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Kommunfullmäktige i Klippans Kommun kallas härmed till sammanträde

Datum och tid:  2020-12-21, kl  18:00
Plats: Spontanytan, Sågenhuset
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Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare
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Intygar …………………………………………
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1. Val av justerare  

Ärendet i korthet
Val av justerare föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att utse NN och NN att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Fastställelse av dagordning  

Ärendet i korthet
Fastställande av dagordning föreligger.
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa dagordningen.

3. Simone Nilsson (M) avsägelse av uppdrag som ersättare 
i Kommunfullmäktige

 

Sammanfattning
Simone  Nilsson (M) har inkomit med en avsägelse från uppdraget som  ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Simone Nilssons avsägelse, 2020-11-05
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Simone Nilsson (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
och
 
att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne.
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4. Begäran om avsägelse från Boris Svensson (S) från 
uppdrag som ledamot i Medelpunkten

 

Sammanfattning
Boris Svensson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Medelpunkten.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Boris Svensson
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att befria Boris Svensson (S) från uppdraget som ledamot i Medelpunkten,
 
att till ny ledamot utse Anna Andresen (M) och till ny ersättare utse Boris Svensson 
(S).

5. Interpellation om vilka åtgärder som kommer att föreslås 
Barn- och utbildningsnämnden samt om nämnden har 
fått någon information om tillskott av Covid-19 pengar i 
budget 2021

 

Sammanfattning
Tommy Cedervall (L) har lämnat in en interpellation till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om nämndens besparingar inför budget 2021 samt 
om nämnden har fått information om tillskott av Covid-19 pengar i budget för 
2021.
 
Beslutsunderlag
Înterpellation från Tommy Cedervall, 2020-11-17
Svar på interpellation, 2020-12-08
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att notera svaret i ärendet och lägga detsamma till handlingarna.

6. Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 
renhållningsordning

 

Sammanfattning
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Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna behöver anpassas på grund av att 
lagstiftningen ändrats. Det finns samtidigt behov av att effektivisera insamling 
genom att begränsa antal valmöjligheter samt att undanröja tolkningsutrymme i 
texten. I Nårabs förslag höjs renhållningstaxan med 1,0 %.
 
Beslutsunderlag
KS § 158/2020
Missiv ”Renhållningsföreskrifter och Renhållningstaxa för 2021” daterat 2020-10-
13
Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner
Renhållningsordning: Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och 
Örkelljunga kommuner
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt reviderad renhållningsordning 
att gälla från och med 2021-01-01.

7. Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o 
m 2021

 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ändrade bidragsbestämmelser för 
studieförbunden.
 
Det nya förslaget till bidragsbestämmelser för studieförbunden bygger på 
grundtankarna i det nya bidragssystemet, d v s i dialog, behovsanpassat och att 
bidragen ska bidra till att utveckla en mångfald av verksamhet för medborgarna i 
kommunen.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse om tillägg/redaktionell ändring i bestämmelserna, 2020-12-10
KS §143/2020
KFN § 92/2020
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-08-18.
Förslag på ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag, ver 2, augusti 2020.
Remissvar från Kulturens studieförbund, 2020-08-12.
Remissvar från Sensus, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-08-06
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta den nya bidragsmodellen för studieförbundsbidrag börjar gälla fr o m 1 
januari 2021,
 
att bidraget delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del och att 
nuvarande bidragspost för folkbildning fördelas 50/50 mellan de två delarna
 
att notera den redationella ändringen enligt beskrivning i ärendet, samt
 
att modellen utvärderas tre år efter införandet.

8. Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening  

Sammanfattning
Vid Kommuninvests föreningsstämman 2020-04-16 beslutades om förändrade 
stadgar. Förändringen avsåg främst medlemmarnas insatskapital och 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering. I tjänsteskrivelsen i ärendet beskrivs 
sammanfattat för Klippans kommun viktiga punkter.
 
Beslutsunderlag
KS § 145/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Bilaga 1 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett maximalt belopp om 1 300 kr 
per invånare.

9. Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne 
om att anta tre nya medlemmar samt godkännande av ny 
förbundsordning

 

Sammanfattning
Kommunalförbundet AV Medias direktion har vid möte 2020-03-09 och 2020-05-
04 enhälligt fattat beslut om att godkänna de tre kommunerna Kristianstad, Hörby 
och Höörs ansökan om medlemskap. Med anledning därav hemställer direktionen i 
kommunalförbundet AV Media Skåne om att Klippans kommun antar de tre nya 
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kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021 och i samband med detta 
även godkänner ny förbundsordning att börja gälla från den 1 januari 2021.
 
Beslutsunderlag
KS § 168/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-10-28
Hemställan från AV Media Skåne inkommen 2020-10-19
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt
 
att godkänna ny förbundsordning som börjar gälla den 1 januari 2021.

10. Svar på motion från Vår Framtid om utredning av 
kostnader och effekter av kommunanställda 
ordningsvakter

 

Sammanfattning
Kenneth Dådring (VF) har lämnat in en motion om utredning av kostnader och 
effekter för kommunanställda ordningsvakter. Fullmäktige återremitterade 2019-
09-23 motionen för ytterligare utredning och svar på motionens yrkande. I ärendet 
föreligger ett svar från säkerhetschefen.
 
Beslutsunderlag
KS § 148/2020
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren 2020-03-16
Motionen inkommen 2019-03-25
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.

11. Svar på motion från Vår Framtid gällande flaggning för 
Sveriges två

 

Sammanfattning
Vår Framtid har lämnat in en motion om att Klippans kommun ska hissa flaggan 
för Sveriges två folk på respektive nationaldag.
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Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att motionen 
bifalles.
 
Beslutsunderlag
KS § 149/2020
KFN § 94/2020
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion från Vår Framtid - Klippan
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.

12. Svar på motion från Vår Framtid gällande 
parkeringstider

 

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan, har inkommit med en motion om att se över 
parkeringstiderna så att företagarna och kunderna inte begränsas av 
parkeringstiderna i Klippan centrum.
 
Beslutsunderlag
KS § 150/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om parkeringsridet, 2020-03-19
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen då nuvarande parkeringstider uppfyller de krav som ställts på ett 
levande centrum.

13. Motion om att alla skall ha tillgång till allmänna 
kommunikationer

 

Sammanfattning
Tommy Cedervall (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där han 
yrkar följande:

 buss 518 på sikt ska ha Eslöv som slutdestination, istället för Stehag.
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 kommunen i samarbete med Region Skåne ser över antal, placering och 
utformningen av hållplatserna för buss 518 inom kommunen.

 man på sikt ser över samtliga busshållplatser i kommunen så att dessa är 
trafiksäkra och har tillgång till parkering för två och fyrhjuliga fordon.

 
Beslutsunderlag
Motion från Tommy Cedervall (L), inkom 2020-11-17
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
 

14. Motion från Vår Framtid om att värna det kommunala 
vetot

 

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att 
värna det kommunala vetot i frågan om vindkraftverk. Partiet vill att 
kommunstyrelsen omedelbart och med tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, 
energiminister och landsbygdsminister i frågan och att det tydligt framgår att vi 
fortsatt värnar det kommunala vetot i frågan.
 
Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2020-11-19
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

15. Motion från Vår Framtid om beslut utifrån ett barn-, 
äldre- och funktionshinderperspektiv

 

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har till kommunfullmäktige lämnat en motion där man vill 
att det i samtliga beslut som kommunen tar ska konsekvenser ur ett barn-, äldre- 
och funktionsbegränsningsperspektiv beaktas, samt att det i protokoll framgår att 
nämnda perspektiv har beaktats.
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Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2020-11-19
 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

16. Delgivningsärenden  

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige delges information om följande ärenden:

 Protokoll 2020-10-12, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media 
Skåne

 Protokoll över inspektion av den gemensamma Överförmyndarnämnden 
4K

 
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.
_____
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Ärende 1  
Val av justerare

Sammanfattning
Val av justerare föreligger.

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

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

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 2  
Fastställelse av dagordning

Sammanfattning
Fastställande av dagordning föreligger.

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att fastställa dagordningen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet



Ärende 3  
Simone Nilsson (M) avsägelse av 

uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige 

KS 2020.0427
Sammanfattning
Simone  Nilsson (M) har inkomit med en avsägelse från uppdraget som  ersättare i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Simone Nilssons avsägelse, 2020-11-05

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att befria Simone Nilsson (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och

 

att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Simone Nilsson (M) avsägelse 2020-11-05.





Ärende 4  
Begäran om avsägelse från Boris 

Svensson (S) från uppdrag som 
ledamot i Medelpunkten

KS 2020.0432
Sammanfattning
Boris Svensson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Medelpunkten.

 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Boris Svensson

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att befria Boris Svensson (S) från uppdraget som ledamot i Medelpunkten,

 

att till ny ledamot utse Anna Andresen (M) och till ny ersättare utse Boris Svensson (S).

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Begäran om avsägelse från Boris Svensson (S) från uppdrag som ledamot i Medelpunkten





Ärende 5  
Interpellation om vilka åtgärder 
som kommer att föreslås Barn- 

och utbildningsnämnden samt om 
nämnden har fått någon 

information om tillskott av Covid-
19 pengar i budget 2021 

KS 2020.0436
Sammanfattning
Tommy Cedervall (L) har lämnat in en interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om nämndens besparingar inför budget 2021 samt om nämnden har fått 
information om tillskott av Covid-19 pengar i budget för 2021.

 

Beslutsunderlag
Înterpellation från Tommy Cedervall, 2020-11-17
Svar på interpellation, 2020-12-08

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att notera svaret i ärendet och lägga detsamma till handlingarna.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Interpellation 2020-11-17 till barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Svar på interpellation från Tommy Cedervall







Rune Persson 2020-12-08

Kapellgatan 2B

26438 KLIPPAN

Kommunfullmäktige

Klippans kommun

Svar på interpellation från Tommy Cedervall (L)

Interpellanten påstår att Barn- och Utbildningsnämndens verksamheter står inför stora 
besparingar 2021.

Det stämmer inte! Vi blir mer och mer beroende av statsbidrag för varje år som går. 
Innevarande år såg likadant ut vid den här tiden 2019. 

För att inte skapa problem beslöt vi att ha ”is i magen”, beakta kommande statsbidrag och 
vädja om mer pengar i kompletteringsbudgeten. Det visar sig nu att nämnden klarar ett 
nollresultat. Om vi hade gjort som interpellanten befarar, skulle det blivit väldigt ryckigt med 
uppsägningar och återanställningar efter hand som bidragen trillat in.

BUN antog enhälligt budget för 2021 den 2020-11-24 med gott hopp om att upprepa årets 
utfall.

När det gäller Komvux och SFI är jag mer bekymrad. Det är verksamheter som är 
svårbudgeterade och som påverkas starkt av konjunkturer och invandring. Vi står inför ett 
läge där pandemin tillsammans med andra faktorer i samhället som t.ex. 
Arbetsförmedlingens nedmontering orsakar.

När det gäller de verksamheterna behövs mer pengar om vi skall kunna möta behov av 
utbildning. För den sakens skull kommer vi att hemställa om mer medel i 
kompletteringsbudgeten.

- Vilka åtgärder kommer att föreslås BUN?
Av ovanstående redogörelse framgår att inga särskilda åtgärder kommer att föreslås 
utöver att som alla andra år vara noggrann med att följa budget.

- Om BUN har fått någon information om tillskott av Covid-19 pengar i budget för 
2021?
Nej det har vi inte och det är förståeligt. Det med tanke på att det ännu inte finns 
någon övergripande beräkning av ev. ökade kostnader. Det som bör bli ett tillskott 
för är Vuxenutbildning och SFI i kompletteringsbudget.

Klippan som ovan
Rune Persson
Ordförande BUN



Ärende 6  
Förslag till ny renhållningstaxa för 

2021 och reviderad 
renhållningsordning

KS 2020.0392
Sammanfattning
Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna behöver anpassas på grund av att 
lagstiftningen ändrats. Det finns samtidigt behov av att effektivisera insamling genom att 
begränsa antal valmöjligheter samt att undanröja tolkningsutrymme i texten. I Nårabs förslag 
höjs renhållningstaxan med 1,0 %.

 

Beslutsunderlag
KS § 158/2020
Missiv ”Renhållningsföreskrifter och Renhållningstaxa för 2021” daterat 2020-10-13
Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner
Renhållningsordning: Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga 
kommuner

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt reviderad renhållningsordning att gälla 
från och med 2021-01-01.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-12-02 § 158, Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och 
reviderad renhållningsordning

VD Andreas Winklers missiv 2020-10-13 - Renhållningstaxa och Renhållningsföreskrift 2021.

Renhållningstaxa 2021



Renhållningsföreskrifter 2021.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158

Förslag till ny renhållningstaxa för 2021 och reviderad 
renhållningsordning 
KS 2020.0392

Ärendet
Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna behöver anpassas på grund av att 
lagstiftningen ändrats. Det finns samtidigt behov av att effektivisera insamling genom att 
begränsa antal valmöjligheter samt att undanröja tolkningsutrymme i texten. I Nårabs 
förslag höjs renhållningstaxan med 1,0 %. Höjningen ligger över index för augusti men 
samtidigt har lönerevision för 2020 ännu inte genomförts och renhållningsverksamheten 
går också med underskott.
 
I renhållningsföreskrifterna ersätts begreppet ”hushållsavfall” med ”kommunalt avfall” i 
enlighet med miljöbalken kap 15. Förtydligande görs också avseende avfall från 
avloppsanläggningar, tidigare kallat slam.
 
 
Beslutsunderlag
KSAU § 180/2020
Missiv ”Renhållningsföreskrifter och Renhållningstaxa för 2021” daterat 2020-10-13
Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner
Renhållningsordning: Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga 
kommuner
 

Yrkanden
Johan Petersson (S) yrkar bifall till förslaget.
 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslåt att kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna förslagen till ny renhållningstaxa samt reviderad renhållningsordning att 
gälla från och med 2021-01-01.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ralf Scott (SD) i handläggning och beslut i ärendet. Thomas 
Jelinek (SD) ersätter Ralf Scott (SD).
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____
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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 2020-xx-xx 
   Perstorp 2020-xx-xx 
   Örkelljunga 2020-xx-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. 

 

1. 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. 

 

2. 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.  
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Fastighetsägaren skall se till att transportväg fram till behållares 
tömnings/hämtningsplats hålls i framkomligt skick. Transportvägen ska 
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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3. 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. Plastförpackningar  5. Matavfall 
2. Pappersförpackningar 6. Restavfall 
3. Förpackningar av ofärgat glas 7. Tidningar 
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) finns det förutom 
insamling av mat- och restavfall, även möjlighet att fastighetsnära få hämtat 
tidningar, pappersförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar och wellpapp. 

Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall, farligt avfall och batterier i 
abonnemanget. 
 
Mindre flerfamiljsbostäder kan välja att abonnera på samma fyrfackskärl som 
en- och tvåfamiljshus. Ett Beda-set (Kärl 1 + Kärl 2) kan delas mellan max 3 
lägenheter och ett hämtställe kan ha max två Beda-set. 
 

För verksamheter finns det förutom insamling av mat- och restavfall, även 
möjlighet att fastighetsnära få hämtat tidningar, pappersförpackningar, färgade 
och ofärgade glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och 
wellpapp. 

Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall, farligt avfall och batterier i 
abonnemanget. 
 
Mindre verksamheter kan välja att abonnera på delade kärl (enbart mat- och 
restavfall).  
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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. 

 
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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4. 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. 

 

4.1. 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.  
 
Grundavgiften för 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 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

Villahushåll 
1 022 kr 1 278 kr 

Fritidshus  
samt Gles- och Mini-hämtning för villahushåll 

699 kr 874 kr 

Flerfamiljsfastigheter  
En grundavgift per lägenhet 

713 kr 891 kr 

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

 
900 kr 

 
1 125 kr 

Uppehåll 
369 kr 461 kr 

 

 

4.2. 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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4.3. 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.  
 

4.4. Differentierad taxa 
Avgifterna kan skilja mellan de tre kommunerna. Om inget annat anges gäller 
avgiften i samtliga tre kommuner. 
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5. 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. 
 

6. 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.  
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Utebliven hämtning ska anmälas till Nårab inom tre arbetsdagar från det att 
hämtning uteblivit för att Nårab ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid.  

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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7. 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. Om man angett att man själv kör förpackningar till Återvinningscentral har 
Nårab rätt att följa upp detta genom tex plockanalys eller visuell kontroll av 
av restavfallet för att se att man följer det man angivit. Om restavfallet 
innehåller förpackningar/tidningar läggs abonnenten över på osorterat 
restavfall (flerfamiljsfastigheter och verksamhet) och Beda för 
villa/fritidsabonnenter. 
 

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

11. 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 
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administrationsavgift.   
 

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

13. Vid säsongsabonnemang debiteras grundavgiften för hela året. 
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8. Valmöjligheter för villahushåll 
 

8.1. Sortering med Beda-systemet Se sidan 7 
Grundavgift tillkommer. Se sidan 9. 

Beda Hämtningsintervall Avgift/år Avgift/år 

  Kärl 1 Kärl 2 exkl. moms inkl. moms 

Beda-kärl 370+370 l  
Var 4:e 

vecka  
Varannan 

vecka  
1 339 kr 1 674 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Varannan 

vecka  
1 085 kr 1 356 kr 

 
Var 4:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 

868 kr 1 085 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 

618 kr 773 kr 

 

Kompletteringskärl Hämtningsintervall Avgift/år 
exkl. 
moms 

Avgift /år 
inkl. moms 

Restavfall 

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

Varannan vecka 1 172 kr 1 465 kr 

   Ingen grundavgift utgår för kompletterande restavfallskärl. 
 

Gleshämtning Beda-kärl ***  Hämtningsintervall Avgift/år Avgift/år 

Kräver hemkompost *  Kärl 1 Kärl 2 exkl. moms inkl. moms 

Beda-kärl 370+370  

Facket för matavfall får inte användas 

Var 8:e 
vecka 

Var 8:e 
vecka* 

372 kr 465 kr 

 

Hämtning av gemensamma 

kärl** Hämtningsintervall Avgift/år Avgift/år 

Om du och grannen vill dela kärl. Kärl 1 Kärl 2 exkl. moms inkl. moms 

Beda-kärl 370+370 l  
Var 4:e 

vecka 
Varannan 

vecka 
670 kr 838 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Varannan 

vecka 
542 kr 678 kr 

 
Var 4:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 

434 kr 543 kr 

 
Var 8:e 

vecka 
Var 4:e 
vecka* 

309 kr 386 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 ett kompletteringskärl. 
*** Gleshämtning beviljas när man har godkänd hemkompost* och då ansökan godkänts av 
Nårab. 
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8.2. Sortering utan Beda-systemet - Endast i Klippan och Perstorp  
 

Se sidan 7. 

Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på 
Återvinningscentralen, detta ska intygas på särskild blankett tillhandahållen av Nårab. Kontroller 
kan göras se sidan 11. 

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9. 

 

Delat kärl mat- och restavfall   
 Hämtningsintervall 

Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

370 l kärl  Varannan vecka  3 217 kr 4 021 kr 

 

Gleshämtning ** - Restavfall 

Kräver hemkompost *   Hämtningsintervall 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

190 l kärl  Var 8:e vecka* 1 025 kr 1 281 kr 

 

Minihämtning ** - Restavfall 

Kräver hemkompost *   Hämtningar per år 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

100 l kärl                 Budas  2* 87 kr 109 kr 

 
* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund som för närvarande 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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9. 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. 

9.1. Sortering med Beda-systemet  
Se sidan 7 

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9. 

Beda Hämtningsintervall  
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms   Kärl 1 Kärl 2 

Beda-kärl 370 l+370 l * 

 

Budas  

Var 4:e 
vecka 

sommartid  

Varannan 
vecka 

sommartid  705 kr 881 kr 

3 ggr/år  3 ggr/år 

 

Hämtning av gemensamma 
kärl för fritidsabonnenter Hämtningsintervall  

Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms  Om du och grannen vill dela kärl. Kärl 1 Kärl 2 

Beda-kärl 370 l+370 l * 

 

Budas  

Var 4:e 
vecka 

sommartid  

Varannan 
vecka 

sommartid  352 kr 440 kr 

3 ggr/år  3 ggr/år 

 

9.2. Sortering utan Beda-systemet endast i Klippan och Perstorp  
Se sidan 7 

Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på 
Återvinningscentralen, detta ska intygas på särskild blankett tillhandahållen av Nårab. 

Grundavgifter tillkommer. Se sidan 9 

Delat kärl mat- och restavfall  
(222 liter restavfall och 148 liter matavfall) 

 
Hämtnings- 

intervall 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

370 l kärl** 

Budas 

Varannan 
vecka 

sommartid 

2 094 kr 2 618 kr 3ggr/år 

 

Hämtning av gemensamma kärl för 
fritidsabonnenter  
Om du och grannen vill dela 
 

Hämtnings- 
intervall 

Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

 Delat kärl mat- och restavfall 370 l kärl** 

(222 liter restavfall och 148 liter matavfall) 

Budas 

Varannan 
vecka 

sommartid 

1047 kr 1309 kr 3ggr/år 
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* 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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10. Valmöjligheter för flerfamiljshus 
 

Grundavgift tillkommer. Se sidan 9 

Obligatorisk utsortering av matavfall innebär att den minsta uppsättning kärl man kan ha är ett 
kärl för matavfall och ett kärl för restavfall. Restavfallet räknas som osorterat om man inte 
dessutom har Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

Matavfall, farligt avfall, tidningar samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, metall, papper 
och plast ska sorteras ut från restavfallet och lämnas separat för återvinning. 

Restavfall (sorterat)* Hämtningsintervall  
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

190 l kärl 

  

2 ggr per vecka ** 5 144 kr 6 430 kr 

Varje vecka 2 338 kr 2 923 kr 

Varannan vecka 1 887 kr 2 359 kr 

370 l kärl 

  

2 ggr per vecka ** 7 335 kr 9 169 kr 

Varje vecka 3 334 kr 4 168 kr 

Varannan vecka 2 209 kr 2 761 kr 

3 m3 container  

  

Varje vecka 40 414 kr 50 518 kr 

Varannan vecka 21 140 kr 26 425 kr 

6 m3 container  

  

Varje vecka 62 238 kr 77 798 kr 

Varannan vecka 33 866 kr 42 333 kr 

8 m3 container  

  

Varje vecka 77 314 kr 96 643 kr 

Varannan vecka 42 530 kr 53 163 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. Om detta inte är via Nårab ska det 
intygas vem som samlar in dessa. Kör man det själv till Återvinningscentral ska detta intygas på 
särskild blankett tillhandahållen av Nårab. 
** endast i tätort 
 

Restavfall (osorterat) Hämtningsintervall Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

190 l kärl 

  

2 ggr per vecka * 7 412 kr 9 265 kr 

Varje vecka 3 369 kr 4 211 kr 

Varannan vecka 2 765 kr 3 456 kr 

370 l kärl 

  

2 ggr per vecka * 10 562 kr 13 203 kr 

Varje vecka 4 801 kr 6 001 kr 

Varannan vecka 3 217 kr 4 021 kr 

3 m3 container  

  

Varje vecka 58 197 kr 72 746 kr 

Varannan vecka 30 445 kr 38 056 kr 

6 m3 container  

  

Varje vecka 89 621 kr 112 026 kr 

Varannan vecka 48 767 kr 60 959 kr 

8 m3 container  

  

Varje vecka 111 333 kr 139 166 kr 

Varannan vecka 61 245 kr 76 556 kr 

* endast i tätort 
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Förpackningar och tidningar 

Flerfamiljsfastigheter, verksamheter och andra sammanslutningar där många 
hushåll har kärl gemensamt kan abonnera på kärl för tidningar och förpackningar 
av papper, plast (om mjukplasten är förpackad), wellpapp, metall*, färgat* och 
ofärgat glas*.  
För wellpapp går det även att abonnera på rullstöd. Trattställ till mjukplast går ej att 
nyteckna efter 2021-01-01. 

 Hämtningsintervall 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

190 l kärl 

  

Varannan vecka 448 kr 560 kr 

Var 4:e vecka 254 kr 318 kr 

370 l kärl Varannan vecka 602 kr 753 kr 

Var 4:e vecka 300 kr 375 kr 

Rullstöd för wellpapp 

Varannan vecka 1 019 kr 1 274 kr 

Var 4:e vecka 616 kr 770 kr 

Trattställ för mjukplast 
(Nytecknas inte) 

Varannan vecka 811 kr 1 014 kr 

Var 4:e vecka 474 kr 593 kr 

* Förpackningar av glas och metall kan endast tömmas var fjärde vecka. 
 

Matavfall Hämtningsintervall 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

140 l kärl 2 ggr per vecka*  4 537 kr 5 671 kr 

 Varje vecka  2 062 kr 2 578 kr 

  Varannan vecka  1 221 kr 1 526 kr 

* endast i tätort 
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11. Valmöjligheter för verksamheter 
Grundavgift tillkommer. Se sidan 9 

Obligatorisk utsortering av matavfall innebär att den minsta uppsättning kärl man kan ha är ett 
kärl för matavfall och ett kärl för restavfall. Restavfallet räknas som osorterat om man inte 
dessutom har Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
Matavfall, farligt avfall, tidningar samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, metall, papper, 
plastförpackningar ska sorteras ut från restavfallet och lämnas separat för återvinning. 

 

Restavfall (sorterat)* Hämtningsintervall  
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

190 l kärl 

  

2 ggr per vecka ** 5 144 kr 6 430 kr 

Varje vecka 2 338 kr 2 923 kr 

Varannan vecka 1 887 kr 2 359 kr 

370 l kärl 

  

2 ggr per vecka ** 7 335 kr 9 169 kr 

Varje vecka 3 334 kr 4 168 kr 

Varannan vecka 2 209 kr 2 761 kr 

3 m3 container  

  

Varje vecka 40 414 kr 50 518 kr 

Varannan vecka 21 140 kr 26 425 kr 

6 m3 container  

  

Varje vecka 62 238 kr 77 798 kr 

Varannan vecka 33 866 kr 42 333 kr 

8 m3 container  

  

Varje vecka 77 314 kr 96 643 kr 

Varannan vecka 42 530 kr 53 163 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 plast. Om detta inte är via Nårab ska det intygas vem som 
samlar in dessa. Kör man det själv till Återvinningscentral ska detta intygas på särskild blankett 
tillhandahållen av Nårab.  
** endast i tätort 
 

Restavfall (osorterat) Hämtningsintervall  Avgift/år Avgift/år 

   exkl. moms inkl. moms 

190 l kärl 

  

2 ggr per vecka * 7 412 kr 9 265 kr 

Varje vecka 3 369 kr 4 211 kr 

Varannan vecka 2 765 kr 3 456 kr 

370 l kärl 

  

2 ggr per vecka * 10 562 kr 13 203 kr 

Varje vecka 4 801 kr 6 001 kr 

Varannan vecka 3 217 kr 4 021 kr 

3 m3 container  

  

Varje vecka 58 197 kr 72 746 kr 

Varannan vecka 30 445 kr 38 056 kr 

6 m3 container  

  

Varje vecka 89 621 kr 112 026 kr 

Varannan vecka 48 767 kr 60 959 kr 

8 m3 container  

  

Varje vecka 111 333 kr 139 166 kr 

Varannan vecka 61 245 kr 76 556 kr 

* endast i tätort 
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Förpackningar och tidningar 

Verksamheter kan abonnera på kärl för tidningar och förpackningar av papper, 
plast, wellpapp, metall*, färgat* och ofärgat glas*.  
För wellpapp går det även att abonnera på rullstöd. Trattställ till mjukplast går ej 
att nyteckna efter 2021-01-01. 

 Hämtningsintervall 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

190 l kärl 

  

Varannan vecka 448 kr 560 kr 

Var 4:e vecka 254 kr 318 kr 

370 l kärl 

 

Varannan vecka 602 kr 753 kr 

Var 4:e vecka 300 kr 375 kr 

Rullstöd för wellpapp 

Varannan vecka 1 019 kr 1 274 kr 

Var 4:e vecka 616 kr 770 kr 

Trattställ för mjukplast 

Varannan vecka 811 kr 1 014 kr 

Var 4:e vecka 474 kr 593 kr 

* Förpackningar av glas och metall kan endast tömmas var fjärde vecka. 
 

Matavfall Hämtningsintervall 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

140 l kärl 2 ggr per vecka*  4 537 kr 5 671 kr 

 Varje vecka  2 062 kr 2 578 kr 

  Varannan vecka  1 221 kr 1 526 kr 

* endast i tätort 
 

Delat kärl mat- och 
restavfall   

(222 liter restavfall och 148 
liter matavfall) 

Hämtningsintervall 
Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

370 l kärl  Varannan vecka  3 217 kr 
4 021 

kr 

 

11.1. Säsongsabonnemang 
Endast för verksamheter. 

Tömning vecka 12-41 (15 tömningar vid varannan vecka och ca 7 tömningar vid var 
fjärde vecka) 

Restavfallskärl 
Osorterat – måste ha 
även matavfallskärl Hämtningsintervall 

Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

190 l kärl Varannan vecka 1 595 kr 1 994 kr 

370 l kärl Varannan vecka 1 856 kr 2 320 kr 

 

  



Renhållningstaxa 2021 

 - 23 -  

 

Restavfallskärl Sorterat* Hämtningsintervall 
Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

190 l kärl Varannan vecka 1 089 kr 1 361 kr 

370 l kärl Varannan vecka 1 274 kr 1 593 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 plast. Om detta inte är via Nårab ska det intygas vem som 
samlar in dessa. Kör man det själv till Återvinningscentral ska detta intygas på särskild blankett 
tillhandahållen av Nårab. 
 

Matavfallskärl Hämtningsintervall 
Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

140 l kärl Varannan vecka 704 kr 880 kr 

 

Tidningskärl och kärl för 
Förpackningar av 
papper, plast, wellpapp Hämtningsintervall 

Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

190 l kärl Varannan vecka 258 kr 323 kr 

370 l kärl Varannan vecka 347 kr 434 kr 

 

Kärl för förpackningar 
av glas och metall Hämtningsintervall 

Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

190 l kärl Var 4:e vecka  137 kr 171 kr 

370l kärl Var 4:e vecka 162 kr 203 kr 
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12. Trädgårdsavfall 
14-dagars hämtning mars-november. Abonnemanget går bara att teckna i tätort.  

(vecka 11-46 alt 12-47) 

 

Trädgårdsavfall 
Hämtningar/ 

säsong 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

190 l kärl 18 499 kr 624 kr 

370 l kärl 18 755 kr 944 kr 

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

13. Övriga avgifter 
 

13.1. Lock-i-lock 
Ett lock som gör det möjligt att öppna kärlet från två håll. 

 

Avgift per lock 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

140 l kärl 44 kr 55 kr 

190 l kärl 46 kr 58 kr 

370 l kärl 58 kr 73 kr 

 

13.2. 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 
exkl. moms 

Avgift 
inkl. moms 

Avgift 
exkl. moms 

Avgift 
inkl. moms 

  2-10 m 7.78 kr 9.73 kr 3.89 kr 4.86 kr 

11-20 m 11.72 kr 14.65 kr 5.86 kr 7.33 kr 

21-30 m 15.55 kr 19.44 kr 7.78 kr 9.73 kr 

31-40 m 19.45 kr 24.31 kr 9.73 kr 12.16 kr 

41-50 m 23.40 kr 29.25 kr 11,72 kr 14.65 kr 

Per 10 m > 50 m 8.23 kr 10.29 kr 4.12 kr 5.15 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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13.3. Dörr och grind 
För hämtning av behållare som är placerade bakom låst dörr/grind utgår en 
nyckelhanteringsavgift. 

 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

Nyckelhanteringsavgift per dörr/grind 194 kr 243 kr 

 

13.4. Extra tömning/hämtning 

  
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Kärl, inom en vecka 106 kr 133 kr 

Kärl, inom en arbetsdag 308 kr 385 kr 

Säck, inom en vecka eller på ordinarie 
tömningsdag* 60 kr 75 kr 

Säck, inom en arbetsdag* 308 kr 385 kr 

Container 3 m3, inom en vecka  781 kr 976 kr 

Container 3 m3, inom en arbetsdag 977 kr 1 221 kr 

Container 6 m3, inom en vecka 1 246 kr 1 558 kr 

Container 6 m3, inom en arbetsdag 1 338 kr 1 673 kr 

Container 8 m3, inom en vecka  1 559 kr 1 949 kr 

Container 8 m3, inom en arbetsdag 1 580 kr 1 975 kr 

* Säck hämtas enbart i samband med kärltömning. 
 

13.5. Byte av orent till rent kärl 

 
Avgift/gång 
exkl. moms 

Avgift/gång 
inkl. moms 

Byte till rent kärl   318 kr 398 kr 

 

13.6. Extra administrationsavgift, många kärlbyten 

 
Avgift/byte 
exkl. moms 

Avgift/byte 
inkl. moms 

Mer än ett kärlbyte inom en 2-månaders period 280 kr 350 kr 

 

13.7. Grovavfallshämtning utöver det som ingår i abonnemanget 

 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Extrahämtning 1-10 kolli 395 kr 494 kr 

För kolli över 32 kg  315 kr 394 kr 

För volymer över 2 m3, per kubik 271 kr 339 kr 

Bildäck med fälg  56 kr 70 kr 
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13.8. Felsorteringsavgift 

 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Felsorteringsavgift per kärl och tillfälle 201 kr 251 kr 

 

13.9. Batteribox 

Abonnemang 
Avgift per batteribox och år 

Avgift/år 
exkl. moms 

Avgift/år 
inkl. moms 

1 tömning/år  169 kr 211 kr 

Avgift per tillfälle utöver årlig  
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Extra tömning, efter budning 96 kr 120 kr 

Batteribox kan köpas från Nårab för 813 kr inkl. moms (650 kr exkl. moms) 
Den egna batteriboxen kan tömmas kostnadsfritt på Återvinningscentralen eller av Nårab efter 
budning för 209 kr/tömning inkl. moms (167 kr exkl. moms). 

 

13.10. Småelektronik, ljuskällor och lysrör 

Avgift per set och år 
Avgift/år 

exkl. moms 
Avgift/år 

inkl. moms 

Hyra 172 kr 215 kr 

Avgift per tillfälle 

 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Budad hämtning 229 kr 286 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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14. Slam, latrin o dyl 
 

14.1. 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 

per år 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Budad hämtning 3 860 kr 1 075 kr 

Villahushåll 26 4 971 kr 6 214 kr 

Fritidshushåll * 14 2 412 kr 3 015 kr 

Extra latrin vid ordinarie tömning, per kärl. 
Anmäls till Nårab för tömning. -- 188 kr 235 kr 

Extra latrin utanför ordinarie tömning, per kärl. 
Anmäls till Nårab för tömning.    

Första kärl -- 521 kr 651 kr 

Andra kärl och därpå följande kärl -- 188 kr 235 kr 

* Hämtning varannan vecka maj-september och en hämtning i november, januari och mars. 
 

Tilläggsavgift för hämtning av latrinbehållare i 
klosettutrymme 

Avgift per 
gång 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

 400 kr 500 kr 

 

14.2. 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.  
Vi hämtar enbart förslutna, på utsidan helt rena, behållare som är klara för avhämtning. Vi 
försluter inte latrinbehållare innan hämtning.  

 Extra avgift tas ut för hämtning av latrinkärl i klosettutrymme, även dessa ska vara förslutna och 
rena på utsidan, samt för gångavstånd som överstiger 2 meter. Se punkt 3.2. Detta kräver att 
säckkärra kan användas. 

Latrinkärlet skall vara så förslutet att olägenheter för hämtningspersonal och omgivningen inte 
uppstår. 

14.3. 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. 

 Storlek på fat 
Avgift per 
tillfälle 

Avgift 
exkl. moms 

Avgift 
inkl. moms 

37 liter   273 kr 341 kr 

Behållare ingår i avgiften. 
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14.4. Slam från enskilda avloppsanläggningar 
Slam från enskilda avloppsanläggningar t.ex. trekammarbrunnar eller slutna tankar. 

Avgift per tjänst 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Kampanjtömning, upp till 2 ton 844 kr 1 055 kr 

Månadsbestämd/schemalagd tömning, upp till 2 ton 1 002 kr 1 253 kr 

7-dagars tömning, upp till 2 ton 1 305 kr 1 631 kr 

Omgående tömning* vardag upp till 2 ton 2 270 kr 2 838 kr 

Jourtömning - Omgående tömning kväll**/helg (lördag, söndag 
eller helgdag), upp till 2 ton  6 386 kr 7 983 kr 

Tillägg för slam överstigande 2 ton. Per ton. 283 kr 354 kr 

Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter. 87 kr 109 kr 

Mindre sjunkbrunnar, köksbrunnar och dylikt i samband med 
annan tömning. 315 kr 394 kr 

Framkörnings-/Bomkörningsavgift vid ej tömningsbar brunn 758 kr 948 kr 

Telefonavisering 73 kr 91 kr 

Extraman för hantering tungt lock 522 kr 653 kr 

Kampanjtömning med mindre slambil, upp till 2 ton 2 135 kr 2 669 kr 

Stora brunnar, över 16m3. Per timme  

Stora brunnar, slam/ton 

1 162 kr 1 453 kr 

149 kr  186 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 
 

14.5. 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. 
 
Spolning i samband med tömning utförs inte av Nårab. Abonnent hänvisas till den öppna 
marknaden. Om avloppsbrunnen behöver tömmas i samband med spolningen ska dock detta 
bokas genom Nårab och utföras av vår entreprenör.  
 
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.  
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Telefonavisering sker veckan före samt en timme före tömning. Abonnenten har möjlighet att 
påverka när tömningen ska utföras 

 

14.6. Slam från fettavskiljare 
 

Avgift per tjänst 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Kampanjtömning 1 238 kr 1 548 kr 

Månadsbestämd/schemalagd tömning 1 339 kr 1 674 kr 

7-dagars tömning 1 444 kr 1 805 kr 

Omgående tömning, vardagar* 2 245 kr 2 806 kr 

Jourtömning - Omgående tömning kväll ** samt helg (lördag, 
söndag eller helgdag) 4 779 kr 5 974 kr 

Behandlingsavgift per ton  1 246 kr 1 558 kr 

Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter. 87 kr 109 kr 

Framkörningsavgift vid ej tömningsbar fettavskiljare 758 kr 948 kr 

Telefonavisering 73 kr 91 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 
 

14.7. 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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15. Uppehåll, Gles- och Mini-hämtning, Gemensamma 
kärl samt Total befrielse m.m. 

15.1. 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. 
 

15.2. 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. 
 

15.3. 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. 
 

15.4. 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.  
 

15.5. 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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15.6. 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. 
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16. 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. 

 

16.1. Avgifter evenemang 
 

Utsättning, hemtagning och sluttömning 
Minimi är matavfall, restavfall och sortering av samtliga fraktioner tidningar och 
förpackningsmaterial som uppkommer på evenemanget.  

Behandlingsavgift ingår. Kärlhyra tillkommer. 

Avgift per behållare 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Latrinkärl 213 kr 266 kr 

140 l kärl för matavfall 200 kr 250 kr 

190 l kärl för restavfall 155 kr 194 kr 

370 l kärl för restavfall/ fyrfack 160 kr 200 kr 

190 l kärl för återvinningsmaterial 145 kr 181 kr 

370 l kärl för återvinningsmaterial 145 kr 181 kr 

Rullstöd för wellpapp 145 kr 181 kr 

Container* 1 916 kr 2 395 kr 

* För container tillkommer behandlingsavgift enligt gällande industritaxa.  
Information via Nårab. 

 

Hyra av behållare 

Avgift per behållare och påbörjat dygn 
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Kärl 11 kr 14 kr 

Rullstöd för wellpapp 29 kr 36 kr 

Container (per påbörjad vecka) 638 kr 798 kr 

 

Extra tömning 
Behandlingsavgift ingår. Kärlhyra tillkommer. 

Avgift per behållare och extra tömning 
Avgift 
exkl. moms 

Avgift 
inkl. moms 

140 l kärl för matavfall 81 kr 101 kr 

190 l kärl för restavfall 57 kr 71 kr 

370 l kärl för restavfall / fyrfack 62 kr 78 kr 

190 l kärl för återvinningsmaterial 46 kr 58 kr 

370 l kärl för återvinningsmaterial 46 kr 58 kr 

Rullstöd för wellpapp 102 kr 128 kr 

Container* 1 002 kr 1 253 kr 
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Slamtömning 

Avgift  
Avgift 

exkl. moms 
Avgift 

inkl. moms 

Slamtömning (per timme) 1039 kr 1 299 kr 

Saneringsvätska (per liter) 104 kr 130 kr 

Behandlingsavgift slam per ton 149 kr  186 kr 
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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 2021-01-01 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 
Kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, tidigare 
kallat 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. Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken och därmed 
jämförligt avfall 

2. Trädgårdsavfall   
3. Avfall från avloppsfraktioner och filter-material från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter (om anläggningen endast används för 
hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 
hushålls-spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar  

 
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 kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken 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.  
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Med källsorteringskärl avses i denna Renhållningsföreskrift delade kärl med 
insats- eller påhängsbehållare.  
 
 
 
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 avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
miljöbalken kan uppkomma ha renhållning eller beviljad dispens från 
renhållning. 

 
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som ger upphov till annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken 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.  
 



Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 

6 

 

Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken 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. 
 
För farligt avfall som uppkommit i verksamheter gäller särskilda regler enligt i 
Renhållningsordningen och i Avfallsförordningen (SFS 2011:927). 

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

Källsortering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken 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. 

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. 
 
Trädgårdsavfallskärlet får bara belastas så att det är lätt går att rulla själv. 
Maximal belastning för kärlen är 152 kg (för 190 L kärl) respektive 170 kg (för 
370L kärl). 
 
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 avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken 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. 
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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 avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
miljöbalkenet. 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. 
Denna typ av avfall hanteras som grovavfall.  
 
Mjukplast ska paketeras  
 
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. 
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§ 5 Föreskriven hantering av avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. miljöbalken  

 
5.1 Utsortering av vissa avfallsslag 
Följande avfallsslag ska sorteras bort från det avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. miljöbalken 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 avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. miljöbalkenet, lämnas 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 
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hanteringsavgift.  
 
Återvinningsbara material som omfattas av producentansvar;  
d v s förpackningar av glas, papper, plast (hård och 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. 
 

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. 



Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 

11 

 

 

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 avloppsfraktioner och filter-material från 
enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade 
för högst 25 personekvivalenter (om anläggningen 
endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten 
som till sin art och sammansättning liknar hushålls-
spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga 
lösningar 

 

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.  
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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-
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 avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalkenet 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 
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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.  
 

 
§ 9 Särskilda bestämmelser för en- och tvåfamiljs-
fastigheter samt fritidsområden 

 
Villahushåll 
Abonnenter skall hantera avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
miljöbalkenet 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 avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
miljöbalkenet 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. 
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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. Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken 
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 avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
miljöbalken. 

 
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. 
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För den rörliga avgiften gäller vidare att storleken på denna är beroende av om 
källsortering sker eller inte, se gällande renhållningstaxa. 

 

§ 12 Ikraftträdande och Uppföljning 

Dessa Renhållningsföreskrifter träder i kraft 2021-01-01 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 
 

E-post:  kundservice@narab.se 

Hemsida: www.narab.se 



Ärende 7  
Ändrade bidragsbestämmelser för 

studieförbunden fr o m 2021
KS 2020.0389

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden.

 

Det nya förslaget till bidragsbestämmelser för studieförbunden bygger på grundtankarna i det 
nya bidragssystemet, d v s i dialog, behovsanpassat och att bidragen ska bidra till att utveckla 
en mångfald av verksamhet för medborgarna i kommunen.

 

Beslutsunderlag
Skrivelse om tillägg/redaktionell ändring i bestämmelserna, 2020-12-10
KS §143/2020
KFN § 92/2020
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-08-18.
Förslag på ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag, ver 2, augusti 2020.
Remissvar från Kulturens studieförbund, 2020-08-12.
Remissvar från Sensus, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-08-06

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta den nya bidragsmodellen för studieförbundsbidrag börjar gälla fr o m 1 januari 2021,

 

att bidraget delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del och att nuvarande 
bidragspost för folkbildning fördelas 50/50 mellan de två delarna

 

att notera den redationella ändringen enligt beskrivning i ärendet, samt



 

att modellen utvärderas tre år efter införandet.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Tillägg till ärende studieförbundsbidrag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-04 § 143, Ändrade bidragsbestämmelser för 
studieförbunden fr o m 2021

KFN beslut § 92, Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2020

Förslag till ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag 

Remissvar avseende förslag till nytt bidragssytem för kommunalt studieförbundsbidrag i Klippan

Tjänsteskrivelse, Remissvar från studieförbunden



Datum Beteckning

20201210 Tjänsteskrivelse

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

                       

Kommunfullmäktige Klippans kommun

Ny bidragsmodell för studieförbunden, redaktionell men avgörande 
ändring

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen har beslutat att skicka vidare en 
ny modell för bidrag till studieförbunden till kommunfullmäktige för antagande. 
I den skrivelse som ligger till grund för beslutet finns en mindre men avsevärt 
avgörande redaktionell miss då ett ord har fallit bort i texten. Stycket är på sidan ett i 
arbetsmaterialet under rubriken Förslag till ny bidragsmodell
Ordet kvantitativa finns inte med i underlaget enligt nedan. 

Förvaltningen föreslår att studieförbunden ej skall kunna söka kvantitativa bidrag för 
verksamhet för medlemsorganisationer och föreningar som är bidragsberättigade i 
Klippans kommun. Dessa föreningar söker bidrag direkt från Klippans kommun i 
verksamhetsbidragsansökan. 

Då det får stora konsekvenser för studieförbunden och föreningslivet i Klippans 
kommun om beslut fattas utan denna redaktionella ändring ber kultur- och 
fritidsförvaltningen om att modellen antas med denna redaktionella ändring i texten.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar den redaktionella ändringen enligt beskrivningen i 
ärendet. 

Arne Amnér

Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143

Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2021 
KS 2020.0389

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden.
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 123 om ”Nya bidragsregler för 
föreningsbidrag”. I samband med omläggningen av samtliga föreningsbidrag i 
kommunen var tanken att även införa ny bidragsmodell för studieförbunden. Det visade 
sig inte helt enkelt varför förvaltningen och nämnden vid den tidpunkten valde lyfta ur 
den för vidare beredning av ärendet.
 
Det nya förslaget till bidragsbestämmelser för studieförbunden bygger på grundtankarna i 
det nya bidragssystemet, d v s i dialog, behovsanpassat och att bidragen ska bidra till att 
utveckla en mångfald av verksamhet för medborgarna i kommunen. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår att studieförbunden inte ska kunna söka bidrag för verksamhet för 
medlemsorganisationer och föreningar som är bidragsberättigade i Klippans kommun. 
Dessa föreningar söker bidrag direkt från kommunen i verksamhetsbidragsansökan. 
Bidraget föreslås delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del.
 
Förslaget har varit ute på remiss hos de olika studieförbunden och en del synpunkter har 
inkommit.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 175/2020
KFN § 92/2020
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-08-18.
Förslag på ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag, ver 2, augusti 2020.
Remissvar från Kulturens studieförbund, 2020-08-12.
Remissvar från Sensus, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-08-06
 
Yrkanden
Jonas Luckmann (SD), Tommy Cedervall (L), Robert Larsson (KD) och Michael Nemeti 
(S) yrkar bifall till förslag till beslut.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta den nya bidragsmodellen för studieförbundsbidrag börjar gälla fr o m 1 januari 
2021,

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
att bidraget delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del och att 
nuvarande bidragspost för folkbildning fördelas 50/50 mellan de två delarna samt
 
att modellen utvärderas tre år efter införandet.
 
Protokollsanteckning
Johan Petersson (S) medges att lämna följande protokollsanteckning:
I förslaget ska studieförbunden ej kunna söka bidrag för verksamhet för 
medlemsorganisationer som är bidragsberättigade i Klippans kommun. Detta medför en 
uppenbar risk att mindre studietimmar kommer rapporteras in och Klippans kommuns 
andel av studietimmar nationellt kommer minska. Det är också tråkigt att det påstås att 
studieförbund och föreningar fuskar med bidragen utan att någon form av stöd för detta 
redovisas.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

2 (2)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Ändrade bidragsbestämmelser för studieförbunden fr o m 2020 
KFN 2019.0166

Ärendet
I samband med omläggningen av samtliga föreningsbidrag i kommunen var tanken att 
även införa ny bidragsmodell för studieförbunden. Det visade sig inte helt enkelt varför 
förvaltningen och nämnden vid den tidpunkten valde lyfta ur den för vidare beredning av 
ärendet.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny bidragsmodell för studieförbunden 
och ser det som viktigt att grundtankarna i det nya bidragssystemet också genomsyrar 
bidragen till studieförbunden, d v s i dialog, behovsanpassat och att bidragen skall bidra 
till att utveckla en mångfald av verksamhet för medborgarna i kommunen.
Förvaltningen föreslår att studieförbunden ej skall kunna söka bidrag för verksamhet för 
medlemsorganisationer och föreningar som är bidragsberättigade i Klippans kommun. 
Dessa föreningar söker bidrag direkt från kommunen i verksamhetsbidragsansökan. 
Bidraget föreslås delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del.
 
Förslaget har varit ute på remiss hos de olika studieförbunden och en del synpunkter har 
inkommit.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 63, 2020-08-26.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2020-08-18.
Förslag på ny bidragsmodell för studieförbundsbidrag, ver 2, augusti 2020.
Remissvar från Kulturens studieförbund, 2020-08-12.
Remissvar från Sensus, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 2020-08-06.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
att bidraget delas upp i två poster, en kvantitativ del och en kvalitativ del och att 
nuvarande bidragspost för folkbildning fördelas 50/50 mellan de två delarna,
 
att den nya bidragsmodellen för studieförbundsbidrag börjar gälla fr o m 1 januari 2021, 
samt
 
att modellen utvärderas tre år efter införandet.
_____
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 (2)













Datum
2020-08-18

Beteckning
KFN 2019.0166-6

Ert datum Er beteckning

KFN 2019.0166

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

Kultur- och fritidsnämnden
Studieförbund verksamma i Klippans kommun

Remissvar från studieförbunden.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram en ny modell för bidrag till 
studieförbunden som harmonierar med övriga föreningsbidrag.

Förvaltningen har arbetat med synpunktsinhämtning dels genom ett möte med 
studieförbunden i juni 2020 samt möjligheter för studieförbunden att skriftligen 
inlämna synpunkter vilka biläggs ärendet.
Förvaltningen kommenterar här de synpunkter som inkommit under remisstiden.

Från Sensus, ABF och Vuxenskolan kommer ett gemensamt remissvar med 5 
punkter.
Punkt 1 avser begränsningen som modellen föreslår att studieförbunden inte kan få 
bidrag för föreningsarbete med bidragsberättigade föreningar i Klippans kommun. 
Förvaltningen ser inte att det skulle bli svårare för studieförbunden att samverka med 
föreningslivet, snarare tvärt om. Den nya bidragsmodell för föreningslivet inkluderar 
alla uppkomna behov som föreningslivet har, t.ex. ledarutveckling, studiematerial 
och pedagogiska resurser i olika utvecklingsarbete för föreningslivet. Detta sker 
ibland i samarbete med studieförbund vilket är positivt och något som bör 
uppmuntras men de ekonomiska medel som krävs söks av föreningen och inte av 
studieförbunden.  Förvaltningen ser inga problem i detta om studieförbunden och 
föreningarna har ett gott samarbetsklimat.

Punkt 2 pekar på ökad administration kring att bidraget skall riktas till medborgare i 
Klippan och att det kan uppkomma subjektiva bedömningar avseende att aktiviteten 
skall komma Klippans kommun till godo. Att kontrollera deltagarnas hemort kräver 
viss administration men är nödvändigt om vi menar att bidragen skall gå till 
kommunens medborgare. Ett system för stickprovskontroller byggs upp. Att det blir 
subjektiva bedömningar kring om aktiviteterna kommer Klippan kommun till godo 
är inget nytt. Många bidragsansökningar bereds och bedöms av tjänstemän för 
politiskt ställningstagande vilket kommer bli fallet i detta.

Punkt 3 förändringen att byta utbildning mot bildning är bejakad och inarbetad i 
dokumentet.



Datum
2020-08-18

Beteckning
KFN 2019.0166-6

Ert datum Er beteckning

KFN 2019.0166

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

Punkt 4 handlar om möjligheten att inte betala ut bidrag om kvalitetsnivåer och 
skallkrav ej uppfylls. 
Vi vill komma ifrån dagens modell att alla medel betalas ut oavsett vad som 
genomförts och om kvalitén varit tillräcklig eller ej. Upprätthålls kvalitén och 
skallkraven uppfylls betalas bidragen ut.

Punkt 5 gäller fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa bidraget.
Förvaltningen bedömer att 50/50 fördelningen är önskvärd och förordar inte en 
nedtrappning även om det kommer innebära lite mer arbete initialt för 
studieförbunden. En nedtrappning skulle innebära att man skjuter på möjligheten att 
utvärdera systemet då vi inte ser effekterna av systemet innan det är fullt 
genomförbart. En utvärdering får därför visa om formen slagit fel och kan då 
revideras. 

Beslutsunderlag/Bilagor
Inkomna synpunkter från studieförbund, 2020-08-06.

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.

Arne Amnér 

Förvaltningschef



Ärende 8  
Kapitaliseringen av 

Kommuninvest Ekonomisk 
förening

KS 2020.0345
Sammanfattning
Vid Kommuninvests föreningsstämman 2020-04-16 beslutades om förändrade stadgar. 
Förändringen avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering. I tjänsteskrivelsen i ärendet beskrivs sammanfattat för Klippans kommun 
viktiga punkter.

 

Beslutsunderlag
KS § 145/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Bilaga 1 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett maximalt belopp om 1 300 kr per invånare.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-04 § 145, Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk 
förening

tjut insatkapital kommuninvest 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening.



Information om kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

Aktuell insatsnivå per kommun.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 145

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
KS 2020.0345

Ärendet
Vid Kommuninvests föreningsstämman 2020-04-16 beslutades om förändrade stadgar. 
Förändringen avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering, här sammanfattat i för Klippans kommun följande viktiga punkter:
 
- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid 
stämman 2020 avser åren 2021 till 2024.
 
- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.
 
- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner succesivt ökar från 900 till 
1300 kr per invånare år 2021 till 2024.
 
- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobeslutet det vill säga första 
gången 2021. Insatskapital ska för 2021 uppgå till 1000 kr per invånare, 2022 till 1100 
kr/inv, 2023 till 1200 kr/inv och 2024 till 1300 kr/inv.
 
För Klippans kommun innebär det en ytterligare kapitalinsats om 1,75 mnkr per år under 
perioden 2021 till 2024. Kapitalinsatsen ska betalas till Kommuninvest senast 30 juni 
respektive år.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 162/2020
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-10-07
Bilaga 1 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett maximalt belopp om 1 300 kr per invånare.
 
_____

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

2 (2)



Datum
2020-10-07

Beteckning

Ert datum Er 
beteckning

Kommunstyrelsen

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

                       

Kommunfullmäktige

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

Ärendet
Vid Kommuninvests föreningsstämman 2020-04-16 beslutades om förändrade 
stadgar. Förändringen avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests 
fortsatta kapitalisering, här sammanfattat i för Klippans kommun följande viktiga 
punkter:

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar     
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet  
vid stämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner succesivt ökar från 900 
till 1300 kr per invånare år 2021 till 2024.

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobeslutet det vill säga 
första gången 2021.

Insatskapital ska för 2021 uppgå till 1000 kr per invånare, 2022 till 1100 kr/inv, 2023 
till 1200 kr/inv och 2024 till 1300 kr/inv.

För Klippans kommun innebär det en ytterligare kapitalinsats om 1,75 mnkr per år 
under perioden 2021 till 2024. Kapitalinsatsen ska betalas till Kommuninvest senast 
30 juni respektive år.

 

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån



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

Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett maximalt belopp om 1 300 kr per 
invånare.

Beslut skickas till

Jan Enberg Tomas Rikse
Ekonomichef Kommundirektör
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1 Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag. 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest.

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024. 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar. 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

2020-09-03
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. 

Insatskapital för kommuner År 
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

Insatskapital för regioner År 
200 kr/invånare 2021
220 kr/invånare 2022
240 kr/invånare 2023
260 kr/invånare 2024

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör. 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital.
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna. 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf 

3 Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser.

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar. 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8. 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren Ulf Bengtsson
Verkställande direktör Styrelsens sekreterare
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[Ange kommun]

           

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund

Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 
(”Lånevillkoren”).

[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, 
jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna.
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)

2020 900 180
2021 1 000 200
2022 1 100 220
2023 1 200 240
2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen. 

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 
alternativa situationer:

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- 
respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 
enligt ovan.

Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:

Fullmäktige beslutar

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att 
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. 

Välj ett av följande alternativ:

Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen under de kommande fyra åren:

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.

Eventuell kompletterande beslutsformulering:

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 
för Föreningen vid förfrågan. 

3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.

Med vänlig hälsning

Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare



Aktuell Insatsnivå
Medlemsnamn Aktuell insats inkl

överinsats
Förlagslån Aktuell insats inkl.

överinsats och
förlagslån

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900
ARJEPLOGS KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100



FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500
GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600
GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300
GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983
GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700
GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500
GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000
GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100
GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900
GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080
GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300
GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000
HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000
HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219
HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500
HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400
HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040
HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000
HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448
HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900
HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500
HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500
HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400
HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700
HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961
HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200
HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100
HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200
HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200
HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600
HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400
HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500
HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500
HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490
HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800
HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300
HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000
JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800
JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200
KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700
KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400
KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400
KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000
KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600
KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200
KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000
KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875



KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200



NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800
NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700
NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900
NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500
NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760
NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100
NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400
NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600
NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800
NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000
NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900
OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900
ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800
ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600
OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200
OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900
OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100
OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900
PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991
PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400
PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200
PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600
RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300
REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700
ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600
RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900
RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154
SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500
SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213
SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700
SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000
SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500
SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500
SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900
SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900
SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300
SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500
SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400
SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900
SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900
SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400
SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400
STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600
STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500
STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400
STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500



STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500



VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300
VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700
VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100
VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100
VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000
VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400
VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000
VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324
VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100
VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963
YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000
YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900
ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400
ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500
ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500
ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600
ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425
ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200
ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300
ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200
ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800
ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700
ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900
ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100
ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700
ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000
ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960
ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200
ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800
ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100
ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700
REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806
REGION KALMARLÄN 9 817 840,00 0 9 817 840
REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452
REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880
REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306
REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380
REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000
REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730
REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420
REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465
REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720
REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540



Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100
Ny insatsnivå Att betala in exk

förlagslån
Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600
41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306
19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600
6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400

13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200
2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400
6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800

25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200
11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800
22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400
9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200
7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892
2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200

15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800
27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400
8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400

26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800
10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200
50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000

103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520
88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200
5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400

12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000
6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600

17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000
14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800
4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800
9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200
2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690
8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600

28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600
16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600
9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848

41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600
98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680
32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800
5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400

13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200
42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800
33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641
58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002
10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600
21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000
16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400
11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800



6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000
10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800
28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400
11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517
9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600
8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000
5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000
5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800

18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200
96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240

382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400
13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000
11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000
11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381
15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000
15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200
94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120
15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000
91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152
9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200

13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000
15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000
9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200
8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600
9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839

101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600
37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800
13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600
10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600
20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800
6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200

10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800
24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000
36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200
50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000
26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710
5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400

14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400
15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000
5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400

74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400
124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600
16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600
64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200
6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200

32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000
30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800
64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600
88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000
34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625



11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000
9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000

23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200
17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400
16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000
18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800
81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200
24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800
14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600
21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200
79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800
8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800

42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800
31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967
25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200
23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200
43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800
5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800
7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400

15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400
42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760
8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200

38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200
13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600
23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800

142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720
27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400
19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400
4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600

22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200
26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000
76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600

117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497
12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400
14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800
9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800
3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759

24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000
9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800

33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400
9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600

26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600
20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200
42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600
7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800

10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600
3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814

64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000
13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400
14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600



10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400
5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600
9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200
7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000

126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280
58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800
4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200

19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800
10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400
53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600
27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000
30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200
5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200

13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200
6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400

15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800
12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600
26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200
11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800
11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200
6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209

37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200
7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600

42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800
5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400

58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600
6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800

28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200
10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646
21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000
16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787
37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600
48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000
19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000
18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000
18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200
72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800
4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200

15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400
53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000
10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400
19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200
70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200
74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200
2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200
9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200

22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800
25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000
4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200
5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000



33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600
12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800
11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400
46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000
13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000
9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600

14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965
20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400
10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200
15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800
11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200
11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000
25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200
14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400
91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600
17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000
12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200
10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800
12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011
20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000
18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000
12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600
15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000
13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400
11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400
7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063

11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000
18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200
43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800
56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800
11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800
46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400
9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400

53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400
23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800

113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080
25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400
41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200

186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080
9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400
7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600

13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400
7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400

31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800
6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800

15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400
60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400
12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745
26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400
6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000



15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400
5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600
8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800

11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800
37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000
8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200

42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000
34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676
36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800
86 970 000 0 0,00 95 667 000 0
3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000

28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200
12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200
9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000

10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000
9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800
2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975

15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600
11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400
15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600
7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400
9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600
8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200

40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800
12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600
5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000

132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880
9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600

55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600
21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400
14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400
3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800
4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600

31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514
49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280
56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120
26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748
56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640
76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554
54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640
57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000
57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310
38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760
50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995
54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160
52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120



Insatsnivå 1200 Insatsnivå 1300
Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå

2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900
10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000

512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900
207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100
638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300

0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100
8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200

554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300
723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700
304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600

0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800
0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100
0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300

785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700
0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100

130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600
118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200

2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300
3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500
20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880
3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300
176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600
525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500

0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900
586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000
683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700
359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700
406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300

0 3 308 400 523 390 0 3 584 100
390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900

5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400
119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400
49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700

8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900
2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920
635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700
129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100
757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800

2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700
17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800
3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000

0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900
130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000
748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600
175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700

Insatsnivå 1100



0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500
0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200

5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100
2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500
646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900
289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500
26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000

0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700
46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300

7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560
76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100

16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000
222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000

3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800
963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500

0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800
3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280
596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000

55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800
0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300

51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500
717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500
275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800
108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900
901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400

2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400
559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700

0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400
2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400
218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200
187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800

0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200
1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500
3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300
1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500
18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600

0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600
585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100

3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000
0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600

14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600
4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400
244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900

1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800
157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800

1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000
1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200
4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400
1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000
8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500



60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000
0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500

48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300
3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600
633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500

0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700
5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800
622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200
229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400

2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800
8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200
453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700
966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200

25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500
75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800
856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300

3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200
132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200
498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600
350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600

19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400
51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800
952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300

0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400
1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700
28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680

904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600
305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100
94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900

2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800
306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000

5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400
70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400

0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100
259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700

0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700
286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400
143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500

1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700
1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100

64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900
1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400

0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800
480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900
121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700
548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900

0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900
12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500

311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100
599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400



770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600
260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900
202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300
117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500

4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320
11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700

35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800
342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200
438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600

10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400
900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000
90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300
271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800
118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300
362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600

1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200
65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400
960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300

0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700
110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300
880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600

7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800
1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400
2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200

0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100
3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900
144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200
544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300

0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400
585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500

14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000
2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900
2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000
313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500
183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500
454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300

4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200
186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300
633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100

10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500
342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600

0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800
14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300
14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300

0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800
0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800

1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200
555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500
121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800

0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500



875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400
638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200
142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600

9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000
397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500

0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400
10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400
1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600
101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800

0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200
429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800
220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000
91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800
480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600

18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400
432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000
769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800

2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200
7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800
661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500
205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500

0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400
875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500
401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100

0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600
736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500

0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000
0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800

1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700
4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700
172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200

9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100
214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600

4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100
760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200

10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520
1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100
8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800
37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020

244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600
378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900
174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600
243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100

6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700
150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200

3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100
5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600
3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900
629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100
161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500



359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100
0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900

183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700
717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700

2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000
23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800

8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000
17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000
1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700

0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000
0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000

454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300
2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800

0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500
1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500
1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200
234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200
965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400
207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100
281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400
10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600
270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900

0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300
2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700
584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900
148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000

12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720
146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900
449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400
585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100
420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600

0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700
32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900

28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560
44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960
11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280
10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600

0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160
54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380

0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660
0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000

26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320
7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940
34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180
10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040

380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780



Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

11 369 200 7 969 200
23 440 306 18 752 306
7 801 200 4 413 200
2 614 800 1 514 800
5 452 400 3 364 400
1 154 800 454 800
2 593 600 1 305 600
10 308 400 5 708 400
4 447 600 2 947 600
8 808 800 4 708 800
3 822 400 1 734 400
1 848 292 648 292
980 400 380 400

6 171 600 3 871 600
11 154 800 5 266 800
3 460 800 1 860 800
10 637 600 5 437 600
4 272 400 4 272 400
20 286 000 13 786 000
41 447 040 41 447 040
35 560 400 20 972 400
2 128 800 1 240 800
5 050 000 3 050 000
2 585 200 897 200
6 972 000 4 072 000
5 767 600 3 567 600
1 919 600 1 319 600
3 812 400 2 312 400
799 090 99 090

3 381 200 2 081 200
11 323 200 11 323 200
6 639 200 3 439 200
3 451 648 1 851 648
16 757 200 16 757 200
39 495 360 22 195 360
12 871 600 7 071 600
2 258 800 1 258 800
5 314 400 3 414 400
17 179 600 11 579 600
24 397 841 24 397 841
22 547 002 15 047 002
4 245 200 2 045 200
8 460 000 4 360 000
6 496 800 3 996 800
4 551 600 2 451 600

Insatsnivå 1300



2 598 000 1 298 000
4 009 600 1 909 600
11 494 800 11 494 800
6 684 517 4 984 517
3 893 200 2 593 200
3 578 000 2 078 000
2 252 000 1 152 000
2 091 600 991 600
7 292 400 3 692 400
38 660 480 27 160 480

153 074 800 153 074 800
5 232 000 2 632 000
4 444 000 2 444 000
8 461 581 5 861 581
6 126 000 4 026 000
6 238 400 2 950 400
37 770 240 22 070 240
6 168 000 3 680 000
87 613 352 73 913 352
3 932 400 1 732 400
5 502 000 2 802 000
6 034 000 3 734 000
3 750 400 2 150 400
3 593 200 1 905 200
5 207 439 2 819 439
40 539 200 23 251 200
14 919 600 8 019 600
5 495 200 2 607 200
4 111 200 4 111 200
8 013 600 4 225 600
2 774 400 1 574 400
4 089 600 1 789 600
9 902 000 6 214 000
14 516 400 10 316 400
20 226 000 11 626 000
27 073 110 23 773 110
2 312 800 1 024 800
5 970 800 3 570 800
6 308 000 6 308 000
2 028 800 828 800
29 764 800 29 764 800
49 859 200 28 959 200
6 489 200 3 489 200
25 870 400 14 370 400
2 714 400 1 514 400
12 932 000 7 532 000
12 021 600 7 621 600
25 739 200 17 639 200
35 340 000 19 340 000
19 481 625 15 181 625



4 720 000 2 420 000
3 918 000 1 918 000
9 296 400 4 696 400
6 984 800 6 984 800
6 442 000 3 854 000
7 343 600 3 143 600
32 730 400 22 130 400
9 645 600 5 445 600
5 859 200 3 159 200
8 406 400 6 206 400
31 657 600 23 857 600
3 307 600 2 107 600
16 933 600 9 433 600
32 146 967 32 146 967
10 150 400 5 150 400
9 512 400 5 612 400
17 429 600 12 529 600
2 265 600 1 265 600
2 996 800 1 996 800
6 100 800 3 400 800
35 237 360 28 437 360
3 302 400 1 702 400
15 504 400 8 704 400
5 271 200 2 571 200
9 307 600 6 107 600
57 061 440 57 061 440
11 008 800 6 408 800
7 610 800 4 110 800
1 965 200 1 077 200
9 178 400 6 678 400
10 412 000 5 512 000
30 435 200 20 847 200

111 907 097 93 607 097
4 870 800 2 382 800
5 719 600 3 119 600
3 987 600 1 987 600
1 600 359 900 359
9 686 000 4 986 000
3 819 600 3 819 600
13 554 800 7 854 800
3 729 200 1 929 200
10 571 200 7 171 200
8 002 400 3 802 400
17 161 200 9 061 200
2 843 600 1 543 600
4 097 200 2 597 200
1 411 414 611 414
25 786 000 25 786 000
5 222 800 2 922 800
5 799 200 3 499 200



4 140 800 2 840 800
2 321 200 1 421 200
3 804 400 2 104 400
2 834 000 1 534 000
50 490 560 29 490 560
23 467 600 23 467 600
1 670 400 870 400
7 885 600 4 285 600
4 076 800 2 476 800
21 403 200 21 403 200
11 000 000 6 400 000
12 180 400 6 180 400
2 342 400 1 442 400
5 212 400 2 724 400
2 724 800 1 724 800
6 021 600 4 021 600
5 131 200 2 631 200
10 520 400 6 220 400
4 587 600 1 887 600
4 620 400 2 420 400
2 690 609 2 090 609
14 926 400 14 926 400
2 935 200 2 935 200
16 873 600 10 973 600
2 154 800 1 054 800
23 201 200 15 401 200
2 689 600 1 489 600
11 288 400 6 188 400
3 742 246 1 842 246
8 770 000 4 970 000
17 390 787 17 390 787
15 133 200 10 145 200
19 252 000 12 052 000
7 626 000 4 126 000
7 366 000 3 866 000
7 484 400 4 196 400
28 809 600 18 921 600
1 772 400 1 072 400
6 066 800 3 666 800
21 422 000 21 422 000
4 284 800 2 484 800
7 910 400 3 710 400
28 100 400 28 100 400
29 616 400 29 616 400
1 006 400 306 400
3 602 400 1 702 400
9 197 600 6 497 600
10 110 000 5 610 000
1 642 400 942 400
2 382 000 1 082 000



13 551 200 7 651 200
5 077 600 3 177 600
4 684 800 2 484 800
18 444 000 18 444 000
5 370 000 3 082 000
3 967 200 1 767 200
13 597 565 13 597 565
8 184 800 5 584 800
4 202 400 2 202 400
6 133 600 2 845 600
4 434 400 2 646 400
4 440 000 2 440 000
10 182 400 5 182 400
5 760 800 3 360 800
36 715 200 36 715 200
6 864 000 3 864 000
4 938 400 3 238 400
4 345 600 4 345 600
10 340 211 10 340 211
8 098 000 4 710 000
7 210 000 3 810 000
4 879 200 2 379 200
6 126 000 3 938 000
5 202 800 3 002 800
4 796 800 2 296 800
3 661 063 2 161 063
4 656 000 2 256 000
7 366 400 3 666 400
17 343 600 9 943 600
22 771 600 16 083 600
4 745 600 2 545 600
18 470 800 18 470 800
3 628 800 2 028 800
21 406 800 15 218 800
9 297 600 5 409 600
45 476 160 33 476 160
10 114 800 6 614 800
16 726 400 16 726 400
74 694 160 74 694 160
3 688 800 2 088 800
2 957 200 1 857 200
5 348 800 2 848 800
3 062 800 1 774 800
12 787 600 12 787 600
2 677 600 1 489 600
6 238 800 6 238 800
24 168 800 17 768 800
7 981 345 5 981 345
10 658 800 5 958 800
2 722 000 1 522 000



6 118 800 3 418 800
2 153 200 965 200
3 567 600 1 967 600
4 435 600 2 935 600
15 156 000 10 456 000
3 446 400 1 746 400
16 800 000 16 800 000
24 500 676 24 500 676
14 419 600 9 019 600
14 026 037 0 -73 963
1 464 000 564 000
11 508 400 6 208 400
4 930 400 4 930 400
3 798 000 1 610 000
4 222 000 3 622 000
3 921 600 3 321 600
1 493 775 793 775
6 331 200 4 131 200
4 614 800 2 514 800
6 363 200 3 463 200
2 820 800 1 420 800
3 717 200 2 129 200
3 268 400 1 568 400
16 091 600 10 791 600
5 169 200 3 169 200
2 096 000 1 196 000
52 837 760 38 649 760
3 893 200 2 093 200
22 099 200 11 499 200
8 770 800 4 970 800
5 640 800 3 240 800
1 363 600 563 600
1 841 200 953 200
35 029 754 35 029 754
53 998 120 53 998 120
22 482 240 22 482 240
16 205 148 16 205 148
22 453 280 5 765 280
82 330 074 69 842 074
21 975 280 10 475 280
23 052 000 6 052 000
62 634 590 38 334 590
15 309 520 15 309 520
54 618 715 44 918 715
21 612 320 21 612 320
20 936 240 10 848 240



Ärende 9  
Hemställan från 

Kommunalförbundet AV Media 
Skåne om att anta tre nya 

medlemmar samt godkännande av 
ny förbundsordning

KS 2020.0395
Sammanfattning
Kommunalförbundet AV Medias direktion har vid möte 2020-03-09 och 2020-05-04 enhälligt 
fattat beslut om att godkänna de tre kommunerna Kristianstad, Hörby och Höörs ansökan om 
medlemskap. Med anledning därav hemställer direktionen i kommunalförbundet AV Media 
Skåne om att Klippans kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 
januari 2021 och i samband med detta även godkänner ny förbundsordning att börja gälla från 
den 1 januari 2021.

 

Beslutsunderlag
KS § 168/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-10-28
Hemställan från AV Media Skåne inkommen 2020-10-19

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att anta de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt

 

att godkänna ny förbundsordning som börjar gälla den 1 januari 2021.

Förslag till beslut



Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-12-02 § 168, Hemställan från Kommunalförbundet AV 
Media Skåne om att anta tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning

Hemställan från Kommunförbundet AV Media Skåne om att anta nya medlemmar och godkänna ny 
förbundsordning

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre nya medlemmar samt 
godkännande av ny förbundsordning



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168

Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om att anta tre 
nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning 
KS 2020.0395

Ärendet
Kommunalförbundet AV Medias direktion har vid möte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna de tre kommunerna Kristianstad, Hörby och Höörs 
ansökan om medlemskap. Med anledning därav hemställer direktionen i 
kommunalförbundet AV Media Skåne om att Klippans kommun antar de tre nya 
kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021 och i samband med detta även 
godkänner ny förbundsordning att börja gälla från den 1 januari 2021.
 
Utöver att förbundsordningen är uppdaterad utifrån tre nya medlemmar, har den 
uppdaterats med uppgifter om beslut om inkallelseordning, att sammanträda med 
ledamöter på distans samt initiativrätt för revisorerna. Den är även kompletterad med 
uppgifter om att årets resultat ska tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr och att 
överskjutande del ska delas ut till medlemskommunerna. Fördelningen är baserad på 
respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 182/2020
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-10-28
Hemställan från AV Media Skåne inkommen 2020-10-19
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anta de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt
 
att godkänna ny förbundsordning som börjar gälla den 1 januari 2021.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
_____

1 (1)



Datum
2020-10-28

Beteckning
145618

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0395

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

Kommunfullmäktige

Hemställan från Kommunförbundet AV Media Skåne om att anta 
nya medlemmar och godkänna ny förbundsordning

Ärendet
Kommunalförbundet AV Medias direktion har vid möte 2020-03-09 och 2020-05-04 
enhälligt fattat beslut om att godkänna de tre kommunerna Kristianstad, Hörby och 
Höörs ansökan om medlemskap. Direktionen ser det som mycket positivt att 
Kristianstads kommun, som är den största kommunen i vårt verksamhetsområde, vill 
bli medlem i AV Media Skåne och att även Hörby och Höörs kommun tar steget 
ifrån avtalskommun till att bli medlemmar då detta gör att förbundet stärks juridiskt, 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Med anledning av ovan hemställer direktionen i kommunalförbundet AV Media 
Skåne om att Klippans kommun antar de tre nya kommunerna med inträde i 
förbundet den 1 januari 2021 och i samband med detta även godkänner ny 
förbundsordning att börja gälla från den 1 januari 2021.

Utöver att förbundsordningen är uppdaterad utifrån tre nya medlemmar, har den 
uppdaterats med uppgifter om beslut om inkallelseordning, att sammanträda med 
ledamöter på distans samt initiativrätt för revisorerna. Den är även kompletterad med 
uppgifter om att årets resultat ska tillföras det egna kapitalet upp till 9 000 000 kr och 
att överskjutande del ska delas ut till medlemskommunerna. Fördelningen är baserad 
på respektive medlems andel av den totala folkmängden vid ingången av året före 
räkenskapsåret.

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteutlåtande från kansliavdelningen 2020-10-28
Hemställan från AV Media Skåne inkommen 2020-10-19

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfulmäktige beslutar

att anta de tre nya kommunerna med inträde i förbundet den 1 januari 2021, samt



Datum
2020-10-28

Beteckning
145618

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0395

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

att godkänna ny förbundsordning som börjar gälla den 1 januari 2021.

Beslut skickas till
AV Media Skåne (kontakt@avmediaskane.se)

Cecilia Christensen Tomas Rikse
Kanslichef Kommundirektör



























Ärende 10  
Svar på motion från Vår Framtid 
om utredning av kostnader och 

effekter av kommunanställda 
ordningsvakter

KS 2019.0174
Sammanfattning
Kenneth Dådring (VF) har lämnat in en motion om utredning av kostnader och effekter för 
kommunanställda ordningsvakter. Fullmäktige återremitterade 2019-09-23 motionen för 
ytterligare utredning och svar på motionens yrkande. I ärendet föreligger ett svar från 
säkerhetschefen.

 

Beslutsunderlag
KS § 148/2020

Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren 2020-03-16

Motionen inkommen 2019-03-25

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att anse motionen besvarad.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-04 § 148, Svar på motion från Vår Framtid om utredning 
av kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter



Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 163, Svar på motion om utredning 
av kostnader och effekter av kommunanställda ordningsvakter

Yttrande ang motion om utredning av möjlighet att anställa ordningsvakter Klippans kn återremiss

Vår Framtid - Klippans motion 2019-03-21.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148

Svar på motion från Vår Framtid om utredning av kostnader och 
effekter av kommunanställda ordningsvakter 
KS 2019.0174

Ärendet
Kenneth Dådring (VF) har lämnat in en motion om utredning av kostnader och effekter 
för kommunanställda ordningsvakter. Fullmäktige återremitterade 2019-09-23 motionen 
för ytterligare utredning och svar på motionens yrkande. I ärendet föreligger ett svar från 
säkerhetschefen.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 163/2020
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren 2020-03-16
Motionen inkommen 2019-03-25
 
Yrkande
Jonas Luckmann (SD) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av 
effekterna ur ett samhällsperspektiv.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att komunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Han konstaterar därefter att det återstår ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att anse motionen besvarad.
 
Reservation
Jonas Luckmann, Åsa Edvardsson, Andreas Olofsson och Oscar Einarsson (samtliga SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
 
_____
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163

Svar på motion om utredning av kostnader och effekter av 
kommunanställda ordningsvakter 
KS 2019.0174

Ärendet
Kenneth Dådring (VF) har lämnat in en motion om utredning av kostnader och effekter 
för kommunanställda ordningsvakter.
 
Fullmäktige återremitterade 2019-09-23 motionen för ytterligare utredning och svar på 
motionens yrkande.

I ärendet föreligger ett svar från säkerhetschefen med förslag att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren 2020-03-16
Motionen inkommen 2019-03-25

Dagens sammanträde
Efter diskussion i arbetsutskottet enas ledamöterna om att anse motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar

att anse motionen besvarad.

1 (1)



Datum
2020-03-16

Beteckning
Ks 2019.174

Ert datum 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

Svar på motion om ordningsvakter

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Dådring (VF) har lämnat in en motion om utredning av kostnader och 
effekter för kommunanställda ordningsvakter. 

Fullmäktige återremitterade 2019-09-23 motionen för ytterligare utredning och svar 
på motionens yrkande.

Ärendet
En kommun kan anställa ordningsvakter, men det är dock vanligare att tjänsten köps 
upp av bevakningsbolag. Klippans kommun har för närvarande ett avtal med Avarn 
Security, varifrån tjänsten kan köpas.

Ordningsvakter förordnas av Polismyndigheten för de uppdrag som kan behövas i 
tjänstgöring. Detta är gruppen som delas in i grupper som regleras i lagen (1980:578) 
om ordningsvakter (LOV). En ordningsvakt är i Sverige en person med förordnande 
av Polismyndigheten att medverka till att upprätthålla allmän ordning och som 
innehar flera polisiära befogenheter och skyldigheter under tjänstgöring.

Att hyra in en ordningsvakt från det bevakningsföretag vi har avtal med, skulle kosta 
ca 450-550 kr/timme. Att istället anställa en ordningsvakt skulle kosta; 24 016 kr i 
lön (medellön i Skåne), 9 642 kr PO, totalt 33 658 kr/mån eller 204 kr/timme. Per år 
blir det 403 896 kr. OH-kostnad är inte inräknat i nämnda summa.

Även om tjänsten inte skulle omfatta en heltidstjänst, är det viktigt att lyfta fram att 
Klippans kommun tillämpar ”Heltid som norm”.

Som i mitt tidigare tjänsteutlåtande ser jag i nuläget inga behov av att anställa 
kommunanställda ordningsvakter. För att få tillstånd av Polisen för att ha 
ordningsvakter krävs särskilda behov och väsentliga ordningsstörningar och i nuläget 
ser vi inte den problembilden från vare sig trygghetsmätning eller presentationer från 
BRÅ (brottsförebyggande rådet). Jag föreslår därför att motionen avslås.



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

Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteskrivelse från kris- och säkerhetssamordnaren 2020-03-16
Motionen inkommen 2019-03-25.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Göran Tesfai Magnusson Skoglund
Säkerhetschef





Ärende 11  
Svar på motion från Vår Framtid 

gällande flaggning för Sveriges två
KS 2020.0174

Sammanfattning
Vår Framtid har lämnat in en motion om att Klippans kommun ska hissa flaggan för Sveriges 
två folk på respektive nationaldag.

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att motionen bifalles.

 

Beslutsunderlag
KS § 149/2020
KFN § 94/2020
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion från Vår Framtid - Klippan

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att bifalla motionen.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-04 § 149, Svar på motion från Vår Framtid gällande 
flaggning för Sveriges två folk

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-09-16, § 94 yttrande över motion gällande flaggning för 
Sveriges två folk.

Förvaltningschef Arne Amnérs tjänsteskrivelse 2020-09-03.

Motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två folk



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149

Svar på motion från Vår Framtid gällande flaggning för Sveriges två 
folk 
KS 2020.0174

Ärendet
Vår Framtid har lämnat in en motion om att Klippans kommun ska hissa flaggan för 
Sveriges två folk på respektive nationaldag.
Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att motionen 
bifalles.
 
Beslutsunderlag
KSAU § 173/2020
KFN § 94/2020
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, 2020-06-25
Motion från Vår Framtid - Klippan
 
Yrkanden
Jonas Luckmann (SD) yrkar att motionen återremitteras för vidare utredning kring 
kostnader och vilka flaggstänger det skulle gälla.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att komunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Han konstaterar därefter att det återstår ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att bifalla motionen.
 
Reservation
Jonas Luckmann, Åsa Edvardsson, Andreas Olofsson och Oscar Einarsson (samtliga SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
 
_____

1 (2)



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

2 (2)



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2020-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Yttrande motion gällande flaggning för Sveriges två folk 
KFN 2020.0114

Ärendet
Kultur- o  fritidsnämnden har 2020-06-25  från Kommunstyrelsen fått en motion för 
ytttrande gällande flaggning för Sveriges två folk. Vår Framtid - Klippan har lämnat in 
motionen om att Klippans kommun ska hissa flaggan för landets två folk på respektive 
nationaldag. Yttrandet ska ges senast den 24 september 2020.
 
Förvaltningen har undersökt med andra kommuner och flertalet hissar flaggan, för våra 
två folk, på respektive nationaldag.
 
Beslutsunderlag     
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämndens presidium § 64, 2020-08-26.
Remiss från Kommunstyrelsen, 2020-06-25.
Motion från Vår Framtid - Klippan.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar      
att flagga hissas i Klippans kommun, för våra två folk, på respektive nationaldag.
_____

1 (1)



Datum
2020-09-03

Beteckning
KFN 2020.0114-2

Ert datum Er beteckning

KFN 2020.0114

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

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande motion gällande flaggning för Sveriges två folk

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från kommunstyrelsen fått en motion gällande 
flaggning för Sveriges två folk för yttrande. Sedan 2011 är det inskrivit i grundlagen, 
regeringsformen 1 kap 2 § att Samerna är ett urfolk. Den 6 februari firas den Samiska 
nationaldagen och motionären Vår Framtid Klippan önskar att kommunen hissar den 
Samiska flaggan på denna dag liksom att vi hissar den Svenska flaggan vid den 
Svenska nationaldagen. 

Många kommuner runt om i Sverige flaggar redan idag på den Samiska 
nationaldagen. Förvaltningen har varit i kontakt med några för att insamla 
bakgrunden till deras ståndpunkt i frågan. 
Förvaltningens ståndpunkt i frågan är att nationaldagar skall uppmärksammas 
officiellt från kommunens sida genom flaggning och då Samerna är definierade som 
ett urfolk bör detta gälla den Samiska nationaldagen likväl som vid den Svenska 
nationaldagen.   

Beslutsunderlag/Bilagor
Remiss från Kommunstyrelsen, 2020-06-25
Motion från Vår Framtid Klippan

Förslag till beslut
Att flagga hissas i Klippans kommun på den Samiska nationaldagen såväl som på 
den Svenska nationaldagen.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Arne Amnér
Förvaltningschef





Ärende 12  
Svar på motion från Vår Framtid 

gällande parkeringstider
KS 2020.0173

Sammanfattning
Vår Framtid – Klippan, har inkommit med en motion om att se över parkeringstiderna så att 
företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna i Klippan centrum.

 

Beslutsunderlag
KS § 150/2020

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22

Motion från Vår Framtid om parkeringsridet, 2020-03-19

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att avslå motionen då nuvarande parkeringstider uppfyller de krav som ställts på ett levande 
centrum.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-04 § 150, Svar på motion från Vår Framtid gällande 
parkeringstider

P-skiva - Parkering med längre parkeringstider

Motion från Vår Framtid gällande parkeringstider



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150

Svar på motion från Vår Framtid gällande parkeringstider 
KS 2020.0173

Ärendet
Vår Framtid – Klippan, har inkommit med en motion om att se över parkeringstiderna så 
att företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna i Klippan centrum.
 
I centrum finns olika tidsbegränsningar så att de som besöker Klippans centrum kan 
uträtta diverse småärenden. Är avsikten att utföra ärenden som tar längre tid så finns 
alternativa parkeringsplatser såsom Torget, bakom Ica Nära och bredvid Alltor. Från 
dessa parkeringsplatser nås de flesta butiker/verksamheter inom 3 minuters promenad. 
Att ha kortare parkeringstid inne i centrum bidrar till en större omsättning av bilar och 
därmed ett större kundflöde till butikerna.

Beslutsunderlag
KSAU § 172/2020
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-22
Motion från Vår Framtid om parkeringsridet, 2020-03-19
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen då nuvarande parkeringstider uppfyller de krav som ställts på ett 
levande centrum.
 
_____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

1 (1)



Datum
2020-09-22

Beteckning
144048

Ert datum Er beteckning

KS 2020.0173

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

Adressat

P-skiva - Parkering med längre parkeringstider

Ärendet
Vår Framtid – Klippan, har inkommit med en motion om att se över 
parkeringstiderna så att företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna 
i Klippan centrum. 

I centrum finns olika tidsbegränsningar så att de som besöker Klippans centrum kan 
uträtta diverse småärenden. Är avsikten att utföra ärenden som tar längre tid så finns 
alternativa parkeringsplatser såsom Torget, bakom Ica Nära och bredvid Alltor. Från 
dessa parkeringsplatser nås de flesta butiker/verksamheter inom 3 minuters 
promenad. Att ha kortare parkeringstid inne i centrum bidrar till en större omsättning 
av bilar och därmed ett större kundflöde till butikerna. 

Beslutsunderlag/Bilagor
-

Förslag till beslut
- att motionen avslås då nuvarande parkeringstider uppfyller de krav som ställs på ett 
levande centrum.

Beslut skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Michel Tränefors Hanna Holm
Gatu- och Parkchef Förvaltningschef





Ärende 13  
Motion om att alla skall ha tillgång 

till allmänna kommunikationer
KS 2020.0437

Sammanfattning
Tommy Cedervall (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där han yrkar följande:

 buss 518 på sikt ska ha Eslöv som slutdestination, istället för Stehag.
 kommunen i samarbete med Region Skåne ser över antal, placering och utformningen 

av hållplatserna för buss 518 inom kommunen.
 man på sikt ser över samtliga busshållplatser i kommunen så att dessa är trafiksäkra 

och har tillgång till parkering för två och fyrhjuliga fordon.

 

Beslutsunderlag
Motion från Tommy Cedervall (L), inkom 2020-11-17

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

 

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Tommy Cedervall (L) motion inkommen 2020-11-17.





Ärende 14  
Motion från Vår Framtid om att 

värna det kommunala vetot
KS 2020.0471

Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att värna det 
kommunala vetot i frågan om vindkraftverk. Partiet vill att kommunstyrelsen omedelbart och 
med tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister i 
frågan och att det tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i frågan.

 

Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2020-11-19

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Motion från Vår Framtid om att värna det kommunala vetot





Ärende 15  
Motion från Vår Framtid om beslut 

utifrån ett barn-, äldre- och 
funktionshinderperspektiv

KS 2020.0472
Sammanfattning
Vår Framtid - Klippan har till kommunfullmäktige lämnat en motion där man vill att det i 
samtliga beslut som kommunen tar ska konsekvenser ur ett barn-, äldre- och 
funktionsbegränsningsperspektiv beaktas, samt att det i protokoll framgår att nämnda 
perspektiv har beaktats.

 

Beslutsunderlag
Motion från Vår Framtid - Klippan, 2020-11-19

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Motion från Vår Framtid om beslut utifrån et barn-, äldre- och funktionshinderperspektiv





Ärende 16  
Delgivningsärenden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige delges information om följande ärenden:

 Protokoll 2020-10-12, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne
 Protokoll över inspektion av den gemensamma Överförmyndarnämnden 4K

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen.

_____

Förslag till beslut

Handlingar i ärendet
Kommunalförbundet AV Media - Protokoll 2020-10-12, delårsrapport per 2020-08-31.

E & Y granskningsrapport 20201014.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 20201014.

Länsstyrelsen Skåne - Protokoll 2020-11-19, över inspektion av den gemensamma 
Överförmyndarnämnden 4 K.
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