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Datum
2020-05-13      

Barnkonsekvensanalys
Ansökan om borgen och lån - Osby IK
Dnr KS/2020:64 045

Vilka barn berör ärendet och hur?
Osby Ishockeyförening bedriver även verksamhet för barn och ungdomar.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Ärendet berör enbart borgensansökan från föreningen och inte själva 
verksamheten.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Kommunen är betjänt av ett rikt föreningsliv som engagerar barn och 
ungdomar. För att underlätta för föreningen att bedriva barn och 
ungdomsverksamhet kan det vara motiverat med en positiv behandling av 
borgensansökan med anledning av Coronapandemin.



Osby kommun
Datum
2019-10-02
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, beskriv

Nej, motivera
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-10-14 

§ 135

Kommunal skattesats 2021 

KS/2020:255 040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,26 
kr/skattekrona. ( oförändrat) 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kom
munfullmäktige om skattesats för nästkommande år senast under oktober 
månad. Den budget som antogs av kommunfullmäktige den 21 september 
2020 utgår från en skattesats på 22,26kr/skattekrona för nästkommande år. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse " Kommunal skattesats 2020", daterad den 6 oktober 2020 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gum
meson. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Expedierat Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Kommunal skattesats för år 2021
Dnr KS/2020:255 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,26kr/skattekrona. (oförändrat)

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kommunfullmäktige 
om skattesats för nästkommande år senast under oktober månad. Den budget som antogs 
av kommunfullmäktige den 21 september 2020 utgår från en skattesats på 
22,26kr/skattekrona för nästkommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

 

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Skatteverket
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ram för upplåning år 2021
Dnr KS/2020:363 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige

Osby kommuns ram för upplåning år 2021 fastställs till 700 mnkr. Låneramen avser både 
nyupplåning och omsättning av befintliga lån.

Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 mnkr för kommunkoncernen. 

Kommunens ram för fordonsleasing år 2021 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens låneskuld uppgår till 395 miljoner kronor (mnkr) per den 30 september 
2020. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal så kan det bli aktuellt att 
som högst låna ytterligare 25 mnkr.

Belopp för upplåning i budget 2021 uppgår till 280 mnkr till följd av ett omfattande 
investeringsprogram.

Förslaget är därför att låneramen fastställs till 700 mnkr för år 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-05

http://www.osby.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Borgensram för de kommunala aktiebolagen fr o m 1 januari 
2021
Dnr KS/2020:364 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2021, borgen för respektive bolags 
förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt 
nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 355 miljoner kronor

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-3905   20 miljoner kronor

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177     1 miljon kronor

ÖGRAB, org nr 556176-1775   17,5 miljoner kronor

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av 
borgensram för det kommande året.

Osbybostäder anhåller om oförändrad borgensram på 355 mnkr.

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 20 mnkr vilket är minskning med 20 mnkr 
jämfört med i år. Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra 
Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram på 35 
mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram.

http://www.osby.se/
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Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB 
tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby 
uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet 
handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

Anhållan från Fjärrvärme och Industrihus, e-post 2020-09-29

Anhållan från ÖGRAB, e-post 2020-09-30

Anhållan från Osbybostäder AB e-post 2020-10-15

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB
ÖGRAB

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 
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Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
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Bankgiro 281-6809

Borgensram för de kommunala aktiebolagen fr o m 1 januari 
2021
Dnr KS/2020:364 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2021, borgen för respektive bolags 
förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt 
nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 xxx miljoner kronor

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-3905   20 miljoner kronor

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177     1 miljon kronor

ÖGRAB, org nr 556176-1775   17,5 miljoner kronor

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av 
borgensram för det kommande året.

Behov av borgensram för Osbybostäder är ännu inte klart.

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 20 mnkr vilket är minskning med 20 mnkr 
jämfört med i år. Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr.

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra 
Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram på 35 
mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram.

http://www.osby.se/
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Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB 
tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby 
uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet 
handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

Anhållan från Fjärrvärme och Industrihus, e-post 2020-09-29

Anhållan från ÖGRAB, e-post 2020-09-30

Anhållan från Osbybostäder AB (kompletteras)

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB
ÖGRAB

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Utdelning från de helägda kommunala bolagen
Dnr KS/2020:366 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till den genomsnittliga statslåneräntan 
plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder AB

Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till tre (3) procent på insatt aktiekapital för 
Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna av kommunfullmäktige § 26-28 
2017, finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter 
en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de 
helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av 
kommunfullmäktige årligen.

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett 
räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som 
kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för 
aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan 
under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. 

Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets 
resultat för föregående räkenskapsår.

Genomsnittlig statslåneränta för 2020 var den 30 september – 0,06 %.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten

Osbybostäder AB

Fjärrvärme i Osby AB

Industrihus i Osby AB

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 1 
januari 2021
Dnr KS/2020:365 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Borgensavgift ska, fr o m 2021, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från Osby kommuns 
helägda kommunala bolag.

Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och 
faktureras årsvis.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom 
detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur 
kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig 
borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften 
har under 2020 uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, 
Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB) Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2021.

Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06
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1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

1.1 Ansvar för den kommunala avfallshanteringen och gällande regler 
Östra Göinge Renhållnings AB (nedan kallad ÖGRAB) verkställer, på uppdrag av kom-

munstyrelsen, kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken för hanteringen av 

hushållsavfall i Östra Göinge kommun. 

 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 

förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i föreskrifter om avfallshantering 

för Östra Göinge kommun.  

1.2 Principer 
Miljöstyrande avfallstaxa 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Östra Göinge kommuns 

mål inom avfallsområdet. 27 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ger kommunen möjlighet 

att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.  

 

Avfallstaxans konstruktion 

Den årliga avgiften innefattar grundavgift, insamling och behandlingsavgift och eventu-

ella avgifter för tilläggstjänster.  

 

Samtliga fastighetsinnehavare ska erlägga grundavgift. Grundavgiften beräknas per bo-

stad eller per verksamhet och täcker kommunens kostnader för att vid återvinningscen-

traler hantera avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar, miljö- och utveckl-

ingsarbete, del av administration, information m.m.  

 

För samtliga fastigheter, där det uppstår hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall 

från verksamhet, ska fastighetsinnehavare teckna abonnemang med insamling och 

behandlingsavgifter enligt kapitel 2.2.1 för en- och tvåbostadshus, enligt kapitel 3.2.1 

eller kapitel 3.2.3 för flerbostadshus och enligt kapitel 4.2.1, kapitel 4.2.2 eller kapitel 

4.2.3 för verksamheter.  

 

1.3 Definitioner 
 

En- och tvåbostadshus 

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus utom fritids-

hus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fritidshus 

som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåbostadshus. 

 

Fritidshus 

Som fritidshus räknas hus som används för rekreation och som inte behöver hämtning 

året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten definieras fastig-

heten som en- och tvåbostadshus. 
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Flerbostadshus 

Som flerbostadshus räknas alla bostadshus med minst tre bostadslägenheter. En- och 

tvåbostadshus och fritidshus som har gemensam avfallslösning enligt kommunens före-

skrifter om avfallshantering får nyttja samma tjänster som flerbostadshus, men betalar 

grundavgift som en- och tvåbostadshus respektive fritidshus.  

 

Verksamheter 

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar jäm-

förligt hushållsavfall, till exempel företag, skolor och institutioner. Till verksamheter 

räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full boendestandard, till exempel 

studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.  

 

Ordinarie hämtningsplats 

Med ordinarie hämtningsplats avses den plats där avfallsbehållare eller avfall ska vara 

placerat på hämtningsdagen senast kl. 06:00. Ordinarie hämtningsplats är normalt belä-

gen vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, 

men kan även vara belägen på annan plats som kommunen anvisar eller som ÖGRAB 

kommit överens med fastighetsinnehavaren om.  

 

Övriga begrepp 

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i föreskrifter om 

avfallshantering för Östra Göinge kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförord-

ningen (2011:927).  

1.4 Kärl- och säckavfall 
Samtliga fastigheter ska sortera avfall enligt bestämmelser som finns i kommunens före-

skrifter om avfallshantering.  

 

I abonnemang för en- och tvåbostadshus och fritidshus ingår två stycken 370 liters kärl 

med vardera fyra fack, s.k. fyrfackskärl, för de sorterade avfallsfraktionerna brännbart 

avfall, matavfall, tidningar och förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas 

och metall. Kärl 1 töms en gång var fjärde vecka och Kärl 2 töms en gång varannan 

vecka. I avgiften ingår möjlighet att lämna batterier, ljuskällor och smått el-avfall i be-

hållare som hängs på fyrfackskärl.  

 

Hämtning av kärl- och säckavfall från fritidshus sker under perioden från och med 

vecka 20 till och med vecka 39. Särskilt abonnemang kan tecknas med 4 stycken hämt-

ningar som sker så nära efter höstlov, jul/nyår, sportlov och påsk som möjligt, enligt 

fastställt schema. 

 

Boende i flerbostadshus och verksamheter lämnar sorterade avfallsfraktioner enligt 

ovan i kärl, container, underjordsbehållare eller i fyrfackskärl där det är tillämpligt. 

 

Matavfallet ska sorteras ut i papperspåsar som tillhandahålls av ÖGRAB och lämnas i 

avfallsbehållare för matavfall. För hushåll ingår hållare och påsar i avgift för abonne-

mang. För verksamheter ingår små påsar, samma sort som för hushåll, i avgift för abon-

nemang. Stora påsar för matavfall tillhandahålls mot avgift. Verksamheter ska hämta 

påsar vid Kattarp återvinningscentral. 
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Fastighetsinnehavare kan, efter skriftlig anmälan till tillsyns- och tillståndsnämnden, 

kompostera allt eller del av sitt matavfall enligt bestämmelserna i föreskrifter om av-

fallshantering för Östra Göinge kommun. 

 

1.5 Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) för den avfallshantering 

som utförs genom kommunens försorg.  

 

Avgift ska betalas till ÖGRAB. 

 

Avgiften som anges i avfallstaxan är i de flesta fall årlig, och påverkas ej av avfalls-

mängden i kärl 1 och 2. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 

tillfälle, utöver normalt abonnemang, anges avgiften för varje särskilt tillfälle.  

 

Fastighetsinnehavare är betalningsansvarig för insamling, transport, återvinning och 

bortskaffande av hushållsavfall och för att täcka övriga kostnader som kan hänföras till 

den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med denna 

avfallstaxa. 

 

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från ÖGRAB och fastig-

hetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. ÖGRAB kan häva denna överenskom-

melse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten 

kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna 

inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren. 

 

Fakturering sker enligt det faktureringsintervall som fastställs av ÖGRAB. Vid försenad 

betalning tillkommer kostnader för betalningspåminnelse och lagstadgad dröjsmåls-

ränta. 

 

Vid ägarbyte ska uppgifter om tidigare ägare, ny ägare och tillträdesdatum snarast läm-

nas skriftligt, på avsedd blankett, till ÖGRAB. 

 

Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden träder i 

kraft den dag ändringen genomförts. Om anmälan eller ansökan om ändrade hämtnings-

förhållanden inte görs, fortsätter abonnemanget att gälla. Fastighetsinnehavare som un-

derlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift får av ÖGRAB påföras 

den högre avgiften retroaktivt. 

 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig 

vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonne-

manget specificerade sättet. Utebliven hämtning ska anmälas till ÖGRAB inom tre ar-

betsdagar från det att hämtning uteblivit för att ÖGRAB ska kunna avhjälpa felet inom 

skälig tid. 

 

Om faktura överlämnas till inkassohantering och inte regleras av fastighetsinnehavaren, 

får fastighetsinnehavare inte beställa eller nyttja tilläggstjänster som t.ex. hämtning av 

trädgårdsavfall eller grovavfall. 
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Anmärkningar om felaktiga uppgifter på fakturan bör anmälas till ÖGRAB inom tio da-

gar från fakturadatum. Kravhantering sker enligt ÖGRAB:s fastställda rutiner. 

1.6 Ändrade eller särskilda hämtningsförhållanden 
 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, slam och latrin 

Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift men ingen insamling och 

behandlingsavgift. 

 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning 

Vid delat abonnemang eller gemensam avfallslösning delar två eller flera fastigheter på 

insamling och behandlingsavgifterna. Grundavgift debiteras för samtliga fastigheter. 

Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning kan beviljas enligt bestämmelserna i 

föreskrifter om avfallshantering för Östra Göinge kommun.  

1.7 Avfallsbehållare, placering av avfallsbehållare samt avfallsutrym-

men 
Avfallsbehållare ska, för att kunna tömmas, vara placerade enligt kommunens föreskrif-

ter om avfallshantering. Kärlets draghandtag ska vara placerat utåt mot hämtningsperso-

nalen.  
 

Hämtning av kärl från flerbostadshus och verksamheter med längre gångavstånd än vad 

som ingår i abonnemang kan beställas hos ÖGRAB mot särskild avgift. 

 

ÖGRAB avgör när avfallsbehållare är placerad på annat sätt än inom angivet gångvägs-

intervall från hämtningsfordonets ordinarie uppställningsplats. 

 

Om skada uppkommer eller upptäcks i samband med hämtningar, skall dialog mellan 

renhållaren och kund fastställa vilken som orsakat skadan, och att ansvarig återställer 

och i förekommande fall, ersätter skadan.  

1.8 Felsortering 
Om felsorterat avfall läggs i avfallsbehållare och rättelse inte sker, har ÖGRAB rätt att 

debitera felsorteringsavgift vid hämtning av felsorterat avfall.  

 

1.9 Särskilda avgifter 
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än 

de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från 

vad som är normalt får ÖGRAB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, 

med hämtningsavgift per timme enligt kapitel 5.3 och behandlingsavgift utifrån aktuellt 

avfallsslag. 
 

Vid reklamation av, eller i samband med, renhållningstjänster som visar sig vara kun-

dens ansvar/orsak debiteras kunden för besöket med timkostnad per påbörjad timme 

med 600 kr, inkl. moms. Vid behov av specialfordon debiteras självkostnadspris, i de 

fall där tjänsten inte är reglerad i gällande taxa. Timkostnad räknas från att man är på 

plats hos abonnent. 
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2 AVGIFTER FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS 

OCH FRITIDSHUS 
 

Årsavgift = Grundavgift per bostad + Insamling och behandlingsavgifter + eventuella av-

gifter för tilläggstjänster. 

 

2.1 Grundavgifter 
 

Tabell 1 Grundavgift, kr/år  

Kundgrupp Avgift 

En- och tvåbostadshus, per bostad 1095 

Fritidshus, per bostad 1029 

 

2.2  Insamling och behandlingsavgifter 

2.2.1 Abonnemang med fyrfackskärl 

2.2.1 Höjningar2021, 2022 och 2023 är exkl index A12:1 MD  
 

Tabell 2  Avgift för tömning av fyrfackskärl, kr/år 

Tömningsfrekvens Avgift 

En- och tvåbostadshus 

Avgift 

Fritidshus 

Kärl 1 var fjärde vecka, Kärl 2 

varannan vecka  

 

16162021:1716  

2022:+63kr  

2023: +56kr 

 

1047 

Utökad fritidshämtning 4 ggr/år 
(I samband med tömning i närområdet) 

 371 

 

2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Abonnemang med extrakärl 
 

Tabell 3  Avgift för extrakärl, 190 liter, 4-fack nr 2, kr/år. (*80 l insats) 

Avfallsslag och tömningsfre-

kvens 

Avgift 

En- och tvåbostadshus 

Avgift 

Fritidshus 

Brännbart avfall 

1 ggr var fjärde vecka 1035 398 

1 ggr varannan vecka 1726 664 

Pappersförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 440 203 

Plastförpackningar  

1 ggr var fjärde vecka 491 226 

1 ggr varannan vecka 730 281 

Extra kärl nr 2 

Formaterat: Normal

formaterade: Teckensnitt:10 pt

formaterade: Teckensnitt:10 pt, Kursiv

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet
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1 ggr varannan vecka 1553  

*80 liters insats matavfall  

1 ggr varannan vecka 744 (engångsavgift)  

 

2.3.2 Extra hämtning av kärl- och säckavfall 

Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av kärl- och säckavfall om större 

mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten. Separat 

hämtning utförs inom tre arbetsdagar från beställning. 
 

Om beställd extra tömning inte har kunnat utföras debiteras avgift för bomkörning med 

625/649 664 kr per tillfälle. 

 

Tabell 4  Avgift för extrahämtning i säck eller hink, kr/säck eller hink 

Säck  Avgift i samband med 

ordinarie hämtning i 

närområdet 

Avgift vid  

separat  

hämtning 

Brännbart avfall 106 431 

Pappersförpackningar 80 431 

Plastförpackningar 80 431 

Glas eller Metallförpackningar i hink 133 431 

 

Tabell 5  Avgift för extrahämtning i kärl, kr/kärl  

Typ av avfallsbehållare Avgift i samband med 

ordinarie hämtning i 

närområdet 

Avgift vid  

separat  

hämtning  

190 liters kärl  186 431 

Fyrfackskärl, ett kärl 213 431 
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2.3.3 Trädgårdsavfall  

Säsongsabonnemang 

Säsongshämtning av trädgårdsavfall sker i 240 eller 370 liters kärl, vilket töms varannan 

vecka under perioden mitten av 15 mars – 15 november. Hyra av kärl ingår i avgiften. 

 

Tabell 6  Avgift för säsongshämtning av trädgårdsavfall 

Behållare  Avgift per år 

240 liter eller 370 liter kärl  890  

370 liter 1000 

 UTS: 232 

 HEM: 232 

 

2.3.4 Grovavfall 
 

Om beställd hämtning av grovavfall inte har kunnat utföras, eller om grovavfall inte har 

ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av sorterat grovavfall. Fyra gånger per år 

ingår i abonnemang för en- och tvåbostadshus och två gånger per år för fritidshus. 

Hämtning sker vid tidpunkt som bestäms av ÖGRAB. Beställning görs 5 arbetsdagar 

före hämtning. 

 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående hämtning, enligt fastställt schema, har fastighetsinnehavare möjlig-

het att beställa hämtning av grovavfall mot avgift enligt Tabell 7Tabell 7. Beställning 

görs 5  

arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 7  Avgift för hämtning sorterat grovavfall vid budad hämtning, kr/kolli 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle 383 

Tillkommande kollin, per kolli 266 
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2.3.5 Elavfall 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av skrymmande el-avfall. Fyra gånger per 

år ingår i abonnemang för en- och tvåbostadshus och två gånger per år för fritidshus. 

Hämtning sker i samband med hämtning av grovavfall och vid tidpunkt som bestäms av 

ÖGRAB. 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående har fastighetsinnehavare möjlighet att beställa hämtning av elavfall 

mot avgift enligt Tabell 8Tabell 8. Beställning görs 5 arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 8  Avgift för hämtning av elavfall vid budad hämtning, kr/kolli 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle  

              383 

Tillkommande kollin, per kolli  

              266 

 

 

 

2.3.6 Farligt avfall  

I samband med den schemalagda hämtningen av grovavfall enligt kapitel 2.3.4 kan fas-

tighetsinnehavare lämna farligt avfall. Det farliga avfallet ska vid hämtningstillfället 

vara förvarat i röd box. Innehållet i den röda boxen ska vara uppmärkt och väl för-

packat. Hämtning ska beställas minst fem dagar innan schemalagt datum. Vid beställ-

ning ska fastighetsinnehavaren specificera vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. 

 

Fastighetsinnehavare kan även beställa extra hämtning av farligt avfall som förvaras i 

röd box. Avgift för hämtningen är 383 kr/kolli. Röd FA box=1 kolli 

 

Om beställd hämtning av farligt avfall inte har kunnat utföras, eller om farligt avfall inte 

har ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

2.3.7  Deponi 
I samband med den schemalagda hämtningen av grovavfall enligt kapitel 2.3.4 kan fas-

tighetsinnehavare lämna deponiavfall. Avfallet ska vid hämtningstillfället ligga löst i 

hink. Hämtning ska beställas minst fem dagar innan schemalagt datum.  

 

Om beställd hämtning av deponihink inte har kunnat utföras, eller om avfallet inte har 

ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 
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3 AVGIFTER FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GE-

MENSAMHETSLÖSNINGAR 
 

Årsavgift = Grundavgift per bostad + Insamling och behandlingsavgifter + eventuella av-

gifter för tilläggstjänster. 

 

3.1 Grundavgift 
 

Tabell 9  Grundavgift, kr/år 

Kundgrupp Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 664 

Enbostadshus i gemensamhetslösning, per bostad 1095 

Fritidshus i gemensamhetslösning, per bostad 1029 

 

 

3.2 Insamling och behandlingsavgifter 
Hyra av kärl ingår i avgiften. Angivna avgifter i Tabell 10 gäller när kärlet placeras 

högst tio (10) meter från bilens uppställningsplats vid farbar väg. Vid annan placering 

tillämpas avgift för gångavstånd enligt Tabell 15. 
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3.2.1 Abonnemang med kärl 

 

         Tabell 10 Avgift, kr/behållare och år (*Nya abonnemang för 140 l tecknas ej) 

Avfallsslag och hämt-

ningsfrekvens 

Antal 

hämt-

ningar 

per år 

Avgift 

*140/190 

liters 

kärl 

Avgift 240 

liters kärl 

Avgift 370 

liters kärl 

Avgift 660 

liters kärl 

Brännbart avfall      

1 ggr var fjärde vecka 13 787843 9951066 15291644 29183127 

1 ggr varannan vecka 26 1575168

8 

19902132 30683287 58376254 

1 ggr per vecka 52 3151337

6 

39804264 61366574 1167412508 

Matavfall      

1 ggr varannan vecka 26 2494       

1 ggr per vecka 52 4989       

Tidningar 

1 ggr var fjärde vecka 13  319 403     

1 ggr varannan vecka 26 533 673     

Pappersförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 307 484 523 903910 

1 ggr varannan vecka 26 512 808 870 17201820 

1 ggr per vecka 52 818 1292 1394 31333640 

Plastförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 358 565 698 903910 

1 ggr varannan vecka 26 596 942 1016 17201820 

1 ggr per vecka 52 954 1261 1394 31333640 

Metallförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 256 400 592  

1 ggr varannan vecka 26 426 673 830  

Färgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 941   

Ofärgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 942   

Wellpapp 

1 ggr var fjärde vecka 13   531 996 

1 ggr varannan vecka 26   730 1726 

Deponi 

1 ggr var fjärde vecka 13 9841083 12451368 19172110  

1 ggr varannan vecka 26 1969216

5 

24872736 4975  

1 ggr per vecka 52 3939433

2 

49755473 76698436  
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3.2.2 Abonnemang för marklägenheter 

Marklägenheter som har möjlighet att ha kärlen intill fastigheten kan lämna sorterat 

brännbart avfall, matavfall, tidningar samt förpackningar av plast, papper, metall och 

glas i två stycken kärl med vardera fyra fack. I avgiften ingår möjlighet att lämna batte-

rier, ljuskällor och smått elavfall i behållare som hängs på fyrfackskärl.  

 

Tabell 11  Avgift för fyrfackskärl , kr/år 

Hämtningsfrekvens Avgift 

2 st fyrfackskärl  

370 liter 

Ordinarie hämtning där Kärl 1 töms 1 ggr var 

fjärde vecka och Kärl 2 töms 1 ggr varannan vecka 

 

1749 

 

3.2.3 Abonnemang med container och underjordsbehållare 

Detta avsnitt gäller inte grovavfall, se kapitel 3.3. Avgift för behandling tillkommer en-

ligt 13. Hyra tillkommer enligt Tabell 16. Vid nyteckning av abonnemang ingår utsätt-

ning av container. 

 

Tabell 12  Avgift, kr/behållare och år 
Avfallsslag och behållare Avgift  

1 ggr var 

fjärde vecka 

Avgift  

1 ggr per 

vecka 

Avgift  

1 ggr varan-

nan vecka 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i contai-

ner 

 

5522 

 

22087  

 

11043 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i under-

jordsbehållare 

 

48325693 

 

1932522770 

 

966311385 

Tömning av matavfall i under-

jordsbehållare. Säckbyte ingår. 

  

19325 

 

9663 

 

Tabell 13  Avgift för behandling av avfall i container och underjordsbehållare, 

kr/ton  

Avfallsslag Avgift 

Behandlingsavgift brännbart avfall, per ton 1518 

Behandlingsavgift matavfall, per ton 1052 

Behandlingsavgift förpackningar och tidningar, per ton 106 
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3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra hämtning i kärl 

Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av kärl-avfall om större mängder avfall 

än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten. Separat hämtning utförs 

inom tre arbetsdagar från beställning. 

 

Om beställd extra tömning inte har kunnat utföras debiteras avgift för bomkörning med 

664 kr per tillfälle. 

 

 

 

Tabell 14  Avgift för extrahämtning i kärl, kr/kärl 

Storlek Avgift  

i samband med ordinarie 

hämtning i närområdet 

Avgift  

vid separat  

hämtning 

 Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare,  

>1 behållare 

Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare,  

>1 behållare 

190 – 240 liters kärl 186 80 431 80 

370 liters kärl 213 106 464 106 

660 liters kärl 266 133 531 133 

 

3.3.2 Gångavstånd för kärl 

För flerbostadshus som vid tömningstillfället inte placerar kärl inom 10 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats tillkommer avgift för gångavstånd enligt  

Tabell 15. 

 

Tabell 15  Gångavstånd för flerbostadshus, kr/behållare och år 

Hämtningsfrekvens Antal hämt-

ningar per 

år 

Avgift 

Gång-av-

stånd 

11-20 m 

Avgift 

Gång -av-

stånd 

21-30 m 

Avgift 

Gång -av-

stånd 

31-40 m 

Avgift 

Gång -av-

stånd  

41-50 m 

1 ggr var fjärde vecka 13 207 381 552 725 

1 ggr varannan vecka 26 414 759 1105 1450 

1 ggr per vecka 52 829 1518 2209 2899 
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3.3.3 Extra tömning, budning och övriga avgifter för container och under-

jordsbehållare 

Budad tömning av container eller underjordsbehållare utförs normalt inom två arbetsda-

gar. Utställning, hemtagning och flytt av container sker normalt inom fem arbetsdagar 

från beställning. Avgift för bomkörning debiteras om det förekommit hinder vid töm-

ning som medfört att avfallsbehållare ej kunnat tömmas. 

 

Tabell 16  Övriga avgifter för container och underjordsbehållare, kr/tillfälle 

 Avgift 

Budad tömning av container, avgift per tömning 1070 

Budad tömning av underjordsbehållare, avgift per tömning 955 

Bomkörning, avgift per tillfälle 770 

Utställning av container, avgift per behållare och tillfälle 1009 

Hemtagning av container, avgift per behållare och tillfälle. 

Behandlingsavgift enligt Tabell  tillkommer. 

 

996 

Flytt av container, avgift per behållare och tillfälle 929 

Hyra, per månad 557 

Behandlingssavgift mindre avvikelse per felsorterat kolli 531 

Behandlingssavgift större avvikelse per tillfälle 3319 

Sorteringsavgift per timme 1593 
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3.3.4 Grovavfall 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare eller hyresgäst kan beställa hämtning av max 10 kolli sorterat 

grovavfall. Fyra gånger per år ingår i abonnemang. Hämtning sker vid tidpunkt som be-

stäms av ÖGRAB. Beställning görs 5 arbetsdagar före hämtning. 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående hämtning, enligt fastställt schema, har fastighetsinnehavare möjlig-

het att beställa hämtning av grovavfall mot avgift enligt Tabell 17. Beställning görs 5 

arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 17  Avgift för hämtning av sorterat grovavfall vid budad hämtning, kr/kolli 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle 383 

Tillkommande kollin, per kolli 266 

 

Grovavfall i container 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av sorterat grovavfall i container mot avgift 

enligt Tabell 18. Container ställs ut tillfälligt under en eller två veckor. I avgiften ingår 

utställning, hyra samt hemtagning av container. Vid behov av tömning därutöver till-

kommer avgift för extratömning. Avgift för sortering och behandling tillkommer enligt 

Tabell 19. 

 

Om schemalagd eller budad hämtning av grovavfall inte har kunnat utföras debiteras 

avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

Tabell 18  Avgift för hämtning av sorterat grovavfall, kr/behållare 

Behållare Avgift  

Utställd  

1 vecka 

Avgift  

Utställd 

extravecka 

Avgift  

Extratömning, 

avgift per till-

fälle 

8 - 12 m3 lift-

dumper  

 

3079 

 

318 

 

1593 

 

 

Tabell 19  Avgift för grovavfall i container, kr/ton  

Avfallsslag Avgift 

Behandlingsavgift grovavfall 2655 

 

Grovavfall med felsorterat avfall 

Tabell 20  Avgift vid felsortering 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

Mindre  

avvikelse 

per kolli 

Avgift 

Större  

avvikelse per  

tillfälle 

Avgift 

Sortering 

per timme 

Liftdumpercontainer för grovavfall  531 3319 1593 
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3.3.5 Elavfall 

 

Om beställd hämtning av elavfall inte har kunnat utföras, eller om elavfall inte har 

ställts ut, debiteras avgift för bomkörning med 770 kr per tillfälle. 

 

Hämtning enligt fastställt schema 

Fastighetsinnehavare eller hyresgäst kan beställa hämtning av skrymmande elavfall. 

Fyra gånger per år ingår i abonnemang. Hämtning sker i samband med hämtning av 

grovavfall och vid tidpunkt som bestäms av ÖGRAB. 

 

Budad hämtning 

Utöver ovanstående har fastighetsinnehavare möjlighet att beställa hämtning av elavfall 

mot avgift enligt Tabell 8Tabell 8. Beställning görs 5 arbetsdagar före hämtning.  

 

Tabell 21  Avgift för hämtning av elavfall vid budad hämtning, kr/hämtningstill-

fälle 

Antal kollin Avgift 

Upp till ett kolli, per tillfälle 383 

Tillkommande kollin, per kolli 266 

 

 

Elavfall i nätbur 

Från flerbostadshus hämtas sorterat elavfall i nätbur mot avgift enligt Tabell 22. Utsätt-

ning av nätbur ingår i avgiften. Hämtning sker inom fem arbetsdagar från beställning. 

 

Tabell 22 Avgift för sorterat elavfall i nätbur, kr/behållare 

Behållare Avgift  

Nätbur, hyra per vecka  318 

Nätbur, hyra per månad 531 

Nätbur, hyra per år 3186 

Hämtning/byte, per tillfälle 1752 

 

 

Elavfall med felsorterat avfall 

 

Tabell 23  Avgift vid felsortering 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

Mindre  

avvikelse 

per kolli 

Avgift 

Större  

avvikelse per  

tillfälle 

Avgift 

Sortering 

per timme 

Nätbur för el-avfall  531 3319 1593 
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4 AVGIFTER FÖR VERKSAMHETER 
 
 

Årsavgift = Grundavgift + Insamling och behandlingsavgifter + eventuella avgifter för 

tilläggstjänster. 

 

 

4.1 Grundavgift 
   

Tabell 24  Grundavgift, kr/år 

Kundgrupp Avgift 

Verksamheter, per hämtningsplats 597 

 

 

4.2 Insamling och behandlingsavgifter 
Hyra av kärl ingår i avgiften. Angivna avgifter i Tabell 25 och Tabell 26 gäller när kär-

let placeras högst tio (10) meter från bilens uppställningsplats vid farbar väg. Vid annan 

placering tillämpas avgift för gångavstånd enligt Tabell 31. 
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4.2.1 Abonnemang med kärl 

 

Tabell 25  Avgift, kr/behållare och år (*Nya abonnemang för 140 l tecknas ej) 

Hämtningsfrekvens Antal 

hämt-

ningar 

per år 

Avgift 

*140/190 

liters kärl 

Avgift 240 

liters kärl 

Avgift 370 

liters kärl 

Avgift  

660 liters 

kärl 

Brännbart avfall      

1 ggr var fjärde vecka 13 843 1066 1644 3127 

1 ggr varannan vecka 26 1688 2132 3287 6254 

1 ggr per vecka 52 3376 4264 6574 12508 

Matavfall      

1 ggr varannan vecka 26 22672494       

1 ggr per vecka 52 45354989        

Tidningar 

1 ggr var fjärde vecka 13  319 403     

1 ggr varannan vecka 26 533 673     

Pappersförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 307 484 523 903910 

1 ggr varannan vecka 26 512 808 870 17201820 

1 ggr per vecka 52 818 1292 1394 33133640 

Plastförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 358 565 698 903910 

1 ggr varannan vecka 26 596 942 1016 17201820 

1 ggr per vecka 52 954 1261 1394 36403313 

Metallförpackningar 

1 ggr var fjärde vecka 13 256 400 592  

1 ggr varannan vecka 26 426 673 830  

Färgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 942   

Ofärgade glasförpackningar 

1 ggr var åttonde vecka 6 478 550   

1 ggr var fjärde vecka 13 596 640   

1 ggr varannan vecka 26 716 942   

Wellpapp 

1 ggr var fjärde vecka 13   531 996 

1 ggr varannan vecka 26   730 1726 

Deponi 

1 ggr var fjärde vecka 13 1083 1368 2110  

1 ggr varannan vecka 26 2165 2736 42184975  

1 ggr per vecka 52 4332 5473 8436  
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4.2.2 Abonnemang för mindre verksamheter 

Verksamheter som ger upphov till motsvarande mängd avfall som en- och tvåbostads-

hus kan lämna sorterat brännbart avfall, matavfall, tidningar samt förpackningar av 

plast, papper, metall och glas i två stycken kärl med vardera fyra fack. I avgiften ingår 

möjlighet att lämna batterier, ljuskällor och smått elavfall i behållare som hängs på fyr-

fackskärl. Möjlighet finns att enbart välja ett delat 240 kärl, för matavfall och brännbart. 

 

Tabell 26  Avgift för fyrfackskärl och delat 240 l, kr/år 

Hämtningsfrekvens Avgift 

2 st fyrfackskärl  

370 liter 

Avgift 

Delat 240 liter 

Ordinarie hämtning där Kärl 1 töms 1 ggr var 

fjärde vecka och Kärl 2 töms 1 ggr varannan vecka 

 

1749 

 

Ordinarie hämtning varannan vecka delat 240 kärl   

3248 

 

4.2.3 Abonnemang med container och underjordsbehållare 

Avgift för behandling tillkommer enligt Tabell 28. Hyra tillkommer enligt Tabell 32. 

 

Tabell 27  Avgift, kr/behållare och år 
Avfallsslag och behållare Avgift  

1 ggr var 

fjärde vecka 

Avgift 

1 ggr varan-

nan vecka 

Avgift 

1 ggr per 

vecka 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i contai-

ner 

 

5522 

 

11043 

 

22087 

Tömning av brännbart avfall, för-

packningar och tidningar i under-

jordsbehållare 

 

48325693 

 

966311385 

 

1932522770 

Tömning av matavfall i underjords-

behållare. Säckbyte ingår. 

  

9663 

 

19325 

 

Tabell 28  Avgift för behandling av avfall i container och underjordsbehållare, 

kr/ton 

 Avgift 

Behandlingsavgift brännbart avfall, per ton 1518 

Behandlingsavgift matavfall, per ton 1052 

Behandlingsavgift förpackningar och tidningar, per ton 106 
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4.3 Tilläggstjänster 

4.3.1 Extra hämtning av kärl- och säckavfall 

Fastighetsinnehavare kan beställa extrahämtning av kärl- och säckavfall om större 

mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten. Fastig-

hetsinnehavare kan välja om extrahämtningen ska utföras i samband med ordinarie 

hämtningstillfälle eller inom tre arbetsdagar från beställning. 

 

Om beställd extra tömning inte har kunnat utföras debiteras avgift för bomkörning med 

664 kr per tillfälle. 

 

Tabell 29  Avgift för extrahämtning i säck, kr/säck  

 

Säck  Avgift  

i samband med ordinarie 

hämtning i närområdet 

Avgift  

vid separat  

hämtning 

Brännbart avfall 106 431 

Pappersförpackningar 80 431 

Plastförpackningar 80 431 

 

 

Tabell 30  Avgift för extrahämtning i kärl, kr/kärl 

Typ av avfallsbehållare Avgift  

i samband med ordinarie hämt-

ning i närområdet 

Avgift  

vid separat  

hämtning 

 Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare, 

>1 behållare 

Avgift  

för  

1 behållare 

Avgift  

per behållare, 

>1 behållare 

190 – 240 liters kärl 186 80 431 80 

370 liters kärl 213 106 464 106 

660 liters kärl 266 133 531 133 

Fyrfackskärl, ett kärl 213 106 431 106 
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4.3.2 Gångavstånd för kärl 

För verksamheter som vid tömningstillfället inte placerar kärl inom 10 meter från hämt-

ningsfordonets uppställningsplats tillkommer avgift för gångavstånd enligt Tabell 31. 

 

Tabell 31  Gångavstånd, kr/behållare och år 

 Avgift An-

tal hämt-

ningar per 

år 

Avgift 

Gång-av-

stånd 

11-20 m 

Avgift Gång-

avstånd 

21-30 m 

Avgift Gång-

avstånd 

31-40 m 

Avgift Gång-

avstånd  

41-50 m 

Fyrfackskärl, avgift per kärl 

370 liters fyrfackskärl 13 207 381 552 725 

370 liters fyrfackskärl 26 414 759 1105 1450 

Enfackade kärl, avgift per kärl 

1 ggr var fjärde vecka 13 207 381 552 725 

1 ggr varannan vecka 26 414 759 1105 1450 

1 ggr per vecka 52 829 1518 2209 2899 

 

4.3.3 Extra tömning och övriga avgifter för container och underjordsbe-

hållare 

Budad tömning av container eller underjordsbehållare utförs normalt inom två arbetsda-

gar. Utställning, hemtagning och flytt av container sker normalt inom fem arbetsdagar 

från beställning. Avgift för bomkörning debiteras om det förekommit hinder vid töm-

ning som medfört att avfallsbehållare ej kunnat tömmas. 

 

Tabell 32  Övriga avgifter för container och underjordsbehållare, kr/tillfälle 

 Avgift 

Budad tömning av container, avgift per tömning 1070 

Budad tömning av underjordsbehållare, avgift per tömning 955 

Bomkörning, avgift per tillfälle 770 

Utställning av container, avgift per behållare och tillfälle 1009 

Hemtagning av container, avgift per behållare och tillfälle. Be-

handlingsavgift enligt Tabell  tillkommer. 

 

996 

Flytt av container, avgift per behållare och tillfälle 929 

Hyra, per månad 558 

Behandlingssavgift mindre avvikelse per felsorterat kolli 531 

Behandlingssavgift större avvikelse per tillfälle 3319 

Sorteringsavgift per timme 1593 
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5 SÄRSKILDA AVGIFTER FÖR KÄRL- OCH 

SÄCKAVFALL 
 

5.1 Byte av kärl, tvätt av kärl, ommätning av gångavstånd, utsättning 

och hemtagning av kärl 
Vid byte av kärl debiteras en avgift med 365 kr per kärl och tillfälle. Vid byte av kärl i 

samband med ägarbyte debiteras ingen avgift. 

 

Vid utsättning av kärl debiteras 232 kr per kärl och tillfälle. 

Vid hemtagning av kärl debiteras 232 kr per kärl och tillfälle. 

 

Vid tvätt av kärl på plats debiteras en avgift med 266 kr per kärl och tillfälle. Vid tvätt-

ning av fler än 10 kärl, kontakta ÖGRAB för pris. 

 

Fastigheter med gångavstånd som förändrar uppställningsplats för kärl skall anmäla 

detta till ÖGRAB snarast. Avgift för ommätning debiteras med 398 kr per tillfälle. 

 

Om fastighetsinnehavaren beviljats uppehåll i hämtning enligt kommunens förskrifter 

om avfallshantering debiteras avgift för hemtagning av kärl med 232 kr per kärl och till-

fälle. Avgift för hemtagning av fyrfackskärl är 464 kr för två kärl och tillfälle. Om hem-

tagning av kärl inte kan ske debiteras avgift för bomkörning med 664kr per tillfälle. 

 

Vid tillfälliga verksamheter, t.ex. evenemang, debiteras avgift för utsättning av kärl med 

133190 kr per kärl och hemtagning av kärl med 133190 kr per kärl. Avgift per tömning 

av kärl debiteras enligt Tabell 25. Vid användning av container debiteras avgifter enligt 

kapitel 4.3.3 

5.2 Felsorteringsavgift 
Vid hämtning av felsorterat avfall, då rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinneha-

varen, debiteras avgift enligt Tabell 33. För grovavfall och elavfall, se kapitel 3.3.4 och 

kapitel 3.3.5. 

 

Tabell 33  Avgift vid felsortering, kr/ tillfälle 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

Tömning 

per behållare 

Avgift 

Sortering 

per timme 

Enfackskärl 1009 1593 

Flerfackskärl 1009 1593 

Container eller underjordsbehållare (ej grovavfall) 1484 1593 
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5.3 Timpriser  
I de fall fastighetsinnehavare har behov av avfallshämtning där taxan inte går att till-

lämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna av-

fallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får ÖGRAB 

besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, med hämtningsavgift per timme 

enligt Tabell  34 och behandlingsavgift utifrån aktuellt avfallsslag. 

 

 

Tabell 34 Avgift per timme 

Tjänst Avgift 

Enmansbetjänad bil 1062 

Tvåmansbetjänad bil 1658 

Extrapersonal 874 
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6 TÖMNING AV SMÅ AVLOPPSANLÄGG-

NINGAR, FETTAVSKILJARE OCH LATRIN 
Fastighetsinnehavare ska teckna abonnemang för tömning av slamavskiljare, slutna av-

loppstankar, fettavskiljare och portabla toaletter. Minireningsverk likställs med slamav-

skiljare ansluten till vattentoalett. Minsta tömningsfrekvens anges i kommunens före-

skrifter om avfallshantering. Större portabla toaletter som t.ex. Baja-Maja likställs med 

sluten avloppstank och avgift för tömning debiteras enligt Tabell  38. För övriga brun-

nar beställs tömning vid behov, enligt Tabell 39. 

 

För slamavskiljare, övriga brunnar och slutna avloppstankar ingår slangdragning upp till 

25 meter. Upp till 25 meter slangdragning ingår för fettavskiljare och portabla toaletter.  

 

6.1 Slamavskiljare 
Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema. Fastighetsinnehavare kan även beställa 

budad tömning utanför ordinarie tömning. Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar 

från beställning.  

 
Höjningar2021, 2022 och 2023 är exkl index A12:1 MD  

 

Tabell 35  Avgift för deltömning av slamavskiljare, kr  

Slamavskiljare Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 11212021:1211 

2022:+30 

2023:+30 

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 15932021:1683 

2022:+30 

2023:+30 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 

 

Tabell 36 Avgift för totaltömning av slamavskiljare, kr  

Slamavskiljare Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 19132021:2033 

2022:+40 

2023:+40  

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 23372021:2457 

2022:+40 

2023:+40 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 
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Tabell 37 Avgift för tömning av minireningsverk, kr  

Slamavskiljare Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 19132021:2003 

2022:+30 

2023:+30  

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 23372021:2427 

2022:+30 

2023:+30 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 

 

6.2 Sluten avloppstank 
Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema. Fastighetsinnehavare kan även beställa 

budad tömning utanför ordinarie tömning. Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar 

från beställning.  

 
Höjningar2021, 2022 och 2023 är exkl index A12:1 MD  

 

Tabell 38  Avgift för tömning av sluten avloppstank, kr  

Sluten avloppstank Avgift 

 

Ordinarie tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 19132021:2033 

2022:+40 

2023:+40 

Budad tömning, avgift per tömning upp till 3 m3 23372021:2457 

2022:+40 

2023:+40 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 436536 

6.3 Övriga brunnar 
Fastighetsinnehavare kan beställa tömning av övriga brunnar. Tömning utförs i sam-

band med ordinarie tömning av slamavskiljare, sluten tank eller annan avloppsanord-

ning, men kan även beställas utanför ordinarie tömning.  

  

Tabell 39  Avgift för tömning av övriga brunnar; köksbrunn, sjunkbrunn eller 

liknande, kr 

Övriga brunnar Avgift 

 

Tömning efter beställning i samband med ordinarie tömning av 

slamavskiljare eller sluten tank, avgift per tömning upp till 3 m3 

 

1035 

Tömning efter beställning, utanför ordinarie tömning av slam-

avskiljare eller sluten tank, avgift per tömning upp till 3 m3 

 

 

1301 

Volym över 3 m3, avgift per tillkommande m3 

 

 

436536 

 

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet

formaterade: Teckensnitt:Fet
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6.4 Fosforfiltermaterial 
 

Tabell 40  Avgift för hämtning av fosforfiltermaterial, kr per tillfälle 

Tjänst Avgift 

Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  3983 

Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg 4380 

 

6.5 Fettavskiljare 
Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema. Fastighetsinnehavare kan även beställa 

budad tömning utanför ordinarie tömning. Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar 

från beställning. 

 

Tabell 41  Avgift för tömning av fettavskiljare, kr 

Fettavskiljare Avgift 

Ordinarie tömning, avgift per tömning 1380 

Budad tömning, tilläggsavgift per tömning  2921 

Behandlingsavgift, avgift per kbm 597 

 

 

6.6 Tömning av latrin  
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av latrinbehållare. Latrinbehållare ersättas 

med nya behållare efter varje tömning. 

 

Fastighetsinnehavare kan beställa extra latrinbehållare hos ÖGRAB.  

 

Latrinbehållare ska på hämtningsdagen vara placerat på ordinarie hämtningsplats.  

 

 

 

Tabell 42  Avgift för hämtning av latrinbehållare, kr  

Latrin Avgift 

Permanentbostäder och rastplatser, hämtning 1 ggr varannan 

vecka, avgift per år 

 

10088 

Fritidshus, hämtning 1 ggr varannan vecka under säsong  

v.20-39, avgift per år 

 

9026 

Fritidshus, extra hämtningar 4 ggr per år, avgift per år  

1593 

Budad hämtning av latrinbehållare utanför ordinarie hämtning, 

avgift per hämtning 

 

2124 

Tömning av extra latrinbehållare i samband med ordinarie 

hämtning, avgift per latrinkärl 

 

531 
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6.7 Extra avgifter avseende slamtömning, sluten tank och tömning av 

portabla toaletter. 
Extra avgifter tillkommer, utöver ordinarie tömningsavgift, i de fall fastighetsinneha-

vare behöver akut tömning eller om tömning inte kunnat ske vid överenskommet till-

fälle på grund av orsak som fastighetsinnehavaren råder över, så kallad bomkörning.  

 

Påfyllnad av saneringsvätska i portabel toalett kan beställas mot särskild avgift. 

 

Tabell 43  Extra avgifter avseende slamtömning, kr per tillfälle 

 Avgift 

Akuttömning, måndag – fredag, inom 24 timmar. Avgift per 

tömning 

 

1592 

Akuttömning, måndag – fredag, inom 5 timmar mellan 7-16. 

Avgift per tömning 

2124 

Jourtömning, lördag, söndag och helgdag, inom 24 timmar. Av-

gift per tömning 

 

2655 

Bomkörning, avgift per tillfälle 528 

Slangdragning över 25 meter, avgift per tillkommande 10 tal 

meter 

 

52104 

Extra arbete, per timme 597 

Påfyllnad av saneringsvätska i portabel toalett, avgift per toalett 371 

 

6.7.1 Extra avgifter avseende tömning fettavskiljare. 
Extra avgifter tillkommer, utöver ordinarie tömningsavgift, i de fall fastighetsinneha-

vare behöver akut tömning eller om tömning inte kunnat ske vid överenskommet till-

fälle på grund av orsak som fastighetsinnehavaren råder över, så kallad bomkörning. 

Extra avgift debiteras om anläggningen behöver spolas i samband med tömning. 

 

 

 

Tabell 44  Extra avgifter avseende tömning fettavskiljare, kr per tillfälle 

Fettavskiljare Avgift 

Akuttömning, måndag – fredag, inom 24 timmar. Avgift per 

tömning 

 

3186 

Jourtömning, lördag, söndag och helgdag, inom 24 timmar. Av-

gift per tömning 

 

3717 

Bomkörning, avgift per tillfälle 528 

Slangdragning över 25 meter, avgift per tillkommande 10 tal 

meter 

 

52104 

Extra arbete, per timme 597 
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7 INDEXREGLERING 
Ändring av avgifter får ske högst en gång per år baserat på avfallsindex A12:1 MD. Vid 

justering ligger oktober månad 2017 till grund för eventuell reglering.  

ÖGRAB:s styrelse fattar beslut om ifrågavarande höjning.  





































  

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 
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1 Bakgrund 

Med anledning av Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar från 2014 är en kommun skyldig att anta en policy/riktlinje 

om markanvisningar. Då Osby kommun säljer mark för bebyggelse av 

exempelvis bostäder, handel och industri är det av vikt att en gällande 

policy/riktlinje finns på plats för allmänheten att ta del av. 

2 Syfte 

Syftet med dokumentet är att fastställa ett likartat sätt att behandla de 

försäljningar av mark- och vattenområden samt fastigheter som rör 

kommunen och de kommunala bolagen. 

3 Definitioner 

Delegation  

Uttrycket delegation innebär kommunens beslutsordning d.v.s. vem som har 

rätt att fatta beslut på nämndens vägnar. 

  

Kompletteringsmark  

Då en fastigsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett 

markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp, ska 

en planmässig bedömning först göras. 

 

Exploatör 

Vanligen en byggherre eller fastighetsägare som ansvarar för att utveckla 

(exploatera) mark eller fastighet. 

4 Allmänt om försäljning 

När kommunen planerar att sälja detaljplanelagd mark ska försäljning endast 

ske med stöd av gällande planbestämmelser. Försäljning av icke 

detaljplanelagd mark ska föregås av en prövning för vilket ändamål marken 

kan användas. Vid behov kan försäljning ske av upphandlad registrerad 

mäklare.  

Försäljning av mark kan ske genom Direktanvisning, Markanvisningstävling 

eller Markanvisning genom anbud. 

4.1 Direktanvisning 

Vid en direktanvisning väljer kommunen en exploatör att teckna avtal med, 

utan att genomföra ett anbudsförfarande. Marken bjuds då aldrig ut på den 

öppna marknaden. Direktanvisning rekommenderas i de fall kommunen äger 

mark som anses vara lämplig för en viss intressent, till exempel när en viss 

exploatörs idéer och förutsättningar inte bedöms återfinnas hos en annan 

exploatör. Motivet till att direktanvisning genomförs ska redovisas i 

samband med att beslutet om direktanvisning tas. En oberoende värdering av 

området görs varefter den utvalda exploatören får förtur att förhandla med 

kommunen om att förvärva marken. Eftersom försäljning av mark ska ske till 

marknadspris måste den oberoende värderingen ligga till grund för 

http://www.styrelseguiden.se/artiklar/Ordlista-3#Fastighetsagare
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markpriset. Om en exploatör är intresserad av en direktanvisning ska en 

skriftlig ansökan skickas till Kommunen.  

Ansökan ska innehålla en kortare redogörelse över ändamålet med 

exploateringen och byggnadsverkens karaktär och ungefärliga utsträckning. 

En karta över det aktuella markområdet ska också bifogas. Bedöms en 

direktanvisning inte lämplig sparar kommunen förslaget i två år. Om marken 

ska säljas inom denna tid, bjuds exploatören in att delta i ett 

anbudsförfarande. 

 

Direktanvisning används även enligt enkelt förfarande vid försäljning av 

kommunala småhustomter. 

 

4.2 Markanvisningstävling 

Kommunen, i egenskap av markägare, kan utlysa en markanvisningstävling. 

När detta sker annonseras det alltid öppet via kommunens hemsida där sista 

datum för inlämning av anbud även anges. Ett skriftligt program upprättas av 

kommunen där de kriterier som gäller för tävlingen redovisas. Kriterierna 

och prioriteringen av dem kan variera beroende på område och situation. I 

programmet framgår även vilken ambitionsnivå som kommunen förväntar 

sig av anbuden. men vid en markanvisningstävling krävs överlag ett mer 

genomarbetat förslag än då markanvisning sker via anbud. Exploatörer får 

sedan inkomma med anbud och utformningsförslag som utvärderas av 

kommunen utifrån de uppställda kriterierna. Utvärdering och val av 

exploatör görs av en jury bestående av representanter från berörd 

förvaltning. Den vinnande exploatören får därefter under en bestämd tid 

ensam förhandla om marken med kommunen.  

 

4.3 Markanvisning genom anbud 

Markanvisning genom anbud innebär ett öppet och offentligt 

tillvägagångssätt för överlåtelse av mark, exempelvis genom ett 

auktionsförfarande. Kommunen upprättar ett förfrågningsunderlag där 

området som ska säljas och dess förutsättningar beskrivs. I 

förfrågningsunderlaget anges också vilka kriterier som används för val av 

exploatör. De kan till exempel vara pris, utformning och andra specifika 

krav. Exploatörer får sedan inkomma med enklare förslag bestående av 

skisser, en kortare beskrivning av förslaget, eventuella referenser samt dess 

uppfyllande av de uppsatta kriterierna. Kommunen utvärderar alla inkomna 

anbud och antar det som bäst uppfyller kriterierna. Ett bindande 

markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som kommunen valt. 
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5 Allmänt om tomter och mark 

Osby kommun tillhandahåller olika typer av mark, de typer som finns är 

Småhustomter, Kompletteringsmark, Mark för flerbostadshus eller 

korttidsboende av olika slag, Industrimark för ändamålet handel och andra 

verksamheter och bebyggda fastigheter samt byggnader på ofri grund. 

5.1 Råmark och byggklar mark 

 

Råmark 

Tomter och mark som säljs utan att markberedande åtgärder har gjorts. 

 

Byggklar mark 

Tomter och mark som säljs där markberedande åtgärder har gjorts 

exempelvis schaktning, avbaning och utfyllnad. 

5.2 Småhustomter 

Ett av kommunens mål vad gäller dess framtida utveckling är att ta fram fler 

bostäder, bland annat i form av tomter för villabebyggelse. Tomterna ska 

prissättas till marknadsanpassade priser och fördelas i första hand i 

turordning till dem som registrerat sig i kommunens tomtkö samt i andra 

hand säljas på öppna marknaden.  

Försäljning sker enligt delegation. 

5.3 Kompletteringsmark 

Då en fastighetsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett 

markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp, 

sker först en planmässig bedömning. Om önskemålet inte strider mot 

gällande plan och även i övrigt kan anses möjlig att genomföra, sker 

prissättning av marken enligt gällande kvadratmeterprislista. Beloppen 

ändras när taxeringsvärdena justeras.  

Försäljning sker enligt delegation.  

5.4 Mark för flerbostadshus eller korttidsboende av 
olika slag 

När det gäller försäljning av mark för flerbostadshus eller korttidsboende av 

olika slag är grundprincipen att marken säljes till marknadsmässigt pris. 

Försäljning sker enligt delegation. 

5.5 Industrimark för ändamålet handel och andra 
verksamheter 

Då kommunen säljer industrimark inom detaljplan ska försäljning ske enligt 

delegation. Grundprincipen är att industrimark inom plan säljs till 

marknadsmässigt pris.  

5.6 Kommunens egna bebyggda fastigheter och 
byggnader på ofri grund 

Då kommunen säljer egna bebyggda fastigheter och byggnader på ofri grund 

ska försäljning ske enligt delegation. Grundprincipen är att bebyggda 

fastigheter och byggnader inom plan säljs till marknadsmässigt pris. 
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6 Allmänt om prissättning 

Markpriset består av två olika delar, exploateringsavgift och 

taxeringsvärde.  

 

Exploateringsavgift 

Exploateringsavgiften ersätter den tidigare gatukostnadsavgiften. 

Exploateringsavgiften är en kostnad som består av Osby kommuns kostnader 

som uppstår vid exempelvis byggnation av gator, vägar, parker, 

grönområden, lekplatser, markberedning, avbaning, uppfyllnad etc. vid och 

omkring området som ska försäljas. 

 

Exploateringsavgifter för byggklara småhustomter: 

Exploateringsavgiften för Osby tätort rabatteras under de första sex åren. 

Osby tätort  Utanför Osby tätort 

2020:  115 kr / kvm  115 kr / kvm 

2021:  119 kr / kvm  115 kr / kvm 

2022:  138 kr / kvm  115 kr / kvm 

2023: 157 kr / kvm  115 kr / kvm 

2024:  176 kr / kvm  115 kr / kvm 

2025: 195 kr / kvm  115 kr / kvm 

2026: 215 kr / kvm  115 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften för råmark småhustomter: 

Hela Osby kommun 

100 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften för byggklar industrimark: 

Hela Osby kommun  

60 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften för rå industrimark: 

Osby tätort  Utanför Osby tätort 

20 kr / kvm  15 kr / kvm 

 

Exploateringsavgiften kan komma att förändras beroende på inflationen. 

 

Taxeringsvärde: 

Taxeringsvärdet sätts utav skatteverket vid varje givet tillfälle och används 

som riktlinje för det faktiska marknadsvärdet. 

 

Taxeringsvärdet justeras även med hjälp av belägenhetsfaktorn. 

Belägenhetsfaktorn är baserad enligt skatteverkets tabell nedan där en 

bedömning med avstånd till sjö:  

     Klass 1, - 75 m med egen strand 3,5 

     Klass 2, - 75 m utan egen strand 2,0 

     Klass 3, 76 - 150 m  1,1 

     Klass 4, 151 m -  1,0 
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6.1 Prissättning småhustomter 

 

Råmark  

Beräkningsformel: 

Taxeringsvärde + exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på 

1 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 100 kr / kvm 

Taxeringsvärde: 35 kr / kvm 

 

35 + 100 = 135 kr / kvm 

 

135 x 1 000 = 135 000 kr  

 

Tomtpriset är inklusive moms. 

 

Byggklara tomter 

Beräkningsformel: 

Taxeringsvärde + exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på 

1 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 115 kr / kvm 

Taxeringsvärde: 35 kr / kvm 

 

35 + 115 = 150 kr / kvm 

 

150 x 1 000 = 150 000 kr  

 

Tomtpriset är inklusive moms. 
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6.2 Prissättning industrimark för ändamålet handel 
och andra verksamheter 

 

Råmark  

Beräkningsformel: 

Exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med en tomtstorlek på 10 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 20 kr / kvm 

 

20 x 10 000 = 200 000 kr  

 

Tomtpriset är exklusive moms. 

 

Byggklara tomter 

Beräkningsformel: 

Exploateringsavgift = markpris / kvm 

 

Ex Osby tätort 2020 med en tomtstorlek på 10 000 kvm. 

 

Exploateringsavgift: 60 kr / kvm 

 

60 x 10 000 = 600 000 kr  

 

Tomtpriset är exklusive moms. 

 

6.3  Prissättning av byggrätter 

Priset för byggrätter är enligt taxeringsvärdet för byggrätter. Byggrätter 

beräknas i bruttoarea (BTA).  

 

Bruttoarea (BTA) 

Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat 

mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i 

bjälklaget. Om bruttoarean uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter 

funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande 

väggen. För byggnader med en "avvikande" arkitektur finns det fler regler 

för hur man räknar ut BTA. 

Bruttoarean används i många sammanhang, exempelvis vid 

planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar. 

 

Exempel Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en BTA 600 kvm. 

 

750 * 600 = 450 000 SEK 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Entresol
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7 Undantag från reglerna 

Om synnerliga skäl föreligger kan samhällsbyggnadsnämnden pröva 

undantag från dessa bestämmelser. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Förslag till Osby kommuns politiska organisation från och med 
den 1 januari 2021
Dnr KS/2020:318 001  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till samhällsbyggnadsnämnden. 
Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via eventuell delegation) 
organ till nämnden.

- (Ärende)beredning inför samhällsbyggnadsnämnden tas bort och den uppgiften 
tillfaller arbetsutskottet.

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegationsordning och 
se över en eventuell utökning av delegationen till arbetsutskottet. Detta ska se 
innan den nya organisationen träder i kraft.

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utse ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet.

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till barn- och utbildningsnämnden. 
Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via eventuell delegation) 
organ till nämnden. Om nämnden ska ha andra beredningar beslutas av nämnden 
själv.

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegationsordning 
och se över en eventuell utökning av delegationen till arbetsutskottet. Detta ska se 
innan den nya organisationen träder i kraft.

- Hälsa- och välfärdsnämndens politiska organisation förändras inte, nämnden 
fortsätter med beredningar utan ett arbetsutskott.   

- HR-chefen får i uppdrag att se över arvodesreglementet så att nämndernas 
presidier får samma arvode för ett arbetsutskott som vid en beredning.  

- Samtliga ändringar börjar gälla från och med den 1 januari 2021 och gäller 
mandatperioden ut. Om inget annat anges genom beslut vid ny mandatperiods 
början ska organisationen gälla även då. 

http://www.osby.se/
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- Om kommunfullmäktige beslutar om ändrad organisation och inrättande av extra 
förvaltning ska berörda nämnder se över då delarna och anpassa den politiska 
organisationen efter den nya förvaltningsorganisationen.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till beslut från kommunstyrelseförvaltningen baserar sig på kommunstyrelsens 
diskussion angående den politiska organisationen som skedde på styrelsens sammanträde 
den 7 oktober 2020, § 155. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Förslag till Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 
januari 2021”, daterad 2020-10-09, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef 
Johanna Lindhe. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-07, § 155.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami
Nämndsekreterare, Marit Löfberg
Samtliga förvaltningschefer
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Hälsa- och välfärdsnämnden

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Datum
2020-08-26      

Kommunstyrelseförvaltning
Amra Eljami, 0479-528166
amra.eljami@osby.se

Frågeställningar avseende Osby kommuns politiska 
organisation från och med den 1 januari 2021
Den 11 november 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att Osby 
kommuns politiska organisation ska ändras till att nämndutskott tas bort och 
ersätts med icke-beslutande beredningar och att det istället inrättas 
individutskott för de nämnder som behandlar särskilt känsliga ärenden som 
kräver behandling av ett utskott snarare än nämnd. Det beslutades även att 
nytt beslut ska hanteras på kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 
2020 och kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2020. 
Anledningen till detta är för att kommunstyrelseförvaltningen ska få en 
tydlig indikation av den politiska viljan för att sedan upprätta korrekt 
sammanträdesplan samt ge samtliga förvaltningar möjligheten att hinna 
förberedda styrdokument, så som reglementen och delegationsordningar, 
som berörs av beslutet.

Den 19 augusti 2020, § 98, fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
om att frågan avseende den politiska organisationen skulle ställas till BUN, 
HVN och SBN för att nämnderna skriftligt skulle inkomma med svar till KS 
senast den 7 oktober 2020. För att underlätta nämndernas diskussioner så 
samlas här olika frågeställningar och förklaringar till dem. De som är 
markerade med rött ska besvaras och de övriga ska fungera som stöd i 
diskussionen. 

Se nästa sida för frågeställningarna och läs igenom samtliga innan ni börjar 
formulera ett svar. Svaret expedieras tillsammans med nämndens beslut till 
kanslienheten och kanslichefen.

Amra Eljami
Kanslichef

Niklas Larsson
Kommunalråd
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Frågeställningar avseende Osby kommuns politiska 
organisation

Är nämnden mer effektiv nu eller tidigare? 
- Det som menas med effektiv är att nämnden/presidiet för 

diskussioner på andra sätt som leder till att beslut fattas snabbare utan 
att det fördröjs för diskussioner i flera led eller att beslut 
hänskjuts/bordläggs. Synpunkter kring detta har kommit från 
politikerna själva. 

- Känns ärendena bättre förberedda så att det underlättar för 
beslutsfattandet?

Kan man uppnå bättre effektivitet på annat sätt än att ändra i den 
politiska organisationen?

- Exempelvis genom att förslag på dagordning skickas ut till berörda 
parter och nämndpresidium men att förvaltningschef och sekreterare 
underlättar det för presidiet genom att skriva förslag på tid och 
föredragande för de olika ärendena.

- Att ledamöter får information/utbildning/genomgång i mötesteknik 
som underlättar det för dem, särskilt om de är nya som politiker. 

- Nämndens egna förslag till effektivitet.

Hur resonerar nämnden kring kostnadsfrågan?
- Baserat på fjolårets grova kostnadsberäkning så är ett utskott cirka 

100.000 kr dyrare än att bara ha nämnd. Synpunkter kring detta har 
kommit från politikerna själva. 

- Med tanke på covid-19 och dess effekter på framtiden, resonerar 
nämnden annorlunda kring antalet närvarande? Observera att de som 
närvarar på distans också har rätt till ersättning.

Känns det som att de förtroendevalda har förstått skillnaden på ett 
individutskott och ett arbetsutskott?

- Frågan har ställts från vissa politiker där de frågande inte har förstått 
varför man har ett individutskott men att inga frågor där lyfts som ska 
vidare till nämnden. 

Önskar nämnden fortfarande ha beredningar inför arbetsutskottet?
- Beredningar underlättar planeringen inför ett utskott eller nämnd, 

dock har synpunkter inkommit att det har förekommit att vissa 
arbetsutskott fungerar som extra beredningar och att detta påverkar 
effektiviteten.

Hur ställer sig nämnden gällande ändringar av delegationsordning om 
arbetsutskott återinförs?

- Ändring av delegationsordningar och reglemente måste ske om 
arbetsutskott återinförs men här är det viktigt att resonera hur 
nämnden ställer sig till att delegationsordningen eventuellt ändras på 
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så sätt att arbetsutskottet får fler befogenheter om att fatta beslut som 
sedan inte behövs tas i nämnden utan stannar i utskottet.

Vilken organisation föredras av nämnden?
- Så som det är idag och att det gäller mandatperioden ut.
- Så som det har varit tidigare, det vill säga med arbetsutskott innan 

nämnd.
- Att kommunstyrelseförvaltningen presenterar andra alternativa 

organisationsförslag genom att se över hur det ser ut i övriga 
kommuner.

- Annat alternativ som nämnden själv vill presentera/föreslå.

Motivera kortfattat varför.
Använd gärna frågeställningarna ovan vid motivering. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Redovisning av besvarde/ej besvarade medborgarförslag 2020
Dnr KS/2020:131 110  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 2020, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om 
besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.

Fyra (4) medborgarförslag har inkommit sedan 17 mars 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 2020” 
daterad den 5 oktober 2020 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Obesvarade 
medborgarförslag 
2020-10-05
Dnr: KS/2020:131

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Senaste beslut Kommentar
Röjning av klintens utsiktsplats 
(Dnr: KS/2020:42)

Tommy Jönsson 2020-01-23 KF 2020-02-24, § 12 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut

Stäng gamla marklundavägen 
(Dnr: KS/2020:85)

Torbjörn Bengtsson 2020-02-24 KF 2020-03-30, § 35 Remitterad till SBN för 
utredning. 

Tydliga informationsskyltar (Dnr: 
KS/2019:101)

Lennart Ohlsson 2019-03-11 BUN 2020-06-02, § 63 Yttrande från BUN har 
skickats till SBN

Gångbana till busshållplats 
Marklunda – Karl Johans väg 
(Dnr: KS/2020:274)

Sissela Hansen 2020-06-09 KF 2020-09-21, § 88 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut

Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp (Dnr:KS/2020:343)

Katarina Sjölander 2020-09-04 KF 2020-09-21, § 87 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut

Stänga av korsningen mellan 
Södra Gränsgatan och 
Tranebodavägen samt leda om 
trafiken (Dnr: KS/2020:293)

Erling Henriksson 2020-06-25 KF 2020-09-21, § 89 Remitterad till SBN för 
utredning och beslut



Besvarade 
medborgarförslag 
2020-10-05
Dnr: KS/2020:131

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat
Cykelväg mellan Visseltofta mot 
Kräbbleboda (Dnr: KS/2019:190)

Margaret Engdahl 2019-06-19 SBN 2020-03-25, § 39

Handlingsplan för särskilda 
begåvningar (Dnr: KS/2019:377)

Fredrik Nilsson 2019-12-18 KF 2020-06-08, § 66

Idrottsskola i samarbete skola 
och föreningar (Dnr: 
KS/2020:132)

Göran Dahlquist 2020-03-18 KF 2020-06-08, § 90






