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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-04-14  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 71   Dnr 2021/72 
 
Svar till revisionen med anledning av förstudie om hantering av utköp av 
medarbetare 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Tjänsteskrivelsen från HR-avdelningen antas som kommunstyrelsens svar till 
revisionen. 

2. HR-avdelningen ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med aktiviteter som stöd till 
arbetsplatsen i samband med att en chef eller medarbetare skiljs från sitt uppdrag. 

3. HR-chefen ges i uppdrag att ta fram två förslag på avtalsbestämmelser för att avsluta 
tjänst som förvaltningschef utan arbetsrättslig grund. 

 
Sammanfattning 
Kring årsskiftet 20/2021 genomförde PWC en förstudie av kommunens hantering av utköp på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen var att bedöma om det i 
kommunen finns en ändamålsenlig process för utköp av chefer och medarbetare. 
 
Utifrån PWC:s bedömning lämnar kommunrevisionen rekommendationer, vilka 
kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över i en tjänsteskrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
Förstudie – hantering av utköp 
Missivbrev 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Tjänsteskrivelsen från HR-avdelningen antas som kommunstyrelsens svar till 
revisionen. 

2. HR-avdelningen ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med aktiviteter som stöd till 
arbetsplatsen i samband med att en chef eller medarbetare skiljs från sitt uppdrag. 

3. Framtida anställningar av förvaltningschefer ska innehålla en reglering av de villkor 
som ska gälla om Sjöbo kommun avser avsluta anställningsförhållandet utan 
arbetsrättslig grund. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta: 

1. Tjänsteskrivelsen från HR-avdelningen antas som kommunstyrelsens svar till 
revisionen. 

2. HR-avdelningen ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med aktiviteter som stöd till 
arbetsplatsen i samband med att en chef eller medarbetare skiljs från sitt uppdrag. 

3. HR-chefen ges i uppdrag att ta fram två förslag på avtalsbestämmelser för att avsluta 
tjänst som förvaltningschef utan arbetsrättslig grund. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-04-14  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot Magnus Webergs (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Magnus Webergs (M) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
HR-avdelningen 
Kommundirektören
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 1(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum Dnr 
2021-04-07 2021/72 
  
   

Kommunledningsförvaltningen  
Dan Sivnert 
HR-chef 
 

   

 
Svar till revisionen avseende Förstudie – Hantering av utköp 
 
Kommunledningsförvaltningen s förslag till beslut 
Anta denna tjänsteskrivelse som svar till revisionen 
Att uppdra HR-avdelningen att ta fram åtgärdsplan med aktiviteter som stöd till arbets-
platsen i samband med att en chef eller medarbetare skiljs från sitt uppdrag. 
Att framtida anställningar av förvaltningschefer innehåller en reglering för vilka villkor som 
ska gälla om Sjöbo kommun avser avsluta anställningsförhållandet utan arbetsrättslig grund.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kring årsskiftet 20/2021 genomförde PWC en förstudie av kommunens hantering av utköp 
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen var att bedöma om 
det finns ” en ändamålsenlig process för utköp av chefer och medarbetare”.  
Granskningen visar att utköp är sällan förekommande i kommunen och att det sker först 
när andra alla andra möjligheter prövats.  
Utifrån PWCs bedömning lämnar Revisionen rekommendationer vilka 
kommunledningsförvaltningen besvarar.  
 
Ärendet 
Revisionen lämnar till kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen 
rekommendationer vilka kommunledningsförvaltningen besvarar.  
 

 Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att utveckla rekryteringsprocessen kopplat till 
chefer och medarbetare vad gäller bla kravspecifikationen och urvalsprocessen av 
intervjupersoner. 

 
Den avgörande faktorn för en lyckad rekrytering är en kombination av att kunna attrahera 
kvalificerade kandidater till vakanta tjänster och att klargöra vilka förväntningar som vilar 
på tjänsten samt matcha kandidater mot förväntningarna.  
Transparens avseende krav och förväntningar kan bidra till tjänstens attraktivitet men än 
viktigare –att öka matchningsgraden. Samtidigt spelar kravspecifikationen en mindre roll 
om urvalet är bristfälligt. Därför anser kommunledningen att ansträngningar vid 
rekrytering bör ligga på att attrahera så många kandidater som möjligt till utlysta tjänster.  
    
Avseende urvalsprocessen är hanteringen olika avhängigt vad det är för tjänst som ska 
tillsättas. Vid chefstillsättning är det normalt att fackliga representanter tar del av hela eller 
delar av urvalet. Gäller det ledande tjänster såsom kommundirektör, förvaltningschefer 
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 2(2)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

eller avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen är också rimligt att politiska 
representanter deltar i urvalsprocessen.  
 
Rekryteringar är tidskrävande processer och ett ökat stöd till rekryterande chef är 
efterfrågat, men snarare avseende administrativa uppgifter samt referenstagning än ökat 
fokus på kravspecifikation eller styrning avseende urvalsprocess. 
Kommunledningsförvaltningen anser att de etablerade processerna avseende kravprofil 
såväl som urval är tillräckliga.  
 

 Att en åtgärdsplan med aktiviteter tas fram som kan användas som ett stöd till arbets-
platsen i samband med att en chef eller medarbetare skiljs från sitt uppdrag.  

 
När en anställd skiljs från sitt uppdrag får det alltid konsekvenser för verksamheten. Det 
mest angelägna är att se till arbetsmiljön och att en omfördelning av arbetsuppgifter inte 
leder till ökade risker. HR-avdelningen utgör ett stöd för chefer som måste hantera plötsligt 
personalbortfall men det saknas idag en åtgärdsplan. Kommunledningsförvaltningen delar 
PWCs uppfattning att ett stöd till verksamheter avseende detta kan vara av värde. HR-
avdelningen kan uppdras att ta fram ett dylikt material till kommunens verksamheter. 
 

 Att framtida anställningsavtal avseende förvaltningschefer innehåller en reglering för 
vilka villkor som ska gälla vid ett eventuellt utköp.  

 
I dagsläget har Sjöbo kommun en reglering för vilka villkor som gäller vid avslut av tjänst 
enbart i anställningsavtalet med kommundirektören. Viktigt att notera är att den 
regleringen enbart är aktuell om kommunen ensidigt vill avsluta anställningen och då utan 
att ange skäl. Vid avskeds- eller uppsägningsgrund, alternativt om kommundirektören 
avser sluta gäller inte regleringen.  
I större kommuner är det vanligt förekommande med regleringar om hur anställningar ska 
avbrytas för ledande tjänstepersoner men det är inte lika vanligt i mindre kommuner. Även 
förekomst av visstidsförordnanden är vanligare i större kommuner men dessa är då 
kombinerade med tillsvidareanställningar på en annan kvalificerad tjänst vilket inte ryms i 
våra förvaltningar.      
Fördelen med en dylik reglering är att båda parter vet vilka förutsättningar som gäller vid 
ingången av anställningen vilket kan leda till en ökad trygghet för båda parter. 
 
Kommunledningsförvaltningen delar revisionens bedömning att en avtalade regleringar 
avseende avslutande av anställningar för förvaltningschefer är ändamålsmässigt.  
 
Kommunledningsförvaltningen  
 
Dan Sivnert 
HR-chef
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SÖSK årsredovisning 2020 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 3,0 3,9 -0,9 

Kostnader -3,3 -3,9 0,6 

(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-) 

Summa -0,3 0,0 -0,3 

Verksamhet 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad. SÖSK finansieras genom en medlemsavgift från kommunerna baserat på 
befolkningsmängd. SÖSK:s roll är framförallt att tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och 
mellanstatliga myndigheter samt att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på 
utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne. Under 2020 har arbetet bedrivits i enlighet med en ny antagen 
ledningsplan. Ystad har tagit en mer aktiv roll utifrån begreppet Ystad som regional kärna. 

Ekonomi 

SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på ändring av redovisningsprincip av EU-
projektet Baltic Sea Food. Projektbidraget betalas ut i efterskott och har redovisningsmässigt hanterats genom 
periodisering så att slutresultatet redovisas efter projektets avslut. Det innebär att en medfinansieringsskuld har 
upparbetats sedan projektstart 2017 eftersom moderprojektet Culinary Heritage Europa inte har kunnat matcha 
skulden med ett motsvarande överskott. I bokslut 2020 resultatförs projektens över- och underskott i Ystads 
kommuns redovisning. Övriga verksamheters resultat är i nivå med budget. 

Vid årsskiftet 2020/2021 övertog den ideella föreningen Regional Matkultur Skåne över projektet Regional 
Matkultur. 

Under verksamhetsåret flyttades SÖSK:s redovisning in i Ystads kommun, istället för att som tidigare redovisas 
som en separat enhet. I samband med det återbetalas SÖSK:s egna kapital till medlemskommunerna. 
Kommittén beslutade även om hur över- och underskott inom SÖSK ska disponeras framöver. Överskott 
återförs till medlemskommunerna och underskott ansvarar Ystad för om inte annat överenskommits. 

Framtid 

Verksamhetsplanen kommer att utvecklas vidare med nya aktiviteter kopplade till målen. Samverkan kommer 
att krävas för att stärka sydöstra Skånes möjligheter vad gäller bland annat infrastruktur-satsningar, 
näringslivsfrågor och kompetensutveckling. Kommungemensamma lösningar kommer också att bli alltmer 
viktiga för att klara välfärdsuppdraget. 

Driftredovisning, tkr 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

SÖSK bas 60 0 60 

Europa direkt 0 0 0 

Culinary Heritage Europa 186 0 186 

Baltic Sea Food -508 0 -508 

By Baltic Sea Food 0 0 0 

Regional Mat 0 0 0 

Fyra hörn 6 0 6 

Projektutveckling 0 0 0 

Summa -256 0 -256 
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 Tjänsteskrivelse
  
 Datum Diarienummer 
 2021-03-01 2021/1 
Handläggare: 
Roger Larsson SÖSK 
 
E-postadress:  
roger.larsson@ystad.se 
 
 
 
Årsredovisning för Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) 
2020 

Förslag till beslut 
SÖSK godkänner årsredovisningen för 2020. 

Beslutsunderlag 
SÖSK årsredovisning 2020 

Sammanfattning av ärendet 
SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på ändring av redovisningsprincip  
av EU-projektet Baltic Sea Food. Projektbidraget betalas ut i efterskott och har redovisningsmässigt 
hanterats genom periodisering så att slutresultatet redovisas efter projektets avslut. Det innebär att en 
medfinansieringsskuld har upparbetats sedan projektstart 2017 eftersom moderprojektet Culinary 
Heritage Europa inte har kunnat matcha skulden med ett motsvarande överskott. I bokslut 2020 
resultatförs projektens över- och underskott i Ystads kommuns redovisning. 
 
Övriga verksamheters resultat är i nivå med budget.  
 
Vid årsskiftet 2020/2021 övertar den ideella föreningen Regional Matkultur Skåne över projektet 
Regional Matkultur. 
 
Under verksamhetsåret flyttades SÖSK:s redovisning in i Ystads kommun, i stället för att som tidigare 
redovisas som en separat enhet. I samband med det återbetalas SÖSK:s egna kapital till 
medlemskommunerna. Kommittén beslutade även om hur över- och underskott inom SÖSK ska 
disponeras framöver. Överskott återförs till medlemskommunerna och underskott ansvarar Ystad för  
om inte annat överenskommits.  
 
Verksamhetsplanen för SÖSK kommer att utvecklas vidare med nya aktiviteter kopplade till målen. 
Samverkan kommer att krävas för att stärka sydöstra Skånes möjligheter vad gäller bland annat 
infrastruktursatsningar, näringslivsfrågor och kompetensutveckling. Kommungemensamma lösningar 
kommer också att bli alltmer viktiga för att klara välfärdsuppdraget.  
 
 
Roger Larsson 
Tf Kommundirektör, Ystads kommun 
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Beslut skickas till: 
SÖSK
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté  
§ 8 

Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Årsredovisning för Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
(SÖSK) 2020 

SÖSK beslutar 
SÖSK tar del av årsredovisningen för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på ändring av 
redovisningsprincip av EU-projektet Baltic Sea Food. Projektbidraget betalas ut i efterskott 
och har redovisningsmässigt hanterats genom periodisering så att slutresultatet redovisas 
efter projektets avslut. Det innebär att en medfinansieringsskuld har upparbetats sedan 
projektstart 2017 eftersom moderprojektet Culinary Heritage Europa inte har kunnat matcha 
skulden med ett motsvarande överskott. I bokslut 2020 resultatförs projektens över- och 
underskott i Ystads kommuns redovisning. 
 
Övriga verksamheters resultat är i nivå med budget.  
 
Vid årsskiftet 2020/2021 övertar den ideella föreningen Regional Matkultur Skåne över 
projektet Regional Matkultur. 
 
Under verksamhetsåret flyttades SÖSK:s redovisning in i Ystads kommun, i stället för att 
som tidigare redovisas som en separat enhet. I samband med det återbetalas SÖSK:s egna 
kapital till medlemskommunerna. Kommittén beslutade även om hur över- och underskott 
inom SÖSK ska disponeras framöver. Överskott återförs till medlemskommunerna och 
underskott ansvarar Ystad för  
om inte annat överenskommits.  
 
Verksamhetsplanen för SÖSK kommer att utvecklas vidare med nya aktiviteter kopplade till 
målen. Samverkan kommer att krävas för att stärka sydöstra Skånes möjligheter vad gäller 
bland annat infrastruktursatsningar, näringslivsfrågor och kompetensutveckling. 
Kommungemensamma lösningar kommer också att bli alltmer viktiga för att klara 
välfärdsuppdraget.  

Beslutsunderlag 
SÖSK årsredovisning 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté  
§ 8 

Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
SÖSK tar del av årsredovisningen för 2020. 

Föredragande 
T.f. kommundirektör i Ystads kommun Roger Larsson och ekonom i Ystads kommun 
Daniel Hirvonen. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

Familjeförvaltningen 
Socialchef Camilla Persson  

  

Statistikrapport: Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 
Kön/födelseår Typ av bistånd Beslutsdatum Orsaker till att beslutet ej verkställts inom 3 

månader 
 
 

Pojke 2006 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-11-20 Hög arbetsbelastning inom Råd & stödenheten. Ett 
personalbyte med en månads glapp har bidragit till 
att det dröjt innan ärendet kommit igång. 

Verkställdes 2021-03-02 

 

Flicka 2008 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-11-23 Hög arbetsbelastning inom Råd & stödenheten. Ett 
personalbyte med en månads glapp har bidragit till 
att det dröjt innan ärendet kommit igång. 

Verkställdes 2021-03-02 

 

Flicka 2011 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-11-23 Hög arbetsbelastning inom Råd & stödenheten. Ett 
personalbyte med en månads glapp har bidragit till 
att det dröjt innan ärendet kommit igång. 

Verkställdes 2021-03-02 

 

    

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut 
 
 

Pojke 2017 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-07-22 Hög arbetsbelastning inom verksamheterna samt 
brist i intern kommunikation mellan 
Myndighetsenheten och Råd & stödenheten utifrån 
skickat uppdrag via internpost. Avvikelse är 
upprättad och under utredning. 

Verkställt 2021-03-09 

 

Datum  
2021-04-08  
  
  

 

FAM 2021/75
2021.1030

2021-04-30
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

Pojke 2019 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-07-22 Hög arbetsbelastning inom verksamheterna samt 
brist i intern kommunikation mellan 
Myndighetsenheten och Råd & stödenheten utifrån 
skickat uppdrag via internpost. Avvikelse är 
upprättad och under utredning. 

Verkställt 2021-03-09 

 

Flicka 2015 Föräldrastödjande 
insats, öppenvård Råd 
& stöd 

2020-09-24 Hög arbetsbelastning inom 
öppenvårdsverksamheten. Ärendet har inte kunnat 
fördelas. Avvikelserapport kommer att upprättas. 

Verkställt 2021-01-26 

 

 
"6 h § Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
   Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 
   Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495)."
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Familjenämnden 2021-04-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 41   Dnr 2021/75 
 
Kvartalsrapport  - ej verkställda beslut 2021 
 
Familjenämndens beslut 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 1 2021 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Sammanfattning 
Familjenämnden ska en gång per kvartal till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över gynnande beslut, som inte verkställts inom tre månader eller beslut som avbrutits och 
inte på verkställts inom tre månader. 
 
Med anledning av rapporten fördes en diskussion i nämnden om ett eventuellt utökat 
resursbehov på individ- och familjeomsorgen. Ordföranden tar med sig ett uppdrag till 
förvaltningen att se över ett utökat resursbehov och om detta kan rymmas inom 
familjenämndens ramar. Återrapportering kommer att ske vid nämndsmötet i maj. 
 
Arbetsutskottets förslag till familjenämnden 
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 1 2021 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport ej verkställda beslut kvartal 1 2021 
Arbetsutskottets beslutsförslag 2021-04-13 § 26 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

FAM 2021/75
2021.1028

2021-04-30
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 2021-04-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2021/110

Avsägelse från uppdrag som ledamot i familjenämnden, samt ledamot i 
valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen beviljas.
2. Stefan Larsson (SD) utses till ledamot i familjenämnden efter Lena Söderberg (SD).
3. Titti Swenson (SD) utses till ersättare i familjenämnden efter Stefan Larsson (SD).

Sammanfattning
Lena Söderberg (SD) har avsagt sig uppdragen som ledamot i familjenämnden och 
valnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen den 16 april 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
André af Geijerstam (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:
1. Avsägelsen beviljas.
2. Stefan Larsson (SD) utses till ledamot i familjenämnden efter Lena Söderberg (SD).
3. Titti Swenson (SD) utses till ersättare i familjenämnden efter Stefan Larsson.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på André af Geijerstams (SD) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Lena Söderberg
Stefan Larsson
Titti Swenson
Familjenämnden
Valnämnden 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2021/120

Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa från och med den 1 juli 2021 

fastställs.
2. Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa från och med den 1 januari 2022 

fastställs.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 22 april att föreslå kommunfullmäktige besluta om 
höjningar av vatten- och avloppstaxan från 1 juli 2021 och 1 januari 2022. Höjningen 
motiveras bland annat med generella pris- och löneökningar samt ett behov av täcka kapital- 
och räntekostnaderna för de investeringar som görs på kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar.

Den nya taxan medför en höjning av brukningsavgifterna med 9,0 % från och med den 1 juli 
2021 och med 5,0 % från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 maj 2021 § 102
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021 § 38
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 juli 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 januari 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Lucas Lennartsson (V) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta:
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för en översyn av taxorna om vi ger 
ett klimatbidrag om 5 miljoner kr för klimatsatsning.

Lucas Lennartsson (V) yrkar i andra hand att taxan ska sänkas till samma nivå som 
grannkommunerna och underskottet tas som klimatbidrag från eget kapital.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Lucas Lennartssons (V) förstahandsyrkande om återremiss mot avslag 
och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets beslutsförslag mot Lucas Lennartssons (V) 
andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets 
beslutsförslag.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2021/120

Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa från och med den 1 juli 2021 

fastställs.
2. Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa från och med den 1 januari 2022 

fastställs.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 22 april att föreslå kommunfullmäktige besluta om 
höjningar av vatten- och avloppstaxan från 1 juli 2021 och 1 januari 2022. Höjningen 
motiveras bland annat med generella pris- och löneökningar samt ett behov av täcka kapital- 
och räntekostnaderna för de investeringar som görs på kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar.

Den nya taxan medför en höjning av brukningsavgifterna med 9,0 % från och med den 1 juli 
2021 och med 5,0 % från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021 § 38
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 juli 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 januari 2021

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Dnr 2021/120

Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa från och med den 1 juli 2021 

fastställs.
2. Tekniska nämndens förslag till ny vatten- och avloppstaxa från och med den 1 januari 

2022 fastställs.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 22 april att föreslå kommunfullmäktige besluta om 
höjningar av vatten- och avloppstaxan från 1 juli 2021 och 1 januari 2022. Höjningen 
motiveras bland annat med generella pris- och löneökningar samt ett behov av täcka kapital- 
och räntekostnaderna för de investeringar som görs på kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar.

Den nya taxan medför en höjning av brukningsavgifterna med 9,0 % från och med den 1 juli 
2021 och med 5,0 % från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2021 § 38
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 juli 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 januari 2021

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-04-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 38   Dnr 2021/161 
 
VA-taxa från 1 juli 2021 samt från 1 januari 2022 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår fullmäktige att besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs 
med 9.0 %  från och med 1 juli 2021 
 
Nämnden föreslår fullmäktige att besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs 
med 5.0 % från och med 1 januari 2022. 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår en höjning av VA-taxan från 1 juli 2021samt från 1 januari 
2022 gällande brukningsavgifterna. Höjningen av brukningsavgifterna görs för att 
matcha kapital- och räntekostnaderna för de investeringar som görs på VA-
anläggningarna samt för att hantera generella pris och löneökningar. Höjningen av 
taxan behövs även för att hantera det negativa resultat som är i VA-fonden.  

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 juli 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 januari 2021 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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VA-taxa, Sjöbo kommun 2 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

VA-TAXA
SJÖBO KOMMUN

Gällande från den 1 juli 2021 
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VA-taxa, Sjöbo kommun 3 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

FÖRSLAG TILL VA-TAXA 2021-07-01

TAXA FÖR SJÖBO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 
AVLOPPSANLÄGGNING

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx
2021-xxx, § , gällande från och med 1 juli 2021.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sjöbo 
kommun, tekniska nämnden 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Sjöbo kommun

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Sjöbo kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 4 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

§ 3
Mom. 1.
För bostadsfastighet för vilken förbindelsepunkt upprättats för såväl den 
allmänna renvatten-anläggningen som den allmänna avloppsanläggningen för 
spill- och dagvatten, ska, där annat ej följer av vad nedan sägs, 
anläggningsavgiften utgöras av grundavgift och för flerbostadshus även en rörlig 
avgift.

Enbostadshus (permanent-, fritidsbostad och lantbruk)

Exkl. moms Inkl. moms

Grundavgift 124 222 kr 155 277 kr

Angiven avgift gäller även fastighet med s.k. radhus, terrasshus eller kedjehus, 
varvid varje bostadssegment, oavsett upplåtelseform, räknas som ett 
enbostadshus, även som för enbostadshus med andel i gemensamhetsanläggning 
för vatten och avlopp.
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VA-taxa, Sjöbo kommun 4 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

Flerbostadshus

Exkl. moms Inkl. moms

Grundavgift, 1:a lägenhet 124 222 kr 155 277 kr

För varje överskjutande 
lägenheter 

23 296kr 29 120 kr

För småhus, som ej kan hänföras till någon av ovannämnda hustyper, ska 
grundavgiften uttagas med ledning av tomtstorlek inkluderande andel i 
gemensam kvartersmark enligt nedan.

Exkl. moms Inkl. moms

Tomtstorlek större än 1 000 m2 124,22 kr/m2 ty 155,28 kr/m2 ty

Föreligger ej avgiftsskyldighet för alla angivna ändamål, utgår avgift med 
procentsats av ovan angivna anläggningsavgifter.

Procentsats för varje särskilt fall anges i nedanstående tabell.

Ändamål för vilken avgiftsskyldighet föreligger Procentsats

Vattenförsörjning till fastighet 60 %

Spillvattenavlopp från fastighet 70 %

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet 50 %

Vatten + Spillvattenavlopp 85 %

Vatten + Dag- och dränvattenavlopp 75 %

Spillvattenavlopp + Dag- och dränvattenavlopp 80 %

Mom. 2.
Vid beräkning av anläggningsavgift för obebyggd fastighet ska våningsytan för 
flerfamiljshus bestämmas med ledning av medgiven byggnadsrätt i detaljplan, 
varvid lägenhetsantalet beräknas genom att våningsytan delas med 80 m2 vy och 
avrundas uppåt till närmast hela tal.

Mom. 3.
Våningsytan beräknas enligt Svensk Standard, SS 021050 A3 Bruttoarea (BTA).
Förekommer delvis inredd vindsvåning, inräknas i våningsytan så stor del av 
våningsplanet som belöper sig på den inredda delen.

Mom. 4.
Anläggningsavgift, som för obebyggd fastighet uttages omgående sedan 
förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägare underrättats därom, må efter 
ansökan kunna nedsättas med ett års ränta, räknad efter en räntefot, som är 2 % 
lägre än vid betalningstillfället gällande diskonto.
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VA-taxa, Sjöbo kommun 5 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

Mom. 5.
Anläggningsavgift inkluderar normalt kostnaden för anslutningsledning från 
distributionsledning i gata eller allmän plats, till 0,5 meter från fastighetens gräns 
(förbindelsepunkt) för renvatten, under förutsättning att dessa lägges i gemensam 
rörgrav. Om förbindelsepunkt anvisats vid distributionsledning i u-område, 
jämställs bestämmelsegräns för u-område med fastighetsgräns.

Mom. 6.
Anläggningsavgiften ska indexregleras i enlighet med kostnadsförändringar för 
lednings-entreprenader enligt entreprenadindex E 84 grupp 322 PVC-rör. Härvid 
gäller att index-regleringen fastställs av kommunfullmäktige i samband med 
fastställande av inkomst- och utgiftsstaten. Anläggningsavgiften, som är baserad 
på indextalet 102,6 (januari 2012) justeras fr.o.m. den 1 januari varje år, att gälla 
kostnadsläget vid föregående årsskifte.

Mom. 7.
Kan anläggningsavgift för viss fastighet eller för fastigheter inom visst område ej 
beräknas på i § 3 angivna grunder eller om bebyggelsens lokalisering och 
terrängförhållanden medför att kostnaderna för anslutning av viss eller vissa 
fastigheter inom verksamhetsområdet blir avsevärt högre, påföres 
anläggningsavgift efter bedömande av tekniska nämnden i varje särskilt fall.

§ 4
BETALNING 
Sedan huvudmannen utfört vad på honom ankommer enligt lagen om allmänna 
vattentjänster för att fastighetsägaren (se LAV, vattentjänstlagen § 24-25) ska 
kunna begagna anläggningen, ska anläggningsavgift betalas inom tid som 
tekniska nämnden närmare anger i räkning.

Om anläggningsavgiften kan anses betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, må dock, om fastighetsägaren 
så begär samt nöjaktig säkerhet ställs, anläggningsavgiften fördelas på lika stora 
årliga avbetalningar under en tid av högst tio år jämte ränta motsvarande 2 % 
över gällande disconto på oguldet belopp. Säkerheten, som ska överlämnas till 
kommunstyrelsen, ska utgöras av inteckning i fastighet till belopp motsvarande 
minst den oguldna anläggningsavgiften och liggande med sådan förmånsrätt, att 
den av kommunstyrelsen kan anses utgöra betryggande säkerhet för fordran, 
ägande dock kommunstyrelsen undantagsvis godkänna annan säkerhet än 
inteckning.

§ 5
EXTRA LEDNING
Därest inom sådan del av verksamhetsområdet, där erforderliga ledningar för 
vattenförsörjning och avlopp finns för viss fastighet eller för vissa fastigheter 
med hänsyn till nyttan av extra ledning på större djup eller av annan orsak 
begäres anläggande av sådan extra ledning, må teknik- och fastighetsnämnden 
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VA-taxa, Sjöbo kommun 6 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

efter prövning i varje särskilt fall medge att sådan ledning anläggs, varvid 
anläggningskostnaden för den extra ledningen ska bestridas av den fastighet eller 
de fastigheter, som begärt ledningens anläggande. Den extra ledningen ska ingå i 
den allmänna Va-anläggningen. Det förhållandet, att kostnad för extra ledning 
bestritts enligt ovan, befriar inte fastighetsägaren från någon del av 
anläggningsavgift enligt § 3.

§ 6
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
För andra fastigheter än vad som anges i § 3, såsom industrier eller andra 
inrättningar, där på grund av spillvattenmängd eller beskaffenhet, särskilda 
åtgärder för spillvattnets avledande eller rening är påkallade, äger tekniska 
nämnden meddela särskilda föreskrifter och villkor.
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VA-taxa, Sjöbo kommun 7 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

BRUKNINGSAVGIFTER

§ 7
NORMAL FÖRBRUKNING

Mom. 1.
För rätt att bruka såväl den allmänna renvattenanläggningen och den allmänna 
avloppsanläggningen för spill- och dagvatten, utgår brukningsavgifter enligt 
nedanstående grunder.

Exkl. moms Inkl. moms

Fast avgift per hus för vatten 
och avlopp

2832,91 kr/år 3541,14 kr/år

Rörlig avgift per hus för vatten 
och avlopp

26,74 kr/ m3 33,43 kr/ m3

Mom. 2.
Vid anslutning till endast vatten- eller avloppsnätet utgår reducering med 50 % 
av den fasta och rörliga avgiften.

Mom. 3.
Med spillvatten avses den sammanlagda mängden spillvatten som från 
fastigheter tillföres den allmänna avloppsanläggningen. Vattenmängd som 
tillföres avloppsanläggningen från enskild vattentäkt, uppskattas av 
huvudmannen i det fall fastighetsägaren inte under huvudmannens kontroll låter 
på ett tillfredsställande sätt mäta den ifrågavarande vattenmängden.

Mom. 4.
Brukningsavgift för industrifastighet, fritidsfastighet eller annan fastighet än vad 
som anges i § 3, mom. 1, eller där vatten- och avloppskostnaderna av olika 
omständigheter är högre eller lägre för viss fastighet än för övriga fastigheter 
inom verksamhetsområdet, bestämmes av tekniska nämnden i varje särskilt fall.
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VA-taxa, Sjöbo kommun 8 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

§ 8
TILLFÄLLIG FÖRBRUKNING, BYGGVATTEN
För sådan förbrukning av tillfällig art såsom byggnadsarbete m.m., där nyttan ej 
kan jämställas med motsvarande nytta för bostadsfastighet, utgår avgift enligt 
nedanstående tabell.

Exkl. moms Inkl. moms

Där vattenmätare finns monterad utgår 
för förbrukat renvatten

23,32 kr/m3 29,15 kr/m3

Om vattenmätare inte installerats, ska 
brukningsavgiften under byggnadstiden 
utgöra per hus eller lägenhet

700 kr 875 kr

§ 9
ÖVRIG FÖRBRUKNING
För fastighet, där vatten- och avloppsanläggning finns installerad men där 
vattenmätare saknas, utgår brukningsavgiften i form av årliga ackordsavgifter per 
lägenhet enligt följande:

Exkl. moms Inkl. moms

Avgift för vatten per lägenhet och år 3408 kr 4260 kr

Avgift för avlopp per lägenhet och år 4098 kr 5123 kr

§ 10
REDUCERAD AVGIFT AVLOPP
Tekniska nämnden kan efter särskild prövning medge reducering med 20 % av 
brukningsavgiften till abonnent, som själv har att svara för pumpning av 
spillavloppsvatten till det kommunala ledningsnätet.

§ 11
REDUCERAD AVGIFT VATTEN 
Tekniska nämnden kan efter särskild prövning medge reducering med 20 % av 
brukningsavgiften till abonnent som själv har att svara för tryckstegring på 
vattenledningen efter förbindelsepunkt.

§ 12
AVVIKANDE BESKAFFENHET PÅ AVLOPPSVATTEN
För fastighet, där avloppsvattnets beskaffenhet avsevärt avviker från normalt 
kommunalt spillvatten, sker debitering enligt i § 7 mom. 4 stadgade grunder.
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VA-taxa, Sjöbo kommun 9 (12)
Gällande från den 1 juli 2021

§ 13

AV FASTIGHETSÄGAREN BEGÄRD ÅTGÄRD ELLER ÅSIDOSATT 
SKYLDIGHET
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter:

Exkl. moms Inkl. moms

Nedtagning av vattenmätare 500 kr 625 kr

Uppsättning av vattenmätare 500 kr 625 kr

Avstängning av vattentillförsel 500 kr 625 kr

Påsläpp av vattentillförsel 500 kr 625 kr

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare

500 kr 625 kr

Undersökning av vattenmätare 1000 kr 1250 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 300 kr 375 kr

Förgäves besök 500 kr 625 kr

Avläsning föranledd av utebliven 
självavläsning trots påminnelse

500 kr 625 kr

Vatten som tappas ur av VA-enheten 
utpekad brandpost, 

13,63 kr/m3 +

500 kr grundavg

17,04 kr/m3 +

625 kr grundavg

Avgift för otillåten stängning och/eller 
öppning av servisventiler, brandposter 
etc. debiteras per tillfälle

2000 kr 2500 kr

Utbyte av skadad vattenmätare inkl 
montering

950 kr 1188 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 14
BETALNING
Brukningsavgifter enligt denna taxa ska betalas på sätt och inom tid, som på 
utställd räkning närmare angives.

§ 15
SLUTBESTÄMMELSER
Tekniska nämnden må i särskilda fall, då sådant av omständigheterna påkallas, 
medgiva undantag från vad ovan i denna taxa föreskrivits, samt ankommer det 
på tekniska nämnden att på kommunens vägnar avgöra tolkningen och 
tillämpningen av taxan.
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Gällande från den 1 juli 2021

§ 16
TAXEREGLERING
Brukningsavgifterna i denna taxa fastställs av kommunfullmäktige i samband 
med fastställande av budgeten.

§ 17
DEBITERING
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. Brukningsavgift enligt denna taxa 
debiteras i efterskott, på grundval av enligt mätning förbrukad renvattenmängd 
eller annan grund enligt § 7 - § 11.

Sker enligt tekniska nämndens beslut mätaravläsning inte före varje debitering, 
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering enligt verklig förbrukning ska ske i genomsnitt 
minst en gång per år.

Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med 
anledning av fastighetsöverlåtelse.

BILAGA 1 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER AVSEENDE VILLKOR FÖR 
ANNAN FASTIGHET ÄN BOSTADSFASTIGHET VID BRUKANDE AV 
DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I 
SJÖBO KOMMUN

Enligt 38 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänst-
lagen) kan huvudman träffa avtal med fastighetsägare om sådan Va-fråga som ej 
regleras i ABVA eller i för kommunen gällande Va-taxa. Härvid avses sådana 
fastighetsägare, vars brukande av den allmänna Va-anläggningen på grund av 
särskilda omständigheter medför kostnader för huvudman som inte är förutsedda 
i gällande Va-taxa.

ANLÄGGNINGSAVGIFT

För fastigheter såsom
- sjukhus - butiker

- skola - affärslokaler

- daghem - hantverkslokaler

- samlingslokaler - småindustrilokaler

- kontor - stallbyggnader

ska utgå anläggningsavgift efter ekvivalenta lägenheter med ledning av i § 3 
mom. 3 angivna grunder och i § 3 mom. 1 angivna avgifter för flerfamiljshus.
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För beräknande av anläggningsavgiften ska summan av våningsytorna inom 
fastigheten omräknas till antal ekvivalenta lägenheter genom att summan 
divideras med 150 m2. Lägenhetsantalet avrundas uppåt till närmast hela tal. 
Våningsytan beräknas enligt Svensk Standard, SS 021050 A 3 Bruttoarea (BTA). 

Sker tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastigheten ska 
tilläggsavgift erläggas för tillkommande våningsyta. Vid ny bebyggelse på redan 
befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna Va-
anläggningen nyttjas före bebyggelsen, ska inte erläggas avgift för nybyggnad 
som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande 
bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommande våningsyta.

För fastigheter, vilka utnyttjas för
- process- eller tillverkningsindustri - bilvårdsanläggning

- verkstäder - bensinstation

ska anläggningsavgift utgå med 124,22 kronor per m2 tomtyta, dock lägst 124 
222 kronor per fastighet (exkl. moms). 
BRUKNINGSAVGIFT  

För fastighet såsom
- sjukhus - butiker - kontor

- skola - affärslokaler - samlingslokaler

- daghem - hantverkslokaler - småindustrilokaler
ska brukningsavgift utgå enligt § 7 mom. 1 i Va-taxa för Sjöbo kommun.

För fastigheter, vilka utnyttjas för 
- process- eller tillverkningsindustri - bilvårdsanläggning

- verkstäder - bensinstation etc.

- stallbyggnader

utgör brukningsavgiften
Exkl. moms Inkl. moms

Fast avgift per år för vatten 4606 kr 5758 kr

Fast avgift per år för avlopp 5535 kr 6919 kr

rörlig avgift för vatten och avlopp
Exkl. moms Inkl. moms

1 - 1000 m3 utgör 22,12 kr/m3 27,65 kr/m3

1001 - 5000 m3 utgör 17,60 kr/m3 22,00 kr/m3

5001 -               utgör 14,15 kr/m3 17,69 kr/m3
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Tillägg per  m3 för förorening sker enligt följande tabell:
Exkl. moms Inkl. moms

300 - 1000 g BS7/m3 7,62 kr 9,53 kr

1001 - 2000 g BS7/m3 13,94 kr 17,43 kr

2001 - 3000 g BS7/m3 20,50 kr 25,63 kr

3001 - 4000 g BS7/m3 27,39 kr 34,24 kr

4001 - 5000 g BS7/m3 34,26 kr 42,83 kr

5001 - 6000 g BS7/m3 41,57 kr 51,96 kr
Föroreningsmängden baseras på biokemisk syreförbrukning eller i 
förekommande fall på annan dominerande förorening.

För industri och liknande inrättningar som i sin produktion bevisligen helt 
förbrukat den uppmätta renvattenmängden, och som således inte belastar den 
allmänna avloppsanläggningen, utgår ingen brukningsavgift för motsvarande 
avloppsvattenmängd.

Bilaga 2

Taxa för uttag i vattenkiosk

avgift/ kund:
Exkl. moms Inkl. moms

Fast årlig inkl. 1 nyckel 1299.35 1624 kr
Rörlig 12.50 kr/m³      15.63 kr/m³
Extra nyckel
(engångskostnad)

      500 kr/nyckel 625 kr/nyckel

Förlorad nyckel       500 kr/nyckel 625 kr/nyckel
Vid köp med 
lånenyckel

   12.50 kr/m³ + 
500 kr grundavgift

15.63 kr/m³
625 kr grundavgift
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-25 2021/161 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Peter Hellichius 
Verksamhetschef samhällstjänster 
0416-27280 
 

  
Tekniska nämnden 

 
VA-taxa från 1 juli 2021 samt för 2022 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden föreslår fullmäktige att besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 9.0 %  
från och med 1 juli 2021 
 
Nämnden föreslår fullmäktige att besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5.0 % 
från och med 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår en höjning av VA-taxan från 1 juli 2021samt från 1 januari 2022 
gällande brukningsavgifterna. Höjningen av brukningsavgifterna görs för att matcha 
kapital- och räntekostnaderna för de investeringar som görs på VA-anläggningarna samt 
för att hantera generella pris och löneökningar. Höjningen av taxan behövs även för att 
hantera det negativa resultat som är i VA-fonden.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 juli 2021 
Förslag till VA-taxa gällande från och med 1 januari 2021 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
VA-verksamheten ser ökade behov framgent. Bland annat finns det ett fortsatt behov av 
modernisering gällande Sjöbo avloppsreningsverk och en ökad kapacitet på Sjöbo 
vattenverk. Även de mindre reningsanläggningarna är i behov av modernisering och 
resurser behövs för att åtgärda dessa.  
Projekt avseende förnyelse av ledningsnätet, säkring av våra vattentäkter och letande efter 
nya vattentäkter skapar behov av högre intäkter.  
Investeringstakten på ledningsnätet behöver öka för att motverka läckage och 
avloppsstopp.  
 
Höjningen av taxan behövs även för att hämta hem det negativa resultat som finns i VA-
fonden. Generella pris och löneökningar inom VA-verksamheten täcks av VA-taxorna.    
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

Efter höjning 2021-07-01 kommer årsavgiften för typhus A* och typhus B** att vara 
enligt följande (avgifterna redovisas inklusive moms): 
Typhus A:  8 556 kr (7 850 kr 2021) vilket motsvarar en höjning om 706 kr/år 
Typhus B:  70 401 kr (64 589 kr 2021) vilket motsvarar en höjning om 387 kr/lägenhet 
och år 
 
Efter höjning 2022-01-01 kommer årsavgiften för typhus A* och typhus B** att vara 
enligt följande (avgifterna redovisas inklusive moms): 
Typhus A:  8 984 kr (8 556 kr 2021) vilket motsvarar en höjning om 428 kr/år 
Typhus B:  73 921 kr (70 401 kr 2021) vilket motsvarar en höjning om 235 kr/lägenhet 
och år 
 
 

 
*En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, 
ett extra toalettrum samt garage. 
Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. 
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.  
 
**"Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten.   
15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 
2,5 m3/h. 

 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson  Peter Hellichius 
Förvaltningschef  Verksamhetschef samhällstjänster 
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VA-TAXA
SJÖBO KOMMUN
Gällande från den 1 januari 2022 
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FÖRSLAG TILL VA-TAXA 2022-01-01

TAXA FÖR SJÖBO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 
AVLOPPSANLÄGGNING

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx
2021-xxx, § , gällande från och med 1 januari 2022.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sjöbo 
kommun, tekniska nämnden 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Sjöbo kommun

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Sjöbo kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 4 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

§ 3
Mom. 1.
För bostadsfastighet för vilken förbindelsepunkt upprättats för såväl den 
allmänna renvatten-anläggningen som den allmänna avloppsanläggningen för 
spill- och dagvatten, ska, där annat ej följer av vad nedan sägs, 
anläggningsavgiften utgöras av grundavgift och för flerbostadshus även en rörlig 
avgift.

Enbostadshus (permanent-, fritidsbostad och lantbruk)

Exkl. moms Inkl. moms

Grundavgift 124 222 kr 155 277 kr

Angiven avgift gäller även fastighet med s.k. radhus, terrasshus eller kedjehus, 
varvid varje bostadssegment, oavsett upplåtelseform, räknas som ett 
enbostadshus, även som för enbostadshus med andel i gemensamhetsanläggning 
för vatten och avlopp.
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Flerbostadshus

Exkl. moms Inkl. moms

Grundavgift, 1:a lägenhet 124 222 kr 155 277 kr

För varje överskjutande 
lägenheter 

23 296kr 29 120 kr

För småhus, som ej kan hänföras till någon av ovannämnda hustyper, ska 
grundavgiften uttagas med ledning av tomtstorlek inkluderande andel i 
gemensam kvartersmark enligt nedan.

Exkl. moms Inkl. moms

Tomtstorlek större än 1 000 m2 124,22 kr/m2 ty 155,28 kr/m2 ty

Föreligger ej avgiftsskyldighet för alla angivna ändamål, utgår avgift med 
procentsats av ovan angivna anläggningsavgifter.

Procentsats för varje särskilt fall anges i nedanstående tabell.

Ändamål för vilken avgiftsskyldighet föreligger Procentsats

Vattenförsörjning till fastighet 60 %

Spillvattenavlopp från fastighet 70 %

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet 50 %

Vatten + Spillvattenavlopp 85 %

Vatten + Dag- och dränvattenavlopp 75 %

Spillvattenavlopp + Dag- och dränvattenavlopp 80 %

Mom. 2.
Vid beräkning av anläggningsavgift för obebyggd fastighet ska våningsytan för 
flerfamiljshus bestämmas med ledning av medgiven byggnadsrätt i detaljplan, 
varvid lägenhetsantalet beräknas genom att våningsytan delas med 80 m2 vy och 
avrundas uppåt till närmast hela tal.

Mom. 3.
Våningsytan beräknas enligt Svensk Standard, SS 021050 A3 Bruttoarea (BTA).
Förekommer delvis inredd vindsvåning, inräknas i våningsytan så stor del av 
våningsplanet som belöper sig på den inredda delen.

Mom. 4.
Anläggningsavgift, som för obebyggd fastighet uttages omgående sedan 
förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägare underrättats därom, må efter 
ansökan kunna nedsättas med ett års ränta, räknad efter en räntefot, som är 2 % 
lägre än vid betalningstillfället gällande diskonto.
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Mom. 5.
Anläggningsavgift inkluderar normalt kostnaden för anslutningsledning från 
distributionsledning i gata eller allmän plats, till 0,5 meter från fastighetens gräns 
(förbindelsepunkt) för renvatten, under förutsättning att dessa lägges i gemensam 
rörgrav. Om förbindelsepunkt anvisats vid distributionsledning i u-område, 
jämställs bestämmelsegräns för u-område med fastighetsgräns.

Mom. 6.
Anläggningsavgiften ska indexregleras i enlighet med kostnadsförändringar för 
lednings-entreprenader enligt entreprenadindex E 84 grupp 322 PVC-rör. Härvid 
gäller att index-regleringen fastställs av kommunfullmäktige i samband med 
fastställande av inkomst- och utgiftsstaten. Anläggningsavgiften, som är baserad 
på indextalet 102,6 (januari 2012) justeras fr.o.m. den 1 januari varje år, att gälla 
kostnadsläget vid föregående årsskifte.

Mom. 7.
Kan anläggningsavgift för viss fastighet eller för fastigheter inom visst område ej 
beräknas på i § 3 angivna grunder eller om bebyggelsens lokalisering och 
terrängförhållanden medför att kostnaderna för anslutning av viss eller vissa 
fastigheter inom verksamhetsområdet blir avsevärt högre, påföres 
anläggningsavgift efter bedömande av tekniska nämnden i varje särskilt fall.

§ 4
BETALNING 
Sedan huvudmannen utfört vad på honom ankommer enligt lagen om allmänna 
vattentjänster för att fastighetsägaren (se LAV, vattentjänstlagen § 24-25) ska 
kunna begagna anläggningen, ska anläggningsavgift betalas inom tid som 
tekniska nämnden närmare anger i räkning.

Om anläggningsavgiften kan anses betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, må dock, om fastighetsägaren 
så begär samt nöjaktig säkerhet ställs, anläggningsavgiften fördelas på lika stora 
årliga avbetalningar under en tid av högst tio år jämte ränta motsvarande 2 % 
över gällande disconto på oguldet belopp. Säkerheten, som ska överlämnas till 
kommunstyrelsen, ska utgöras av inteckning i fastighet till belopp motsvarande 
minst den oguldna anläggningsavgiften och liggande med sådan förmånsrätt, att 
den av kommunstyrelsen kan anses utgöra betryggande säkerhet för fordran, 
ägande dock kommunstyrelsen undantagsvis godkänna annan säkerhet än 
inteckning.

§ 5
EXTRA LEDNING
Därest inom sådan del av verksamhetsområdet, där erforderliga ledningar för 
vattenförsörjning och avlopp finns för viss fastighet eller för vissa fastigheter 
med hänsyn till nyttan av extra ledning på större djup eller av annan orsak 
begäres anläggande av sådan extra ledning, må teknik- och fastighetsnämnden 

40



VA-taxa, Sjöbo kommun 6 (12)
Gällande från den 1 januari 2022

efter prövning i varje särskilt fall medge att sådan ledning anläggs, varvid 
anläggningskostnaden för den extra ledningen ska bestridas av den fastighet eller 
de fastigheter, som begärt ledningens anläggande. Den extra ledningen ska ingå i 
den allmänna Va-anläggningen. Det förhållandet, att kostnad för extra ledning 
bestritts enligt ovan, befriar inte fastighetsägaren från någon del av 
anläggningsavgift enligt § 3.

§ 6
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER
För andra fastigheter än vad som anges i § 3, såsom industrier eller andra 
inrättningar, där på grund av spillvattenmängd eller beskaffenhet, särskilda 
åtgärder för spillvattnets avledande eller rening är påkallade, äger tekniska 
nämnden meddela särskilda föreskrifter och villkor.
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BRUKNINGSAVGIFTER

§ 7
NORMAL FÖRBRUKNING

Mom. 1.
För rätt att bruka såväl den allmänna renvattenanläggningen och den allmänna 
avloppsanläggningen för spill- och dagvatten, utgår brukningsavgifter enligt 
nedanstående grunder.

Exkl. moms Inkl. moms

Fast avgift per hus för vatten 
och avlopp

2974,56 kr/år 3718,2 kr/år

Rörlig avgift per hus för vatten 
och avlopp

28,08 kr/ m3 35,10 kr/ m3

Mom. 2.
Vid anslutning till endast vatten- eller avloppsnätet utgår reducering med 50 % 
av den fasta och rörliga avgiften.

Mom. 3.
Med spillvatten avses den sammanlagda mängden spillvatten som från 
fastigheter tillföres den allmänna avloppsanläggningen. Vattenmängd som 
tillföres avloppsanläggningen från enskild vattentäkt, uppskattas av 
huvudmannen i det fall fastighetsägaren inte under huvudmannens kontroll låter 
på ett tillfredsställande sätt mäta den ifrågavarande vattenmängden.

Mom. 4.
Brukningsavgift för industrifastighet, fritidsfastighet eller annan fastighet än vad 
som anges i § 3, mom. 1, eller där vatten- och avloppskostnaderna av olika 
omständigheter är högre eller lägre för viss fastighet än för övriga fastigheter 
inom verksamhetsområdet, bestämmes av tekniska nämnden i varje särskilt fall.
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§ 8
TILLFÄLLIG FÖRBRUKNING, BYGGVATTEN
För sådan förbrukning av tillfällig art såsom byggnadsarbete m.m., där nyttan ej 
kan jämställas med motsvarande nytta för bostadsfastighet, utgår avgift enligt 
nedanstående tabell.

Exkl. moms Inkl. moms

Där vattenmätare finns monterad utgår 
för förbrukat renvatten

24,49 kr/m3 30,61 kr/m3

Om vattenmätare inte installerats, ska 
brukningsavgiften under byggnadstiden 
utgöra per hus eller lägenhet

735 kr 919 kr

§ 9
ÖVRIG FÖRBRUKNING
För fastighet, där vatten- och avloppsanläggning finns installerad men där 
vattenmätare saknas, utgår brukningsavgiften i form av årliga ackordsavgifter per 
lägenhet enligt följande:

Exkl. moms Inkl. moms

Avgift för vatten per lägenhet och år 3578 kr 4473 kr

Avgift för avlopp per lägenhet och år 4303 kr 5379 kr

§ 10
REDUCERAD AVGIFT AVLOPP
Tekniska nämnden kan efter särskild prövning medge reducering med 20 % av 
brukningsavgiften till abonnent, som själv har att svara för pumpning av 
spillavloppsvatten till det kommunala ledningsnätet.

§ 11
REDUCERAD AVGIFT VATTEN 
Tekniska nämnden kan efter särskild prövning medge reducering med 20 % av 
brukningsavgiften till abonnent som själv har att svara för tryckstegring på 
vattenledningen efter förbindelsepunkt.

§ 12
AVVIKANDE BESKAFFENHET PÅ AVLOPPSVATTEN
För fastighet, där avloppsvattnets beskaffenhet avsevärt avviker från normalt 
kommunalt spillvatten, sker debitering enligt i § 7 mom. 4 stadgade grunder.
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§ 13

AV FASTIGHETSÄGAREN BEGÄRD ÅTGÄRD ELLER ÅSIDOSATT 
SKYLDIGHET
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter:

Exkl. moms Inkl. moms

Nedtagning av vattenmätare 500 kr 625 kr

Uppsättning av vattenmätare 500 kr 625 kr

Avstängning av vattentillförsel 500 kr 625 kr

Påsläpp av vattentillförsel 500 kr 625 kr

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare

500 kr 625 kr

Undersökning av vattenmätare 1000 kr 1250 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 300 kr 375 kr

Förgäves besök 500 kr 625 kr

Avläsning föranledd av utebliven 
självavläsning trots påminnelse

500 kr 625 kr

Vatten som tappas ur av VA-enheten 
utpekad brandpost, 

14,31 kr/m3 +

500 kr grundavg

17,89 kr/m3 +

625 kr grundavg

Avgift för otillåten stängning och/eller 
öppning av servisventiler, brandposter 
etc. debiteras per tillfälle

2000 kr 2500 kr

Utbyte av skadad vattenmätare inkl 
montering

950 kr 1188 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 14
BETALNING
Brukningsavgifter enligt denna taxa ska betalas på sätt och inom tid, som på 
utställd räkning närmare angives.

§ 15
SLUTBESTÄMMELSER
Tekniska nämnden må i särskilda fall, då sådant av omständigheterna påkallas, 
medgiva undantag från vad ovan i denna taxa föreskrivits, samt ankommer det 
på tekniska nämnden att på kommunens vägnar avgöra tolkningen och 
tillämpningen av taxan.
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§ 16
TAXEREGLERING
Brukningsavgifterna i denna taxa fastställs av kommunfullmäktige i samband 
med fastställande av budgeten.

§ 17
DEBITERING
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. Brukningsavgift enligt denna taxa 
debiteras i efterskott, på grundval av enligt mätning förbrukad renvattenmängd 
eller annan grund enligt § 7 - § 11.

Sker enligt tekniska nämndens beslut mätaravläsning inte före varje debitering, 
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering enligt verklig förbrukning ska ske i genomsnitt 
minst en gång per år.

Avläsning och debitering ska därjämte ske på fastighetsägarens begäran med 
anledning av fastighetsöverlåtelse.

BILAGA 1 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER AVSEENDE VILLKOR FÖR 
ANNAN FASTIGHET ÄN BOSTADSFASTIGHET VID BRUKANDE AV 
DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I 
SJÖBO KOMMUN

Enligt 38 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänst-
lagen) kan huvudman träffa avtal med fastighetsägare om sådan Va-fråga som ej 
regleras i ABVA eller i för kommunen gällande Va-taxa. Härvid avses sådana 
fastighetsägare, vars brukande av den allmänna Va-anläggningen på grund av 
särskilda omständigheter medför kostnader för huvudman som inte är förutsedda 
i gällande Va-taxa.

ANLÄGGNINGSAVGIFT

För fastigheter såsom
- sjukhus - butiker

- skola - affärslokaler

- daghem - hantverkslokaler

- samlingslokaler - småindustrilokaler

- kontor - stallbyggnader

ska utgå anläggningsavgift efter ekvivalenta lägenheter med ledning av i § 3 
mom. 3 angivna grunder och i § 3 mom. 1 angivna avgifter för flerfamiljshus.
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För beräknande av anläggningsavgiften ska summan av våningsytorna inom 
fastigheten omräknas till antal ekvivalenta lägenheter genom att summan 
divideras med 150 m2. Lägenhetsantalet avrundas uppåt till närmast hela tal. 
Våningsytan beräknas enligt Svensk Standard, SS 021050 A 3 Bruttoarea (BTA). 

Sker tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastigheten ska 
tilläggsavgift erläggas för tillkommande våningsyta. Vid ny bebyggelse på redan 
befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den allmänna Va-
anläggningen nyttjas före bebyggelsen, ska inte erläggas avgift för nybyggnad 
som till omfattningen motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande 
bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för tillkommande våningsyta.

För fastigheter, vilka utnyttjas för
- process- eller tillverkningsindustri - bilvårdsanläggning

- verkstäder - bensinstation

ska anläggningsavgift utgå med 124,22 kronor per m2 tomtyta, dock lägst 124 
222 kronor per fastighet (exkl. moms). 
BRUKNINGSAVGIFT  

För fastighet såsom
- sjukhus - butiker - kontor

- skola - affärslokaler - samlingslokaler

- daghem - hantverkslokaler - småindustrilokaler
ska brukningsavgift utgå enligt § 7 mom. 1 i Va-taxa för Sjöbo kommun.

För fastigheter, vilka utnyttjas för 
- process- eller tillverkningsindustri - bilvårdsanläggning

- verkstäder - bensinstation etc.

- stallbyggnader

utgör brukningsavgiften
Exkl. moms Inkl. moms

Fast avgift per år för vatten 4836 kr 6045 kr

Fast avgift per år för avlopp 5812 kr 7265 kr

rörlig avgift för vatten och avlopp
Exkl. moms Inkl. moms

1 - 1000 m3 utgör 23,23 kr/m3 29,04 kr/m3

1001 - 5000 m3 utgör 18,48 kr/m3 23,10 kr/m3

5001 -               utgör 14,86 kr/m3 18,58 kr/m3
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Tillägg per  m3 för förorening sker enligt följande tabell:
Exkl. moms Inkl. moms

300 - 1000 g BS7/m3 8,00kr 10,00 kr

1001 - 2000 g BS7/m3 14,64 kr 18,30 kr

2001 - 3000 g BS7/m3 21,53 kr 26,91 kr

3001 - 4000 g BS7/m3 28,76 kr 35,95 kr

4001 - 5000 g BS7/m3 35,97 kr 44,96 kr

5001 - 6000 g BS7/m3 43,65 kr 54,56 kr
Föroreningsmängden baseras på biokemisk syreförbrukning eller i 
förekommande fall på annan dominerande förorening.

För industri och liknande inrättningar som i sin produktion bevisligen helt 
förbrukat den uppmätta renvattenmängden, och som således inte belastar den 
allmänna avloppsanläggningen, utgår ingen brukningsavgift för motsvarande 
avloppsvattenmängd.

Bilaga 2

Taxa för uttag i vattenkiosk

avgift/ kund:
Exkl. moms Inkl. moms

Fast årlig inkl. 1 nyckel 1481.26 1851,58 kr
Rörlig 14,25 kr/m³      17,81 kr/m³
Extra nyckel
(engångskostnad)

      500 kr/nyckel 625 kr/nyckel

Förlorad nyckel       500 kr/nyckel 625 kr/nyckel
Vid köp med 
lånenyckel

   14.25 kr/m³ + 
500 kr grundavgift

17,81 kr/m³
625 kr grundavgift
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From:                                 Jesper Andersson
Sent:                                  Mon, 17 May 2021 09:25:08 +0200
To:                                      Jesper Bryngemark
Cc:                                      Meta Gerle
Subject:                             Justering till taxeförslag för avfall, kommunfullmäktige

Hej Jesper 
I förslaget till avfallstaxa som är uppe till beslut på kommande kommunfullmäktige har tekniska 
förvaltningen upptäckt ett skrivfel.  Det hade varit önskvärt att få med en justering till ärendet innan 
beslut tagits då felet drabbar abonnenterna negativt. Justeringen är diskuterad med tekniska nämndens 
ordförande. Justering enligt nedan: 
 
Korrekt pris på plusabonnemang: 
Från juli 2021; 1 340 kr ex moms och 1675 kr ink moms 
Från jan 2022; 1 390 kr ex moms och 1 738 kr ink moms. 
 
I taxeförslaget till kf står det felaktigt; 
Juli 2021; 1 647 kr ex moms och 2 059 kr ink moms 
Jan 2022; 1 697 kr ex moms och 2 121 kr ink moms 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
Tekniska förvaltningen 
Sjöbo kommun 
0416-27 152 
Jesper.andersson@sjobo.se 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2021/121

Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa från och med den 1 juli 2021 fastställs.
2. Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa från och med den 1 januari 2022 fastställs.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut den 22 april 2021 föreslagit kommunfullmäktige att anta ny 
avfallstaxa från den 1 juli 2021 resp. den 1 januari 2022. Ändringen motiveras med 
utgiftsökningar sedan den senaste taxeändringen 2018.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2022 § 39
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 mars 2021 
Förslag till avfallstaxa gällande från den 1 juli 2021 
Förslag till avfallstaxa gällande från den 1 januari 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Lucas Lennartsson (V) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta:
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för en översyn av taxorna om vi ger 
ett klimatbidrag om 5 miljoner kr för klimatsatsning.

Lucas Lennartsson (V) yrkar i andra hand att taxan ska sänkas till samma nivå som 
grannkommunerna och underskottet tas som klimatbidrag från eget kapital.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Lucas Lennartssons (V) förstahandsyrkande om återremiss mot avslag 
och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets beslutsförslag mot Lucas Lennartssons (V) 
andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets 
beslutsförslag.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2021/121

Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa från och med den 1 juli 2021 fastställs.
2. Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa från och med den 1 januari 2022 fastställs.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut den 22 april 2021 föreslagit kommunfullmäktige att anta ny 
avfallstaxa från den 1 juli 2021 resp. den 1 januari 2022. Ändringen motiveras med 
utgiftsökningar sedan den senaste taxeändringen 2018.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2022 § 39
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 mars 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 juli 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 januari 2022

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Dnr 2021/121

Tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Tekniska nämndens förslag till ny avtalstaxa från och med den 1 juli 2021 fastställs.
2. Tekniska nämndens förslag till ny avtalstaxa från och med den 1 januari 2022 

fastställs.

Sammanfattning
Tekniska nämnden har i beslut den 22 april 2021 föreslagit kommunfullmäktige att anta ny 
avfallstaxa från den 1 juli 2021 resp. den 1 januari 2022. Ändringen motiveras med 
utgiftsökningar sedan den senaste taxeändringen 2018.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut den 22 april 2022 § 39
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 mars 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 juli 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 januari 2022

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-04-22  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 39   Dnr 2021/162 
 
Avfallstaxa från 1 juli 2021 samt från 1 januari 2022 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa juli 2021 enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa 2022 enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning 

Avfallstaxan behöver korrigeras för att komma tillrätta med det negativa resultatet 
inom avfallskollektivet. Senaste taxehöjningen gjordes till 2018 och taxorna har 
varit desamma sedan dess. Inkomsterna har alltså legat på samma nivå i över tre 
års tid medan utgifterna har ökat. Taxorna behöver justeras i två omgångar, både 
den 1 juli 2021 och den 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 mars 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 juli 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 januari 2022 

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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2 
Avfallstaxa, Sjöbo kommun 
Gällande från 1 juli 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
sidan 

AVFALLSTAXA 
 
HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL FRÅN 
ANNAN VERKSAMHET 
 
AVGIFTER I AVFALLSTAXA 
Grundavgift 
Rörlig avgift 
Fakturering 
Ändrade ägandeförhållanden  
Ändrade hämtningsförhållanden 
Övrigt 
 
AVFALLSKÄRL 
 
DISPENSER 
Befrielse från hämtning 
Uppehåll i hämtning 
 
Avgifter – Grundavgifter 
 
GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR EN- OCH 
TVÅBOSTADSHUS SAMT MINDRE FÖRETAG 
Alternativ A – Två fyrfackskärl samt en extralåda 
Alternativ B – Gemensamt kärl 
Plusabonnemang 
Alternativ C – Abonnemang med komposteringsdispens 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER 
Extra tömning  
Gångavstånd 
Tvättning av kärl 
Grovavfall 
Trädgårdsavfall 
Ändringsavgift vid uppehåll i hämtning 
 
Avgifter – En- och tvåbostadshus samt mindre företag 
Avgifter – Extra tjänster för en- och tvåbostadshus samt 
mindre företag 
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Avfallstaxa, Sjöbo kommun 
Gällande från 1 juli 2021

GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER SAMT 
FLERBOSTADSHUS OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Restavfall 
Matavfall 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER  
Extra tömning 
Tillfälliga abonnemang 
Extra tjänster av renhållningspersonal 
Gångavstånd 
Tvättning av kärl 
Grovavfall 
Trädgårdsavfall 
Matavfallstank 
Ändringsavgift vid ändring av abonnemang 
 
Avgifter – Verksamheter 
Avgifter – Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar 
Avgifter – Källsorteringstjänster 
Avgifter – Extra tjänster för verksamheter, flerbostadshus och 
gemensamhetsanläggningar 
 
TAXOR VID SKADA PÅ KÄRL PÅ GRUND AV OAKTSAMHET 
Avgifter vid skada på kärl på grund av oaktsamhet 
 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Obligatorisk tömning slamavskiljare 
Obligatorisk tömning gemensam slamavskiljare 
Obligatorisk tömning sluten tank 
Obligatorisk tömning fettavskiljare 
 
EXTRA SLAMTÖMNINGSTJÄNSTER 
Extra tömning 
Separat tömning av köksbrunn 
Extra kubikmeter 
Förhindrad tömning 
Extraavgift vid dubbelbemanning 
 
Avgifter för enskilda avloppsanläggningar 
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4 
Avfallstaxa, Sjöbo kommun 
Gällande från 1 juli 2021

AVFALLSTAXA 
Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser 
i föreskrifter om avfall. Kommunen är enligt 15 kap 20 § skyldig att tillgodose att hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall transporteras till en behandlingsanläggning. Med hushållsavfall avses 
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 
kap. 3 § miljöbalken. 
  
Avgift enligt avfallstaxan ska betalas av fastighetsinnehavaren eller av tomträttsinnehavaren för 
insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på 
nyttjanderättsinnehavare.  
 
För avfallshanteringen som utförs genom kommunens försorg ska erläggas avgifter enligt denna 
avfallstaxa som antagits av kommunfullmäktige. Hantering omfattar hela kommunen i enlighet 
med den av kommunfullmäktige antagen renhållningsordning, i den mån dispens inte beviljats. 
Alla avgifter och priser är angivna i svenska kronor (SEK). 
 
Tekniska nämnden har rätt att fatta beslut om tillfälliga taxor och övriga mindre ändringar. 
Övriga taxeförändringar beslutas av kommunfullmäktige. 
 

HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL FRÅN 
ANNAN VERKSAMHET   
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till den som utför insamling av avfall på 
uppdrag av kommunen om inget annat anges i kommunens renhållningsordning. Om fastigheten 
nyttjas till boende är kommunen skyldig att transportera bort hushållsavfall till en 
behandlingsanläggning så att avfallet återvinns eller bortskaffas. Både avfall i kärl och slam 
omfattas av begreppet hushållsavfall, men också sådant avfall som lämnas på 
återvinningscentralen. Även fritidsfastigheter som utnyttjas i begränsad omfattning ska inneha ett 
avfallsabonnemang. Detta för att fastigheten genererar avfall som tas om hand genom 
kommunens renhållningstjänster, exempelvis kasserade kyl- och frysmöbler, farligt avfall, 
restmetall, möbler, mm.  
 
Det avfall som kommer från verksamheter och som är jämförligt med avfall från hushåll ingår 
också i begreppet hushållsavfall, dvs jämförligt avfall som uppstår som en direkt följd av att 
människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. De 
verksamheter som ger upphov till avfall som är jämförbart med ett hushållsavfall är bland annat 
avfall från personalmatsalar, restauranger, storkök, affärer, kontor, förvaltningar, 
militärförläggningar, skolor, byggarbetsplatser, järnvägsstationer och allmänna 
kommunikationsmedel, samlingslokaler, fritidsanläggningar och sjukhus.  
 
AVGIFTER I AVFALLSTAXA 
Grundavgift   
Taxan för sophämtning är uppdelad i en fast och en rörlig del, fast grundavgift och rörlig 
abonnemangsavgift. Dessa avgifter utgör tillsammans den årliga avgiften för avfallshantering. 
Därefter kan det tillkomma avgifter för olika tilläggstjänster som t ex trädgårdsavfall, extra kärl 
m.m. 
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Avfallstaxa, Sjöbo kommun 
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Grundavgiften motsvarar gemensamma kostnader som inte härrör från val av abonnemang, 
exempelvis drift av återvinningscentral, behandlingskostnader för avfall som lämnas på  
återvinningscentral samt administration, kundservice, avfallsplanering och information m.m.  
 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Det betalas av alla villahushåll, det vill säga 
fastighetsägare med småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende och fritidsboende. 
Grundavgift för flerfamiljshushåll och verksamheter är inkluderad i avgiften per behållare. 
 
Abonnemangsavgift för slamtömningstjänster tas ut för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- 
och driftskostnader för renhållningen. Abonnemangsavgiften ingår i valt abonnemang. 
 
Rörlig avgift 
Den rörliga avgiften avser kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Nivån på 
den rörliga avgiften avgörs av kundens val av abonnemang, behållarstorlek, tömningsintervall 
m.m. 
 
Fakturering 
Avgifter för hämtning av avfall faktureras kund kvartalsvis (4 gånger per år) och avser vid varje 
fakturering debitering av två månader i efterskott, s k  preliminärdebitering, samt en månad i 
förskott. Avgifter för tömning av slam faktureras i upp till tre månader efter utförd tömning. 
Fakturering av beställda extra avfallstjänster sker på ordinarie faktura. Fakturering kan även ske 
per månad, efter särskild överenskommelse med tekniska förvaltningen. Avgifter erläggs till Sjöbo 
kommun, tekniska förvaltningen. Faktura ska betalas inom angiven tid. Utebliven betalning vid 
passerat förfallodatum sänds omgående till inkasso. 
 
Ändrade ägandeförhållanden  
Ändring av ägandeförhållanden på en fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen 
ska genast anmälas till renhållaren. Vid överlåtelse av fastighet erlägger köparen avgift som 
infaller på tiden efter tillträdesdagen.  
 
Ändrade hämtningsförhållanden 
Den som är avgiftsskyldig ska anmäla utebliven hämtning eller annan ändring av 
hämtningsförhållanden till tekniska förvaltningen. Anmälan ska göras så snart det upptäcks och 
senast en vecka efter aktuell tömningsdag. Renhållningsentreprenören ska då få möjlighet att 
utföra hämtningen. Under förutsättning att påkallande av tömning ej har utförts, kan av 
ändringen förorsakad ökning eller minskning av renhållningsavgiften regleras vid nästföljande 
debiteringstillfälle. Det är inte möjligt att begära reglering av avgift om inte anmälan för utebliven 
tömning gjorts till kundtjänst inom en vecka från tömningstillfället. 
 
Övrigt 
För andra hämtningsskyldigheter som enligt renhållningslagen åligger kommunen och som inte 
omfattas av denna taxa äger kommunen rätt att bestämma avgifterna på grundval av full 
kostnadstäckning. Beslut härom fattas av tekniska nämnden. 
 

AVFALLSKÄRL 
Godkända behållartyper anges i Sjöbo kommuns renhållningsordning. Beställning av behållare 
görs av fastighetsinnehavaren eller av tomträttshavaren i den storlek som närmast motsvarar 
behovet.  Hämtning ska alltid ske så att inte olägenhet uppstår. Tekniska nämnden får besluta om 
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Avfallstaxa, Sjöbo kommun 
Gällande från 1 juli 2021

annan storlek på eller annat antal behållare än den av fastighetsinnehavaren beställda, om den 
normala avfallsmängden kräver detta.  
 
I abonnemangsavgiften ingår avgift för avfallskärl. Avfallskärlen ägs av Sjöbo kommun. Ansvarig 
gentemot kommunen är innehavare av den fastighet där avfallet uppkommer. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för de kärl som ingår i abonnemanget. Behållare får inte 
modifieras eller på annat sätt åsamkas skada. Renhållaren har rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren för kostnaden att återställa behållare i fullgott skick eller för en ny behållare 
om skada har åsamkats. Byte eller reparation av behållare på grund av skada som uppstått i 
samband med avfallshanteringen ansvarar renhållaren för. Fastighetsinnehavaren svarar också för 
att kärlen rengörs i tillräcklig omfattning.  
 
Gemensamt kärl för avfall får, efter beställning hos tekniska förvaltningen, användas av två 
närliggande fastigheter (maximalt avstånd 500 m) om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i 
kärl av storlek som anvisas av kommunen. 
 

DISPENSER 
Befrielse från hämtning 
Det finns möjlighet för fastighetsinnehavare eller tomträttshavaren att själva ta hand om avfall 
som uppkommit hos dem och som annars ska tas om hand av kommunen. För en sådan total 
befrielse av renhållningsabonnemang måste fastighetsägaren kunna visa att det inte finns något 
behov av kommunens renhållningstjänster. För detta krävs enligt rättspraxis att fastighetsägaren 
kan visa att inget avfall uppkommer eller att allt avfall som uppkommer kan omhändertas på ett 
miljöriktigt sätt på den egna fastigheten. Ansökan om total befrielse från avfallshämtning görs 
hos samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun. Vid befrielse från hämtning kan kommunen ta 
ut en grundavgift. 
 
Uppehåll i hämtning 
Det finns möjlighet att ansöka om dispens från hämtning av avfall. Uppehåll i hämtning och 
tömning kan endast medges om man kan intyga att fastigheten ska stå obebodd och helt 
outnyttjad under en sammanhängande period av minst 12 månader. Det vill säga om fastigheten 
inte ska utnyttjas alls, ska varken slam, kärlavfall eller avfall till återvinningscentralen uppkomma 
på fastigheten. Detta innebär att fritidsfastigheter inte kan beviljas uppehåll i tömning och 
hämtning pga. att de endast utnyttjas i begränsad omfattning. Fastigheter som renoveras i 
egenregi kan inte beviljas uppehåll i hämtning då renoveringen generar byggavfall till 
återvinningscentralen. Ansökan är knuten till fastighetsinnehavaren eller tomträttshavaren och 
ska förnyas i samband med att fastigheten byter ägare. Ansökan om uppehåll i hämtning och 
tömning görs hos tekniska förvaltningen. Vid uppehåll i hämtning kan kommunen ta ut en 
grundavgift. 

Grundavgifter 
Grundavgift ingår i samtliga abonnemang. Kommunen tar ut 
en grundavgift för hushåll som har fått befrielse/uppehåll från 
hämtning. Årsavgift 

exkl moms Årsavgift 
inkl moms 

En- och tvåbostadshus 650 813 
Verksamheter 295 369 
Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar 190 l och 370 l 1290 1613 
Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar 660 l 2876 3595 
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GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS 
SAMT MINDRE FÖRETAG 
Samtliga en- och tvåfamiljshus, som inte har befrielse från avfallshämtning alternativt har 
gemensam avfallshantering med tre eller fler hushåll, ska ha en av abonnemangsformerna 
alternativ A-B. Grundavgiften som samtliga en- eller tvåfamiljs ska betala är inräknad alternativ 
A-B. Alternativen omfattar även mindre företag och verksamheter med upp till 7 stycken 
anställda. Övriga företag och verksamheter vars avfallsmängd bedöms kunna rymmas i ett 
fyrfackskärl kan efter samråd med miljöenheten beviljas sådant abonnemang. 
 
Alternativ A – Två fyrfackskärl samt en extralåda 
Abonnemanget omfattar full källsortering vid fastighetsgräns i två stycken kärl med vardera fyra 
fack samt en extralåda med två fack. Extralådan får endast hängas på kärl 2 när den är i behov av 
tömning, övrig tid ska lådan förvaras inomhus. De två stora kärlen har en tillgänglig volym på 370 
liter per kärl och är uppdelad enligt nedanstående.  
Kärl 1: Matavfall 120 l, restavfall 160 l, metallförpackningar 30 l, tidningar 60 l. Kärlet töms 
varannan vecka (26 ggr/år).    
Kärl 2: Pappersförpackningar 155l, plastförpackningar 155 l, ofärgat glas 30 l, färgat glas 30 l. 
Kärlet töms en gång per månad (13 ggr/år). 
Extralåda: Batterier och ljuskällor. Behållaren töms i samband med kärl 2 (13 ggr/år). 
 
Alternativ B – Gemensamt kärl 
Med gemensamt kärl avses fyrfackskärl (2 st) med sortering i tio fraktioner som delas av två eller 
tre närboende fastighetsinnehavare (maximalt avstånd 500 m). Se under alternativ A ovan för 
kärlindelning och tömningsintervall. Abonnemang på gemensamt kärl kan beviljas efter särskild 
ansökan. Pris anges per hushåll. 
 
Plusabonnemang 
Tillägg kan väljas till ovanstående abonnemangsalternativ A och B med ytterligare ett 190 l kärl 
för restavfall. Grundavgift ingår inte i plusabonnemangskostnaden. Kärlet töms varannan vecka 
(26 ggr/år). 
 
Alternativ C – Abonnemang med komposteringsdispens 
Det är obligatoriskt för samtliga abonnemangsinnehavare att sortera ut matavfall från 
hushållsavfallet. Egen kompostering av matavfall är möjlig. Vid intyg av anmäld och godkänd 
komposteringsbehållare (godkänd av samhällsbyggnadsnämnden) kan abonnemang med tömning 
en gång per månad erhållas. 190 l kärl för restavfall töms en gång per månad (12 ggr/år). 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER 
Extra tömning  
Normal tömning sker i enlighet med de intervall som redovisas i antagen taxa för Sjöbo kommun. 
Extra tömning av avfall utförs mot avgift efter beställning hos tekniska förvaltningen. Avgift per 
hämtning av säck/tömt kärl. 

 Extra hämtning av säck (max 160 l och 15 kg) i samband med ordinarie hämtning  
 Extra tömning av kärl eller säck utan samband med ordinarie tömning. Tömningen utförs 

inom två dagar. Fyrfack (kärl 1, kärl 2), kompost (190 l), säck (max 160 l och 15 kg), 
trädgårdskärl (190 l, 370 l) och plusabonnemang (190 l).  
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Gångavstånd 
För sopkärl placerade på gångavstånd över 5 meter från avfallsfordonets uppställningsplats utgår 
tilläggsavgift per hämtningstillfälle. Tjänsten beställs hos tekniska förvaltningen. 
 
Tvättning av kärl 
Rengöring av kärl kan beställas hos tekniska förvaltningen. 
 
Grovavfall 
Grovavfall, inklusive skrymmande el- och elektronikavfall (kylskåp, frys, spis, mm) kan hämtas 
mot avgift. Varje hämtning omfattar högst tre grovavfallskolli per gång och hämtning utförs en 
gång per månad. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte. Grovavfallet ska märkas upp med 
”grovavfall”, för att undvika missförstånd. Hämtning sker 0-2 m från hämtningsfordonets 
uppställningsplats. Om hämtningsplats inte kan nås på grund av t ex ej körbar väg, ska 
fastighetsägaren placera ut avfallet på plats anvisad av tekniska förvaltningen.  
Byggavfall, t.ex. rivningsavfall, toalettstol, gips, trä, kakel, etc ingår inte i avfallskategorin 
grovavfall. För sådant avfall hänvisas till kommunens återvinningscentral.  
Beställning av grovavfallshämtning ska göras av fastighetsinnehavaren till tekniska förvaltningen 
senast en vecka innan hämtning utförs.  I avgiften ingår 5 minuters lastning. Avgift tas ut per 
lastningsminut utöver 5 minuter. 
 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall ska inte läggas i kärl för hushållsavfall, utan ska förvaras skilt från annat avfall, för 
särskilt omhändertagande. Beställning av abonnemang för trädgårdsavfall görs hos tekniska 
förvaltningen. Hämtning sker varannan vecka under mars till november månad, sammanlagt 18 
gånger per år. Separat trädgårdsavfallskärl, 190 l eller 370 l kärl, ingår i årsavgiften. 
 
Ändringsavgift vid uppehåll i hämtning 
Uppehåll i hämtning från bostadshus kan medges av tekniska förvaltningen om bostaden inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Vid hemtagning 
eller utsättning av kärl vid tomt eller fastighetsgräns, utgår en avgift per ändringstillfälle.  
Vid byte av kärlstorlek eller för nyinflyttade utgår ingen avgift. 
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GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER SAMT 
FLERBOSTADSHUS OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Samtliga verksamheter, flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar ska inneha abonnemang 
för uppkommet hushållsavfall. Matavfall ska sorteras ut och hållas avskilt från restavfall.  
 
Fler än två närboende fastighetsinnehavare eller föreningar, bostadsområden, 
bostadsrättsföreningar m m, kan efter särskild beställning hos tekniska förvaltningen dela på en 
eller flera behållare genom så kallad gemensamhetsanläggning (återvinningshus, miljöhus, sophus, 
m m). Avgift debiteras enligt grundläggande avfallstaxa för verksamheter, flerbostadshus och 
gemensamhetsanläggningar och särskilt behov av kärl. Beräkning av kärlvolym, tömningsfrekvens 
och total avgift utförs av tekniska förvaltningen för varje enskild gemensamhetsanläggning. 

En- och tvåbostadshus samt mindre företag Årsavgift 
exkl moms Årsavgift 

inkl moms 
Hämtning av avfall i kärl   
A: 4-fackskärl, sortering i 10 fraktioner (2x370 l) 2730 3413 
Plusabonnemang, extra restavfall (190 l), i kombination med alt A  1697 2121 
B1: Gemensamt 4-fackskärl, sortering i 10 fraktioner (2x370 l)  
Två (2) hushåll* 

1707 2134 

B2: Gemensamt 4-fackskärl, sortering i 10 fraktioner (2x370 l) 
tre (3) hushåll* 

1310 1638 

C: Komposteringsabonnemang, endast restavfall (190 l) 2140 2675 
   
* Alternativ B, gemensamt kärl, avgift/hushåll   

Extra tjänster för en- och tvåbostadshus samt 
mindre företag 

 
 
 
Exkl moms 

 
 
 
Inkl moms 

Säck (max 160l och 15 kg) i samband med ordinarie tömn (avgift/st) 149 186 
Kärl utan samband med ordinarie tömning (avgift/kärl) 227 284 
 
Gångavstånd utöver 5 meter (avgift/kärl och tömning) 

  

mellan 5 och 10 m 13 16 
mellan 10 och 15 m 25 31 
mellan 15 och 20 m 35 44 
mer än 20 m 
 

70 88 

Tvättning av kärl (avgift/kärl) 497 621 
 
Grovavfall 

  

Max 3 kolli per hämtning inkl 5 minuter lastning 377 471 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 
 
Trädgårdsavfall 18 ggr/år 

100 125 

190 l kärl 759 949 
370 l kärl 
 

1121 1401 

Ändringsavgift vid uppehåll i hämtning (avgift per ändring) 377 472 
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Restavfall 
I abonnemanget ingår ett grönt kärl (190 l, 370 l eller 660 l) med dekal för restavfall. Kärlet töms 
varje vecka (52 ggr/år). Grundavgift för verksamheter samt för flerfamiljshushåll och 
gemensamhetsanläggningar är inkluderad i avgiften per behållare.  
 
Matavfall 
I abonnemanget ingår ett brunt ventilerat 140 l kärl med dekal för matavfall. Årsavgift per antal 
hämtningar (26 ggr/år, 52 ggr/år eller 104 ggr/år). 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER  
Extra tömning  
Normal tömning sker i enlighet med de intervall som redovisas i antagen taxa för Sjöbo kommun. 
Extra tömning av avfall utförs mot avgift efter beställning hos tekniska förvaltningen. Tömningen 
utförs inom två dagar utan samband med ordinarie tömning, kärl (190 l, 370 l, 660 l), 
matavfallskärl (140 l) eller säck (max 160 l och 15 kg).  
 
Tillfälliga abonnemang 
Utsättning av kärl samt tömning av kärl vid tillfälliga evenemang såsom läger, marknader, övriga 
tillställningar m m kan beställas särskilt hos tekniska förvaltningen. Avgift per tömning inklusive 
utsättning av kärl(190 l, 370 l, 660 l, matavfallskärl 140 l). Säck max 160 l och 15 kg, hämtas 
endast i samband med abonnemang. 
 
Extra tjänster av renhållningspersonal 
Enskilda tjänster av renhållningspersonal kan beställas efter särskild överenskommelse med 
tekniska förvaltningen. Avgift per timme (normal timtid , enkel övertid eller kvalificerad övertid). 
 
Gångavstånd 
För sopkärl placerade på gångavstånd över 25 meter från avfallsfordonets uppställningsplats 
utgår tilläggsavgift per hämtningstillfälle. 
 
Tvättning av kärl 
Rengöring av kärl kan beställas hos tekniska förvaltningen. 
 
Grovavfall 
Grovavfall, inklusive skrymmande el- och elektronikavfall (kylskåp, frys, spis, mm) kan hämtas 
mot avgift. Varje hämtning omfattar högst tre grovavfallskolli per gång och hämtning utförs en 
gång per månad. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte. Grovavfallet ska märkas upp med 
”grovavfall”, för att undvika missförstånd. Hämtning sker 0-2 m från hämtningsfordonets 
uppställningsplats. Om hämtningsplats inte kan nås på grund av t ex ej körbar väg, ska 
fastighetsägaren placera ut avfallet på plats anvisad av tekniska förvaltningen.  
Byggavfall, t.ex. rivningsavfall, toalettstol, gips, trä, kakel, etc ingår inte i avfallskategorin 
grovavfall. För sådant avfall hänvisas till kommunens återvinningscentral.  
Beställning av grovavfallshämtning ska göras av fastighetsinnehavaren till tekniska förvaltningen 
senast en vecka innan hämtning utförs.  I avgiften ingår 5 minuters lastning. Avgift tas ut per 
lastningsminut utöver 5 minuter. 
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Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall ska inte läggas i kärl för hushållsavfall, utan ska förvaras skilt från annat avfall, för 
särskilt omhändertagande. Beställning av abonnemang för trädgårdsavfall görs hos tekniska 
förvaltningen. Hämtning sker varannan vecka under mars till november månad, sammanlagt 18 
gånger per år. Separat trädgårdsavfallskärl, 190 l eller 370 l kärl, ingår i årsavgiften. 
 
Matavfallstank 
Normal hämtning av matavfall sker i 140 l kärl. För verksamheter med större mängder matavfall 
kan abonnemang för tömning av matavfallstank beställas. Kostnader för avfallskvarn samt 
tillhörande matavfallstank bekostas av abonnemangsinnehavare. 
 
Ändringsavgift vid ändring av abonnemang 
Uppehåll i hämtning av avfall från kärl från verksamhet kan medges av tekniska förvaltningen om 
verksamheten inte kommer att utnyttjas under del av året. Uppehållet beviljas under förutsättning 
att kärlen inte behöver utnyttjas under en sammanhängande period av minst 4 månader. Under 
uppehållet ansvarar verksamheten för uppställning och omhändertagande av kärl. Ändring av 
abonnemang beviljas vid maximalt 2 tillfällen per år. Vid ändring av abonnemang tas en avgift ut 
per ändringstillfälle. Kunden ansvarar själv för att informera kommunen vid ändrade 
abonnemang. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verksamheter Årsavgift 
exkl moms 

Årsavgift 
inkl moms 

Restavfall veckotömning (52 ggr/år)   
190 l kärl 2364 2955 
370 l kärl 3647 4559 
660 l kärl 6305 7881 
 
Matavfall 140 l kärl 

  
 

26 ggr/år – varannan vecka 916 1145 
52 ggr/år – varje vecka 2253 2816 
104 ggr/år – två ggr per vecka 4257 5321 

Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar Årsavgift 
exkl moms 

Årsavgift 
inkl moms 

Restavfall veckotömning (52 ggr/år)   
190 l kärl 2789 3486 
370 l kärl 4538 5673 
660 l kärl 8510 10638 
 
Matavfall 140 l kärl 

  
 

26 ggr/år – varannan vecka 916 1145 
52 ggr/år – varje vecka 2253 2816 
104 ggr/år – två ggr per vecka 4257 5321 
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* finns inte 660 l 
 

Källsorteringstjänster  
 
Tömningar/år 

Årsavgift 
per kärl 

exkl moms 

Årsavgift 
per kärl 

inkl moms 
Tidningar och returpapper *  
Glasförpackningar *  
Plastförpackningar 
Metallförpackningar 
Pappersförpackningar 

   

190 l kärl månadstömning, 13 ggr 920 1150 
370 l kärl månadstömning, 13 ggr 920 1150 
660 l kärl* månadstömning, 13 ggr 1212 1515 
    
190 l kärl varannan vecka, 26 ggr 1750 2188 
370 l kärl varannan vecka, 26 ggr 1750 2188 
660 l kärl* varannan vecka, 26 ggr 2384 2980 
    
190 l kärl veckotömning, 52 ggr 3584 4480 
370 l kärl veckotömning, 52 ggr 3584 4480 
660 l kärl* veckotömning, 52 ggr 4776 5970 

Extra tjänster för verksamheter, flerbostadshus 
och gemensamhetsanläggningar 

 
 
 

Exkl moms 

 
 
 

Inkl moms 
Extra tömning av kärl utan samband med ordinarie tömning   
190 l kärl 231 288 
370 l kärl 244 305 
660 l kärl 310 384 
Matavfall 140 l kärl 227 284 
Säck (max 160 l och 15 kg) 228 286 
 
Tillfälliga abonnemang (avgift/tömning exkl utsättning) 

  

190 l kärl 231 288 
370 l kärl 244 305 
660 l kärl 310 388 
Matavfall 140 l kärl 227 284 
Utsättning kärl 1 375 469 
Utsättning efterföljande kärl, per kärl 
 
Extra tjänster av renhållningspersonal (avgift/timme)                              

161 201 

Normal timtid 256 320 
Enkel övertid 417 521 
Kvalificerad övertid 472 590 
 
Gångavstånd utöver 25 meter (avgift/kärl och tömning) 

  

mellan 25 och 30 m 25 32 
mellan 30 och 35 m 49 62 
mellan 35 och 40 m 72 90 
mer än 40 m 120 150 
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TAXOR VID SKADA PÅ KÄRL PÅ GRUND AV OAKTSAMHET 
Oaktsam hantering kan t ex vara att det hällts aska i kärlet så att det börjar brinna, att kärlet inte 
placerats tillräckligt vindskyddat eller att det placerats så att det lätt utsätts för skada m m. Vid 
utsättning av kärl vid tomt eller fastighetsgräns, utgår en utsättningsavgift. Avgifter enligt prislista. 
 
 
Avgifter vid skada på kärl på grund av oaktsamhet Exkl moms Inkl 

moms 
4-fackskärl, komplett inkl insatser (avgift/kärl) 2003 2504 
370 l kärl inkl mellanvägg, 3 hjul  1534 1918 
Insats 4-fackskärl 469 587 
Lock 4-fackskärl 161 201 
 
190 l kärl, komplett 

 
456 

 
570 

Lock 190 l kärl 79 98 
 
370 l kärl, komplett 

 
1190 

 
1488 

Lock 370 l kärl 161 201 
 
660 l kärl, komplett 

 
1842 

 
2303 

Lock 660 l kärl 213 266 
 
Matavfallskärl 140 l, komplett 

 
563 

 
704 

Lock 140 l kärl 49 61 
 
Övriga delar 

  

Hjulaxel (ej till 660 l kärl) avgift/st exkl hjul 33 41 
Hjul (ej 660 l) avgift/st 
 
Utsättningsavgift 

113 142 

Utsättning av 1 st kärl 375 469 
Efterföljande kärl till samma adress 161 201 

 
 

Tvättning av kärl (avgift/kärl) 452 565 
 
Grovavfall 

 
 

 
 

Max 3 kolli per hämtning inkl 5 minuter lastning 768 960 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 
 
Trädgårdsavfall 18 ggr/år (årsavgift) 

100 125 

190 l kärl 759 949 
370 l kärl 1121 

 
1401 

 
Matavfallstank (avgift/timme) 1595 1994 
Ändringsavgift vid ändring av abonnemang (Avgift/tillfälle) 377 472 
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ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR   
Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Anslutning 
för slang ska vara av typ som godkänts av renhållaren. Lock, manlucka eller annan tömnings-
anordning ska, om inte särskilda skäl föreligger, vara utformad för hantering av en person och får 
inte vara övertäckt vid tömning.  
Till slamavskiljare räknas trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, septiktank, minireningsverk eller 
dylikt. Med köksbrunn avses bottenförsedd slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten. 
Infiltrationsbrunnar ingår ej. Köksbrunnar ska enligt kommunens gällande renhållningsordning 
tömmas en gång vartannat år.  
 
Obligatorisk tömning slamavskiljare 
Obligatorisk tömning av slamavskiljare ska ske en gång per år. I tömningsavgiften ingår tömning 
av slam från köksbrunn en gång under jämna år i samband med obligatorisk tömning. Avgift 
anges per tömning. Tömningsvolym 0-4 kbm. 
   
Obligatorisk tömning gemensam slamavskiljare 
Obligatorisk tömning av slam från gemensam avskiljare ska ske en gång per år. I 
tömningsavgiften ingår tömning av slam från köksbrunn en gång under jämna år i samband med 
obligatorisk tömning. Angiven maximal tömningsvolym, 0-2 kbm, gäller per anslutet hushåll till 
gemensam anläggning. Avgift anges per tömning. 
 
Obligatorisk tömning sluten tank 
Obligatorisk tömning av sluten tank ska ske två gånger per år. Avgift anges per tömning. 
Tömningsvolym 0-3 kbm. Vid volym överstigande 3 kbm tillkommer avgift per extra kubikmeter. 
I tömningsavgiften ingår tömning av slam från köksbrunn en gång under jämna år i samband 
med obligatorisk tömning. 
 

Obligatorisk tömning fettavskiljare 
Obligatorisk tömning av fettavskiljare ska ske två gånger per år. Avgift anges per tömning. 
Tömningsvolym 0-2 kbm. 
 

EXTRA SLAMTÖMNINGSTJÄNSTER  
Extra tömning  
Vid behov kan små avloppsanläggningar (slamavskiljare, slutna tankar, köksbrunnar och 
fettavskiljare) tömmas oftare än obligatorisk tömning, så kallad extra tömning. Tömning ska alltid 
ske så att inte olägenhet uppstår. Avgift anges per tömning. Tömningsvolym motsvarande 
obligatorisk tömning. Avgift för gemensamma slamavskiljare fördelas på antal anslutna hushåll. 
Extratömning som beställs före kl 14:00 utförs samma dag. Beställning av extratömning efter kl 
14:00 utförs nästa vardag. 
Separat tömning av köksbrunn 
Köksbrunnar utan tillhörande slamavskiljare eller sluten tank bör tömmas en gång vartannat år. 
Avgift anges per tömning. Tömningsvolym 0-1 kbm eller 1-4 kbm. 
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Extra kubikmeter 
Vid hämtning av slam från slamavskiljare, köksbrunn, fettavskiljare och sluten tank överstigande 
angiven volym tillkommer avgift per extra kubikmeter. 
 
Förhindrad tömning 
Avgift för framkörning till avloppsanläggning som inte är åtkomlig trots aviserad tömning. Avgift 
anges per försök till tömning. 
 
Extraavgift vid dubbelbemanning 
Tömning av brunnar som kräver dubbelbemanning (exempelvis vid tungt brunnslock). Avgiften 
är utöver ordinarie tömningskostnad. Det är avloppsanläggningens ägare som är ansvarig för att 
rätt uppgifter är kommunen tillhanda inför tömning. 
 

Taxor för enskilda avloppsanläggningar Per tömn 
exkl moms 

Per tömn 
inkl moms 

Obligatorisk tömning slamavskiljare, 1 tömning/år   
0-4 kbm (inkl köksbrunn jämna år) 844 1055 
 
Obligatorisk tömning gemensam slamavskiljare, 1 tömning/år 

  

0-2 kbm (inkl köksbrunn jämna år) avgift/ansluten anläggning 705 882 
 
Obligatorisk tömning sluten tank, 2 tömningar/år 

  

0-3 kbm, (inkl köksbrunn jämna år) avgift/tömning 999 1249 
 
Obligatorisk tömning fettavskiljare, 2 tömningar/år 

  

0-2 kbm 896 1120 
 
Extra tömning av ovan angivna anläggningar samt köksbrunnar 

  

Beställning och tömning samma dag, vardag kl 6-19 1198 1497 
Beställning och tömning samma dag, vardag kl 19-6 
 
Separat tömning av köksbrunn utan tillhörande slamanläggning 

1420 1775 

0-1 kbm, bör tömmas vartannat år 725 907 
1-4 kbm, bör tömmas vartannat år 
 
 
Extra kubikmeter 

1115 1206 

Extra kbm utöver ovan angivna volymer, avgift/kbm 190 237 
 
Förhindrad tömning 

  

Framkörningsavgift till avloppsanläggning som inte är åtkomlig trots 
aviserad tömning, avgift/försök  

485 607 

 
Extraavgift vid dubbelbemanning 

  

Avgift utöver ordinarie tömningskostnad, vid t ex tungt brunnslock 1260 1575 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-25 2021/162 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Marika Tagel Mårtensson 
Avfalls/miljöingenjör 
0416-274 41 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Avfallstaxa från 1 juli 2021 samt för 2022 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa juli 2021 enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta avfallstaxa 2022 enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Avfallstaxan behöver korrigeras för att komma tillrätta med det negativa resultatet inom 
avfallskollektivet. Senaste taxehöjningen gjordes till 2018 och taxorna har varit desamma 
sedan dess. Inkomsterna har alltså legat på samma nivå i över tre års tid medan utgifterna 
har ökat. Taxorna behöver justeras i två omgångar, både den 1 juli 2021 och den 1 januari 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 25 mars 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 juli 2021 
Förslag till Avfallstaxa gällande från den 1 januari 2022 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet 
Avfallstaxan behöver korrigeras för att komma tillrätta med det negativa resultatet inom 
avfallskollektivet. Senaste taxehöjningen gjordes till 2018 och taxorna har varit desamma 
sedan dess. Inkomsterna har alltså legat på samma nivå i över tre års tid medan utgifterna 
har ökat. Taxorna behöver justeras i två omgångar, både den 1 juli 2021 och den 1 januari 
2022. 
 
TIS – Tillståndspliktigt insamlingssystem 
Från den 1 januari 2021 skulle förpackningsavfall ha samlats in av ett insamlingssystem 
med tillstånd från Naturvårdsverket enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar 
för förpackningar. Insamling fick inte ske om inget tillstånd meddelats. 
 
Syftet med förordningen är att göra det obligatoriskt att samla in förpackningar bostadsnära 
och att insamlingen ska vara utbyggd i hela landet till 2025. Under 2019 höll Sjöbo 

 

68



 2(4)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

kommun och FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB samråd vid två tillfällen. 
Vid dessa samråd presenterades de kostnader och inkomster som skulle bli resultatet av 
denna förändring i insamlingen. Sjöbo kommun skulle få ökade intäkter som baserades på 
på två sätt. Först låg en grundersättning som skulle baseras på en ton-baserad schablon. 
Grundersättningen skulle kompletteras med ett tillägg i kr/småhus för att täcka en högre 
tömnings- och kärlkostnader. I intäkter skulle detta innebära minst 4 Mkr per år enbart 
baserat på tillägget per småhus. Utöver det skulle den tonnage-baserade intäkten 
tillkomma. FTI skulle även bekosta en del av vår egen omlastningscentral för att få lov att 
nyttja den för förpackningar och returpapper. 
 
I och med dessa besked beslöt nämnden att inte höja avfallstaxan eftersom man inte ville 
ha onödiga förändringar uppåt och nedåt av taxan. Detta gjordes trots att 
avfallsverksamheten gick med negativa resultat. 
 
Den 20 maj 2020 meddelade Naturvårdsverket två beslut om avslag av FTIs 
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och TMRs (Tailor Made Responsibility) 
ansökningar om tillstånd till insamlingssystem för fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall. 
 
Naturvårdsverket inkom med en hemställan den 15 juni 2020 där det redogjordes för vilka 
problem de såg med förordningen.  
 
Situationen innebar att det saknades ett tillståndspliktigt insamlingssystem per den 1 
januari 2021. Regeringen har beslutat om ändringar i övergångsbestämmelserna så att den 
nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå 
tillsvidare. Producentansvaret för förpackningar har skjutits fram till att träda i kraft den 1 
januari 2023. Vi vet fortfarande inte förutsättningarna för detta. 
 
Ännu en förändring av förordning beslutades i december 2020 då producentansvaret för 
returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022. Då övergår ansvaret för returpapper 
från att vara ett producentansvar till att ett kommunalt avfall. Det betyder att kommunerna 
måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommunens insamlingssystem 
så att det kan materialåtervinnas. Det betyder att vi inte kommer få någon ersättning från 
producenterna, utan vi får själva försöka hitta lösningar för att avyttra materialet och 
försöka få betalt.  
 
Detta gäller även insamlingen som sker vid återvinningsstationerna (ÅVS) samt i alla 
flerfamiljsbostadshus. Där har förvaltningen inte helt kartlagt hur det ser ut med 
insamlingen och vilka aktörer som finns. Ohlssons samlar ju inte in tidningar överallt, utan 
det finns även andra som samlar in tidningar i Sjöbo, eftersom det än så länge inte är ett 
kommunalt avfall. Övergångs- och förberedelsetiden är extremt kort vilket påverkar många 
bitar i avfallshanteringen och därmed taxorna. 
 
Övriga förändringar som har skett sedan 2018 
Sedan 2018 har det skett flera förändringar inom avfallsverksamheten som påverkar 
utgifterna. Flera beror på omvärldsfaktorer som Sjöbo kommun inte har kunnat påverka. 
Exempelvis har en förbränningsskatt införts vilket har ökat behandlingsavgifterna för 
restavfallet. Sysav har även meddelat att det kommer ske ytterligare höjningar av 
behandlingsavgifterna, upp till 10 % under kommande år. Sysav har från och med 2020 
infört en ny serviceavgift som tas ut av medlemskommunerna.  
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En ny renhållningsentreprenad påbörjades under 2019 med nya priser. Under den nya 
entreprenaden till att omlastningscentralen stod klar tog Ohlssons ut transportkostnader 
som uppgick till cirka 250 000 kr per månad. Avgifter har också reglerats med index 
medan avfallstaxan inte har reglerats. 
 
Taxa för avfall i kärl 
För att komma tillrätta med avfallsverksamhetens negativa resultat föreslås en långsiktig 
plan som inleds med en taxehöjning redan från den 1 juli 2021 samt ytterligare en höjning 
från och med den 1 januari 2022. För att få en budget i balans och samtidigt återbetala det 
negativa resultatet till kommunen behövs årligen ökningar fram till 2025.  
 
I tabellen nedan visas sammanställningen över de höjningar som behöver göras mellan 
2021 till 2025 och de förändringar som sker i den så kallade avfallsfonden. Förändringarna 
i fonden visas som ett negativt resultat under 2020-2024 med föreslagna taxehöjningar. 
Först år 2025 är fonden åter i balans.  
 

 Kärl 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Intäkter 22 511 000 23 681 563 26 488 756 28 088 756 29 688 756 30 688 756 
Kostnader -25 034 000 -26 515 140 -26 946 183 -27 485 106 -28 034 809 -28 595 505 
Netto  -2 523 000 -2 833 578 -457 427 603 650 1 653 947 2 093 251 
         
Fond -600 000 -3 433 578 -3 891 004 -3 287 355 -1 633 407 459 844 
         
% hela taxan  9,8% 6,6% 5,7% 5,4% 3,3% 
% 4-fack   9,0% 7,3%       

 
De föreslagna höjningarna i procent visar hela taxan för avfall i kärl, detta skiljer sig 
mellan de olika abonnemangen. För hela avfallstaxan i kärl beräknas höjning behöva ske 
med 9,8 % i juli 2021 och med 6,6 % i januari 2022. För fyrfackskärlen visas de specifika 
höjningarna i procent. De förväntas höjas med 10 % (230 kr exklusive moms) i juli 2021 
och med 8 % (200 kr exklusive moms) i januari 2022. De specifika procenten för 
fyrfackskärlen är endast beräknade fram till 2022 eftersom förutsättningar kan förändras 
efter tid. De specifika priserna av de olika abonnemangsformerna finns att läsa i de 
bifogade dokumenten Avfallstaxa gällande från den 1 juli 2021 och avfallstaxa gällande 
från den 1 januari 2022. Idag finns det cirka 7 200 abonnenter av fyrfackskärl och drygt 
500 abonnenter som har delade fyrfackskärl. 
 
Taxa för slamtömning 
Taxorna för slamhämtning behöver korrigeras något för att jämna ut de indexregleringar 
som har skett både internt och externt. Denna korrigering görs till den 1 januari 2022. 
Slamtaxan behöver höjas med 6 % under 2022 och med 5 % under 2023. Dessa höjningar 
skiljer sig åt mellan de olika abonnemangen. I tabellen nedan visas höjningarna för 
respektive taxa. 
 

Tjänster 
Förändring taxa 
(kr exkl moms) 

Taxa 2022 exkl 
moms 

Taxa 2022 
inkl moms 

Tömning  trekammarbrunn, obl 70 844,00 kr 1 055,00 kr 
Tömning  trekammarbrunn, ext/plan 40 1 198,00 kr 1 497,50 kr 
Sluten tank, obl 70 999,00 kr 1 248,75 kr 
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Sluten tank, ext/plan 40 1 198,00 kr 1 497,50 kr 
Minireningsverk, obl 60 834,00 kr 1 042,50 kr 
Minireningsverk, ext/plan 40 1 198,00 kr 1 497,50 kr 
Gemensamma slamanl, obl 65 705,00 kr 881,25 kr 
Gemensamma slamanl, ext/plan 40 1 198,00 kr 1 497,50 kr 
Kökbrunn, obl 0 605,00 kr 756,25 kr 
Kökbrunn, extr/plan 40 1 198,00 kr 1 497,50 kr 
Köksbrunn separat 120 725,00 kr 906,25 kr 
Extra kubik 5 190,00 kr 237,50 kr 
Fettavskiljare, obl 55 896,00 kr 1 120,00 kr 
Fettavskiljare, ext/plan 40 1 198,00 kr 1 497,50 kr 
Förhindrad/Bom 60 485,00 kr 606,25 kr 
Extra tömningar efter 19.00 0 1 393,00 kr 1 741,25 kr 
Dubbelbemanning (Tunga lock) 300 1 260,00 kr 1 575,00 kr 

 
Höjningen för 2022 och 2023 ligger i linje med de indexjusteringar som har gjorts de 
senaste tre åren samt även innevarande års indexjusteringar. För dubbelbemanning ökade 
entreprenörspriserna i och med ny entreprenad, därmed korrigeras taxan för att hamna mer 
i nivå med den faktiska kostnaden. Detta behöver även göras under 2023. 
 
 
Checklista 
Kommunikation 
Sjöbo kommuns webbsida och lokala tidningar. 
 
Ekonomi 
Avfallstaxan är beräknad för att ta igen i underskott från föregående år samt få en budget i 
balans. 

 
Miljö och klimat 
Avfallshämtning med korrekt omhändertagande och behandling är bra för miljön och 
klimatet. Källsortering främjar ett cirkulärt resursarbete och hållbart leverne. 
 
Barn 
Om sophämtning uteblir kommer det även att drabba barn negativt. 

Jämställdhet 
Avfallstaxan gör ingen skillnad på könen. 
 
Folkhälsa 
Alla medborgare får tillgång till gott boende genom att sophämtning möjliggörs på ett bra 
och säkert vis. 
 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson  Marika Tagel Mårtensson 
Förvaltningschef  Avfalls/miljöingenjör 
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Avfallstaxa, Sjöbo kommun 
Gällande från 1 juli 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
sidan 

AVFALLSTAXA 
 
HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL FRÅN 
ANNAN VERKSAMHET 
 
AVGIFTER I AVFALLSTAXA 
Grundavgift 
Rörlig avgift 
Fakturering 
Ändrade ägandeförhållanden  
Ändrade hämtningsförhållanden 
Övrigt 
 
AVFALLSKÄRL 
 
DISPENSER 
Befrielse från hämtning 
Uppehåll i hämtning 
 
Avgifter – Grundavgifter 
 
GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR EN- OCH 
TVÅBOSTADSHUS SAMT MINDRE FÖRETAG 
Alternativ A – Två fyrfackskärl samt en extralåda 
Alternativ B – Gemensamt kärl 
Plusabonnemang 
Alternativ C – Abonnemang med komposteringsdispens 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER 
Extra tömning  
Gångavstånd 
Tvättning av kärl 
Grovavfall 
Trädgårdsavfall 
Ändringsavgift vid uppehåll i hämtning 
 
Avgifter – En- och tvåbostadshus samt mindre företag 
Avgifter – Extra tjänster för en- och tvåbostadshus samt 
mindre företag 
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GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER SAMT 
FLERBOSTADSHUS OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Restavfall 
Matavfall 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER  
Extra tömning 
Tillfälliga abonnemang 
Extra tjänster av renhållningspersonal 
Gångavstånd 
Tvättning av kärl 
Grovavfall 
Trädgårdsavfall 
Matavfallstank 
Ändringsavgift vid ändring av abonnemang 
 
Avgifter – Verksamheter 
Avgifter – Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar 
Avgifter – Källsorteringstjänster 
Avgifter – Extra tjänster för verksamheter, flerbostadshus och 
gemensamhetsanläggningar 
 
TAXOR VID SKADA PÅ KÄRL PÅ GRUND AV OAKTSAMHET 
Avgifter vid skada på kärl på grund av oaktsamhet 
 
ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Obligatorisk tömning slamavskiljare 
Obligatorisk tömning gemensam slamavskiljare 
Obligatorisk tömning sluten tank 
Obligatorisk tömning fettavskiljare 
 
EXTRA SLAMTÖMNINGSTJÄNSTER 
Extra tömning 
Separat tömning av köksbrunn 
Extra kubikmeter 
Förhindrad tömning 
Extraavgift vid dubbelbemanning 
 
Avgifter för enskilda avloppsanläggningar 
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AVFALLSTAXA 
Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser 
i föreskrifter om avfall. Kommunen är enligt 15 kap 20 § skyldig att tillgodose att hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall transporteras till en behandlingsanläggning. Med hushållsavfall avses 
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 
kap. 3 § miljöbalken. 
  
Avgift enligt avfallstaxan ska betalas av fastighetsinnehavaren eller av tomträttsinnehavaren för 
insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på 
nyttjanderättsinnehavare.  
 
För avfallshanteringen som utförs genom kommunens försorg ska erläggas avgifter enligt denna 
avfallstaxa som antagits av kommunfullmäktige. Hantering omfattar hela kommunen i enlighet 
med den av kommunfullmäktige antagen renhållningsordning, i den mån dispens inte beviljats. 
Alla avgifter och priser är angivna i svenska kronor (SEK). 
 
Tekniska nämnden har rätt att fatta beslut om tillfälliga taxor och övriga mindre ändringar. 
Övriga taxeförändringar beslutas av kommunfullmäktige. 
 

HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL FRÅN 
ANNAN VERKSAMHET   
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till den som utför insamling av avfall på 
uppdrag av kommunen om inget annat anges i kommunens renhållningsordning. Om fastigheten 
nyttjas till boende är kommunen skyldig att transportera bort hushållsavfall till en 
behandlingsanläggning så att avfallet återvinns eller bortskaffas. Både avfall i kärl och slam 
omfattas av begreppet hushållsavfall, men också sådant avfall som lämnas på 
återvinningscentralen. Även fritidsfastigheter som utnyttjas i begränsad omfattning ska inneha ett 
avfallsabonnemang. Detta för att fastigheten genererar avfall som tas om hand genom 
kommunens renhållningstjänster, exempelvis kasserade kyl- och frysmöbler, farligt avfall, 
restmetall, möbler, mm.  
 
Det avfall som kommer från verksamheter och som är jämförligt med avfall från hushåll ingår 
också i begreppet hushållsavfall, dvs jämförligt avfall som uppstår som en direkt följd av att 
människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. De 
verksamheter som ger upphov till avfall som är jämförbart med ett hushållsavfall är bland annat 
avfall från personalmatsalar, restauranger, storkök, affärer, kontor, förvaltningar, 
militärförläggningar, skolor, byggarbetsplatser, järnvägsstationer och allmänna 
kommunikationsmedel, samlingslokaler, fritidsanläggningar och sjukhus.  
 
AVGIFTER I AVFALLSTAXA 
Grundavgift   
Taxan för sophämtning är uppdelad i en fast och en rörlig del, fast grundavgift och rörlig 
abonnemangsavgift. Dessa avgifter utgör tillsammans den årliga avgiften för avfallshantering. 
Därefter kan det tillkomma avgifter för olika tilläggstjänster som t ex trädgårdsavfall, extra kärl 
m.m. 
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Grundavgiften motsvarar gemensamma kostnader som inte härrör från val av abonnemang, 
exempelvis drift av återvinningscentral, behandlingskostnader för avfall som lämnas på  
återvinningscentral samt administration, kundservice, avfallsplanering och information m.m.  
 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Det betalas av alla villahushåll, det vill säga 
fastighetsägare med småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende och fritidsboende. 
Grundavgift för flerfamiljshushåll och verksamheter är inkluderad i avgiften per behållare. 
 
Abonnemangsavgift för slamtömningstjänster tas ut för att täcka nödvändiga planerings-, kapital- 
och driftskostnader för renhållningen. Abonnemangsavgiften ingår i valt abonnemang. 
 
Rörlig avgift 
Den rörliga avgiften avser kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Nivån på 
den rörliga avgiften avgörs av kundens val av abonnemang, behållarstorlek, tömningsintervall 
m.m. 
 
Fakturering 
Avgifter för hämtning av avfall faktureras kund kvartalsvis (4 gånger per år) och avser vid varje 
fakturering debitering av två månader i efterskott, s k  preliminärdebitering, samt en månad i 
förskott. Avgifter för tömning av slam faktureras i upp till tre månader efter utförd tömning. 
Fakturering av beställda extra avfallstjänster sker på ordinarie faktura. Fakturering kan även ske 
per månad, efter särskild överenskommelse med tekniska förvaltningen. Avgifter erläggs till Sjöbo 
kommun, tekniska förvaltningen. Faktura ska betalas inom angiven tid. Utebliven betalning vid 
passerat förfallodatum sänds omgående till inkasso. 
 
Ändrade ägandeförhållanden  
Ändring av ägandeförhållanden på en fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen 
ska genast anmälas till renhållaren. Vid överlåtelse av fastighet erlägger köparen avgift som 
infaller på tiden efter tillträdesdagen.  
 
Ändrade hämtningsförhållanden 
Den som är avgiftsskyldig ska anmäla utebliven hämtning eller annan ändring av 
hämtningsförhållanden till tekniska förvaltningen. Anmälan ska göras så snart det upptäcks och 
senast en vecka efter aktuell tömningsdag. Renhållningsentreprenören ska då få möjlighet att 
utföra hämtningen. Under förutsättning att påkallande av tömning ej har utförts, kan av 
ändringen förorsakad ökning eller minskning av renhållningsavgiften regleras vid nästföljande 
debiteringstillfälle. Det är inte möjligt att begära reglering av avgift om inte anmälan för utebliven 
tömning gjorts till kundtjänst inom en vecka från tömningstillfället. 
 
Övrigt 
För andra hämtningsskyldigheter som enligt renhållningslagen åligger kommunen och som inte 
omfattas av denna taxa äger kommunen rätt att bestämma avgifterna på grundval av full 
kostnadstäckning. Beslut härom fattas av tekniska nämnden. 
 

AVFALLSKÄRL 
Godkända behållartyper anges i Sjöbo kommuns renhållningsordning. Beställning av behållare 
görs av fastighetsinnehavaren eller av tomträttshavaren i den storlek som närmast motsvarar 
behovet.  Hämtning ska alltid ske så att inte olägenhet uppstår. Tekniska nämnden får besluta om 
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annan storlek på eller annat antal behållare än den av fastighetsinnehavaren beställda, om den 
normala avfallsmängden kräver detta.  
 
I abonnemangsavgiften ingår avgift för avfallskärl. Avfallskärlen ägs av Sjöbo kommun. Ansvarig 
gentemot kommunen är innehavare av den fastighet där avfallet uppkommer. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för de kärl som ingår i abonnemanget. Behållare får inte 
modifieras eller på annat sätt åsamkas skada. Renhållaren har rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren för kostnaden att återställa behållare i fullgott skick eller för en ny behållare 
om skada har åsamkats. Byte eller reparation av behållare på grund av skada som uppstått i 
samband med avfallshanteringen ansvarar renhållaren för. Fastighetsinnehavaren svarar också för 
att kärlen rengörs i tillräcklig omfattning.  
 
Gemensamt kärl för avfall får, efter beställning hos tekniska förvaltningen, användas av två 
närliggande fastigheter (maximalt avstånd 500 m) om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i 
kärl av storlek som anvisas av kommunen. 
 

DISPENSER 
Befrielse från hämtning 
Det finns möjlighet för fastighetsinnehavare eller tomträttshavaren att själva ta hand om avfall 
som uppkommit hos dem och som annars ska tas om hand av kommunen. För en sådan total 
befrielse av renhållningsabonnemang måste fastighetsägaren kunna visa att det inte finns något 
behov av kommunens renhållningstjänster. För detta krävs enligt rättspraxis att fastighetsägaren 
kan visa att inget avfall uppkommer eller att allt avfall som uppkommer kan omhändertas på ett 
miljöriktigt sätt på den egna fastigheten. Ansökan om total befrielse från avfallshämtning görs 
hos samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun. Vid befrielse från hämtning kan kommunen ta 
ut en grundavgift. 
 
Uppehåll i hämtning 
Det finns möjlighet att ansöka om dispens från hämtning av avfall. Uppehåll i hämtning och 
tömning kan endast medges om man kan intyga att fastigheten ska stå obebodd och helt 
outnyttjad under en sammanhängande period av minst 12 månader. Det vill säga om fastigheten 
inte ska utnyttjas alls, ska varken slam, kärlavfall eller avfall till återvinningscentralen uppkomma 
på fastigheten. Detta innebär att fritidsfastigheter inte kan beviljas uppehåll i tömning och 
hämtning pga. att de endast utnyttjas i begränsad omfattning. Fastigheter som renoveras i 
egenregi kan inte beviljas uppehåll i hämtning då renoveringen generar byggavfall till 
återvinningscentralen. Ansökan är knuten till fastighetsinnehavaren eller tomträttshavaren och 
ska förnyas i samband med att fastigheten byter ägare. Ansökan om uppehåll i hämtning och 
tömning görs hos tekniska förvaltningen. Vid uppehåll i hämtning kan kommunen ta ut en 
grundavgift. 

Grundavgifter 
Grundavgift ingår i samtliga abonnemang. Kommunen tar ut 
en grundavgift för hushåll som har fått befrielse/uppehåll från 
hämtning. Årsavgift 

exkl moms Årsavgift 
inkl moms 

En- och tvåbostadshus 650 813 
Verksamheter 295 369 
Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar 190 l och 370 l 1290 1613 
Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar 660 l 2876 3595 
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GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS 
SAMT MINDRE FÖRETAG 
Samtliga en- och tvåfamiljshus, som inte har befrielse från avfallshämtning alternativt har 
gemensam avfallshantering med tre eller fler hushåll, ska ha en av abonnemangsformerna 
alternativ A-B. Grundavgiften som samtliga en- eller tvåfamiljs ska betala är inräknad alternativ 
A-B. Alternativen omfattar även mindre företag och verksamheter med upp till 7 stycken 
anställda. Övriga företag och verksamheter vars avfallsmängd bedöms kunna rymmas i ett 
fyrfackskärl kan efter samråd med miljöenheten beviljas sådant abonnemang. 
 
Alternativ A – Två fyrfackskärl samt en extralåda 
Abonnemanget omfattar full källsortering vid fastighetsgräns i två stycken kärl med vardera fyra 
fack samt en extralåda med två fack. Extralådan får endast hängas på kärl 2 när den är i behov av 
tömning, övrig tid ska lådan förvaras inomhus. De två stora kärlen har en tillgänglig volym på 370 
liter per kärl och är uppdelad enligt nedanstående.  
Kärl 1: Matavfall 120 l, restavfall 160 l, metallförpackningar 30 l, tidningar 60 l. Kärlet töms 
varannan vecka (26 ggr/år).    
Kärl 2: Pappersförpackningar 155l, plastförpackningar 155 l, ofärgat glas 30 l, färgat glas 30 l. 
Kärlet töms en gång per månad (13 ggr/år). 
Extralåda: Batterier och ljuskällor. Behållaren töms i samband med kärl 2 (13 ggr/år). 
 
Alternativ B – Gemensamt kärl 
Med gemensamt kärl avses fyrfackskärl (2 st) med sortering i tio fraktioner som delas av två eller 
tre närboende fastighetsinnehavare (maximalt avstånd 500 m). Se under alternativ A ovan för 
kärlindelning och tömningsintervall. Abonnemang på gemensamt kärl kan beviljas efter särskild 
ansökan. Pris anges per hushåll. 
 
Plusabonnemang 
Tillägg kan väljas till ovanstående abonnemangsalternativ A och B med ytterligare ett 190 l kärl 
för restavfall. Grundavgift ingår inte i plusabonnemangskostnaden. Kärlet töms varannan vecka 
(26 ggr/år). 
 
Alternativ C – Abonnemang med komposteringsdispens 
Det är obligatoriskt för samtliga abonnemangsinnehavare att sortera ut matavfall från 
hushållsavfallet. Egen kompostering av matavfall är möjlig. Vid intyg av anmäld och godkänd 
komposteringsbehållare (godkänd av samhällsbyggnadsnämnden) kan abonnemang med tömning 
en gång per månad erhållas. 190 l kärl för restavfall töms en gång per månad (12 ggr/år). 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER 
Extra tömning  
Normal tömning sker i enlighet med de intervall som redovisas i antagen taxa för Sjöbo kommun. 
Extra tömning av avfall utförs mot avgift efter beställning hos tekniska förvaltningen. Avgift per 
hämtning av säck/tömt kärl. 

 Extra hämtning av säck (max 160 l och 15 kg) i samband med ordinarie hämtning  
 Extra tömning av kärl eller säck utan samband med ordinarie tömning. Tömningen utförs 

inom två dagar. Fyrfack (kärl 1, kärl 2), kompost (190 l), säck (max 160 l och 15 kg), 
trädgårdskärl (190 l, 370 l) och plusabonnemang (190 l).  
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Gångavstånd 
För sopkärl placerade på gångavstånd över 5 meter från avfallsfordonets uppställningsplats utgår 
tilläggsavgift per hämtningstillfälle. Tjänsten beställs hos tekniska förvaltningen. 
 
Tvättning av kärl 
Rengöring av kärl kan beställas hos tekniska förvaltningen. 
 
Grovavfall 
Grovavfall, inklusive skrymmande el- och elektronikavfall (kylskåp, frys, spis, mm) kan hämtas 
mot avgift. Varje hämtning omfattar högst tre grovavfallskolli per gång och hämtning utförs en 
gång per månad. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte. Grovavfallet ska märkas upp med 
”grovavfall”, för att undvika missförstånd. Hämtning sker 0-2 m från hämtningsfordonets 
uppställningsplats. Om hämtningsplats inte kan nås på grund av t ex ej körbar väg, ska 
fastighetsägaren placera ut avfallet på plats anvisad av tekniska förvaltningen.  
Byggavfall, t.ex. rivningsavfall, toalettstol, gips, trä, kakel, etc ingår inte i avfallskategorin 
grovavfall. För sådant avfall hänvisas till kommunens återvinningscentral.  
Beställning av grovavfallshämtning ska göras av fastighetsinnehavaren till tekniska förvaltningen 
senast en vecka innan hämtning utförs.  I avgiften ingår 5 minuters lastning. Avgift tas ut per 
lastningsminut utöver 5 minuter. 
 
Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall ska inte läggas i kärl för hushållsavfall, utan ska förvaras skilt från annat avfall, för 
särskilt omhändertagande. Beställning av abonnemang för trädgårdsavfall görs hos tekniska 
förvaltningen. Hämtning sker varannan vecka under mars till november månad, sammanlagt 18 
gånger per år. Separat trädgårdsavfallskärl, 190 l eller 370 l kärl, ingår i årsavgiften. 
 
Ändringsavgift vid uppehåll i hämtning 
Uppehåll i hämtning från bostadshus kan medges av tekniska förvaltningen om bostaden inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Vid hemtagning 
eller utsättning av kärl vid tomt eller fastighetsgräns, utgår en avgift per ändringstillfälle.  
Vid byte av kärlstorlek eller för nyinflyttade utgår ingen avgift. 
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GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER SAMT 
FLERBOSTADSHUS OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Samtliga verksamheter, flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar ska inneha abonnemang 
för uppkommet hushållsavfall. Matavfall ska sorteras ut och hållas avskilt från restavfall.  
 
Fler än två närboende fastighetsinnehavare eller föreningar, bostadsområden, 
bostadsrättsföreningar m m, kan efter särskild beställning hos tekniska förvaltningen dela på en 
eller flera behållare genom så kallad gemensamhetsanläggning (återvinningshus, miljöhus, sophus, 
m m). Avgift debiteras enligt grundläggande avfallstaxa för verksamheter, flerbostadshus och 
gemensamhetsanläggningar och särskilt behov av kärl. Beräkning av kärlvolym, tömningsfrekvens 
och total avgift utförs av tekniska förvaltningen för varje enskild gemensamhetsanläggning. 

En- och tvåbostadshus samt mindre företag Årsavgift 
exkl moms Årsavgift 

inkl moms 
Hämtning av avfall i kärl   
A: 4-fackskärl, sortering i 10 fraktioner (2x370 l) 2530 3163 
Plusabonnemang, extra restavfall (190 l), i kombination med alt A  1647 2121 
B1: Gemensamt 4-fackskärl, sortering i 10 fraktioner (2x370 l)  
Två (2) hushåll* 

1607 2059 

B2: Gemensamt 4-fackskärl, sortering i 10 fraktioner (2x370 l) 
tre (3) hushåll* 

1300 1625 

C: Komposteringsabonnemang, endast restavfall (190 l) 2090 2613 
   
* Alternativ B, gemensamt kärl, avgift/hushåll   

Extra tjänster för en- och tvåbostadshus samt 
mindre företag 

 
 
 
Exkl moms 

 
 
 
Inkl moms 

Säck (max 160l och 15 kg) i samband med ordinarie tömn (avgift/st) 149 186 
Kärl utan samband med ordinarie tömning (avgift/kärl) 227 284 
 
Gångavstånd utöver 5 meter (avgift/kärl och tömning) 

  

mellan 5 och 10 m 13 16 
mellan 10 och 15 m 25 31 
mellan 15 och 20 m 35 44 
mer än 20 m 
 

70 88 

Tvättning av kärl (avgift/kärl) 497 621 
 
Grovavfall 

  

Max 3 kolli per hämtning inkl 5 minuter lastning 377 471 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 
 
Trädgårdsavfall 18 ggr/år 

100 125 

190 l kärl 719 899 
370 l kärl 
 

1061 1326 

Ändringsavgift vid uppehåll i hämtning (avgift per ändring) 377 472 
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Restavfall 
I abonnemanget ingår ett grönt kärl (190 l, 370 l eller 660 l) med dekal för restavfall. Kärlet töms 
varje vecka (52 ggr/år). Grundavgift för verksamheter samt för flerfamiljshushåll och 
gemensamhetsanläggningar är inkluderad i avgiften per behållare.  
 
Matavfall 
I abonnemanget ingår ett brunt ventilerat 140 l kärl med dekal för matavfall. Årsavgift per antal 
hämtningar (26 ggr/år, 52 ggr/år eller 104 ggr/år). 
 
EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER  
Extra tömning  
Normal tömning sker i enlighet med de intervall som redovisas i antagen taxa för Sjöbo kommun. 
Extra tömning av avfall utförs mot avgift efter beställning hos tekniska förvaltningen. Tömningen 
utförs inom två dagar utan samband med ordinarie tömning, kärl (190 l, 370 l, 660 l), 
matavfallskärl (140 l) eller säck (max 160 l och 15 kg).  
 
Tillfälliga abonnemang 
Utsättning av kärl samt tömning av kärl vid tillfälliga evenemang såsom läger, marknader, övriga 
tillställningar m m kan beställas särskilt hos tekniska förvaltningen. Avgift per tömning inklusive 
utsättning av kärl(190 l, 370 l, 660 l, matavfallskärl 140 l). Säck max 160 l och 15 kg, hämtas 
endast i samband med abonnemang. 
 
Extra tjänster av renhållningspersonal 
Enskilda tjänster av renhållningspersonal kan beställas efter särskild överenskommelse med 
tekniska förvaltningen. Avgift per timme (normal timtid , enkel övertid eller kvalificerad övertid). 
 
Gångavstånd 
För sopkärl placerade på gångavstånd över 25 meter från avfallsfordonets uppställningsplats 
utgår tilläggsavgift per hämtningstillfälle. 
 
Tvättning av kärl 
Rengöring av kärl kan beställas hos tekniska förvaltningen. 
 
Grovavfall 
Grovavfall, inklusive skrymmande el- och elektronikavfall (kylskåp, frys, spis, mm) kan hämtas 
mot avgift. Varje hämtning omfattar högst tre grovavfallskolli per gång och hämtning utförs en 
gång per månad. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte. Grovavfallet ska märkas upp med 
”grovavfall”, för att undvika missförstånd. Hämtning sker 0-2 m från hämtningsfordonets 
uppställningsplats. Om hämtningsplats inte kan nås på grund av t ex ej körbar väg, ska 
fastighetsägaren placera ut avfallet på plats anvisad av tekniska förvaltningen.  
Byggavfall, t.ex. rivningsavfall, toalettstol, gips, trä, kakel, etc ingår inte i avfallskategorin 
grovavfall. För sådant avfall hänvisas till kommunens återvinningscentral.  
Beställning av grovavfallshämtning ska göras av fastighetsinnehavaren till tekniska förvaltningen 
senast en vecka innan hämtning utförs.  I avgiften ingår 5 minuters lastning. Avgift tas ut per 
lastningsminut utöver 5 minuter. 
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Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall ska inte läggas i kärl för hushållsavfall, utan ska förvaras skilt från annat avfall, för 
särskilt omhändertagande. Beställning av abonnemang för trädgårdsavfall görs hos tekniska 
förvaltningen. Hämtning sker varannan vecka under mars till november månad, sammanlagt 18 
gånger per år. Separat trädgårdsavfallskärl, 190 l eller 370 l kärl, ingår i årsavgiften. 
 
Matavfallstank 
Normal hämtning av matavfall sker i 140 l kärl. För verksamheter med större mängder matavfall 
kan abonnemang för tömning av matavfallstank beställas. Kostnader för avfallskvarn samt 
tillhörande matavfallstank bekostas av abonnemangsinnehavare. 
 
Ändringsavgift vid ändring av abonnemang 
Uppehåll i hämtning av avfall från kärl från verksamhet kan medges av tekniska förvaltningen om 
verksamheten inte kommer att utnyttjas under del av året. Uppehållet beviljas under förutsättning 
att kärlen inte behöver utnyttjas under en sammanhängande period av minst 4 månader. Under 
uppehållet ansvarar verksamheten för uppställning och omhändertagande av kärl. Ändring av 
abonnemang beviljas vid maximalt 2 tillfällen per år. Vid ändring av abonnemang tas en avgift ut 
per ändringstillfälle. Kunden ansvarar själv för att informera kommunen vid ändrade 
abonnemang. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verksamheter Årsavgift 
exkl moms 

Årsavgift 
inkl moms 

Restavfall veckotömning (52 ggr/år)   
190 l kärl 2314 2893 
370 l kärl 3547 4434 
660 l kärl 6155 7694 
 
Matavfall 140 l kärl 

  
 

26 ggr/år – varannan vecka 866 1083 
52 ggr/år – varje vecka 2153 2691 
104 ggr/år – två ggr per vecka 4107 5134 

Flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar Årsavgift 
exkl moms 

Årsavgift 
inkl moms 

Restavfall veckotömning (52 ggr/år)   
190 l kärl 2739 3424 
370 l kärl 4438 5548 
660 l kärl 8360 10450 
 
Matavfall 140 l kärl 

  
 

26 ggr/år – varannan vecka 866 1083 
52 ggr/år – varje vecka 2153 2691 
104 ggr/år – två ggr per vecka 4107 5134 
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* finns inte 660 l 
 

Källsorteringstjänster  
 
Tömningar/år 

Årsavgift 
per kärl 

exkl moms 

Årsavgift 
per kärl 

inkl moms 
Tidningar och returpapper *  
Glasförpackningar *  
Plastförpackningar 
Metallförpackningar 
Pappersförpackningar 

   

190 l kärl månadstömning, 13 ggr 870 1088 
370 l kärl månadstömning, 13 ggr 870 1088 
660 l kärl* månadstömning, 13 ggr 1162 1453 
    
190 l kärl varannan vecka, 26 ggr 1650 2063 
370 l kärl varannan vecka, 26 ggr 1650 2063 
660 l kärl* varannan vecka, 26 ggr 2284 2855 
    
190 l kärl veckotömning, 52 ggr 3334 4168 
370 l kärl veckotömning, 52 ggr 3334 4168 
660 l kärl* veckotömning, 52 ggr 4526 5658 

Extra tjänster för verksamheter, flerbostadshus 
och gemensamhetsanläggningar 

 
 
 

Exkl moms 

 
 
 

Inkl moms 
Extra tömning av kärl utan samband med ordinarie tömning   
190 l kärl 231 288 
370 l kärl 244 305 
660 l kärl 310 384 
Matavfall 140 l kärl 227 284 
Säck (max 160 l och 15 kg) 228 286 
 
Tillfälliga abonnemang (avgift/tömning exkl utsättning) 

  

190 l kärl 231 288 
370 l kärl 244 305 
660 l kärl 310 388 
Matavfall 140 l kärl 227 284 
Utsättning kärl 1 375 469 
Utsättning efterföljande kärl, per kärl 
 
Extra tjänster av renhållningspersonal (avgift/timme) 

161 201 

Normal timtid 256 320 
Enkel övertid 417 521 
Kvalificerad övertid 472 590 
 
Gångavstånd utöver 25 meter (avgift/kärl och tömning) 

  

mellan 25 och 30 m 25 32 
mellan 30 och 35 m 49 62 
mellan 35 och 40 m 72 90 
mer än 40 m 120 150 

 
Tvättning av kärl (avgift/kärl) 452 565 
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TAXOR VID SKADA PÅ KÄRL PÅ GRUND AV OAKTSAMHET 
Oaktsam hantering kan t ex vara att det hällts aska i kärlet så att det börjar brinna, att kärlet inte 
placerats tillräckligt vindskyddat eller att det placerats så att det lätt utsätts för skada m m. Vid 
utsättning av kärl vid tomt eller fastighetsgräns, utgår en utsättningsavgift. Avgifter enligt prislista. 
 
 
Avgifter vid skada på kärl på grund av oaktsamhet Exkl 

moms 
Inkl 

moms 
4-fackskärl, komplett inkl insatser (avgift/kärl) 2003 2504 
370 l kärl inkl mellanvägg, 3 hjul  1534 1918 
Insats 4-fackskärl 469 587 
Lock 4-fackskärl 161 201 
 
190 l kärl, komplett 

 
456 

 
570 

Lock 190 l kärl 79 98 
 
370 l kärl, komplett 

 
1190 

 
1488 

Lock 370 l kärl 161 201 
 
660 l kärl, komplett 

 
1842 

 
2303 

Lock 660 l kärl 213 266 
 
Matavfallskärl 140 l, komplett 

 
563 

 
704 

Lock 140 l kärl 49 61 
 
Övriga delar 

  

Hjulaxel (ej till 660 l kärl) avgift/st exkl hjul 33 41 
Hjul (ej 660 l) avgift/st 
 
Utsättningsavgift 

113 142 

Utsättning av 1 st kärl 375 469 
Efterföljande kärl till samma adress 161 201 

 
 
 

 
Grovavfall 

 
Exkl moms 

 
Inkl moms 

Max 3 kolli per hämtning inkl 5 minuter lastning 768 960 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 
 
Trädgårdsavfall 18 ggr/år (årsavgift) 

100 125 

190 l kärl 669 836 
370 l kärl 1011 

 
1264 

 
Matavfallstank (avgift/timme) 1595 1994 
Ändringsavgift vid ändring av abonnemang (Avgift/tillfälle) 377 472 
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ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR   
Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Anslutning 
för slang ska vara av typ som godkänts av renhållaren. Lock, manlucka eller annan tömnings-
anordning ska, om inte särskilda skäl föreligger, vara utformad för hantering av en person och får 
inte vara övertäckt vid tömning.  
Till slamavskiljare räknas trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, septiktank, minireningsverk eller 
dylikt. Med köksbrunn avses bottenförsedd slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten. 
Infiltrationsbrunnar ingår ej. Köksbrunnar ska enligt kommunens gällande renhållningsordning 
tömmas en gång vartannat år.  
 
Obligatorisk tömning slamavskiljare 
Obligatorisk tömning av slamavskiljare ska ske en gång per år. I tömningsavgiften ingår tömning 
av slam från köksbrunn en gång under jämna år i samband med obligatorisk tömning. Avgift 
anges per tömning. Tömningsvolym 0-4 kbm. 
   
Obligatorisk tömning gemensam slamavskiljare 
Obligatorisk tömning av slam från gemensam avskiljare ska ske en gång per år. I 
tömningsavgiften ingår tömning av slam från köksbrunn en gång under jämna år i samband med 
obligatorisk tömning. Angiven maximal tömningsvolym, 0-2 kbm, gäller per anslutet hushåll till 
gemensam anläggning. Avgift anges per tömning. 
 
Obligatorisk tömning sluten tank 
Obligatorisk tömning av sluten tank ska ske två gånger per år. Avgift anges per tömning. 
Tömningsvolym 0-3 kbm. Vid volym överstigande 3 kbm tillkommer avgift per extra kubikmeter. 
I tömningsavgiften ingår tömning av slam från köksbrunn en gång under jämna år i samband 
med obligatorisk tömning. 
 

Obligatorisk tömning fettavskiljare 
Obligatorisk tömning av fettavskiljare ska ske två gånger per år. Avgift anges per tömning. 
Tömningsvolym 0-2 kbm. 
 

EXTRA SLAMTÖMNINGSTJÄNSTER  
Extra tömning  
Vid behov kan små avloppsanläggningar (slamavskiljare, slutna tankar, köksbrunnar och 
fettavskiljare) tömmas oftare än obligatorisk tömning, så kallad extra tömning. Tömning ska alltid 
ske så att inte olägenhet uppstår. Avgift anges per tömning. Tömningsvolym motsvarande 
obligatorisk tömning. Avgift för gemensamma slamavskiljare fördelas på antal anslutna hushåll. 
Extratömning som beställs före kl 14:00 utförs samma dag. Beställning av extratömning efter kl 
14:00 utförs nästa vardag. 
Separat tömning av köksbrunn 
Köksbrunnar utan tillhörande slamavskiljare eller sluten tank bör tömmas en gång vartannat år. 
Avgift anges per tömning. Tömningsvolym 0-1 kbm eller 1-4 kbm. 
 

85



15 
Avfallstaxa, Sjöbo kommun 
Gällande från 1 juli 2021

Extra kubikmeter 
Vid hämtning av slam från slamavskiljare, köksbrunn, fettavskiljare och sluten tank överstigande 
angiven volym tillkommer avgift per extra kubikmeter. 
 
Förhindrad tömning 
Avgift för framkörning till avloppsanläggning som inte är åtkomlig trots aviserad tömning. Avgift 
anges per försök till tömning. 
 
Extraavgift vid dubbelbemanning 
Tömning av brunnar som kräver dubbelbemanning (exempelvis vid tungt brunnslock). Avgiften 
är utöver ordinarie tömningskostnad. Det är avloppsanläggningens ägare som är ansvarig för att 
rätt uppgifter är kommunen tillhanda inför tömning. 
 

Taxor för enskilda avloppsanläggningar Per tömn 
exkl moms 

Per tömn 
inkl moms 

Obligatorisk tömning slamavskiljare, 1 tömning/år   
0-4 kbm (inkl köksbrunn jämna år) 774 968 
 
Obligatorisk tömning gemensam slamavskiljare, 1 tömning/år 

  

0-2 kbm (inkl köksbrunn jämna år) avgift/ansluten anläggning 640 800 
 
Obligatorisk tömning sluten tank, 2 tömningar/år 

  

0-3 kbm, (inkl köksbrunn jämna år) avgift/tömning 929 1161 
 
Obligatorisk tömning fettavskiljare, 2 tömningar/år 

  

0-2 kbm 841 1051 
 
Extra tömning av ovan angivna anläggningar samt köksbrunnar 

  

Beställning och tömning samma dag, vardag kl 6-19 1158 1447 
Beställning och tömning samma dag, vardag kl 19-6 
 
Separat tömning av köksbrunn utan tillhörande slamanläggning 

1393 1741 

0-1 kbm, bör tömmas vartannat år 605 756 
1-4 kbm, bör tömmas vartannat år 
 
Extra kubikmeter 

965 1206 

Extra kbm utöver ovan angivna volymer, avgift/kbm 185 231 
 
Förhindrad tömning 

  

Framkörningsavgift till avloppsanläggning som inte är åtkomlig trots 
aviserad tömning, avgift/försök  

425 531 

 
Extraavgift vid dubbelbemanning 

  

Avgift utöver ordinarie tömningskostnad, vid t ex tungt brunnslock 960 1200 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2019/25

Revidering av familjenämndens reglemente

Kommunstyrelsens beslut
Det reviderade reglementet för familjenämnden antas.

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över samtliga nämnders reglemente. 
Reglementet för familjenämnden behöver bland annat uppdateras med anledning av utökat 
antal ledamöter och ersättare i nämnden.

Ett förslag på reviderat reglemente för familjenämnden bereddes under våren 2020 men 
ärendet drog tillbaka från kommunfullmäktige då underlaget inte var fullständigt. Förslag till 
reglemente har nu setts över ytterligare samt skickats på remiss till familjenämnden. Därefter 
har familjenämndens yttrande bearbetats in i förslaget på reviderat reglemente. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, revidering av familjenämndens reglemente
Förslag till reviderat reglemente för familjenämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Det reviderade reglementet för familjenämnden antas.

Ordföranden Magnus Weberg (M) ställer förslag på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Familjenämnden
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2019/25

Revidering av familjenämndens reglemente

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande

Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över samtliga nämnders reglemente. 
Reglementet för familjenämnden behöver bland annat uppdateras med anledning av utökat 
antal ledamöter och ersättare i nämnden.

Ett förslag på reviderat reglemente för familjenämnden bereddes under våren 2020 men 
ärendet drog tillbaka från kommunfullmäktige då underlaget inte var fullständigt. Förslag till 
reglemente har nu setts över ytterligare samt skickats på remiss till familjenämnden. Därefter 
har familjenämndens yttrande bearbetats in i förslaget på reviderat reglemente. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, revidering av familjenämndens reglemente
Förslag till reviderat reglemente för familjenämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Olsson Carlsson (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på Cecilia Olsson Carlssons (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet har beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Familjenämnden
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1(1)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.s
e

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-04-22 2019/25

Kommunledningsförvaltningen
Angelica Lindberg
Kanslichef

Kommunfullmäktige

Revidering av familjenämndens reglemente

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för familjenämnden.

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över samtliga nämnders 
reglemente. Reglementet för familjenämnden behöver bland annat uppdateras med 
anledning av utökat antal ledamöter och ersättare i nämnden.

Ett förslag på reviderat reglemente för familjenämnden bereddes under våren 2020 men 
ärendet drog tillbaka från kommunfullmäktige då underlaget inte var fullständigt. Förslag 
till reglemente har nu setts över ytterligare samt skickats på remiss till familjenämnden. 
Därefter har familjenämndens yttrande bearbetats in i förslaget på reviderat reglemente. 

Beslutsunderlag
Familjenämndens reglemente inklusive förslag på nytt reglemente, dnr: kansli 
2019/25
Familjenämndens yttrande på revidering, dnr: kansli 2019/25
Tjänsteskrivelse 2021-04-22, dnr: kansli 2019/25

Beslutet skickas till 
 Familjenämnden

Angelica Lindberg
Kanslichef
Kansliavdelningen
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Reglemente för familjenämnden

Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2018 § 144

Reviderad av kommunfullmäktige den 
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Nämndens uppgifter

Allmänt om nämndens uppgifter 

1 § Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, 
ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar elevvård, grundskola, förskoleverksamhet, 
förskoleklasser, skolbarnsomsorg, grundsärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt undervisning i svenska för invandrare.

Familjenämnden ansvarar även för kommunens biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, 
lovverksamhet, fritidsgårdsverksamhet och kulturskola.

Familjenämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad gäller individ- och 
familjeomsorg. Nämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt alkohollagen med undantag 
av tillsyn av folkölsförsäljning.

Familjenämnden ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet.

Familjenämnden har huvudansvaret för Sjöbo kommuns kontakter med Sydöstra Skånes 
samordningsförbund.

Familjenämnden ansvarar för att kostnadsfri skolskjuts anordnas för kommunens elever i 
grundskola och särskola.
Familjenämnden ansvarar för att kostnadsfri skolskjuts anordnas till Sjöbo kommuns 
grundskolor och grundsärskola för elever folkbokförda i kommunen.
Ekonomi och medelsförvaltning 

2 § Nämnden ska underhålla och förvalta sin fasta och lösa egendom, 

Delegering från fullmäktige 

3 § Nämnden beslutar i följande grupper av ärenden: 
1. inom nämndens ansvarsområde besluta om taxor och avgifter som är av mindre 

ekonomisk omfattning och utan principiell betydelse,
2. nämndens lokalbehovsplanering och tecknande av hyresavtal enligt av 

kommunfullmäktige antagna principer.

Processbehörighet 

4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde.

Uppdrag och verksamhet 

5 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
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Organisation inom verksamhetsområdet 

6 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

7 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som 
kommunstyrelsen ansvarar för enligt 8 § i styrelsens reglemente. 

Behandling av personuppgifter 

8 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

9 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem 

1. i reglemente, 
2. genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

Information och samråd 

10 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
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Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Nämndens arbetsformer

Tidpunkt för sammanträden 

11 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

Kallelse 

12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Närvarorätt 

13 § Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta 
i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den 
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
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kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.

Sammansättning 

14 § Nämnden består av det antal femton (15) ledamöter och tio (10) ersättare som 
fullmäktige beslutat.

Ordföranden 

15 § Det åligger ordföranden 
1. att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs och återrapporteras till nämnden.
Presidium 

16 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

17 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter. 

Förhinder 

18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd 
vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska 
tjänstgöra. 
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Ersättares tjänstgöring 

19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Yrkanden 

21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation. 

Reservation 

23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering. 
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Justering av protokoll 

24 § Protokollet justeras av ordföranden och en två ledamöter ledamot. i nämnd. Ordföranden 
och en ledamot i arbetsutskotten.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 

26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar un-
dertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av nämnden läm-
nade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av 
delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill. 

Utskott 

28 § Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer. Inom familjenämnden ska finnas två 
arbetsutskott; ett arbetsutskott för myndighetsfrågorärende enligt delegationsförteckning 
bestående av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare och ett arbetsutskott för övriga frågor 
ärenden bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av ledamöterna begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett 
ärende inför beslut i nämnden. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskott om beredning 
behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Beredningar

29 § Inom nämnden ska finnas tre beredningar:

- en för frågor om arbetsmarknad, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, integration och 
socialtjänst
- en för frågor om förskola och grundskola
- en för frågor om kultur

Familjenämnden bestämmer antalet ledamöter i beredningarna. Till ledamöter utses ledamöter 
eller ersättare i nämnden.

Familjenämnden ger beredningarna uppdrag.
Förvaltningen kan sammankalla beredningarna för att inhämta politisk vilja i specifika frågor 
som berör någon av de tre nämnda beredningarna.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2021/94

Försäljning av del av Björkeröd 1:61 i Äsperöd

Kommunstyrelsens beslut
Fastigheten Björkeröd 1:61, motsvarande ca 1370 kvadratmeter och enligt kartskiss till ärendet, 
försäljs till Esperöds Fastighets AB (559097-4639).

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra försäljningen till ett pris av 60 kronor per 
kvadratmeter. Köparen står för alla kostnader kopplade till avstyckning och köp. 

Rättighet för Sjöbo kommuns VA-ledningar ska inskrivas i den nya fastigheten. 

Sammanfattning
Sedan ägaren av grannfastigheterna inkommit med en intresseanmälan beslutade tekniska 
nämnden den 18 mars 2021, § 32, att föreslå kommunfullmäktige att ta beslut om försäljning 
av fastigheten Björkeröd 1:61.

Av en tjänsteanteckning i ärendet framgår att försäljningen ger en intäkt om 82 200 kronor, att 
det bokförda värdet av fastigheten motsvarar 6 053 kr och att försäljningen således medför en 
reavinst om 76 147 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 maj 2021 § 107
Tekniska nämndens beslut 2021-03-18 § 32
Tjänsteskrivelse, tekniska nämnden
Tjänsteanteckning 26 april 2021

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Esperöds Fastighets AB
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2021/94

Försäljning av del av Björkeröd 1:61 i Äsperöd

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige  
Fastigheten Björkeröd 1:61, motsvarande ca 1370 kvadratmeter och enligt kartskiss till ärendet, 
försäljs till Esperöds Fastighets AB (559097-4639).

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra försäljningen till ett pris av 60 kronor per 
kvadratmeter. Köparen står för alla kostnader kopplade till avstyckning och köp. 

Rättighet för Sjöbo kommuns VA-ledningar ska inskrivas i den nya fastigheten. 

Sammanfattning
Sedan ägaren av grannfastigheterna inkommit med en intresseanmälan beslutade tekniska 
nämnden den 18 mars 2021, § 32, att föreslå kommunfullmäktige att ta beslut om försäljning 
av fastigheten Björkeröd 1:61.

Av en tjänsteanteckning i ärendet framgår att försäljningen ger en intäkt om 82 200 kronor, att 
det bokförda värdet av fastigheten motsvarar 6 053 kr och att försäljningen således medför en 
reavinst om 76 147 kr.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2021-03-18 § 32
Tjänsteskrivelse, tekniska nämnden
Tjänsteanteckning 26 april 2021

Beslutet skickas till
Esperöds Fastighets AB
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Tekniska nämnden 2021-03-18  
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 32   Dnr 2021/125 
 
Försäljning av del av Björkeröd 1:61 i Äsperöd 
 
Tekniska nämndens beslut 

Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 
- Ta beslut om försäljning av del av Sjöbo kommuns fastighet Björkeröd 1:61, 

motsvarande ca 1370 kvadratmeter och enligt kartskiss till ärendet, till 
Esperöds Fastighets AB (559097-4639). 

 
- Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra försäljningen och priset ska 

vara 60 kr per kvadratmeter. Köparen står för alla kostnader kopplade till 
avstyckning och köp. 

 
- Rättighet för Sjöbo kommuns VA-ledningar ska inskrivas i den nya 

fastigheten. 
 
- Beslutet ska expedieras till Esperöds Fastighets AB. 

 
Sammanfattning 

Fastighetsbolaget som äger fastigheten där Esperöds byggshop ligger, har 
inkommit med förfrågan om att få köpa del av Sjöbo kommuns fastighet 
Björkeröd 1:61 omfattande ca 1370 kvadratmeter. Marken ligger i direkt 
anslutning till deras befintliga fastigheter. Tekniska förvaltningen ställer sig 
positiva till en försäljning. 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 10 mars 2021 
Förfrågan om köp av mark från Esperöds Fastighets AB, daterad 11 februari 2021 
Detaljplan för f.d. järnvägsområdet m.m. i Äsperöd P96, antagen i 
kommunfullmäktige 30 november 1995 §93  

 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Esperöds Fastighets AB

TNN 2021/125
2021.627

2021-03-25
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 1(3)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-10 2021/125 
  
  
  

Tekniska förvaltningen 
Jesper Andersson 
Förvaltningschef 
0416-27 152 
 

  
Tekniska nämnden 

 
Försäljning av del av Björkeröd 1:61 i Äsperöd 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ta beslut om försäljning av 
del av Sjöbo kommuns fastighet Björkeröd 1:61, motsvarande ca 1370 kvadratmeter och 
enligt kartskiss till ärendet, till Esperöds Fastighets AB (559097-4639). 
 
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra försäljningen och priset ska vara 60 kr per 
kvadratmeter. Köparen står för alla kostnader kopplade till avstyckning och köp. 
 
Rättighet för Sjöbo kommuns VA-ledningar ska inskrivas i den nya fastigheten. 
 
Beslutet ska expedieras till Esperöds Fastighets AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsbolaget som äger fastigheten där Esperöds byggshop ligger, har inkommit med 
förfrågan om att få köpa del av Sjöbo kommuns fastighet Björkeröd 1:61 omfattande ca 
1370 kvadratmeter. Marken ligger i direkt anslutning till deras befintliga fastigheter. 
Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till en försäljning. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 10 mars 2021 
Förfrågan om köp av mark från Esperöds Fastighets AB, e-post daterad 2021-02-11, 
bifogas ej. 
Detaljplan för f d järnvägsområdet m m i Äsperöd, antagen i kommunfullmäktige §93 
1995-11-30, P 96 , bifogas ej. 
 
Beslut skickas till 
Esperöds Fastighets AB 
 
Ärendet 
Esperöds Fastighets AB har inkommit med en förfrågan om att i första hand få köpa en del 
av Sjöbo kommuns fastighet Björkeröd 1:61 och om det inte är möjligt i andra hand få 
arrendera marken. Efter telefonsamtal med representant på bolaget har aktuellt område 
justerats till att vara enligt kartskiss, figur 1, nedan. 
 
I dag utgörs området av grönområde, som Sjöbo kommun sköter, och infartsväg till 
Esperöds byggshop. Enligt detaljplanen för området är det klassat som kvartersmark med 

 

TNN 2021/125
2021.628

2021-03-25
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 2(3)

 
 
Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

beteckningen L – odlingsmark samt HJ – handel och småindustri. Hela området är prickat 
vilket innebär att det inte får bebyggas, se utdrag ur detaljplan figur 2. 
 

 
Figur 1Aktuellt område markerat med blå linje. 

 
Klassningen som kvartersmark gör det möjlig att stycka av området  och försälja. Området 
ligger som grönområde idag och bedöms ha ett begränsat värde för allmänheten. Esperöds 
byggshop är en viktig näringsverksamhet i Äsperöd. Bolaget äger fastigheterna öster och 
kommer även att äga de som ligger norr om aktuell del som i söder och väster begränsas av 
Tegelbruksvägen.  
 
Området är samtaxerat med annan kommunal gatu- och park mark i Äsperöd -  
Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr. 
 
Byggbar tomtmark för bostad i Äsperöd har ett fastställt tomtpriset på 100 kr per 
kvadratmeter, kommunfullmäktige 2020-11-25 § 153. Då denna mark ej får bebyggas 
bedöms rimligt pris vara 60 kr per kvadratmeter och är i samma nivå med mark som såldes 
i Blentarp till fastighetsbolaget som äger mataffärsfastigheten. 
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Ommavägen 30 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Bankgiro 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 
Figur 2 Utdrag ur Detaljplan P 96 gällande för området. Aktuellt område är de turkosfärgade med beteckning ”L” och 
infartsvägen från lokalgatan.  

 
 
Tekniska förvaltningen 
 
 
Jesper Andersson   
Förvaltningschef   
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1(1)

Markförsäljning

Telefonsamtal med ekonomichef Ann-Christin Walméus. Det antecknas att försäljningen 
ger en intäkt om 82 200 kronor. Det bokförda värdet motsvarar 6 053 kr. Försäljningen 
medför således en reavinst om 76 147 kr.

Kommunledningsförvaltningen

Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare
 

 Kommunledningsförvaltningen
 Jesper Bryngemark
 Kommunsekreterare

TJÄNSTEANTECKNING
Datum Dnr 
2021-04-26 2021/94

Hid
 

 TJÄNSTEANTECKNING
 Datum  Dnr 
 2021-04-26  2021/94

 Hid
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2021/115

Översyn av politisk organisation m.m. inför mandatperioden 2023–2026

Kommunstyrelsens beslut
1. En arbetsgrupp utses med uppdrag att se över kommunens politiska organisation inför 

mandatperioden 2023–2026. Arbetsgruppen ska avge rapport med förslag på
– Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2022
– Politisk organisation i övrigt från och med den 1 januari 2023
– Regler för partistöd från och med den 1 januari 2023
– Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda inklusive årsarvoden till vissa 
förtroendevalda (ordförande m.fl.) från och med den 1 januari 2023.

2. Till arbetsgruppen utser varje parti, som har mandat i kommunfullmäktige, en ledamot. 
Varje ledamot får själv utse en ersättare vid behov. Ledamöter och ersättare ska vara 
förtroendevalda i Sjöbo kommun. Kommunstyrelsens ordförande utses till 
sammankallande. Partierna ska senast den 1 juni 2021 rapportera till kommunstyrelsens 
ordförande vem de har utsett.
Berörda tjänstepersoner ska bistå arbetsgruppen.

3. Förslaget på antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i december 2021. Övriga förslag ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i maj 2022.

Sammanfattning
Inför kommunalvalet 2022 behöver den kommunala organisationen ses över med avseende på 
bland annat nämndsstruktur, antalet ledamöter och ersättare i de beslutande organen och 
ekonomisk ersättning till partier och ledamöter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 maj 2021 § 108
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 19 april 2021

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2021/115

Översyn av politisk organisation m.m. inför mandatperioden 2023–2026

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige  
1. En arbetsgrupp utses med uppdrag att se över kommunens politiska organisation inför 

mandatperioden 2023–2026. Arbetsgruppen ska avge rapport med förslag på
– Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2022
– Politisk organisation i övrigt från och med den 1 januari 2023
– Regler för partistöd från och med den 1 januari 2023
– Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda inklusive årsarvoden till vissa 
förtroendevalda (ordförande m.fl.) från och med den 1 januari 2023.

2. Till arbetsgruppen utser varje parti, som har mandat i kommunfullmäktige, en ledamot. 
Varje ledamot får själv utse en ersättare vid behov. Ledamöter och ersättare ska vara 
förtroendevalda i Sjöbo kommun. Kommunstyrelsens ordförande utses till 
sammankallande. Partierna ska senast den 1 juni 2021 rapportera till kommunstyrelsens 
ordförande vem de har utsett.
Berörda tjänstepersoner ska bistå arbetsgruppen.

3. Förslaget på antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i december 2021. Övriga förslag ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i maj 2022.

Sammanfattning
Inför kommunalvalet 2022 behöver den kommunala organisationen ses över med avseende på 
bland annat nämndsstruktur, antalet ledamöter och ersättare i de beslutande organen och 
ekonomisk ersättning till partier och ledamöter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 19 april 2021

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

106



1(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-04-19 2020/115

Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Översyn av politisk organisation m.m. inför mandatperiod 2023–2026

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. En arbetsgrupp utses med uppdrag att se över kommunens politiska organisation inför 

mandatperioden 2023–2026. Arbetsgruppen ska avge rapport med förslag på
– Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 
2022
– Politisk organisation i övrigt från och med den 1 januari 2023
– Regler för partistöd från och med den 1 januari 2023
– Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda inklusive årsarvoden till vissa 
förtroendevalda (ordförande m.fl.) från och med den 1 januari 2023.

2. Till arbetsgruppen utser varje parti, som har mandat i kommunfullmäktige, en ledamot. 
Varje ledamot får själv utse en ersättare vid behov. Ledamöter och ersättare ska vara 
förtroendevalda i Sjöbo kommun. Kommunstyrelsens ordförande utses till 
sammankallande. Partierna ska senast den 1 juni 2021 rapportera till kommunstyrelsens 
ordförande vem de har utsett.
Berörda tjänstepersoner ska bistå arbetsgruppen.

3. Förslaget på antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i december 2021. Övriga förslag ska presenteras för 
kommunfullmäktige senast i maj 2022.

Sammanfattning av ärendet
Inför kommunalvalet 2022 behöver den kommunala organisationen ses över med avseende 
på bland annat nämndsstruktur, antalet ledamöter och ersättare i de beslutande organen och 
ekonomisk ersättning till partier och ledamöter.

Ärendet
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige om antalet ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska 
ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast 
underrättas om beslutet.

Övriga förändringar bör beslutas i god tid innan den nya mandatperioden, bland annat för 
att undvika jävssituationer och för att ge tid åt eventuella förändringar i 
förvaltningsorganisationen.
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Inför nuvarande mandatperiod utsågs en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag 
avseende
- Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med den 1 november 2014
- Politisk organisation i övrigt från och med den 1 januari 2015
- Partistöd från och med den 1 januari 2015
- Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda inklusive årsarvoden till vissa 
förtroendevalda (ordförande m.fl.) från och med den 1 januari 2015

Till arbetsgruppen utsåg varje parti, som har mandat i kommunfullmäktige, en 
representant. Kommundirektören och kanslichefen biträdde arbetsgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 19 april 2021
 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder

Jesper Bryngemark Angelica Lindberg
Kommunsekreterare Kanslichef
Kansliavdelningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2021/118

Sammanträdesdagar 2022

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2022:
26 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 31 augusti, 14 september, 12 
oktober, 16 november och 7 december.
Sammanträdena 26 januari, 16 februari, 13 april, 8 juni, 31 augusti, 16 november och 7 
december påbörjas kl. 13.00.
Sammanträdena 16 mars, 11 maj, 14 september och 12 oktober påbörjas kl. 09.00 (heldagar).

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2022:
2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november, 5 
december och 19 december. 
Sammanträdena påbörjas kl. 19.00 med undantag för sammanträdet den 22 juni, som påbörjas 
kl. 17.00.

Sammanfattning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunfullmäktige varje år 
fastställa dag och tid för sina sammanträden. Reglementet för kommunstyrelsen stadgar 
att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdestider och arbetsutskottet sina.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 5 maj 2021 § 109
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 25 april 2021
Kalender 2022 valår

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta:
Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2022:
26 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 31 augusti, 14 september, 12 
oktober, 16 november och 7 december.
Sammanträdena 26 januari, 16 februari, 13 april, 8 juni, 31 augusti, 16 november och 7 
december påbörjas kl. 13.00.
Sammanträdena 16 mars, 11 maj, 14 september och 12 oktober påbörjas kl. 09.00 (heldagar).

Magnus Weberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2022:
2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november, 5 
december och 19 december. 
Sammanträdena påbörjas kl. 19.00 med undantag för sammanträdet den 22 juni, som påbörjas 
kl. 17.00.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2021-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordföranden Magnus Weberg (M) ställer förslag på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2021/118

Sammanträdesdagar 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet sammanträder följande dagar 2022 med början kl. 09.00 (heldagar):
19 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 24 augusti, 7 september, 5 oktober, 7 
november och 28 november.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2022:
26 januari, 16 februari, 19 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 31 augusti, 14 september, 12 
oktober, 16 november och 7 december.

Sammanträdena 26 januari, 16 februari, 13 april, 8 juni, 31 augusti, 16 november och 7 
december påbörjas kl. 13.00.
Sammanträdena 19 mars, 11 maj och 12 oktober påbörjas kl. 09.00 (heldagar).

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2022:
2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november, 5 
december och 19 december. 
Sammanträdena påbörjas kl. 19.00 med undantag för sammanträdet den 22 juni, som påbörjas 
kl. 17.00.

Sammanfattning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunfullmäktige varje år 
fastställa dag och tid för sina sammanträden. Reglementet för kommunstyrelsen stadgar 
att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdestider och arbetsutskottet sina.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 25 april 2021
Kalender 2022 valår

Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta:
Arbetsutskottet sammanträder följande dagar 2022 med början kl. 09.00 (heldagar):
19 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 24 augusti, 7 september, 5 oktober, 7 
november och 28 november.

Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2022:
26 januari, 16 februari, 19 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 31 augusti, 14 september, 12 
oktober, 16 november och 7 december.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdena 26 januari, 16 februari, 13 april, 8 juni, 31 augusti, 16 november och 7 
december påbörjas kl. 13.00.
Sammanträdena 19 mars, 11 maj och 12 oktober påbörjas kl. 09.00 (heldagar).

Magnus Weberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2022:
2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november, 5 
december och 19 december. 
Sammanträdena påbörjas kl. 19.00 med undantag för sammanträdet den 22 juni, som påbörjas 
kl. 17.00.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på Magnus Webergs (M) yrkanden och finner att arbetsutskottet 
har beslutat enligt dem.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges beslut skickas till samtliga nämnder.
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2021-04-25 2021/118

Kommunledningsförvaltningen
Jesper Bryngemark
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar 2022

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsutskottet sammanträder följande dagar 2022 med början kl. 09.00 (heldagar):
19 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 1 juni, 24 augusti, 7 september, 5 oktober, 7 
november och 28 november.

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2022:
26 januari, 16 februari, 19 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 31 augusti, 14–15 september, 12 
oktober, 16 november och 7 december.

Sammanträdena 26 januari, 16 februari, 13 april, 8 juni, 31 augusti, 16 november och 7 
december påbörjas kl. 13.00.
Sammanträdena 19 mars, 11 maj och 12 oktober påbörjas kl. 09.00 (heldagar).
Sammanträdet 14–15 september påbörjas kl. 09.00 och innehåller övernattning.

Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2022:
2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november, 5 
december och 19 december. 
Sammanträdena påbörjas kl. 19.00 med undantag för sammanträdet den 22 juni, som 
påbörjas kl. 17.00.

Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunfullmäktige varje år 
fastställa dag och tid för sina sammanträden. Reglementet för kommunstyrelsen 
stadgar att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdestider och arbetsutskottet 
sina.

Ärendet
Sammanträdesplaneringen följer samma struktur som tidigare år. Då 2022 är ett valår 
föreslås ett extra kommunfullmäktigesammanträde i december för valärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 25 april 2021
Kalender 2022 valår
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut skickas till samtliga nämnder.

Jesper Bryngemark Angelica Lindberg
Kommunsekreterare Kanslichef
Kansliavdelningen
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Sammanträdesdagar 2022
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

* För att ärenden ska kunna beredas på rätt sätt måste de vara inlämnade till kansliavdelningen senast angiven dag tillsammans med nödvändiga handlingar. Vid försening kontaktas 
kommundirektören som avgör om ärenden, som inte lämnats in denna dag, ska tas med på aktuell ärendelista. Kommunstyrelsens ordförande avgör slutligen vilka ärenden som ska tas 
upp på vilket sammanträde.

Månad Sammanträden Sista dag för 
inlämning* 

Tjänstepersons-
beredning

KSO-beredning Kallelse KSAU Kallelse KS Kallelse KF

Januari KSAU 19 januari
KS 26 januari

7 januari 10 januari 13 januari 14 januari 21 januari

Februari KSAU 9 februari
KS 16 februari
KF 2 mars

27 januari 28 januari 3 februari 4 februari 11 februari 23 februari

Mars KSAU 9 mars
KS 19 mars
KF 30 mars

24 februari 25 februari 3 mars 4 mars 11 mars 23 mars

April KSAU 6 april
KS 13 april
KF 27 april

24 mars 25 mars 31 mars 1 april 8 april 20 april

Maj KSAU 4 maj
KS 11 maj
KF 25 maj

21 april 22 april 28 april 29 april 6 maj 18 maj

Juni KSAU 1 juni
KS 8 juni
KF 22 juni

19 maj 20 maj 24 maj 27 maj 3 juni 15 juni

Augusti KSAU 24 augusti
KS 31 augusti

12 augusti 15 augusti 18 augusti 19 augusti 25 augusti

September KSAU 7 september
KS 14–15 september
KF 28 september

26 augusti 29 augusti 1 september 2 september 9 september 21 september

Oktober KSAU 5 oktober
KS 12 oktober
KF 26 oktober

22 september 23 september 29 september 30 september 7 oktober 19 oktober

November KSAU 7 november
KS 16 november
KF 30 november

20 oktober 21 oktober 28 oktober 1 november 11 november 23 november

December KSAU 28 november
Extra KF 5 december
KS 7 december
KF 19 december

9 november 10 november 17 november 22 november 2 december 25 november
12 december
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L 1 Nyårsdagen T 1 T 1 F 1 Kallelse KSAU S 1 Första maj O 1 KSAU

S 2 O 2 O 2 KF L 2 M 2 18  T 2

M 3 1  T 3 KSO-beredning T 3 KSO-beredning S 3 T 3 F 3 Kallelse KS

T 4 F 4 Kallelse KSAU F 4 Kallelse KSAU M 4 14  O 4 KSAU L 4 Pingstafton

O 5 Trettondedagsafton L 5 L 5 T 5 T 5 S 5 Pingstdagen

T 6 Trettondedag jul S 6 S 6 O 6 KSAU F 6 Kallelse KS M 6 Sveriges nationaldag 23 
F 7 Inlämning jan M 7 6  M 7 10  T 7 L 7 T 7

L 8 T 8 T 8 F 8 Kallelse KS S 8 O 8 KS

S 9 O 9 KSAU O 9 KSAU L 9 M 9 19  T 9

M 10 Tjänstepersonsberedning 2  T 10 T 10 S 10 T 10 F 10

T 11 F 11 Kallelse KS F 11 Kallelse KS M 11 15  O 11 KS L 11

O 12 L 12 L 12 T 12 T 12 S 12

T 13 KSO-beredning S 13 S 13 O 13 KS F 13 M 13 24 
F 14 Kallelse KSAU M 14 7  M 14 11  T 14 L 14 T 14

L 15 T 15 T 15 F 15 Långfredagen S 15 O 15 Kallelse KF

S 16 O 16 KS O 16 KS L 16 Påskafton M 16 20  T 16

M 17 3  T 17 T 17 S 17 Påskdagen T 17 F 17

T 18 F 18 F 18 M 18 Annandag påsk 16  O 18 Kallelse KF L 18

O 19 KSAU L 19 L 19 T 19 T 19 Inlämning juni S 19

T 20 S 20 S 20 O 20 Kallelse KF F 20 Tjänstepersonsberedning M 20 25 
F 21 Kallelse KS M 21 8  M 21 12  T 21 Inlämning maj L 21 T 21

L 22 T 22 T 22 F 22 Tjänstepersonsberedning S 22 O 22 KF

S 23 O 23 Kallelse KF O 23 Kallelse KF L 23 M 23 21  T 23

M 24 4  T 24 Inlämning mars T 24 Inlämning april S 24 T 24 KSO-beredning F 24 Midsommarafton

T 25 F 25 Tjänstepersonsberedning F 25 Tjänstepersonsberedning M 25 17  O 25 KF L 25 Midsommardagen

O 26 KS L 26 L 26 T 26 T 26 Kristi himmelsfärdsdag S 26

T 27 Inlämning feb S 27 S 27 O 27 KF F 27 Kallelse KSAU M 27 26 
F 28 Tjänstepersonsberedning M 28 9  M 28 13  T 28 KSO-beredning L 28 T 28

L 29 T 29 F 29 Kallelse KSAU S 29 O 29

S 30 O 30 KF L 30 Valborgsmässoafton M 30 22  T 30

M 31 5  T 31 KSO-beredning T 31

Juni 2022Januari 2022 Februari 2022 Mars 2022 April 2022 Maj 2022
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F 1 M 1 31  T 1 KSO-beredning L 1 T 1 Kallelse KSAU T 1

L 2 T 2 F 2 Kallelse KSAU S 2 O 2 F 2 Kallelse KS

S 3 O 3 L 3 M 3 40  T 3 L 3

M 4 27  T 4 S 4 T 4 F 4 Alla helgons afton S 4

T 5 F 5 M 5 36  O 5 KSAU L 5 Alla helgons dag M 5 KF valärenden 49 
O 6 L 6 T 6 T 6 S 6 T 6

T 7 S 7 O 7 KSAU F 7 Kallelse KS M 7 KSAU 45  O 7 KS

F 8 M 8 32  T 8 L 8 T 8 T 8

L 9 T 9 F 9 Kallelse KS S 9 O 9 Inlämning dec F 9

S 10 O 10 L 10 M 10 41  T 10 Tjänstepersonsberedning L 10

M 11 28  T 11 S 11 VALDAGEN T 11 F 11 Kallelse KS S 11

T 12 F 12 Inlämning KS aug M 12 37  O 12 KS L 12 M 12 Kallelse KF 50 
O 13 L 13 T 13 T 13 S 13 T 13

T 14 S 14 O 14 KS F 14 M 14 46  O 14

F 15 M 15 Tjänstepersonsberedning33  T 15 L 15 T 15 T 15

L 16 T 16 F 16 S 16 O 16 KS F 16

S 17 O 17 L 17 M 17 42  T 17 KSO-beredning L 17

M 18 29  T 18 KSO-beredning S 18 T 18 F 18 S 18

T 19 F 19 Kallelse KSAU M 19 38  O 19 Kallelse KF L 19 M 19 KF 51 
O 20 L 20 T 20 T 20 Inlämning nov S 20 T 20

T 21 S 21 O 21 Kallelse KF F 21 Tjänstepersonsberedning M 21 47  O 21

F 22 M 22 34  T 22 Inlämning okt L 22 T 22 Kallelse KSAU T 22

L 23 T 23 F 23 Tjänstepersonsberedning S 23 O 23 Kallelse KF F 23

S 24 O 24 KSAU L 24 M 24 43  T 24 L 24 Julafton

M 25 30  T 25 Kallelse KS S 25 T 25 F 25 Kallelse extra-KF S 25 Juldagen

T 26 F 26 Inlämning sept M 26 39  O 26 KF L 26 M 26 Annandag jul 52 
O 27 L 27 T 27 T 27 S 27 T 27

T 28 S 28 O 28 KF F 28 KSO-beredning M 28 KSAU 48  O 28

F 29 M 29 Tjänstepersonsberednin 35  T 29 KSO-beredning L 29 T 29 T 29

L 30 T 30 F 30 Kallelse KSAU S 30 O 30 KF F 30

S 31 O 31 KS M 31 44  L 31 Nyårsafton

November 2022 December 2022Juli 2022 Augusti 2022 September 2022 Oktober 2022
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