt anvisningar från Nårab, för att öka 
återanvändningen och återvinningen samt för att underlätta en miljöriktig 
avfallsbehandling enligt gällande lagstiftning. 

 sortera ut och lämna farligt avfall till plats som anvisas av Nårab. 

Enligt lag ska alla fastigheter där hushållsavfall kan uppkomma ha renhållning 
eller beviljad dispens från renhållning. 

 
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som ger upphov till annat avfall än 
hushållsavfall skall på begäran av Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter 
till dem om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens Renhållningsföreskrift och Avfallsplan.  

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning 
eller en vara som är innesluten i en förpackning, skall på begäran av 
Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter till dem om förpackningsavfallets 
art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens Renhållningsföreskrift och Avfallsplan.  
 

4.3 Vem får transportera? 

Avfall enligt punkt 1 och 3 under rubriken § 3 Tillämpningsområde, skall 
transporteras av Nårab eller av Nårab utsedd entreprenör, om inget annat 
anges i denna Renhållningsföreskrift. Fastighetsägaren får själv bortforsla 
trädgårdsavfall och grovavfall till Återvinningscentralen.  
 
Hushållsavfall som inte ska hämtas regelbundet vid fastigheten och som inte 
heller får slutbehandlas av hushållet eller andra förbrukare ska transporteras av 
avfallslämnaren eller av Nårab utsedd entreprenör till anvisad plats.   
 
Farligt avfall som uppkommer i hushållet ska transporteras av hushållet till 
miljöstationen på Återvinningscentralen. 
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För farligt avfall som uppkommit i verksamheter gäller särskilda regler enligt i 
Renhållningsordningen och i Avfallsförordningen (SFS 2011:927). 
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4.4 Avfallsutrymme, behållare, hämtning, hämtningsväg m m  

Vid nyttjande av Nårabs källsorteringssystem skall avfall förvaras och hämtas i 
behållartyper som föreskrivs av Nårab. Bestämmelser om funktionskrav för 
avfallsutrymme med mera inom fastigheterna meddelas av Boverket och Nårab. 
 
Fastighetsägare ska placera sin avfallsbehållare så att hämtning underlättas. 
Behållaren får inte placeras bakom staket eller häck, eller så att den på annat 
sätt inte går att komma åt. Kärlen ska på tömningsdagen vara placerade vid 
tomtgräns, eller, av Nårab godkänd, stannplats i de fall tomtgräns/-infarten ej är 
belägen i anslutning till farbar väg med vändmöjlighet, senast klockan 06.00. 
Kärlen skall stå med draghandtagen mot gatan, gäller ej trädgårdsavfallskärl. 
Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Kärlen får ej ställas 
på vägar, cykelbanor, cykelvägar eller trottoarer.  

 
Hämtningsväg ska vara lätt framkomlig och hållas i skick så att den är farbar för 
de renhållningsfordon som används av Nårab eller av Nårab anlitad 
entreprenör. Vintertid ska väg snöröjas och hållas halkfri. Nårab beslutar om 
godkända vägmått, vägstandard mm. Uppgifter om detta kan fås hos Nårab, se 
bilaga 2.  
Om framkomligheten är sådan att fastigheten inte kan nås av 
renhållningsfordon skall fastighetsägaren avlämna avfallet på plats som 
överenskommes med Nårab. Det är Nårab som avgör om vägen är körbar. 
Fastighetsägaren inhämtar godkännande för kärlens placering om det är 
annans mark. 
 Om ett antal fastigheter inte är framkomliga för renhållningsfordonet kan Nårab 
utse gemensamma uppsamlingsplatser för kärlen eller, genom att en förening 
bildas, att man har gemensamma kärl (samtliga fraktioner).  
 
Nårab och entreprenör som anlitats av Nårab ska ges tillträde till utrymme i 
fastighet där tömning ska ske. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om 
tömning lämnas till Nårab eller av Nårab anlitad entreprenör. 
 
Hos flerfamiljsfastigheter bör det finnas låsbara utrymmen i markplan för 
grovavfall. 
 
4.5 Fyllnadsgrad, vikt på behållare, sortering med mera 

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall och matavfallet ska läggas i särskilda 
påsar som Nårab tillhandahåller. 

Det är även obligatoriskt att sortera ut tidningar och förpackningar ur restavfallet 
och lämna det för återvinning enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927). 
 

Källsortering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall ske enligt 
sorteringsguide utgiven av Nårab. Erforderliga tillämpningsföreskrifter och råd 
utfärdas av Nårab. Material som ska återvinnas får inte blandas med annat 
avfall. 

Behållare tillhandahållna av Nårab ska användas. 
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Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Överfyllda behållare 
töms inte. Behållaren får heller inte vara så tung att det blir uppenbara 
svårigheter att flytta den. Arbetsmiljöverkets regler skall följas. 
 
Varm aska, slagg, frätande ämnen, farligt avfall eller ämnen som kan förorsaka 
antändning får inte läggas i behållare. Samma gäller för byggnadsavfall, jord, 
sten och liknande. 
 
Insamling av källsorterat avfall bygger på att alla anslutna abonnenter sköter 
källsorteringen på ett acceptabelt sätt. Om behållare innehåller dåligt sorterat 
avfall (t ex ett kärl för glas som har fyllts med annat avfall), tvingas renhållaren 
tömma behållaren i fraktionen för restavfall i renhållningsfordonet. Abonnenter 
som vid upprepade tillfällen har behållare med dåligt sorterat avfall kommer att 
kontaktas av Nårab. Om bristerna i sortering fortsätter trots uppmaningar om 
rättelse kan Nårab ändra kundens abonnemang.   
 
  
4.6 Äganderätt till behållare mm 

I abonnemanget ingår att Nårab tillhandahåller matavfallspåsar genom 
flaggning på sorteringskärlet eller för flerfamiljsfastigheter efter beställning. 
Önskas fler matavfallspåsar hämtas dessa på närmaste Återvinningscentral. 
Dessutom tillhandahåller Nårab hållare till matavfallspåsar, avfallsbehållare och 
containrar för hushållsavfall samt kärl för latrin.  
 
Nårab äger tillhandahållna avfallsbehållare. Fastighetsägaren förvaltar tilldelat 
material och svarar för skötsel, rengöring och förstörda eller försvunna 
behållare. Behållarna får inte målas eller förses med extra dekaler. 

 

 4.7 Paketering och hantering av avfall 

I avfallsbehållare, avfallsutrymme och sopnedkast får endast placeras sådant 
avfall som behållare och förvaringsplats är avsedd för. Avfall ska vara väl 
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 
uppkommer. 

 
Det är i de flesta fall innehavaren som avgör när ett föremål övergår från att 
vara en produkt till att vara ett avfall. När ägaren placerar ett föremål i avfalls-
behållaren blir föremålet ett avfall och skall därmed hanteras av Nårab som är 
skyldiga att transportera bort hushållsavfallet. Om fastighetsägaren placerat 
något i behållaren som strider mot bestämmelserna i denna renhållnings-
föreskrift kan Nårab vägra att tömma behållaren och kräva att föremålen 
avlägsnas och/eller att avfallet i behållaren sorteras om av fastighetsägaren 
innan tömning kan ske.  

 
Matavfall får endast förpackas i påsar som tillhandahålls av Nårab. Påsen ska 
vara väl försluten då den läggs i behållaren. 
 
Större glasföremål eller andra större skärande eller stickande föremål skall 
paketeras och märkas väl med beteckningen ”glas” eller annan varningstext. 
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Denna typ av avfall hanteras som grovavfall.  
 
Vid felsortering hämtas avfall först när det sorterats om, med undantag för kärl 
med matavfall. Fastighetsägaren kan åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 
taxa. 
 
Nårab eller Nårabs entreprenör har ingen skyldighet att tömma avfall som frusit 
fast eller på annat sätt fastnat i avfallsbehållare. 
 
 
4.8 Extra tömning 

Extratömning av avfall, grovavfall, avloppsslam och latrin utförs efter särskild 
beställning hos Nårab enligt gällande taxa. 
 
Extra latrinbehållare kan beställas hos Nårab. 

 
 
 

§ 5 Föreskriven hantering av hushållsavfall  
 
5.1 Utsortering av vissa avfallsslag 
Följande avfallsslag ska sorteras bort från det hushållsavfall som läggs i kärlet: 
 
Grovavfall; d v s skrymmande avfall som uppkommer vid normalt nyttjande av 
ett hushåll och som inte får plats i den normala avfallsbehållaren. Grovavfall kan 
vara både återvinningsbart och icke återvinningsbart. På Nårabs hemsida finns 
ytterligare uppgifter om vad som räknas som grovavfall. 

Vid budning av grovavfallshämtning skall avfallslämnaren uppge vilken typ av 
avfall som ska hämtas så att avfallet kan omhändertas på rätt sätt. Grovavfall 
hämtas efter budning enligt upprättade körturer och med en frekvens som 
framgår av gällande taxa. Maximalt tio kollin med en sammanlagd volym 
motsvarande maximalt 2 m3 hämtas per år. Grovavfallet får maximalt väga  
32 kg/kolli och skall normalt kunna hanteras av en person. Grovavfall kan 
utöver detta hämtas genom extra budning (maxvikt 250 kg) enligt gällande taxa 
eller lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa.  
 
Till grovavfall räknas inte: Avfall från mer omfattande renovering, 
underhållsarbete eller nyproduktion. Hit räknas inte affärs-, industri-, byggnads- 
eller jordbruksavfall eller avfall som kommer från skolor, förskolor, hotell, 
sjukhem eller dylikt.  
 
Farligt avfall; d v s sådant avfall som finns särskilt markerat i bilaga 2 till 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) eller har en eller flera av de egenskaper 
som anges i bilaga 3 till Avfallsförordningen. 
 
Exempel på farligt avfall som uppkommer i hushållen är: termometrar med 
kvicksilver, färg och lösningsmedel, bekämpningsmedel, sprutor och kanyler, 
bilbatterier, impregnerat trä. Detta ska sorteras ut från hushållsavfallet, lämnas 
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till Återvinningscentralen och då vara tydligt märkt med uppgift om innehållet. 
 
Sprutor, kanyler och annat stickande och skärande avfall som varit i kontakt 
med kroppsvätskor från människor eller djur skall antingen lämnas i tillsluten 
godkänd förpackning på Återvinningscentralen eller till apoteket i behållare som 
delats ut av dem. Läkemedelsrester, med undantag av cytotoxiska läkemedel 
och cytostatika (ATC L01), skall lämnas på apoteket. Cytotoxiska läkemedel 
och cytostatika lämnas i tillsluten förpackning som är märkt med uppgifter om 
innehållet till Återvinningscentralen. 
 
Ammunition och sprängämne skall lämnas till Polisen.  
 
Upptäcks farligt avfall inblandat i annat avfall efter avlämning på Återvinnings-
centralen eller på Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta debiteras en extra 
hanteringsavgift.  

 
Återvinningsbara material som omfattas av producentansvar;  
d v s förpackningar av glas, papper, hårdplast, mjukplast, metall eller wellpapp 
samt tidningar skall lämnas i av Nårab tillhandahållen behållare vid fastigheten 
eller på Återvinningscentralen.  

 

Matavfall; ska sorteras ut och hämtas efter abonnemang eller komposteras, 
efter godkännande av Söderåsens Miljöförbund, på egen fastighet. 
 
Kylmöbler och klimatanläggningar; kylskåp, frysskåp, frysboxar och värme-
pumpar hämtas kostnadsfritt efter budning eller lämnas på Återvinnings-
centralen. 
 
Elektriskt och elektroniskt avfall; data-, TV- och radioapparater, bandspelare, 
mindre hushållsmaskiner, miniräknare, elarmaturer, tvättmaskiner, torktumlare, 
diskmaskiner, spisar, spisfläktar, lysrör, lågenergilampor, glödlampor mm 
lämnas på Återvinningscentralen.  
 
Småbatterier; enligt definition i Batteriförordningen (SFS 1997:645) de som 
uppkommer i bostäder, kontor, skolor, förskolor, mindre rörelser mm och ska 
sorteras ut och lämnas i utsatta batteriboxar eller på Återvinningscentralen. 
Produkter med inbyggda batterier kan också lämnas på försäljningsstället. 
 
Järn- och metallskrot; värmepannor, varmvattenberedare och radiatorer utan 
elektronik samt badkar, gräsklippare, skottkärror, diskbänkar, plåtskåp, cyklar, 
bildelar, takrännor av metall, TV-antenner, rengjorda tomfat, barnvagnar etc 
lämnas på Återvinningscentralen. 
 
Trädgårdsavfall; lämnas på Återvinningscentralen. Det kan även i tätort 
hämtas efter abonnemang eller komposteras på den egna fastigheten. 
 
Träavfall; trämöbler, plankor etc lämnas på Återvinningscentralen.  
Impregnerat trä är inte återvinningsbart utan klassas som farligt avfall. 
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Frityroljor och fett från stekbord; Frityroljor och fett från restauranger och 
storkök hämtas enligt särskilt abonnemang eller lämnas på Återvinnings-
centralen enligt gällande taxa. 
Hushåll och övriga skall samla fett i lämplig behållare och lägga det i restavfallet 
eller lämna det på Återvinningscentralen. 
 
Schaktmassor; mindre mängder tegel, kakel, porslin, jord, grus, sten och 
liknande lämnas på Återvinningscentralen.  
 
Personbilsdäck; lämnas på försäljningsstället eller på Återvinningscentralen.  
Avgift tages ut i vissa fall. 
 
Tryckkärl; behållare för gasol, syrgas mm lämnas i första hand till försäljnings-
ställe och i andra hand på Återvinningscentral. Sprayburkar lämnas som farligt 
avfall på Återvinningscentral. 
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5.2 Hantering av komposterbart avfall 

Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall skall anmälas till Söderåsens 
Miljöförbund. (Avfallsförordningen SFS 2011:927). Fastighetsägaren får i 
allmänhet kompostera köksavfall på egen fastighet om det kan ske utan 
olägenhet för omgivningen.  
 
Vid kompostering av animaliskt matavfall ska skadedjurssäker behållare för 
åretruntbruk alternativt en aktiv gödselstack användas. Kompostering skall ske 
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vidare måste det 
finnas tillräckliga ytor för avsättningen av komposten.  
 
Information om kompostering kan fås från Söderåsens Miljöförbund eller från 
Nårab. 

 

5.3 Hantering av latrin 

Abonnent skall vid tömning ta ut den fyllda latrinbehållaren från uppställnings-
platsen i toalettutrymmet, sätta på medföljande lock enligt anvisningar och 
placera behållaren på överenskommen skyddad plats i anslutning till 
renhållningsfordonets stannplats senast klockan 06:00 på hämtningsdagen. 
Latrinbehållaren skall vara så försluten att olägenheter för omgivningen inte 
uppstår. 
Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Hämtning på 
abonnents fastighet kan beställas om säckkärra kan användas av 
entreprenören.  
 
Kompostering av latrin kan medges efter ansökan hos Söderåsens Miljö-
förbund. 

 

§ 6 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall är vegetabiliskt avfall från normal skötsel av trädgårds-
anläggningar. Det får komposteras på egen fastighet om så kan ske utan 
olägenhet för omgivningen. Trädgårdsavfall kan också lämnas på Återvinnings-
centralen eller hämtas vid fastighet inom tätort enligt särskilt abonnemang från 
Nårab. Större mängder trädgårdsavfall kan lämnas på Nårabs Avfalls-
anläggning i Hyllstofta. 

Den som avser att kompostera mer än 50 ton trädgårdsavfall per år ska enligt 
miljöbalken göra en anmälan till Söderåsens Miljöförbund. 
 
Observera att trädgårdsavfall som hämtas eller mottages av Nårab skall vara 
fritt från icke nedbrytbara föremål och miljöskadliga ämnen. Om sådant avfall 
upptäcks debiteras avfallslämnaren för nödvändig sortering. 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön innehåller 
bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall. 
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§ 7 Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten  
      och enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare,   
      gatubrunnsslam mm. 
Tömning av slamavskiljare utan anslutet WC utförs på fastighetsägarens 
särskilda beställning.  
 
Tömning av slamavskiljare för WC, fettavskiljare, slutna tankar och 
minireningsverk sker vid behov, dock minst en gång per år om inget annat 
medgivits. Slampåsar från minireningsverk hämtas efter budning. 
 
Kampanjslamtömning sker en gång per år efter fasta körturer. Om det gått mer 
än sex månader sedan budad tömning (7-dagars eller omgående) när den 
årliga kampanjen genomförs, utförs ny tömning. 

 

Månadsbestämd slamtömning sker en eller fler gånger per år på månad som 
abonnenten önskar.  
 
Extra tömning av slam kan efter beställning och enligt gällande taxa göras 
antingen sju dagar efter beställning (beställningsdagen oräknad) eller akut.  
Akut tömning görs samma dag om beställningen gjorts innan klockan 15:00, 
och nästkommande vardag om beställningen görs efter klockan 15:00. 
Beställningen görs hos Nårab. För omgående tömning kväll/helg kan beställning 
göras på entreprenörens journummer som anges på Nårabs hemsida till en 
kostnad enligt gällande renhållningstaxa. 
 

Slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar och minireningsverk skall vara lätt 
tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person, 
vara markerad på lämpligt sätt och får inte vara övertäckt i samband med 
tömningen. Minsta diameter är 400 mm och max diameter, om locket eller 
manluckan är gjord av betong eller annat tungt material, är 600 mm. Locket får 
maximalt väga 35 kg om det kan öppnas genom att dras åt sidan och maximalt 
15 kg om det måste lyftas upp. Anslutning för slang skall godkännas av 
renhållaren. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.  
 

Avfall från fosforfällor skall inför hämtning vara förpackat och tillgängligt på ett 
sådant sätt att hämtning kan utföras. Tömning görs med kranbil. 

 
I samband med tömning av minireningsverk skall fastighetsägaren märka ut var 
tömning ska ske. Skriftlig instruktion skall finnas vid tömningsstället.  

 
Framkörnings-/Bomkörningsavgift tas ut då abonnenten aviserats om tömning 
av brunnen i förväg men den trots detta inte är nåbar eller tömningsbar.  
 
Avståndet mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anläggning som 
skall tömmas får inte överstiga 20 m om inte särskilda skäl föreligger.  
Botten på anläggningen får inte ligga lägre än sju meter under tömnings-
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fordonets uppställningsplats. Om brunn eller tank ligger utanför den egna 
tomten eller då det är oklart vilken fastighet anläggningen tillhör, skall 
tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger 
fastighetsbeteckningen. 
 
Avfallskvarn får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan tillstånd från 
kommunens nämnd som hanterar va-frågor. Anslutning av avfallskvarn till 
enskilt avlopp fordrar anmälan till Söderåsens Miljöförbund, som prövar om det 
är möjligt. 
 

§ 8 Särskilda bestämmelser för flerfamiljsfastigheter 
och verksamheter 
Ägare till flerfamiljsfastigheter samt verksamhetsinnehavare skall hantera 
hushållsavfallet enligt anvisningar från Nårab. Avseende producentansvars-
avfall kan fastighetsägare välja att nyttja Nårabs Beda-system eller 
källsorteringssystem som tillhandahålls av producenten (genom avtal direkt 
med producenten eller med den som har producentens uppdrag).  
Väljer fastighetsägare avseende producentansvarsavfall att nyttja annat 
källsorteringssystem än Beda-systemet ska Nårab informeras om detta vid 
tecknande av abonnemang eller när byte av system sker. Hämtningsfrekvenser 
framgår av taxan. 

 
Grovavfall 
Grovavfall från de boende hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens 
som framgår av gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller 
lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa. 
 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas i tätorterna vid fastighet mot särskilt abonnemang hos 
Nårab, komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen. 
Trädgårdsavfall från förvaltning av grönytor klassas som verksamhetsavfall. 
 
Farligt avfall 
Farligt avfall som färgburkar, lösningsmedel, el-avfall och batterier ska lämnas 
till någon av Nårabs Återvinningscentraler eller tecknas abonnemang enligt 
gällande taxa. 

Hantering av avfall från service och underhåll 

Under reparation, service och underhåll av fastigheter uppstår ofta avfall, både 
farligt och annat avfall. Detta klassas som verksamhetsavfall. Det är du i 
egenskap av fastighetsägare och beställare av tjänster där avfall uppstår som 
är ägare till avfallet och som ska se till att anlitade underentreprenörer hanterar 
avfallet på godkänt sätt. Avfall som uppkommer när hyresgästen renoverar 
bostad själv ansvarar den boende för.  
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§ 9 Särskilda bestämmelser för en- och tvåfamiljs-
fastigheter samt fritidsområden 
 
Villahushåll 
Abonnenter skall hantera hushållsavfallet enligt anvisningar från Nårab. 
Hämtningsfrekvenser framgår av taxan. 

Latrin 
Latrin hämtas var fjortonde dag året runt eller annan frekvens i gällande taxa. 
 
Grovavfall 
Grovavfall hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens som framgår av 
gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller lämnas på 
Återvinningscentralen enligt gällande taxa. 
 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas i tätorterna vid fastighet, med sidlastande 
renhållningsfordon (se bilaga 3), mot särskilt abonnemang hos Nårab, 
komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen. 
 
Farligt avfall 
Farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen. 
 

Fritidshushåll 
Abonnenter skall hantera hushållsavfallet enligt anvisningar från Nårab. 
Hämtningsfrekvenser framgår av taxan. 
 
Latrin 
Latrin hämtas var fjortonde dag maj till och med september och en hämtning i 
vardera november, januari och mars, sammanlagt 14 hämtningar per år eller 
enligt gällande taxa. 
 
Grovavfall 
Grovavfall hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens som framgår av 
gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller lämnas på 
Återvinningscentralen enligt gällande taxa. 
 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas i tätort vid fastighet, med sidlastande 
renhållningsfordon (se bilaga 3), mot särskilt abonnemang hos Nårab, 
komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen. 
 
Farligt avfall 
Farligt avfall som färgburkar , lösningsmedel, el-avfall och batterier ska lämnas 
på någon av Nårabs Återvinningscentraler. 
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§ 10 Undantag från Renhållningsföreskrifternas 
bestämmelser 
Söderåsens Miljöförbund tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning 
av ärenden gällande undantag från Renhållningsföreskriftens bestämmelser. 
Även vid avslag debiteras avgift. 
 
A. Hushållsavfall 
Söderåsens Miljöförbund kan efter ansökan från fastighetsägare ge tillstånd till: 

1. Dispens från avfallshämtningen – total befrielse.  
För att erhålla tidsbegränsad dispens krävs att fastighetsägaren kan visa 
att fastigheten har mycket enkel standard (t ex ingen el indragen) och 
nyttjas så att uppkommet avfall kan omhändertas av ägare på 
fastigheten utan att olägenheter uppkommer. Total befrielse förutsätter 
att man inte i någon form använder eller behöver använda  sig av Nårabs 
service. Tillstånd ges för högst 6 år. 

 
Söderåsens Miljöförbund kan efter anmälan från fastighetsägare medge: 
 

2. Hemkompostering.  
Vid kompostering av animaliskt matavfall ska skadedjurssäker behållare 
för åretruntbruk alternativt en aktiv gödselstack användas. Det måste 
också finnas tillräckliga ytor för avsättningen av komposten.  
 
Hemkompostering i en enklare kompost kan medges för hushåll där 
enbart vegetabiliskt avfall komposteras.  

 
Nårab kan efter önskemål från fastighetsägare tillåta följande abonnemang: 
 

3. Gemensamma källsorteringskärl för två närbelägna fastigheter eller 
verksamheter. Kärlen ska vara uppställda på en av fastigheterna. Med 
närbelägen fastighet avses att fastigheterna gränsar till varandra eller att 
de gemensamma kärlen finns inom 200 m från den egna 
fastighetsgränsen. Längre avstånd mellan fastigheterna kan tillåtas om 
det finns en nära kontakt mellan de boende och det görs så gott som 
dagliga besök dem emellan. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och 
ges för högst 6 år.  
 

4. Gemensamma mat/rest-avfallskärl för två närbelägna fastigheter eller 
verksamheter. 
Med närbelägen fastighet avses att fastigheterna gränsar till varandra 
eller att de gemensamma kärlen finns inom 200 m från den egna 
fastighetsgränsen. Längre avstånd mellan fastigheterna kan tillåtas om 
det finns en nära kontakt mellan de boende och det görs så gott som 
dagliga besök dem emellan. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och 
ges för högst 6 år. 
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5. Glestömning, dvs tömning av restavfall sex gånger per år.  
För att erhålla glestömning krävs att hanteringen av uppkommet 
komposterbart avfall är godkänd av Söderåsens Miljöförbund och att 
avfall under producentansvar lämnas på anvisad plats. 
Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 6 år.  
 

6. Minitömning, dvs tömning av restavfall efter budning två gånger per år.  
För att erhålla minitömning krävs att mycket små mängder avfall uppstår 
och att hanteringen av uppkommet komposterbart avfall är godkänd av 
Söderåsens Miljöförbund och att avfall under producentansvar lämnas på 
anvisad plats. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 
6 år.  
 

7. Uppehåll i tömning.  
För att erhålla tidsbegränsat uppehåll krävs att fastighetsägaren kan visa 
att fastigheten inte avses att användas så att avfall uppkommer under 
den tid uppehållet avser. Fastigheten får inte användas för övernattning 
eller matlagning. Tillsynsbesök får göras vid max 7 tillfällen per år utöver 
hastigt besök eller skötsel typ gräsklippning. Uppehållet skall omfatta 
minst 6 månader för permanentbostäder resp minst 12 månader för 
fritidsbostäder. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 
3 år. 

 
Inom planlagt område och vid mindre stabila betingelser kortas vanligtvis 
giltighetstiden.   
 
Meddelade tillstånd och abonnemang gäller fastighetsinnehavaren och upphör 
att gälla vid ägarbyte och förändrade förhållanden. Söderåsens Miljöförbund 
kan med hjälp av Miljöbalken kräva åtgärder om olägenhet uppkommer. 
 
Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge 
undantag från Renhållningsföreskrifterna.  

 
B. Latrin 
Det krävs tillstånd från Söderåsens Miljöförbund för eget omhändertagande av 
latrin. Som förutsättning gäller att latrinen kan behandlas utan störningar för 
omgivningen. Detta innebär att det ska finnas tillgång till sluten kompost eller att 
det finns förmultningstoalett samt kompost för efterkompostering.  
 
Vidare kan Nårab medge uppehåll i hämtningen om fastigheten används så att 
latrinavfall inte uppkommer. Uppehåll ges för högst 3 år.  
 
Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge 
undantag från Renhållningsföreskrifterna.  
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C. Slam 
Efter tillstånd från Söderåsens Miljöförbund får fastigheter med lantbruksdrift 
själv tömma och omhänderta slam från slamavskiljare och slutna tankar eller 
annat avfall från egen avloppsanläggning. Det förutsätts att tillräcklig areal finns.  
Tillstånd ges för högst 6 år. 
 
Söderåsens Miljöförbund kan vidare efter särskild prövning medge längre 
tömningsintervall av slamavskiljare och fettavskiljare till vartannat år och slutna 
tankar till vart tredje år. 
För att få förlängt tömningsintervall krävs att det finns en fungerande avlopps-
anläggning och att anläggningen används så sparsamt att förlängt 
tömningsintervall inte menligt påverkar anläggningens funktion. Förlängt 
tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön. Tillstånd ges för högst 
6 år. 
 
Nårab kan medge uppehåll i hämtningen om anläggningen inte används. 
Uppehåll ges för högst 3 år. 
 
Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge 
undantag från Renhållningsföreskrifterna.  
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§ 11 Renhållningsavgift 
Avgifter för renhållningstjänsterna enligt denna Renhållningsföreskrift fastställs 
av kommunfullmäktige. 
 
Fastighetsägaren är avgiftsskyldig och avgiften ska betalas till Nårab.  
 
Renhållningsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgift 
utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter som står 
helt oanvända och som dessutom betraktas som obeboeliga. Rörlig avgift tas ut 
för aktuell typ av hämtning av hushållsavfall. 

 
I grundavgiften ingår bland annat: 
 Återvinningscentraler med markhyra eller investeringskostnader för ytan, 

tömning av containrar och transporter från Återvinningscentralerna till 
Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta samt drift av Återvinningscentralerna 
med personal, maskiner, el och vatten. 

 hämtning av grovavfall. 
 batteriinsamling från Återvinningscentraler, Återvinningsstationer och vissa 

affärer. 
 information (Kretsloppet, Lilla Gröna, sorteringsbroschyrer, dekaler, skyltar, 

annonser o dyl.). 
 återställningskostnader för Nårabs avfallsanläggningar. 
 mottagning och hantering av farligt avfall.  
 mottagning och hantering av elektriskt- och elektroniskt avfall.  
 insamling mottagning och hantering av kylmöbler. 
 Påsar för matavfall. 
 administration.  

Den rörliga avgiften består av två delar, insamlingsavgift och behandlingsavgift.  
 
Insamlingsavgiften består av kostnader för: 
 tömning av avfallskärl.  
 kärl. 
 transport av avfallet till Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta, mellanlagring 

och vidaretransport till återvinningsföretag. 
 
I behandlingsavgiften ingår bland annat kostnader för: 
 lakvattenrening. 
 förbehandling genom krossning. 
 rötning i reaktor. 
 bearbetning som krossning, siktning och kompostering. 
 avfallsskatt. 
 förbränning. 
 
För den rörliga avgiften gäller vidare att storleken på denna är beroende av om 
källsortering sker eller inte, se gällande renhållningstaxa. 
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§ 12 Ikraftträdande och Uppföljning 
Dessa Renhållningsföreskrifter träder i kraft 2020-01-01 i Örkelljunga kommun, 
Perstorps kommun och Klippans kommun då gällande föreskrifter upphör att 
gälla. 
 
Renhållningsföreskrifterna skall följas upp vartannat år med redovisning före 
utgången av maj månad. Avfallsplanen skall följas upp varje år. 
 
I uppföljningsarbetet ingår representanter för Söderåsens Miljöförbund  
och Nårab (sammankallande). Rapport skickas till Kommunstyrelserna, 
Söderåsens Miljöförbund och Nårab. 
Renhållningsföreskrifterna med tillhörande dokument omarbetas i samband 
med upphandling av renhållningstjänsterna eller tidigare om ändrade 
förutsättningar föranleder detta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adress: Hyllstofta 6178 
264 93 Klippan 

Telefon:  0435-296 50 vxl 
Telefax: 0435-243 30 

E-post:  kundservice@narab.se 

Hemsida: www.narab.se 



 

VÄND! 

 

Abonnemangsförteckning Villa 
Höjning med 7% 

Med källsorteringskärlen Beda: 
Standardabonnemang:     
 13 (kärl 1) + 26 (kärl 2) tömningar/år 2 922 kr/år (2731 kr + 191 kr) 
 

Om du har mindre avfall: 
 6 (kärl 1) + 26 (kärl 2) tömningar/år 2 608 kr/år (2438 kr + 170kr) 
 

För dig som hemkomposterar*: 
 13 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 2 339 kr/år (2187 kr + 152 kr) 
  6 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 2 030 kr/år (1898 kr + 132 kr) 
OBS! Facket för komposterbart avfall får inte användas 
vid intervallen 13 tömningar/år av kärl 2.  
 

Gemensamma kärl** (om du och grannen har lite avfall och ni vill dela kärl): 
 13 (kärl 1) + 26 (kärl 2) tömningar/år 2 094 kr/år (1957 kr+ 137 kr) 
  6 (kärl 1) + 26 (kärl 2) tömningar/år 1 937 kr/år (1810 kr+ 127 kr) 

 
Gemensamma kärl** där båda hushållen hemkomposterar*: 
 13 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 1 802 kr/år (1685 kr + 117 kr) 
  6 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 1 648 kr/år (1541 kr + 107 kr) 
OBS! Facket för komposterbart avfall får inte användas 
vid intervallen 13 tömningar/år av kärl 2.  

 
 

* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund. För prövning av 
hemkomposteringsansökan debiterar Söderåsens Miljöförbund en avgift enligt deras beslutade taxa. 
 
** Gemensamma kärl beviljas när ansökan godkänts av Nårab.  
Blanketter för hemkompostering och gemensamma kärl beställs via telefon 0435-296 50 eller hämtas 
på vår hemsida www.narab.se. 

 
 

Hämtning av trädgårdsavfall 
 190 liter kärl, 18 tömningar/år     618 kr/år (577 kr + 41 kr) 
 370 liter kärl, 18 tömningar/år     935 kr/år (873 kr + 62 kr) 

 
Enbart tillgängligt inom tätorter 

 

Abonnemangsförteckning Fritidshus 

Med källsorteringskärlen Beda: 
Fritidstömning Beda:     
 8 (kärl 1) + 14 (kärl 2) tömningar/år 1 737 kr/år (1624 kr + 113 kr) 



 
                    

Taxa 2020  
 
 

  

 

Abonnemangsförteckning gles-eller minitömning 

Med källsorteringskärlen Beda: 
Glestömning Beda***:     
 6 (kärl 1)+ 6 (kärl 2) tömningar/år  1 325 kr/år (1239 kr + 86 kr) 
OBS! Facket för komposterbart avfall får inte användas vid 
intervallen 6 tömningar/år av kärl 2.  
 

 
*** Gles – och Minitömning fordrar hemkompostering vilket kräver tillstånd från Söderåsens 
Miljöförbund. För prövning av hemkomposteringsansökan debiterar Söderåsens Miljöförbund en avgift 
enligt deras beslutade taxa. 
 
Gles- och Minitömning beviljas när ansökan godkänts av Nårab och hemkomposteringsansökan 
godkänts av Söderåsens Miljöförbund. Blanketter för hemkompostering och Gles- och Minitömning 
beställs via telefon 0435-296 50 eller hämtas på vår hemsida www.narab.se. 
 

 
 

 



                    
    

 
Taxa 2020  

Abonnemangsförteckning  

Nya tömningspriser samt höjning index 1,7% 

Priserna är inklusive moms 

Tömning brunn   
Standardabonnemang:     
 Tömning brunn kampanj  1 045 kr ( 1 027 kr + 18 kr ) 
 
 Månadsbestämd tömning  1 240 kr ( 1219 kr +  21 kr ) 
 
 Tömning brunn 7-dagars  1 615 kr ( 1271kr +372 kr)  
 
 Omgående vardag  2 810 kr ( 2516kr  +294kr) 
     (2 516kr kostade en 4-timmars tömning kl 8-16, finns inte längre i ny upphandling utan bokas 
      den innan 15:00 töms samma dag annars morgonen vardagen därpå) 
 
 Omgående kväll/lördag/helgdag   7 904 kr ( 6730 kr + 1174 kr ) 
     (beställs den efter 15:00 och måste tömmas innan nästa vardag) 
      
 Överskjutande slammängd per ton   350 kr (344 kr +6 kr ) 
     (tillägg för slammängd över 2 ton) 
 

 Överskjutande slanglängd per 10 meter  108 kr ( 106 kr + 2 kr ) 
     (tillägg för slanglängd över 20 meter) 

 

 



Ärende 7  
Taxeändring för automatlarm 

KS 2019.0530
Sammanfattning
En översyn har gjorts av Räddningstjänsten Söderåsens taxa för automatlarm. För att ha en 
liknande taxa som i Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslås taxan för automatlarm 
justeras till 7 000 kr samt att en indexuppräkning med 2,5 % ska göras årligen.

Beslutsunderlag

KS § 214/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll räddningsnämnden 2019-10-29 § 43
Underlag taxa för räddningsnämnden
Underlag förändring av taxor och avgifter 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att anta förslag till taxeförändring för automatlarm.
 

att förändringen gäller från 2020-01-01.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 214, Taxeändring för automatlarm 

Taxeförändring Räddningstjänsten

Tjänsteskrivelse från Simon Jaldefjord

Protokollsparagraf om taxeändring för automatlarm 

Förslag till taxeförändring, Gemensam räddningsnämnd (3/5)

Nuvarande taxa från 2006



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214

Taxeändring för automatlarm 
KS 2019.0530

Ärendet
En översyn har gjorts av Räddningstjänsten Söderåsens taxa för automatlarm. För att ha 
en liknande taxa som i Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslås taxan för automatlarm 
justeras till 7 000 kr samt att en indexuppräkning med 2,5 % ska göras årligen.

Beslutsunderlag
KSAU § 208/2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll räddningsnämnden 2019-10-29 § 43
Underlag taxa för räddningsnämnden
Underlag förändring av taxor och avgifter 2020

Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till taxeförändring för automatlarm.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
 
______

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

1 (1)



Datum
2019-11-112019-11-11

Beteckning
129181

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunfullmäktige

Taxeförändring RäddningstjänstenTaxeförändring 
Räddningstjänsten

Ärendet
En översyn har gjorts av Räddningstjänsten Söderåsens taxa för automatlarm. Senast 
denna taxa ändrades var 2006 och sedan dess har ingen indexjustering gjorts. En 
justering av taxan skulle därför behöva göras då personal- och andra kostnader ökat 
sedan 2006. För att ha en liknande taxa som i Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
föreslås taxan för automatlarm justeras till 7 000 kr samt att en indexuppräkning med 
2,5 % ska göras årligen.

Den ekonomiska konsekvensen innebär ökade intäkter med ca 200 000 kr för 
räddningstjänsten. Kommuninvånare och företag kommer att få en högre taxa som 
ligger mer i paritet med grannkommunerna. Den ökade kostnaden för 
kommuninvånare och företag kommer också att fungera motiverande för att minska 
automatlarmen utan brand.

Justeras inte taxan får inte räddningstjänsten full täckning för löneutvecklingen och 
andra kostnader i verksamheten som t.ex. fordonskostnader och 
utbildningskostnader. Taxan anpassas då också till de kostnader räddningstjänsten 
kommer att ha i sin nya organisation.

Beslutsunderlag/Bilagor
Sammanträdesprotokoll räddningsnämnden 2019-10-29 § 43
Underlag taxa för räddningsnämnden 
Underlag förändring av taxor och avgifter 2020

Förslag till beslut
Att anta förslag till taxeförändring för automatlarm. 
Att förändringen gäller från 2020-01-01. 



Datum
2019-11-11

Beteckning
129181

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0530

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Beslut skickas till
Räddningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Räddningstjänsten 
Ekonomiavdelningen i Åstorp och Klippan

Magdalena Stajcic



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SÖDERÅSEN

Räddningstjänsten Söderåsen | Torggatan 19B | 265 35  ÅSTORP | Telefon: 042-641 00 | Fax: 042-575 90
E-post: raddning@astorp.se | Org.nr. 212000-0936 | Pg 11 01 50 - 0

Diarienr: KSFD 2019/320

Räddningsnämnden Söderåsen

2019-10-11

Taxeändring automatlarm 2020

Sammanfattning
En översyn har gjorts av Räddningstjänsten Söderåsens taxa för automatlarm. Senast denna taxa 
ändrades var 2006 och sedan dess har ingen indexjustering gjorts. En justering av taxan skulle därför 
behöva göras då personal- och andra kostnader ökat sedan 2006. För att ha en liknande taxa som i 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst föreslås taxan för automatlarm justeras till 7 000 kr samt att en 
indexuppräkning med 2,5 % ska göras årligen.

Beaktande av barnperspektivet
[X] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte påverka 

barn
[  ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn

Beslutsunderlag
Rapport från Åstorps kommuns ledningssystem med motivering till taxeändringen

Förslag till beslut
Räddningsnämnden godkänner förslaget till taxeändring för automatlarm att gälla från 2020-01-01 och 
skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige i Åstorp och Klippan.

Simon Jaldefjord
Ekonom
042 – 640 23
simon.jaldefjord@astorp.se

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen





1
Förändring taxor och avgifter 2020
Räddningsnämnden

Åstorps kommuns
Förändring taxor och avgifter 2020
Räddningsnämnden

Beslutad av:
Kommunfullmäktige i Åstorp XXXX-XX-XX

Kommunfullmäktige i Klippan XXXX-XX-XX
Räddningsnämnden för Klippans och Åstorps kommuner 2019-10-29

DNR KSFD 2019/320



2
Förändring taxor och avgifter 2020
Räddningsnämnden

Taxa/avgift och grund för taxa/avgift
Taxan tas ut när räddningstjänsten rycker ut på automatiskt brandlarm utan brand. Avgiften är 
idag 5 500 kr per automatlarm utan brandtillbud och total intäkt beror på antalet larm. Snittet 
för antalet av denna typ av larm de tre senaste åren är 144 st vilket ger en årlig intäkt på 
ca 790 000 kr.

Förändring taxor/avgifter
Avgiften har inte ändrats på fem år och i nuläget har grannkommunerna en högre avgift. 
Avgiften hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst ligger på 7 400 kr per automatlarm utan 
brandtillbud. Förslaget är att höja taxan från 5 500 kr idag till 7 000 kr samt införa ett index 
på 2,5 % årligen.

Konsekvenser om avgiften/taxan förändras
Den ekonomiska konsekvensen innebär ökade intäkter med ca 200 000 kr för 
räddningstjänsten. Kommuninvånare och företag kommer att få en högre taxa som ligger mer 
i paritet med grannkommunerna. Den ökade kostnaden för kommuninvånare och företag 
kommer också att fungera motiverande för att minska automatlarmen utan brand.

Konsekvens om avgiften/taxan ej förändras
Justeras inte taxan får inte räddningstjänsten full täckning för löneutvecklingen och andra 
kostnader i verksamheten som t.ex. fordonskostnader och utbildningskostnader. Taxan 
anpassas då också till de kostnader räddningstjänsten kommer att ha i sin nya organisation.





Ärende 8  
Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen
KS 2019.0520

Sammanfattning
Ny kontrollförordning (EU) 2017/265 träder i kraft 2019-12-14. För att Söderåsens 
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 
2019/2020 behöver taxan anpassas till nya kontrollförordningen.

 

Beslutsunderlag

KS § 213/2019
Ekonomichefens tjänsteksrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll direktionen 2019-10-22 § 101
Tjänsteutlåtande från Söderåsens miljöförbund 2019-10-16

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 

att förändringen gäller från 2020-01-01.
 

att från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 

att ny taxa antas under förutsättning att det inte medför en taxehöjning.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 213, Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen



Förändring livsmedelstaxa Söderåsens miljöförbund

Tjänsteutlåtande för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (livsmedelstaxa)

Söderåsens miljöförbund - Sammanträdesprotokoll 2019-10-22, § 101 Livsmedelstaxa.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
KS 2019.0520

Ärendet
Ny kontrollförordning (EU) 2017/265 träder i kraft 2019-12-14. För att Söderåsens 
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 
2019/2020 behöver taxan anpassas till nya kontrollförordningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 207/2019
Ekonomichefens tjänsteksrivelse 2019-11-11
Sammanträdesprotokoll direktionen 2019-10-22 § 101
Tjänsteutlåtande från Söderåsens miljöförbund 2019-10-16

Yrkande
Hans-Bertil Sinclair (M) yrkar tillägg att ny taxa antas under förutsättning att det inte 
medför en taxehöjning.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
 
att förändringen gäller från 2020-01-01.
 
att från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKL:s prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober.
 
att ny taxa antas under förutsättning att det inte medför en taxehöjning.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

1 (1)



Datum
2019-11-11

Beteckning
129180

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunfullmäktige 

Förändring livsmedelstaxa Söderåsens miljöförbund

Ärendet
Ny kontrollförordning (EU) 2017/265 träder i kraft 2019-12-14. För att Söderåsens 
miljöförbund ska ha möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 
2019/2020 behöver taxan anpassas till nya kontrollförordningen.  

Med föreslagna förändringar kan miljöförbundet ta ut årsavgifter, 
registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare 
begreppet extra offentlig kontroll under 2020. 

Från och med år 2020 ska taxan för vare kalenderår räknas upp enligt SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Sammanträdesprotokoll direktionen 2019-10-22 § 101
Tjänsteutlåtande från Söderåsens miljöförbund 2019-10-16

Förslag till beslut
Att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
Att förändringen gäller från 2020-01-01. 
Att från och med år 2020 ska taxan för varje kalenderår räknas upp enligt SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basmånad oktober. 
 



Datum
2019-11-11

Beteckning
129180

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0520

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Beslut skickas till
Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

Magdalena Stajcic

























Ärende 9  
Höjning av medlemsbidraget till 

Söderåsens miljöförbund
KS 2019.0517

Sammanfattning
Söderåsens Miljöförbund har efter att de lagt sitt förslag till budget för 2020 kunnat konstatera 
att de till följd av ändrad lagstiftning kommer att få kostnadsökningar som gör att de riskerar 
ett negativt resultat 2020. De föreslår därför att det årliga medlemsbidraget från 
”ägarkommunerna” höjs med 6 kronor till 138 kronor/invånare år 2020.

Beslutsunderlag
KS § 215/2019
Protokoll 2019-10-22, § 99 från Söderåsens Miljöförbund
Tjänsteutlåtande från kommundirektören 2019-11-18

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att Klippans kommun inte accepterar en höjning av medlemsbidraget till Söderåsenes 
Miljöförbund med 6 kr till 138 kr per invånare avseende år 2020.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 215, Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens 
miljöförbund

Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens miljöförbund

Söderåsens miljöförbund - Sammanträdesprotokoll 2019-10-22, § 99 Information om risk för negativt 
balansresultat.

Tjänsteutlåtande 2019-10-22 - Information om risk för negativt resultat.

Underlag för höjning av medlemsbidraget en kompletterande information.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215

Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens miljöförbund 
KS 2019.0517

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har efter att de lagt sitt förslag till budget för 2020 kunnat 
konstatera att de till följd av ändrad lagstiftning kommer att få kostnadsökningar som gör 
att de riskerar ett negativt resultat 2020. De föreslår därför att det årliga medlemsbidraget 
från ”ägarkommunerna” höjs med 6 kronor till 138 kronor/invånare år 2020.

Jäv
Ledamot Åsa Edvardsson (SD) och ersättare Kent Lodesjö anmäler jäv och lämnar 
lokalen. För Åsa Edvardsson tjänstgör Oscar Einarsson (SD).
 
Beslutsunderlag
KSAU § 211/2019
Protokoll 2019-10-22, § 99 från Söderåsens Miljöförbund
Tjänsteutlåtande från kommundirektören 2019-11-18
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
att Klippans kommun accepterar en höjning av medlemsbidraget till Söderåsens 
Miljöförbund med 6 kronor till 138 kronor per invånare avseende år 2020; samt
att kommunens merkostnader för medlemsbidraget får hanteras i kommande 
kompletteringsbudget.

Yrkande
Johan Petersson (S) yrkar avslag till en höjning av medlemsbidraget. I yrkandet 
instämmer Robert Larsson (KD) och Jonas Luckmann (SD).
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att Klippans kommun inte accepterar en höjning av medlemsbidraget till Söderåsenes 
Miljöförbund med 6 kr till 138 kr per invånare avseende år 2020.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

2 (2)



Datum
2019-11-18

Beteckning

Ert datum Er beteckning

            

Kommunstyrelsen

Höjning av medlemsbidraget till Söderåsens Miljöförbund

Ärendet
Söderåsens Miljöförbund har efter att de lagt sitt förslag till budget för 2020 kunnat 
konstatera att de till följd av ändrad lagstiftning kommer att få kostnadsökningar som 
gör att de riskerar ett negativt resultat 2020. De föreslår därför att det årliga 
medlemsbidraget från ”ägarkommunerna” höjs med 6 kronor till 138 kronor/invånare 
år 2020.

Beslutsunderlag/Bilagor
Protokoll 2019-10-22, § 99 från Söderåsens Miljöförbund.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Klippans kommun accepterar en höjning av medlemsbidraget till Söderåsens 
Miljöförbund med 6 kronor till 138 kronor per invånare avseende år 2020; samt

att kommunens merkostnader för medlemsbidraget får hanteras i kommande 
kompletteringsbudget.

Tomas Rikse
Kommundirektör















































Ärende 10  
Svar på motion om en social fond 

för ekonomiskt utsatta barn
KS 2019.0173

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan har 2019-03-21 inkommit med motion ”Möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för familjer med behov”.

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

KS § 207/2019
SN §137/2019
Socialförvaltningens yttrande över motionen 2019-10-09
Motion från Vår Framtid 2019-03-21

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 207, Svar på motion om en social fond för 
ekonomiskt utsatta barn

SN § 137, Yttrande avseende motion "Möjlighet att skapa bättre förutsättningar för familjer med 
behov"

Socialförvaltningens yttrande över motionen 

Vår Framtid - Klippans motion 2019-03-21.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207

Svar på motion om en social fond för ekonomiskt utsatta barn 
KS 2019.0173

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2019-03-21 inkommit med motion ”Möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för familjer med behov”. Fonden ska vara avsedd för barn upp till 18 år 
som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun.
Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen.
Socialnämnden ställningstagande är att förslaget att införa en fond strider mot 
kommunallagen, att befintlig försörjningsstödsmodell i kombination med t.ex. statligt 
barnbidrag väl möter behoven hos ekonomiskt utsatta barn och till sist att den 
administrativa kostnaden som följt med införandet av fonden inte står i proportion till den 
nytta som fonden skulle leda till.

Beslutsunderlag
KSAU § 201/2019
SN §137/2019
Socialförvaltningens yttrande över motionen 2019-10-09
Motion från Vår Framtid 2019-03-21

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Socialnämnden
2019-10-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

Yttrande avseende motion "Möjlighet att skapa bättre förutsättningar 
för familjer med behov" 
SN 2019.0165

Ärendet
Vår Framtid – Klippan har 2019-03-21 inkommit med motion ”Möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för familjer med behov”.

Som bakgrund till motionen anförs att t.ex. barnbidraget är ett tvingande bidrag som inte 
går att avsäga sig och att det bidrar till dagens samhällsklyftor. Motionärerna önskar 
därför att möjligheten att införa en social fond ska utredas. Fonden ska vara avsedd för 
barn upp till 18 år som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun.

Socialförvaltningens ställningstagande är att förslaget att införa en fond strider mot 
kommunallagen, att befintlig försörjningsstödsmodell i kombination med t.ex. statligt 
barnbidrag väl möter behoven hos ekonomiskt utsatta barn och till sist att den 
administrativa kostnaden som följt med införandet av fonden inte står i proportion till den 
nytta som fonden skulle leda till.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande avseende motion "Möjligheten att skapa bättre förutsättningar 
för familjer med behov" Dnr SN2019.0165-4.700
Yttrande avseende motion "Möjligheten att skapa bättre förutsättningar för familjer med 
behov" Dnr SN2019.0165-5.700
 

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
____
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Datum
2019-10-09

Beteckning
127321

Ert datum Er beteckning

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida                    Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se          991-2122

Direkttelefon E-post                                    PlusGiro 
                                                                          829 79-6

Socialnämnden

Yttrande avseende motion "Möjlighet att skapa bättre förutsättningar för 
familjer med behov"

Vår Framtid – Klippan har 2019-03-21 inkommit med motion ”Möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för familjer med behov”. 

Som bakgrund till motionen anförs att t.ex. barnbidraget är ett tvingande bidrag som inte går 
att avsäga sig och att det bidrar till dagens samhällsklyftor. Motionärerna önskar därför att 
möjligheten att införa en social fond ska utredas. Fonden ska vara avsedd för barn upp till 18 
år som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun. 

Utifrån det som motionärerna anför lämnar Socialnämnden följande yttrande. 

Enligt kommunallagen (KL) 2 kap. 1§ får kommuner själva ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. 

En angelägenhet av allmänt intresse är när det kan anses vara allmänt, samhälleligt och till det 
egna området knutet intresse att kommunen vidtar en åtgärd. I detta ligger ett principiellt 
förbud mot att ge understöd till enskilda som saknar direkt stöd i lag (se RÅ 1985 2:79 och 
RÅ 1991 ref 64). Frågan om barnbidrag regleras i Föräldrabalken och är en statlig 
angelägenhet. Det saknas stöd i lag för kommunen att ge motsvarande ersättningar. 
Motionärernas förslag strider därför dels mot den kommunala kompetensen i KL 2 kap. 1 §, 
dels mot KL 2 kap. 2 § som reglerar att kommuner inte får ha hand om sådana angelägenheter 
som enbart staten ska ha hand om. 

Kommunen har rätt att bevilja individuellt prövat bistånd med stöd av Socialtjänstlagen 4 kap. 
1 §. Som grund för försörjningsstöd ligger en av regeringen fastställd riksnorm som omfattar 
livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, 
förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift. Den omfattar även ett visst 
sparutrymme för inköp av sällanköpsprodukter, t.ex. cykel till barn eller dyrare klädesplagg 
(Socialstyrelsens ”Handbok för socialtjänsten – Ekonomiskt bistånd”, 2013, s 49)



Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida                    Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se          991-2122

Direkttelefon E-post                                    PlusGiro 
                                                                          829 79-6

Det bör noteras att utbetalda fondmedel kan komma att räknas av vid beräkning av rätt till 
försörjningsstöd, även när de betalats till barnet. Utbetalning av fondmedel riskerar därför att 
bli ett nollsummespel för familjerna. 

Utöver ovanstående bör tas i beaktande att den nytta som det föreslagna bidraget hade gett 
inte står i proportion till den administrativa kostnad som hantering av bidraget hade inneburit. 
Arbetet innebär att ta fram direktiv och riktlinjer, administrera ansökningar, bedöma vilka 
som uppfyller kriterierna, meddela vinnare, utbetala medel, administrera inbetalningar från 
gemene man till fonden, bokföring och redovisning m.m. (se RÅ 2006 ref 81) 

Socialförvaltningens ställningstagande är att förslaget att införa en fond strider mot 
kommunallagen, att befintlig försörjningsstödsmodell i kombination med t.ex. statligt 
barnbidrag väl möter behoven hos ekonomiskt utsatta barn och till sist att den administrativa 
kostnaden som följt med införandet av fonden inte står i proportion till den nytta som fonden 
skulle leda till.

Anna Fritzheimer
Förvaltningsjurist



Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida                    Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se          991-2122

Direkttelefon E-post                                    PlusGiro 
                                                                          829 79-6





Ärende 11  
Svar på motion angående 

incidentrapporteringssystem
KS 2017.1028

Sammanfattning
Hans-Bertil Sinclair har 2017-11-26 inkommit med motion angående 
incidentrapporteringssystem. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande, samt 
att utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem utanför ordinarie 
avvikelserapportering.

I ärendet finns ett svar från kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

KS § 208/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-30
Modernaternas motion 2017-11-26

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att anse motionen besvarad med hänvisning till, av kommunstyrelsen antagna, Riktlinjer för 
att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun.

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 208, Svar på motion angående 
incidentrapporteringssystem

Svar på motion angående incidentrapporteringssystem

Hans Bertil Sinclair (M) motion 2017-11-26 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208

Svar på motion angående incidentrapporteringssystem 
KS 2017.1028

Ärendet
Hans-Bertil Sinclair har 2017-11-26 inkommit med motion angående 
incidentrapporteringssystem. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för yttrande, 
samt att utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem utanför ordinarie 
avvikelserapportering.
I ärendet finns ett svar från kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 202/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-30
Modernaternas motion 2017-11-26

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till, av kommunstyrelsen antagna, Riktlinjer 
för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

1 (1)



Datum Beteckning

Ert datum Er beteckning

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

                       

Kommunfullmäktige

Svar på motion angående incidentrapporteringssystem

Sammanfattning av ärendet
Hans-Bertil Sinclair har 2017-11-26 inkommit med motion angående 
incidentrapporteringssystem. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för 
yttrande, KF §133, samt att utreda möjligheterna att införa ett 
incidentrapporteringssystem utanför ordinarie avvikelserapportering.

Ärendet
I motionen lyfts att en ”Whistleblower-funktion” (på svenska visselblåsarfunktion) är 
ett nödvändigt instrument då det inte bedöms tillräckligt att förlita sig på att 
linjeorganisationen säkerställer att misstankar om oegentligheter rapporteras. 

Flera kommuner har infört en visselblåsarfunktion för att anmäla missförhållanden 
inom organisationen, dvs. en funktion som vänder sig till anställda och 
förtroendevalda i kommunen och där anonymiteten garanteras. Visselblåsarfunktion 
består av två externa funktioner: en mottagningsfunktion och en utredningsfunktion.

Via visselblåsarfunktionen kan anmälningar/ tips lämnas om uppgifter som avser  
allvarliga oegentligheter och tex rör: bokföring, intern bokföringskontroll, revision, 
mutor, ekonomisk brottslighet, eller andra allvarliga oegentligheter som rör vitala 
intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora 
brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering 
och trakasserier.

En av de advokatfirmor som erbjuder tjänster, och som här föreslås, har en 
betalningsmodell där själva funktionen inte innebär någon kostnad för kommunen 
utan debitering endast sker för inkomna ärenden. 
Enklare ärenden samt rapport till kommunledningen med förslag på åtgärd, debiteras 
ex. moms 1 000 kr/ärende
Mer omfattande ärenden samt rapport till kommunledningen med förslag på åtgärd, 
debiteras ex. moms 5 000 kr/ärende.



Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Kommunstyrelsen har den 6 november 2019 fattat beslut om förslag till Riktlinjer för 
att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans kommun, där 
visselblåsarfunktionen är en kompletterande funktion till de rutiner som föreslås 
gälla för Klippans kommun då oegentlighet upptäcks eller misstänks.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 
besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till, av kommunstyrelsen 
antagna, Riktlinjer för att förebygga oegentligheter och korruption i Klippans 
kommun.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationsavdelningen



måndag den 9 
december 2019

Till Klippans Kommunfullmäktige

Motion angående incidentrapporteringssystem
I olika sammanhang är en ”Whistleblower-funktion” ett nödvändigt instrument. Det bygger 
oftast på att vem som helst ges ”carte blanche” att få offentligt berätta om missförhållanden 
av olika slag inom en organisation. 

Att förlita sig på linjeorganisationen och ”öppna dörrar” och ”högt till tak” är enligt min 
bedömning inte tillräckligt för att säkerställa att misstankar om oegentligheter rapporteras. 
För att få ett effektivt resultat är det min uppfattning att denna fråga är av sådan vikt att 
kommunen bör överväga att inrätta ett incidentrapporteringssystem dit medarbetare anonymt 
kan anmäla oegentligheter eller missförhållanden. 

När det är infört är det av största vikt att det sprids inom organisationen vilka rutiner som 
gäller för detta system.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

att Klippans kommun utreda möjligheterna att införa ett
                     incidentrapporteringssystem utanför ordinarie avvikelserapportering.

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige



Ärende 12  
Svar på motion angående ett 
tillägg till Klippans kommuns 
riktlinjer mot trakasserier och 

kränkande särbehandling  
KS 2019.0015

Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Klippan har genom Christina Petersson och Åsa Edvardsson inkommit 
med motion angående tillägg i kommunens riktlinje mot trakasserier och kränkande 
särbehandling.

I ärendet finns ett svar från HR-chefen.

Beslutsunderlag

KS § 209/2019
Hr-chefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Motion från Sverigedemokraterna 2019-01-05

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att avslå motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 209, Svar på motion angående ett tillägg till 
Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling  

Svar på motion angåendet tillägg till Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande 
behandling

Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209

Svar på motion angående ett tillägg till Klippans kommuns riktlinjer 
mot trakasserier och kränkande särbehandling 
KS 2019.0015

Ärendet
Sverigedemokraterna i Klippan har genom Christina Petersson och Åsa Edvardsson 
inkommit med motion angående tillägg i kommunens riktlinje mot trakasserier och 
kränkande särbehandling.
I ärendet finns ett svar från HR-chefen.

Beslutsunderlag
KSAU § 203/2019
Hr-chefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Motion från Sverigedemokraterna 2019-01-05

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottes fröslag att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan 
Peterssons förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-
röst för bifall till arbetsuskottets förslag och Nej-röst för Åsa Edvardssons förslag. 
Om-röstningen utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej-röster, se omröstningslista.
 
Beslut
Kommunstyrelsen förelsår att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Följande 
skriftliga reservation har lämnats:
"Vi Sverigedemokrater anser att det ska göra ett tillägg på en åttonde 
diskrimineringsgrund.
Idag finns det 7 diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder.
Vi anser att tillägget ska vara politisk åskådning."

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

2 (2)



Datum
2019-10-24

Beteckning
129178

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Adressat

Svar på motion angående tillägg till Klippans kommuns riktlinjer 
mot trakasserier och kränkande behandling

Ärendet
Sverigedemokraterna i Klippan har genom Christina Petersson och Åsa Edvardsson 
inkommit med motion angående tillägg i kommunens riktlinje mot trakasserier och 
kränkande särbehandling.

Föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö reglerar kränkande 
särbehandling. Definitionen av kränkande särbehandling är: ”Handlingar som riktas 
mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller 
att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Diskrimineringslagen reglerar trakasserier och innebär: ”ett uppträdande som kränker 
någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. 

Politisk åskådning finns inte med i varken arbetsmiljöverkets föreskrifter, eller i 
diskrimineringslagen, därför har arbetsgivaren ingen skyldig att betrakta politisk 
åskådning som en diskrimineringsgrund. 

Ett förslag om politisk åskådning som tillägg i diskrimineringslagen fördes av 
Motion 2015/16:2038 av Sven-Olof Sällström (SD). Motionen avslogs av Riksdagen 
och avslutades den 21/6 2016. HR-avdelningen anser därför också att vi ska följa 
Riksdagens linje och inte betrakta politisk åskådning som en diskrimineringsgrund.

Beslutsunderlag/Bilagor
HR-chefens tjänsteskrivelse 2019-10-24
Motion från Sverigedemokraterna 2019-01-05



Datum
2019-11-11

Beteckning
129178

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0015

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 
att avslå motionen.

Beslut skickas till
Motionärerna
HR-chefen

Kristina Baron





Ärende 13  
Svar på motion angående 

behandlingstid för inlämnade 
motioner 

KS 2019.0014
Sammanfattning
Christina Petersson m.fl. (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;

- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för inlämnade 
motioner.

- Att beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade motioner vid 
fyra tillfällen per år.

I ärendet finns ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag

KS § 210/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-28
Motion inkommen 2019-01-07

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att avslå motionen

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 210, Svar på motion angående behandlingstid för 
inlämnade motioner 

Svar på motion om behandlingstid för inlämnade motioner

Sverigedemokraternas motion 2019-01-05.





PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210

Svar på motion angående behandlingstid för inlämnade motioner 
KS 2019.0014

Ärendet
Christina Petersson m.fl. (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;
- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för 
inlämnade motioner.
- Att beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade 
motioner vid fyra tillfällen per år.
I ärendet finns ett svar från kansliavdelningen.

Beslutsunderlag
KSAU § 204/2019
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-28
Motion inkommen 2019-01-07

Yrkanden
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Johan Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varanda och finner att kommunstyrelsen bifaller Johan 
Peterssons förslag.
 
Beslut
Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.
 
Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Följande 
skriftliga reservation har lämnats:
"Vi Sverigedemokrater anser att inlämnade motioner ska redovisas 4 ggr/år istället för 2 
ggr/år.
Det står i svaret:
Med ny mandatperiod har antalet inlämnade motioner ökat kraftigt vilket följaktligen 
ökar arbetsbelastning på tjänsteorganisationen. Att i nuvarande läge förkorta 
handläggningstiden för motioner är därför svårt
Att få redovisning 4 ggr/år är ett sätt att se hur långt motionen kommit."
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-03-2010-28

Beteckning
118667

Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Kommunstyrelsen

Svar på motion om behandlingstid för inlämnade motioner

Ärendet
Christina Petersson m.fl. (SD) har lämnat in en motion med följande förslag;
- Att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för 
inlämnade motioner.
- Att beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade 
motioner vid fyra tillfällen per år.

Kommunfullmäktige remitterade 2019-01-28 motionen till kommunstyrelsen för 
yttrande.

När en motion lämnas till fullmäktige remitteras den till kommunstyrelsen för 
beredning. För att kunna bereda ärendet krävs att motionen remitteras till den eller de 
nämnder och andra organ som är berörda av frågan. Berör motionen någon av de 
verksamheter som ligger under kommunstyrelsen, utreds motionen av 
kommunledningsförvaltning eller teknisk förvaltning. Berör motionen något 
verksamhetsområde inom annan nämnd(er) är kommunstyrelsen, enligt 
kommunallagen, skyldig att höra denna nämnden(erna). När alla berörda instanser 
lämnat yttranden, behandlas ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige.

Enligt Kommunallagens 5 kap 35 § ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Fullmäktige antog en uppdaterad arbetsordning 2019-09-23, § 147, som anger att 
kommunstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober.



Datum
2019-03-2010-28

Beteckning
118667

Ert datum Er beteckning

KS 2019.0014

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Nuvarande uppföljning två gånger per år fyller sitt syfte. Att redovisa obesvarade 
motioner oftare förkortar inte handläggningstiden eller ökar kontrollen. Det ger 
däremot ökad administration.  

Med ny mandatperiod har antalet inlämnade motioner ökat kraftigt vilket följaktligen 
ökar arbetsbelastning på tjänsteorganisationen. Att i nuvarande läge förkorta 
handläggningstiden för motioner är därför svårt.

Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att listan på obesvarade 
motioner bör redovisas vid två tillfällen per år samt att ett uppdrag att se över 
behandlingstiden för inlämnade motioner inte är aktuellt.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2019-10-28
Motion inkommen 2019-01-07

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Beslut skickas till
Motionärerna

Cecilia Christensen Tomas Rikse
Kanslichef Kommundirektör





Ärende 14  
Svar på motion om att ta fram 

riktvärde för inomhustemperatur 
för Klippans ägda fastigheter

KS 2019.0166
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram riktvärden för inomhustemperatur för Klippans ägda fastigheter.

För fastighetsavdelningens del hade det varit en fördel om det fanns fastställda värden för 
olika verksamheters lokaler.

Beslutsunderlag

KS § 211/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11
Sverigedemokraternas motion 2019-03-20

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att bifalla motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-27 § 211, Svar på motion om att ta fram riktvärde för 
inomhus temperatur för Klippans ägda fastigheter

Svar på motion om inomhustemperatur

Sverigedemokraternas motion 2019-03-20. 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-11-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 211

Svar på motion om att ta fram riktvärde för inomhus temperatur för 
Klippans ägda fastigheter 
KS 2019.0166

Ärendet
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Tekniska förvaltningen får i uppdrag 
att ta fram riktvärden för inomhus temperatur för Klippans ägda fastigheter.
För fastighetsavdelningens del hade det varit en fördel om det fanns fastställda värden för 
olika verksamheters lokaler.

Beslutsunderlag
KSAU § 205/2019
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11
Sverigedemokraternas motion 2019-03-20

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.
 
_____
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Datum
2019-10-11

Kommunstyrelsen

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

                       

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inomhustemperatur

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Tekniska förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram riktvärden för inomhus temperatur för Klippans ägda fastigheter

Ärendet
Fastighetsavdelningen arbetar idag efter att vissa temperaturer ska upprätthållas i olika 
lokaler, t.ex 22-23 grader i lokaler för äldreomsorg. Dessa temperaturer finns dock inte 
dokumenterade och är inte officiellt beslutade. 

Hos Arbetsmiljöverket AFS 2009:2 12 står följande; ”Termiskt klimat 29 § Lokaler som 
innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska ha lämpligt termiskt klimat. Klimatet 
ska vara anpassat till arbetets art, om arbetet är lätt eller tungt och om det är rörligt eller 
utförs stillasittande”

Vi får ofta klagomål på värmen under sommaren och på att det är kallt i lokalerna under 
vintern. Generellt sätt brukar man räkna med att, vid en normaltemperatur i en lokal, 
tycker 10% att det är för kallt och 10% att det är för varmt. Det går därför aldrig att få alla 
att vara helt nöjda med klimatet inomhus. 
Vi vet idag att det varit problem med att få ut tillräcklig värme i två av våra fastigheter. V. 
Nygatan 3 och Rönngården. V. Nygatan 3 är ombyggd men behöver injusteras. Rönngården 
byggs om nu under hösten och därefter ska vi kunna säkerställa 21 grader i alla våra 
fastigheter. 
För fastighetsavdelningens del hade det varit en fördel om det fanns fastställda värden för 
olika verksamheters lokaler. Vi hade också sett det som en fördel om det också fanns 
reglerat vad som gäller för externa värmeelement och externa kylanläggningar. ” 

Fastighetsavdelningen behöver fastställda riktlinjer för att vi idag har problem med flera 
verksamheter där anställda säger sig behöva högre temperaturer än vad våra 
uppvärmningssystem klarar av. I flera fall köps externa element in och placeras i 
kontorsrum och när dessa värmer upp luften till högre temperaturer än vad ordinarie 
radiatorer klarar av så stängs de senare av. Detta innebär att vi då inte har någon 
uppvärmning via ordinarie system och fjärrvärme utan detta ersätts med direktverkande el.



Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. 0435-280 00. kommun@klippan.se. www.klippan.se
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928

Förslag till beslut
Fastighetsavdelningen föreslår att motionen bifalls. 

För Fastighetsavdelningen Tekniska förvaltningen

Håkan Abrahamsson Ardiana Demjaha



Klippan 2019-03-20

Motion om inomhustemperatur
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) bör det vara en inomhus 
temperatur på 21 grader +-1 grad. Idag värms Klippans kommuns ägda fastigheter så 
gott som med fjärrvärme. Men det finns fastigheter som antingen höjer värmen eller 
sätter in el element. Detta innebär att då blir rummet blir varmt och värmesystemet 
tappar sin funktion. Ventilation som trycker ut värme blir istället kallare än luften i 
rummet och kyler istället luften vilket inte är bra rent energimässigt.

Om det blir för varmt i rummet så öppnar man fönstret vilket inte heller är bra sett ifrån 
en energisynpunkt. Man upplever att det blir dålig luft och då sitter man i drag vilket kan 
ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Så höga inomhustemperatur kan 
medföra illamående, trötthet och huvudvärk.

Det finns grupper där temperaturen kan ligga på 1 grader över den satta 
temperaturen. För känsliga grupper gäller att temperaturen minst bör vara 2 
grader högre. Exempel på känsliga personer är äldre, handikappade, 
rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning. 

Vi har även t ex idrottshallar där temperaturen kan ligga på ca 17 grader och 
badhuset där temperaturen kan skilja sig åt.

Idag kostar uppvärmning ca 10 miljoner för Klippans ägda fastigheter. Om vi kan 
sätta riktlinjer för inomhustemperaturen kan vi spara 5% för varje sänkt grad. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

-Att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktvärden för inomhus 
temperatur för Klippans ägda fastigheter.

För Sverigedemokraterna Klippan

Gruppledare

Åsa Edvardsson



Ärende 15  
Delgivningsärenden

Sammanfattning
Kansliavdelningens sammanställning redovisas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-11-06 från inspektionen av kommunens överförmyndarverksamhet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 

att notera delgivningsärendena

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokoll överinspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 2019-11-06.
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