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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 24 

februari 2020 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 

2. Godkännande av kallelse 

3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare. 

4. Godkännande av föredragningslista 

5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering 

6. Information om Överförmyndarnämnden 4K:s verksamhet 

7. Eventuella avsägelser/val 

8. Eventuella nyinkomna frågor 

9. Eventuella nyinkomna interpellationer 

10. Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), del av 

Broby 4:21, 4:32, 4:35, 57:1 

11. Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Norra delen), del av 

Broby 4:21, 4:27, 57:1 

12. Avfallstaxa 2020 

13. Förändring i kommunstyrelsens organisation 

14. Överföring av ansvar och drift av trygghetsboendenas mottagningskök 

och matsalar till kostenheten 

15. Eventuella nyinkomna motioner 

16. Anmälningar/delgivningar 
 

Per-Arne Håkansson   

Ordförande Merih Özbalci  

Kommunsekreterare   
 

Handlingarna till sammanträdet finns på kommunens webbsida, 

www.astorp.se/kf, från 11 februari och på Medborgarkontoret, Storgatan 7, 

Åstorp från den 17 februari. 
 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. 

För interpellationer och frågor avsätts i första hand en timme. Om fler 

interpellationer eller frågor återstå att behandla efter denna tid tas dessa upp 

som sista punkt på dagordningen.  

http://www.astorp.se/kf
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 

enligt följande: 

 För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 

 För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 

 För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 

 

För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 

kommunkansliet 042-640 13. 

 

Tillhörande bilagor: 

Inga extra bilagor 

 

Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta 

administrativa enheten omgående via telefon 042 – 640 13. Alternativt kan ni 

skicka e-post till kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se  

mailto:kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se


 

 

 

 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Datum för anslagets uppsättande 2020-02- 

Datum för anslagets nedtagande 2020-03- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

    

    

    

Underskrift  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  

Ajournering  

Beslutande Se bilaga 

Övriga deltagare Merih Özbalci,  

administrativ chef/ 

kommunsekreterare  

Jörgen Wallin, teknisk chef 

Anna Falkenstam,  

tf kommunchef/ekonomichef 

Utses att justera   

Plats och tid  

      

      

      

Sekreterare Merih Özbalci §§ 26 –   

   

   

     

Ordförande Lucy Glinka (S) 

      

      

      
Justerande   

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

 

Paragraf Ärende 

Kf § 25 Godkännande av kallelse 

Kf § 26 Godkännande av föredragningslista 

Kf § 27 Information om Överförmyndarnämnden 4K:s verksamhet 

Kf § 28 Eventuella avsägelser/val 

Kf § 29 Eventuella nyinkomna frågor 

Kf § 30 Eventuella nyinkomna interpellationer 

Kf § 31 Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), 

del av Broby 4:21, 4:32, 4:35, 57:1 
Kf § 32 Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Norra delen), 

del av Broby 4:21, 4:27, 57:1 

Kf § 33 Avfallstaxa 2020 

Kf § 34 Förändring i kommunstyrelsens organisation 

Kf § 35 Överföring av ansvar och drift av trygghetsboendenas 

mottagningskök och matsalar till kostenheten 

Kf § 36 Eventuella nyinkomna motioner 

Kf § 37 Anmälningar/delgivningar 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

 

  N
är

v
ar

o
 

  

Namn Ledamöter 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Wiveca Andreasson (M)        

Annica Vink (C)        

Åsa Holmén (L)        

Hans Sundström (KD)        

Ronny Sandberg (S)        

Johan Bergqvist (V)        

Maria Gottschalk (-)         

Jan Karlsson (M)        

Murat Özbalci (C)        

Mattias Jonsäter (L)        

Bitten Mårtensson (S)        

Peter Lindberg (SD)        

Martin Sjöström (M)        

Isabella Dzanko (S)        

Richard Mattson (SD)        

Joakim Sandberg (M)        

Menaid Nocic (S)        

Sten Hugosson (SD)        

Roger Nielsen (M)        

Lennart Fredriksson (S)        

Nikki Arvidsson (SD)        

Othman Al Tawalbeh (S)        

Rolf Lundqvist (SD)        

Gun Friberg (S)        

Marcus Möller (SD)        

Reino Persson (S)        

Anna-Lena Olsson (SD)        

Anton Holmberg (SD)        

Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.        

Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        

Per-Arne Håkansson (S) ordf.         

        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktige ledamöter  

och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

 

Namn Ersättare N
är

v
ar

o
 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Ja
 

N
ej

 

A
v

st
år

 

Patrik Selemba        

Amelie Stenqvist        

Ulf Söderström        

        

(C)        

Karin Larsson        

Ebba Kroon        

        

(L)        

Bodil Hellberg         

Monica Glans        

        

(KD)        

Barbro Nielsen        

Nils-Göran Nilsson        

        

(S)        

Ioana Cimpoeru        

Bengt Olle Andersson        

Dafina Lugici        

Mikael Mårtensson        

Linda-Marie Camper        

        

(V)        

Gunilla Pellinen        

Sven Ohlsson        

        

(SD)        

Marika Lindberg        

Jan Hennicks (-)        

Glehn Edman        

Tony Wiklander        

Harri Rosqvist        

        

 



Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Kf § 26 

Godkännande av kallelse 

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 

11 februari 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i 

Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 14 februari 

2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 27 

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 28 

 

Information om Överförmyndarnämndens 4K:s verksamhet 

 

Sammanfattning 

Representanter från Överförmyndarnämnden 4K kommer och informerar 

om verksamhet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 29 

 

Eventuella avsägelser/val 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

9(17) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 30 

 

Eventuella nyinkomna frågor 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 31 

 

Eventuella nyinkomna interpellationer 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 32 

 

Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Södra delen), del av 

Broby 4:21, 4:32, 4:35, 57:1 

Dnr KSFD 2019/364 

 

Sammanfattning 

Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 

industriområdet med syftet att uppföra en anläggning till 

livsmedelsbranschen med 50-65 anställda. Köpeavtal är upprättat. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 45 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 11 

Översiktlig karta 

Ansökan om markförvärv 

Köpeavtal  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras 

Akten 

Tekniska kontoret 

Administrativa enheten 
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Tekniska kontoret 

 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 

 

 

Emma Ringsbo 

Mark- och exploateringsingenjör 

042 – 640 65  

emma.ringsbo@astorp.se  

 

 

Kommunfullmäktige 

 

Fastighetsförsäljning, Södra industriområdet, Livsmedel 

Dnr KSFD 2019/364 

 

Sammanfattning 

Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 

industriområdet med syftet att uppföra en anläggning till 

livsmedelsbranschen med 50-65 anställda. Köpeavtal är upprättat. 

 

Förslag till beslut 

Att fullmäktige ger undertecknad i uppdrag att genomföra försäljning enligt 

bifogat köpeavtal.  

 

Beslutsunderlag 

Översiktlig karta 

Ansökan om markförvärv 

Köpeavtal  

 

Ärendet 

 

Västra delen av Södra industriområdet är detaljplanelagt sedan 1990 och 

2013 och medger byggnader för verksamhet och handel med en maxhöjd på 

12-20 meter och kontor i 1-2 plan. 

Industriväg byggs i nuläget vilket möjliggör åtkomst till marken och därmed 

försäljning. 

 

Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av 

området, se ”Översiktlig karta” och ”Ansökan om markförvärv”. Företaget 

är ett lokalt fastighetsbolag och drivs av Rudolf Tornerhjelm och Magnus 

Tornerhjelm. 

 

Syftet är att uppföra en anläggning till livsmedelsbranschen med 50-65 

anställda. 

 

Samverkan har skett med byggnadskontoret och miljökontoret och planerad 

verksamhet ryms inom gällande detaljplan och övriga bestämmelser.  

 

Förslaget innebär inga ytterligare kostnader men försäljningen skall täcka tidigare 

kostnader såsom utbyggnad av vägar och inköp av mark mm 

 

Tjänsteskrivelse 

Datum 2019-12-17 

Version  1 
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Området kommer att bebyggas under 2020 med en beräknad inflytt i början av 2021. 

 

Beaktande av barnperspektivet 

☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 

☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 

 

 

Emma Ringsbo  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska kontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

























Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 33 

 

Försäljning av mark på Södra Industriområdet (Norra delen), del av 

Broby 4:21, 4:27, 57:1  

Dnr KSFD 2019/365 

 

Sammanfattning 

Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 

industriområdet med syftet att uppföra en byggvaruhandel med 8 

heltidsanställda. Köpeavtal är upprättat. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 46 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 12 

Översiktlig karta 

Ansökan om markförvärv 

Köpeavtal  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras 

Akten 

Tekniska kontoret 

Administrativa enheten 
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Emma Ringsbo 

Mark- och exploateringsingenjör 

042 – 640 65  

emma.ringsbo@astorp.se  

 

 

Kommunfullmäktige 

 

Fastighetsförsäljning, Södra industriområdet, Byggvaruhandel 

Dnr KSFD 2019/365 

 

Sammanfattning 

Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av Södra 

industriområdet med syftet att uppföra en byggvaruhandel med 8 

heltidsanställda. Köpeavtal är upprättat. 

 

Förslag till beslut 

Att fullmäktige ger undertecknad i uppdrag att genomföra försäljning enligt 

bifogat köpeavtal.  

 

Beslutsunderlag 

Översiktlig karta 

Ansökan om markförvärv 

Köpeavtal  

 

Ärendet 

Västra delen av Södra industriområdet är detaljplanelagd sedan 1990 och 

medger byggnader för verksamhet och handel med en maxhöjd på 12 meter. 

Industriväg byggs i nuläget vilket möjliggör åtkomst till marken och därmed 

försäljning. 

 

Södervidden Fastigheter AB har anmält intresse av att förvärva del av 

området, se ”Översiktlig karta” och ”Ansökan om markförvärv”. Företaget 

är ett lokalt fastighetsbolag och drivs av Rudolf Tornerhjelm och Magnus 

Tornerhjelm. 

 

Syftet är att uppföra en byggvaruhandel med 8 heltidsanställda. 

 

Samverkan har skett med byggnadskontoret och miljökontoret och planerad 

verksamhet ryms inom gällande detaljplan och övriga bestämmelser.  

 

Förslaget innebär inga ytterligare kostnader men försäljningen skall täcka tidigare 

kostnader såsom utbyggnad av vägar och inköp av mark mm 

 

Området kommer att bebyggas under 2020 med en beräknad inflytt i början 

av 2021. 

 

Tjänsteskrivelse 

Datum 2019-12-17 

Version  1 
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Beaktande av barnperspektivet 

☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 

☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

påverka barn 

 

 

Emma Ringsbo  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska kontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

























Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 34 

 

Avfallstaxa 2020 
Dnr KSFD 2020/16 
 

Sammanfattning 

NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 

tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 

taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 

hushållsavfall. 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  

Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 

informationsåtgärder. 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 47 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22, § 21 

Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin, teknisk chef, 2020-01-09 

Taxa 2020 - Folder 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras 

Akten 

Tekniska kontoret 

NSR 

Administrativa enheten 
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Jörgen Wallin 
Teknisk chef 
042 – 640 80 
jorgen.wallin@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige  
 
Förslag till ny avfallstaxa i Åstorp från 1 april 2020 
Dnr KSFD 2020/16 
 
Sammanfattning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i de fem kommuner där NSR ansvarar för insamling av 
hushållsavfall. 
 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  
 
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 
 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020. 
 
Förslag till beslut 

• Att Åstorps kommun ska anta avfallstaxan 2020 och ska börja gälla 
från 2020-04-01 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Jörgen Wallin från, 2020-01-09 
Avfallstaxa 2020, Åstorps kommun 
 
Beaktande av barnperspektivet 
[ X ] Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 

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

barn 
 
Ärendet 
Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 
 
 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2020-01-09 
Version  1 

mailto:jorgen.wallin@astorp.se
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2010 beslutade Kommunfullmäktige i 11 nordvästskånska kommuner att sjösätta 
projektet Skitlite 2020 med många tuffa mål för avfallsbolagen, bland annat skulle 
kostnaderna för avfallsabonnemangen halveras till 2020. Dessa mål har nu arbetats in 
i företagets ägardirektiv. 
 
I årets taxeförslag fortsätter satsningen på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka 
villahushållen att välja abonnemang med två fyrfackskärl.  
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priserna för matavfallskärl 
samtidigt som priserna för restavfallskärl höjs. 
Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen 
av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att 
växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av 
återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar.  
Plockanalyser visar att restavfallet fortfarande innehåller uppemot 50 % matavfall, 
tidningar och förpackningar.  
 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  
 
Förändringar är markerade med rött i förslaget till avfallstaxan 2020. 
 
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 
 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2020. 
 
Miljöstyrning 
Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av självkostnads-
priset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med fyrfackskärl ges ett 
fördelaktigare pris än abonnemang med två- och enfackskärl, medan det för 
flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär att abonnemang med restavfallskärl 
är mycket dyrare än matavfallskärlsabonnemang.  
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att sortera ut 
matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden restavfall. På så sätt når vi 
högre i EU:s avfallstrappa där materialåtervinning är högre än energiåtervinning. 
 
Som exempel är taxan för de vanligaste fyrfacksabonnemangen lägre än 
självkostnadspriset medan taxan för tvåfackskärlen är högre än självkostnadspriset. 
 
För flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl är taxan betydligt högre än självkostnads-
priset medan det för matavfallet är betydligt lägre. 
 
Abonnemang för villahushåll 
Prissättningen ändras ytterligare för att tydligare styra mot abonnemang med två lika 
stora fyrfackskärl där kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. 
Erfarenheten säger att abonnenter antingen har mycket avfall eller lite avfall varför 
två lika stora fyrfackskärl är bästa lösningen för flertalet abonnenter. 
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En förändring är att framöver ha samma pris för 240- och 370-liters kärl. Många 
kunder väljer idag de mindre kärlen eftersom de är billigare även om kundens 
avfallsmängd motiverar större kärl. 
 
Priset för tvåfackskärl höjs ca 2 % för att locka fler att välja fyrfackskärl. 
 
Återvinningspremien är de nettointäkter som NSR fått av försäljning av tidningar och 
förpackningar som samlats in vid villahushåll. Dessa pengar återbetalas som en 
premie till abonnenter som valt fyrfackskärl. 
 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Priserna för tömning av matavfall sänks med runt 20 % för att locka fler abonnenter 
att sortera ut sitt matavfall. 
Samtidigt höjs priserna för tömning av restavfall med ca 20 %, dels för att inspirera 
till att minska restavfallet genom att sortera ut matavfall och återvinningsmaterial. 
 
Styreffekter   
Målet med förändringarna i taxan är att fler villaägare ska välja fyrfackskärl för att  
kunna utöka utsorteringen av matavfall och återvinningsmaterial. Av samma skäl 
sänks priserna för matavfallskärl för flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
samtidigt som taxan för restavfall höjs. Målet med förslaget är att abonnenterna ska 
se över sina abonnemang så och att insamlingen av matavfall därmed ökar samtidigt 
som restavfallsmängderna minskar. 
 
Taxeuttag  
Intäkter från taxan uppräknade med KPI för att bli jämförbara med 2020 var 2018  
16,7 Mkr. Med föreslagna förändringar förväntas taxeuttaget 2020 bli 16,3 Mkr. 
 
 
 
 
 
Jörgen Wallin  
 
 
Expedieras till: 
Tekniska kontoret, Jörgen Wallin 
NSR, Cecilia Holmblad 
Arkiv 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-____--____ 
Samtliga priser är inklusive moms 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 

Förord 
 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 
avfallstjänster åt Åstorps kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 
Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 
förekommer inte.  
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet.  
I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 
 
Allmänt 
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg. 
 
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. 
 
Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Åstorps 
kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, 
andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som 
finns på www.nsr.se  
 
Ansvar för avfallsbehållare 
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. 
Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse, 
vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande. 
Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha. 
 
Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 
avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 
 
Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 
varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 
abonnemanget specificerade sättet. 
 
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR. 
 
Betalning 
Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 
slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 
mars och har förfallodag den siste februari. 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 
samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 
Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 
Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura. 
Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 
Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 
dagar efter påminnelsen. 
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Dröjsmålsränta 
Debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635) 
 
Moms 
Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms. 
 
Särskilda avgifter 
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 
besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 
 
Tolkningsföreträde 
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 

 
 

Definitioner 

 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 
utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 
farligt avfall och grovavfall.  
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 
verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  
 

Grundavgift Avgift/år 
Villahushåll, permanentboende 800 kr 
Villahushåll, fritidsboende 500 kr 
Flerfamiljsfastighet * 
Verksamhet * 
Uppehåll 420 kr 
Befrielse 420 kr 
* Ingår i den rörliga avgiften 
 
 
Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av 
hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 
tömningsintervall m.m. 
 
Återvinningspremie – premie som återbetalas till abonnenter som väljer abonnemang med två 
fyrfackskärl. Premiens storlek är beroende av de intäkter NSR får in vid försäljning av insamlat 
producentansvarsmaterial. 

 
Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning. 
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Undantag enligt renhållningsordningen 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  
 
Gemensamma avfallsbehållare  
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll grundavgift. 
Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare som innehar abonnemanget. 
Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 
Ansökan om gemensamma avfallsbehållare görs hos kommunen. 
 
Uppehåll 
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 
Ansökan om uppehåll görs hos kommunen. 
 
Befrielse 
Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift. 
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 
Ansökan om befrielse görs hos kommunen. 
 
Förlängt hämtningsintervall 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  
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VILLAHUSHÅLL 
 

Abonnemang 
 
Villahushåll – En- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 
som småhus. 
 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 
 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 
fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall. 
Hämta på återvinningscentralen eller kontakta NSR:s kunderservice om du behöver fler matavfalls-
påsar. 
 

Fyrfackskärl 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 
 
Kärl 1:  Matavfall och restavfall i kärlet.  
  Hårdplastförpackningar och färgade glasförpackningar i insatsen. 
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 
  Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. 
Plastsäck:  Mjukplastförpackningar 
 
Abonnemang för permanentboende 

 Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift premie avgift/år 
370+370 l kärl 26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr 
240+240 l kärl 26 13 800 kr 1200 kr -50 kr 1950 kr 
660+660 l kärl 26 13 800 kr 2600 kr -50 kr 3350 kr 
 

370+240 l kärl ** 26 13 800 kr 2500 kr -50 kr 3250 kr 
240+370 l kärl ** 26 13 800 kr 2500 kr -50 kr 3250 kr 
* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år 
** Nytecknas ej. 

Abonnemang för fritidsboende 

 Tömningar per år * Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift premie avgift/år 
370+370 l kärl 14 9 500 kr 1400 kr -15 kr 1885 kr 
240+240 l kärl 14 9 500 kr 1400 kr -15 kr 1885 kr 
 

240+370 l kärl ** 14 9 500 kr 1600 kr -15 kr 2085 kr 
* Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten av året. 
     Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten av året. 
** Nytecknas ej. 
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Tvåfackskärl 
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget. 
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 
återvinningscentral. 
 
Abonnemang för permanentboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek per år avgift avgift premie avgift/år 
370 l kärl 26 800 kr 4200 kr 0 kr 5000 kr 
240 l kärl 26 800 kr 4200 kr 0 kr 5000 kr 
 
 
Abonnemang för fritidsboende 

  Tömningar Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek per år * avgift avgift premie avgift/år 
370 l kärl 14 500 kr 2500 kr 0 kr 3000 kr 
240 l kärl 14 500 kr 2500 kr 0 kr 3000 kr 
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten av året. 
 
 
Hämtning av grovavfall – Sidan 11 
I fyrfacksabonnemangen ingår även hämtning av mjukplast – Sidan 11 
Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan 9 
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget. 
 
Hemkompost 
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att 
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar 
till återvinningsstation eller återvinningscentral.  
Abonnemang 190 l med 13 tömn/år kan nytecknas. Övriga abonnemang kan ej nytecknas.  
 Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift * avgift premie avgift/år 

240+240 l * 13 13 800 kr 1800 kr -50 kr 2550 kr 
240+240 l * 6 6 800 kr 900 kr -50 kr 1650 kr 

190 l  13  800 kr 1500 kr 0 kr 2300 kr 
190 l * 6  800 kr 600 kr 0 kr 1400 kr 
100 l * 2 Budas 800 kr 300 kr 0 kr 1100 kr 

* Nytecknas ej. 
 

      

Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang 
för blandat hushållsavfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte kan 
sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande.  
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.  
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget. 
 Tömningar per år Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl  avgift * avgift premie avgift/år 

190 l 26  800 kr 1400 kr 0 kr 2200 kr 
370 l 26  800 kr 1900 kr 0 kr 2700 kr 

       
Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i 
kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl.  
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift. 
 Tömningar per år ** Grund- Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl  avgift avgift premie avgift/år 

190 l 26  0 kr 1800 kr 0 kr 1800 kr 
370 l 26  0 kr 2000 kr 0 kr 2000 kr 
190 l 14  0 kr 1200 kr 0 kr 1200 kr 
370 l 14  0 kr 1200 kr 0 kr 1200 kr 

* Grundavgift fritidsboende – Sidan 4 
** 26 tömn/år kan ej tecknas av fritidsboende, 14 tömn/år kan endast tecknas av fritidsboende. 
 
Hämtning av grovavfall – Sidan 11 
I fyrfacksabonnemangen ingår även hämtning av mjukplast – Sidan 11 

 

Sommartömning – Kärl med matavfall 
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar. 

 Tömningar Total 
Sommartömning per år avgift/år 
Kärl med matavfall 6 500 kr 
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Trädgårdsavfall - Villahushåll 
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 
370 l kärl 20 950 kr 
190 l kärl  20 800 kr 
 
 
Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 
renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 0600 på tömningsdagen. 
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 
tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Dragväg - Villahushåll 
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 
 
Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 
Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 
 
Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 
lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  
 
Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 
kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 0600 på tömningsdagen. 
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 
renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  
 
Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr 
     
 Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 
0–2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

3–10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 
11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 
41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 
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Grovavfall – Villahushåll 
 
Lämna på Återvinningscentral 
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Åstorp, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 
tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat 
grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  
För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per 
besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 
förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 
 
Hämtning vid fastigheten 
I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång. 
Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 
fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 
oemballerade kollin. 
Fler hämtningar eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle kan beställas 
mot särskild avgift.  
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 
 
 

Mjukplastförpackningar - Villahushåll 
 
I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år. 
Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck fås i samband 
med hämtning. 
Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice. 
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar 
väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen 
eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska vara losstagen och knuten vid hämtning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 10 
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12                Slamtömning – Sidan 25 
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll 
 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 

 
 

Villahushåll, per kärl och tillfälle 150 kr 
  
Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Villakärl 150 kr 
Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga felsortering 250 kr 
 

Låst dörr eller grind Avgift 
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande.     
Dörrar/grindar som är olåsta eller försedda med kodlås eller digital nyckel ingår 
i abonnemanget. 
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller  
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning. 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr 
  
SMS-tjänst Avgift 
Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning. 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. 

Utan 
kostnad 

  
Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 
Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 
* Ingen avgift utgår:  
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 
      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl. 
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter    
        och verksamheter. 
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Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 
240 l kärl 75 kr 
370 l kärl 100 kr 
  
Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens 
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle. 
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. 

Avgift 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 
  
 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 
Flakbil/servicebil med förare 900 kr 
Renhållningsfordon med förare 1250 kr 
Extrapersonal 350 kr 
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER 
 

Abonnemang 
 
Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 
Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 
 

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 
båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 
 

Matavfall  
Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för 
matavfall. 
Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 
matavfall. 
 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.  
Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 
återvinningscentral efter mottagen bekräftelse eller så bokas utkörning mot särskild avgift. 
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 
140 l kärl (Verksamheter) 26 250 kr 
 52 450 kr 
190 l kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 330 kr 
 52 600 kr 
240 l kärl * 26 430 kr 
 52 780 kr 
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6400 kr 
Inkl. insatssäckar 52 12800 kr 
Markbehållare, 0-1 kbm ** 26 6000 kr 
Exkl. insatssäckar 52 12000 kr 
Markbehållare Nivåvakt **** 300 kr/tömn 
Matavfallstank, 0-5 kbm *** 915 kr/tömning 
* Nytecknas ej av arbetsmiljöskäl. 
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 
*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som    
        ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s  
        kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 
**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 
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Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 
190 l kärl 26 3630 kr 
  52 6600 kr 
370 l kärl 26 5445 kr 
 52 9900 kr 
660 l kärl 26 7260 kr 
 52 13200 kr 
1000 l kärl * 26 10165 kr 
 52 18480 kr 
Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 19100 kr 
Inkl. insatssäckar 52 38200 kr 
Markbehållare, 3-5 kbm ** 26 31100 kr 
Inkl. insatssäckar 52 62200 kr 
Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 18000 kr 
Exkl. insatssäckar 52 36000 kr 
Markbehållare, 3-5 kbm ** 26 30000 kr 
Exkl. insatssäckar 52 60000 kr 
Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt*** 750 kr/tömn 
Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt*** 1200 kr/tömn 
Container - Sidan 21 
* Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats. 
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.  
*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 
 

 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 
Gäller kärl container och markbehållare. 

  Avgift för 
Tömningsfrekvens  52 tömn/år 

multiplicerat med 
2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 
3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 
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Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15 
 

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget. 
 

Kärl 1:  Matavfall och restavfall i kärlet.  
  Hårdplastförpackningar och färgade glasförpackningar i insatsen. 
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet. 
  Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen. 

 Tömningar per år * Rörlig Återvinnings- Total 
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift premie avgift/år 
370+370 l kärl 26 13 3100 kr -50 kr 3050 kr 
660+660 l kärl 26 13 4000 kr -50 kr 3950 kr 
* Andra tömningsintervall erbjuds ej. 
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Trädgårdsavfall 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 
370 l kärl 20 950 kr 
190 l kärl  20 800 kr 
 
Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 
renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 
tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. 
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Evenemangstaxa 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 
Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 
publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers offereras separat. 
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 
veckor före önskad startdag. 
 

 
Kärlhyra 

Per kärl  
och dygn 

Matavfall  10 kr 
Återvinningsmaterial  10 kr 
Restavfall  20 kr 
  
 Total avgift 
Utsättning, hemtagning och sluttömning per kärl 
Utsättning 100 kr 
Hemtagning och sluttömning, matavfall och återvinningsmaterial  50 kr 
Hemtagning och sluttömning, restavfall 100 kr 
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs vardagar kl. 8-16. 
Övriga tider offereras. 

 

  
 
Extratömning 

Per kärl  
och tömning 

Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 8-18. 100 kr 
Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider Offert 
Behandlingsavgifter ingår i priserna.   
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Dragväg 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 
 
Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall. 
Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. 
 
Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 
lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  
 
Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 
kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen. 
Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande. 
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 
renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande.  
Avståndet räknas som enkel väg.  
 
 
Prisexempel 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr 
      
 Tömningar per år 

Dragväg 13 26 39 52 104 
0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

6–10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr 
11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr 
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr 
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr 
41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr 
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Grovavfall (hushållsavfall) 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Åstorp, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  
De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per besök. Återvinningsmaterial som 
lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 
lämnas kostnadsfritt. 
 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 350 kr 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 70 kr 
 
 

Schemalagd hämtning 
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 300 kr 
Per lastningsminut utöver 5 minuter 60 kr 
 
 
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 
Sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.        
Hämtning av grovavfall kan även ske med autoflak/lastväxlare – Se sidan 21 
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Container och Autoflak/Lastväxlare 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 
 

Container – Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 
3 kbm 26 21700 kr 
 52 38460 kr 
6 kbm 26 38460 kr 
 52 66300 kr 
8 kbm 26 46250 kr 
 52 79660 kr 
   
Tilläggsavgifter - container Total avgift 
Utsättning 1495 kr 
Hemtagning * 1495 kr 
Bomkörning 400 kr 
* Tömning och behandlingsavgift ingår. 
 

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall och Trädgårdsavfall      

 Hyra 
Behållarstorlek per år per månad per vecka * 
18–42 kbm 17995 kr 1610 kr 635 kr 
    

Utsättning 550 kr 
     

Tömning 
Startavgift, 1 timme 800 kr 
Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr 

  

Behandlingsavgift Per ton 
Restavfall 1300 kr 
Grovavfall 1800 kr 
Matavfall 900 kr 
Trädgårdsavfall 375 kr 
  

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr 
  

Tilläggsavgifter 
Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen. 

 

Bomkörning 300 kr 
* Minimidebitering är en vecka 
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 
 
Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18 
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22                Slamtömning – Sidan 25 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande utgår felsorteringsavgift. 

 
 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 150 kr 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 1500 kr 
  
Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift 
Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.  
Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr 
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr 
Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr 
  
Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr 
Restavfall – kärl 190-370 l 300 kr 
Restavfall – kärl 660-1000 l 350 kr 
Matavfall, återvinningsmaterial, kärl 140–370 l  150 kr 
Återvinningsmaterial – kärl 660-1000 l 200 kr 
Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga felsortering 250 kr 
Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025 kr 
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr 
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr 
Markbehållare, 0-1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr 
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr 
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr 
Bomkörning, markbehållare 600 kr 
Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 
Container, 6 kbm, restavfall 1625 kr 
Container, 8 kbm, restavfall 2060 kr 
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Låst dörr eller grind Avgift 
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 
att låsa upp dem. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

 

NSR planerar att gå över till ett ”ennyckel-system” där en intelligent nyckel 
används för att öppna alla låsta soprumsdörrar i Åstorp.  
Nyckeln kan också användas som ”tagg” om taggen har s.k. ”öppen kod”.  
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta, har kodlås 
eller är anslutna till NSR:s ”ennyckel-system”. 

  

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka med ”öppen kod”. Pris per fraktion och tömning 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel eller har taggar med sluten kod. 
Pris per fraktion och tömning 

 
10 kr 

  
Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 
Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 
* Ingen avgift utgår:  
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande. 
      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl. 
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter    
        och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar Avgift 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 
 
 

 

 
Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 
240 l kärl 75 kr 
370 l kärl 100 kr 
 
 

 

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 
Flakbil/servicebil med förare 900 kr 
Renhållningsfordon med förare 1250 kr 
Extrapersonal 350 kr 

http://www.nsr.se/
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Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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SLAMTÖMNING 

 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 
vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-
punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 
 
Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 
slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 
markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs 
framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 
utgår särskild avgift. 
Brunnslock får väga max 25 kg. 
 
För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 4 meter och en fri 
höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra. 
 
Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 
tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga. 
 
Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 
 
Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 
entreprenören inte råder över. 
 
Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska anslutas till tank. 
Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15. 
 
Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 
 
 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och 
slamavskiljare 
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 
0 - 0,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr 
0,5 – 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr 
1,5 – 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr 
3,0 – 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 
* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen  
    i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen. 
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Slutna tankar 
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 
0 - 0,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr 
0,5 – 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr 
1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr 
3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr 
 

 
Fettavskiljare 
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 
kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 
0 - 0,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr 
0,5 – 1,49 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr 
1,5 – 2,99 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr 
3,0 – 6,00 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr 
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 750 kr 750 kr 750 kr 
 

 
Fosforfällor 
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr 
Behandlingsavgift, per kbm 130 kr 
 

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 
Ex. BDT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank.  

 
400 kr 

Tömning vid andra tillfällen 1590 kr 
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer. 
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Toalettbodar 
Ex. ”Bajamaja” 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr 
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, per tillfälle 1000 kr 
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten + städning, 
per timme 

 
1135 kr 

Saneringsvätska, per liter 130 kr 
 

Extra tjänster   

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 110 kr 
Bomkörning 550 kr 
Slamsugning, per timme 1135 kr 
Extrapersonal, per timme 420 kr 
Akuttömning under icke ordinarie arbetstid. Tid på plats.  
Minst 3 timmar. Pris per timme. 

 
1470 kr 

 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja  
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 
Behållare tillhandahålles av NSR. 

Pris per fat och tömning 500 kr 
 
 

Hämtning av latrin 
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 
lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 
den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets uppställningsplats. Latrinkärl hämtas inte i 
klosettutrymme. 

 
Abonnemang 

Hämtningar 
per år 

Total 
avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 26 5000 kr 
Villahushåll, fritidsboende * 16 3000 kr 
* Hämtning varannan vecka under vecka 14-39 samt vecka 46, 2 och 10. 
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Serviceavgifter 2020 –  
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
Åstorps kommun  
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
Samtliga priser är inklusive moms 
 
Enligt beslut i NSR:s styrelse 2019-11-22 
Gäller fr.o.m. 2020-04-01  
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Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, hårdplast, mjukplast, 
metall samt färgat och ofärgat glas  

  Total avgift per år 
 Hämtningar Förpackningar av 
Behållare per år Tidningar Papper Glas * Metall Hårdplast Mjukplast** 
190 l kärl 13 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr 250 kr  
 26 390 kr 390 kr 390 kr 390 kr 390 kr  
 52 710 kr 710 kr 710 kr 710 kr 710 kr  
370 l kärl 13 380 kr 380 kr 380 kr 380 kr 380 kr  
 26 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr  
 52 1085 kr 1085 kr 1085 kr 1085 kr 1085 kr  
660 l kärl 13  415 kr   415 kr  
 26  650 kr   650 kr  
 52  1185 kr   1185 kr  
240 l 13      250 kr 
plastsäck 26      390 kr 
 52      710 kr 
3 kbm  13 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr  
container 26 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr  
6 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr  
container 26 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr  
8 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr  
container 26 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr 10860 kr  
Mark- 13 7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  
behållare 26 15600 kr 15600 kr 15600 kr 15600 kr 15600 kr 15600 kr 
**** 52 31200 kr 31200 kr 31200 kr 31200 kr 31200 kr 31200 kr 
 Nivåvakt*** 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 
 Budning*** 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 
* Färgat resp. ofärgat glas 
** Mjukplastsäck ska vara losstagen och knuten vid hämtning. Max 5 säckar per hämtningstillfälle.    
     Mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 
*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 
**** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  
          lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar.  
          För insatssäckar tillkommer 45 kr/tömning. 

Tilläggsavgifter - container Total avgift 
Utsättning 1495 kr 
Hemtagning * 1495 kr 
Bomkörning 400 kr 
* Tömning och ev. behandlingsavgift ingår. 
 
Extratömning av kärl och säck - Sidan 22 

 
Dragväg – tidningar och förpackningar 
För information om dragväg – se sidan 19 
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Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

 Total avgift/år 
Tömningar 

per år 
 

Småel-paket * 
Enbart  

batteribox 
13 1625 kr 1300 kr 
6 815 kr 600 kr 
3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 
 
 

  

Extratömning Avgift 
Per tillfälle 250 kr 
 
 
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22 
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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 35 

 

Förändring i kommunstyrelsens organisation 

Dnr KSFD 2020/24 

 

Sammanfattning 

Vid arbetsutskottet den 22 januari 2020 lyftes ett ärende om att ändra 

kommunstyrelsens organisation från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 

ledamöter och 11 ersättare. Då detta är en ändring av reglementet behöver 

frågan behandlas av kommunfullmäktige. Enligt 4 kap 10 § 2 st 

kommunallagen får kommunfullmäktige återkalla uppdragen för samtliga 

förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 48 

Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01-23 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-22, § 25 

Reglemente för kommunstyrelsen med förslag till ändring 

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2016 ref 54 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras 

Akten 

Administrativa enheten 
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Administrativa enheten 

 

Merih Özbalci 

Administrativ chef 

042 – 640 13  

Merih.ozbalci@astorp.se 

 

Kommunfullmäktige 

 

Förändring i kommunstyrelsens organisation 

Dnr KSFD 2020/24 

 

Sammanfattning 

Vid arbetsutskottet den 22 januari 2020 lyftes ett ärende om att ändra kommunstyrelsens 

organisation från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 ersättare. Då 

detta är en ändring av reglementet behöver frågan behandlas av kommunfullmäktige. 

Enligt 4 kap 10 § 2 st kommunallagen får kommunfullmäktige återkalla uppdragen för 

samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämndorganisationen. 

 

Förslag till beslut 

Godkänna förslag till reglemente för kommunstyrelsen vilket innebär att 

kommunstyrelsens organisation minskas från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 

ledamöter och 11 ersättare.  

 

Reglementet träder i kraft vid månadsskiftet två månader efter att beslutet vunnit laga 

kraft. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, administrativ chef, 2020-01-23 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-22, § 25 

Reglemente för kommunstyrelsen med förslag till ändring 

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen, 2016 ref 54 

 

Ärendet 

I ärendet som behandlades i arbetsutskottet den 22 januari 2020 lyftes det att en 

förändring av antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bör göras till 11 

ledamöter och 11 ersättare. Det medför att hela kommunstyrelsen kommer att behöva 

väljas om. Enligt kommunallagen får inte kommunstyrelsen bestå av färre än fem 

ledamöter och fem ersättare och det får inte heller finnas en period där det inte finns en 

vald kommunstyrelse under mandatperioden.  

 

Hur många ledamöter och ersättare det ska finnas i kommunstyrelsen regleras av 

kommunstyrelsens reglemente. Detta dokument behöver ändras för att få till en 

förändring. Reglementet för kommunstyrelsen skickas för beslut till fullmäktige, med den 

föreslagna förändring som togs upp i arbetsutskottet.  

 

Tjänsteskrivelse 

Datum 2020-01-23 

Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen  2(2) 

Administrativa enheten 

 

Det finns rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen som medger att det är möjligt att 

med stöd av 4 kap 10 § 2 st kommunallagen välja om hela kommunstyrelsen i samband 

med att det görs en förändring av kommunstyrelsens organisation. Rättsfallet skickas med 

som underlag med denna tjänsteskrivelse. 

 

Ett eventuellt val får först ske efter att ett eventuellt beslut om att förändra organisationen 

har vunnit laga kraft. Förslagsvis skulle två månader vara en lämplig tidperiod för att 

hantera valförfarandet av en ny kommunstyrelse med beredning av valberedning. Detta 

kan även hinnas med på en månad, men om ett eventuellt överklagande kommer in och 

beslutet vinner laga kraft under sommarperioden när fullmäktige inte har några 

sammanträden kan detta leda till svårigheter. 

 

En konsekvens om kommunstyrelsen väljs om är att presidiet i kommunstyrelsen behöver 

väljas om samt kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott då dessa val är 

beroende av att personerna som väljs ingår i kommunstyrelsen.  

 

 

 

Merih Özbalci 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunfullmäktiges valberedning 
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1 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter  

 

1.1 Ledningsfunktionen 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna: 

1. utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet 

2. uppsikt över övriga nämnders verksamheter, samt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i hel- eller delägda bolag, eller i sådant 

kommunalförbund som kommunen är medlem i 

3. strävanden för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa 

och en god livsmiljö 

4. utveckling av infrastrukturen i kommunen 

5. informations-, kommunikations- och marknadsföringsverksamhet 

samt arbeta med att göra kommunen alltmer attraktiv för boende och 

inflyttning 

6. arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

7. arbetet med att effektivisera kommunens verksamhet 

8. personal- och lönepolitiken 

9. att kommunens framtida pensionsutbetalningar är tryggade 

10. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 

11. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas 

12. utvecklingen av den kommunala anläggnings- och drifttekniken 

13. energiplaneringen samt främja energihushållningen 

14. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

15. utveckla och samordna IT/telefoni i kommunkoncernen 

16. insatser för att främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen 

17. utveckling och förändring av kommunens tjänsteutbud och 

verksamheter 

18. flyktingmottagning avseende utländska medborgare som erhållit 

uppehållstillstånd i Sverige 

19. Samtliga kommunala råd  

 

1.2 Uppföljningsfunktionen 

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa: 

1. miljövårds- och naturvårdspolitiken i kommunen 
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2. socialtjänsten gällande vård och omsorg samt barnverksamhet i 

kommunen  

3. den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgsverksamheten i 

kommunen  

4. utbildningspolitiken i kommunen 

5. kultur- och fritidspolitiken i kommunen 

6. omvärldsanalys och befolkningsutvecklingen 

7. de hel- och delägda kommunala bolagens utveckling  

8. verksamheten i de kommunalförbund som kommunen är medlem i 
 

1.3 Styrfunktionen 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 

verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är 

förbehållna annan nämnd 

2. övervaka att fullmäktiges fastställda mål och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 

förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

3. planera och svara för kommunens budget-, uppföljnings- och 

årsredovisningsarbete 

4. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret 

5. verka för jämställdhet och mångfalden främjas 

6. ansvara för samordningsträffar med nämndspresidierna och 

förvaltningscheferna 

7. tillse att samtliga nämnder och förvaltningar har effektiva metoder 

för styrning av verksamhet och projekt, att verksamheten uppnår 

beslutade kvalitetsmål 

8. svara för den interna kontrollen inom eget verksamhetsområde 

9. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 

vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen 
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10. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i 

11. svara för ägarombudsdirektiv till bolagsstämmor där kommunen har 

ägarandelar 

 

Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap 

Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en 

samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens 

krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med ledningsplanen, får 

krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om 

extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker. 
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2 Kommunstyrelsens verksamheter 

2.1 Ekonomiska frågor 

 

Kommunstyrelsen är kommunkoncernens övergripande beredande 

ekonomiska organ. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande budgetberedning 

och bland annat bevaka att nämnder och utskott upprättar förslag till drift-, 

exploaterings- och investeringsbudget samt planer för sina verksamheter 

utifrån upprättade anvisningar. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och därvid 

följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. Medelsförvaltningen 

omfattar placering, utlåning och upplåning av medel. I uppgiften ingår 

också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 

tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

I denna uppgift ingår bl a att  

1. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 

2. tillgodose kommunens behov av försäkringsskydd 

3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 

nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 

den nämnden 

2.2 Personalfrågor 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland 

annat att: 

1. vara kommunens centrala organ för den personaladministrativa 

verksamheten, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet 

2. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare 

3. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ lag (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet (MBL), inom andra nämnders 

verksamhetsområden 

4. vid förhandling med central arbetstagarorganisation som avses i 14 § 

andra stycket MBL ska berörd nämnd fullgöra även denna 
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förhandling. Biträde ska då anlitas från kommunens personalorgan. 

Företrädare för kommunens personalorgan äger även rätt att närvara 

vid förhandlingar enligt 11-13 och 38 § MBL om personalorganet 

finner skäl för detta 

5. ansvara för nämndsövergripande organisationsfrågor 

6. besluta om stridsåtgärder 

7. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser inom personalområdet 

8. lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 

9. vara anställningsmyndighet för sin egen förvaltningspersonal och för 

kommunens samtliga förvaltningschefer  

10. ansvara för övergripande omplaceringsverksamhet och 

personalavveckling 

11. svara för lönesättning 

12. verka och svara för utveckling och samordning av 

personaladministrationen, ge råd och biträde i personalpolitiska 

frågor samt medverka till att statistik  upprättas. 

 

2.3  Tekniska frågor 

Kommunstyrelsen ansvarar frågor som rör fastigheter, anläggningar, gator, 

grönområden, VA-verksamhet och avfalls/renhållningsfrågor. 

1. Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens VA-verk. 

2. Kommunstyrelsen ansvarar för att externt utarrendera eller upplåta 

fastighet som tillhör kommunen och som faller under 

kommunstyrelsens förvaltning. 

3. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den 

kommunaltekniska servicen och verka för en god teknisk service i 

balans med teknik och natur/miljö. 

 

2.4 Övrig verksamhet 

Kommunstyrelsen ansvarar även för:  

1. åtgärder för att allmänt främja sysselsättning, näringsliv, 

information, kommunikation, marknadsföring och turism i 

kommunen 

2. reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 

kommunens handlingar 
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3. ärenden angående kommunens vapen och standar 

4. kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla på 

kommunens webbplats 

5. bevakningen av kommunens intressen vid fastighetsbildning, 

fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen m.m. 

6. handha upphandlingsfrågor och tillse att avtal och lagar efterlevs 

7. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte 

uppdragits åt annan nämnd 

8. kommunens måltidsverksamhet 

 

2.5 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt Lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd 

Kommunstyrelsen fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) 

om nämnder för vissa trafikfrågor. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighetenligt Arkivlag (1990:782). Närmare 

föreskrifter om arkivvården finns i kommunens arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftslagsansvarig inom styrelsens 

verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679, General Data Protection and Regulation (GDPR) och Lag 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för 

i sin verksamhet och förfogar över. 

Kommunstyrelsen ska föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen 

och andra intressen i kommunen om mål och tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet eller/om vattenverksamhet vid länsstyrelsen/miljödomstol. 

Kommunen verkställer beslut utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) genom 

sitt ansvar för sysselsättningsinsatser inom arbetsmarknadsenheten.  
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3  Delegering från kommunfullmäktig 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

1. befogenheter i enlighet med den kommunala ledningsplanen under 

kommunal beredskap 

2. upptagande av lån inom beloppsram och riktlinjer som fullmäktige 

fastställer, med särskilt beaktande av närmare föreskrifter om 

säkerheten som fullmäktige angivit 

3. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt 

4. köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen 

med lagstöd samt upplåta eventuell tomträtt, inom villkor fastställda 

av kommunfullmäktige  

5. utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen 

6. i sådana mål och ärenden där det ankommer på kommunstyrelsen att 

föra talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 

avtal 

7. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag 

av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 

ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

8. frågor som rör kommunens folkhälsofrågor, näringslivsfrågor, 

arbetsmarknadsåtgärder och måltidsverksamheten 

9. hanterar stiftelser 

  



 

 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2019-03-11 11(23) 

4 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Kommunstyrelsen ska se till att ekonomin och verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de 

föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i 

reglementen. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

redovisningsåret. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 

uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 

kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. 
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5 Kommunstyrelsens arbetsformer 

5.1 Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 11 ledamöter och 13 11 ersättare. Förutom 

ordförande ska det finnas två vice ordföranden. 

Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då fullmäktige 

förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val 

förrättas nästa gång. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid. 

Kommunstyrelsens andra vice ordförande ska vara oppositionsråd på 

halvtid. 

Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för 

kommunen. 

5.2 Kommunstyrelsens ordförande 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

1. ta erforderliga politiska initiativ som berör kommunkoncernen om 

inte ansvaret är hos annan 

2. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över 

kommunkoncernens hela nämnds-/styrelseförvaltning 

3. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

kommunkoncernens utveckling, främja samverkan och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt 

annat i särskilt fall. 

5. Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med 

samtliga av kommunens nämnder, styrelser och de kommunägda 

bolagen. Ordförande får delta i överläggningarna men inte i 

besluten. Närvarorätten gäller inte vid ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild eller ärenden som omfattas av 

sekretess 
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5.3 Sammanträden 
 

5.3.1 Tidpunkt 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

Sammanträden ska även hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 

minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Ledamöterna ska då 

skriftligen överlämna en begäran till ordförande om att ett extra 

sammanträde ska hållas med uppgift om vilka ärenden som man vill få 

behandlade.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i kommunstyrelsen ställa in 

ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 

5.3.2  Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse för sammanträden utfärdas till samtliga 

ledamöter och ersättare.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 

annan som får närvara vid sammanträdet senast fyra arbetsdagar före 

sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och tjänsteskrivelse från 

handläggande tjänsteman. På föredragningslistan ska punkten ”Frågor till 

och från råden” alltid förekomma. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt än i 

elektronisk form eller pappersform.  

5.3.3 Handläggning 

Kommunstyrelsen/utskottet får endast handlägga ärenden när minst hälften 

av ledamöterna är närvarande. 

Ordförande, tjänsteman eller annan föredragande som ordförande kallar till 

sammanträdet föredrar respektive ärende. Ordförande ska alltid lämna 

förslag till beslut. 
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Om en enkel majoritet av ledamöterna i kommunstyrelsens utskott begär det 

ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Om en ledamot avstår från att delta i beslutet ska detta anmälas i samband 

med beslutet. Det är inte tillåtet att, efter ett beslut tagits, anmäla att man 

inte deltagit.  

5.3.4 Ersättarnas tjänstgöring i kommunstyrelsen 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare ska alltid så långt som möjligt sättas in även om platsen besätts 

av en ledamot från ett annat parti än den frånvarande ledamotens enligt 

beslut taget i kommunfullmäktige över tjänstgöring för ersättare i nämnder. 

Ej tjänstgörande ersättare i styrelsen har rätt närvara och att yttra sig i 

diskussioner under sammanträdet. 

Om inte ersättarna i kommunstyrelsen väljs proportionellt ska ersättarna 

tjänstgöra enligt den av fullmäktige bestämda ordningen. Om lagen om 

proportionellt valsätt har tillämpats tjänstgör en ersättare från den 

valsedelsgrupp som har samma beteckning som den grupp från vilken 

ledamoten är vald. Av andra ersättare har den företräde som har utsetts från 

en grupp med högre röstetal. 

5.3.5 Ersättare för ordföranden i kommunstyrelsen 

Om ordföranden eller vice ordförandena inte kan delta i ett helt 

sammanträde, eller i en del av ett sammanträde, utser kommunstyrelsen en 

annan ledamot att vara tillfällig ordförande. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande till dess att en tillfällig ordförande utsetts. 

Om ordföranden/vice ordförandena på grund av ledighet/sjukdom eller av 

annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget under en längre tid får styrelsens 

ledamöter utse annan ledamot att vara tillfällig ersättare för ordförande/vice 

ordförande. Ersättaren ska fullgöra ordförandens/vice ordförandenas 

samtliga uppgifter. 
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5.3.6 Inkallande av ersättare i styrelsen och utskott 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ansvarar för att ersättare kallas. Den ersättare som står i tur att 

tjänstgöra kallas. 

5.3.7 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

5.3.8 Justering av protokoll 

Protokollet i kommunstyrelsen justeras av ordförande och två tjänstgörande 

ledamöter. 

Protokollet i utskott justeras av ordförande och en ledamot. 

Kommunstyrelsen/utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska 

justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan 

styrelsen/utskott justerar den. 

5.3.9  Reservation 

Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut måste ledamoten senast 

innan sammanträdets slut meddela detta. 

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. 

Om en partigrupp vill reservera sig måste det tydligt framgå att varje 

ledamot enskilt reserverar sig mot beslutet. Om en ledamot inte instämmer i 

partireservationen ska istället varje namn av de som står bakom 

reservationen skrivas ut i protokollet. 

5.3.10  Protokollsanteckning 

Ordförande bestämmer om en ledamot, ersättare eller annan som beviljats 

närvarorätt får lämna protokollsanteckningar. Begäran om att få sin mening 

antecknad i protokollet måste ställas innan sammanträdets slut och lämnas 
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in skriftligt för att biläggas protokollet senast vid tiden som fastställts för 

justering.  

Delgivning 

Delgivning ställd till kommunstyrelsen sker med ordföranden, vice 

ordförande, kommunchef, kommunsekreterare eller annan anställd som 

styrelsen bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 

ordföranden. Och kontrasigneras av kommunchefen eller kommunstyrelsens 

sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation. 

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskott undertecknas 

av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 

kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom 

delegation. 
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6 Utskotten 

6.1 Sammansättning 

Inom kommunstyrelsen ska ett arbetsutskott och ett personalutskott finnas. 

Kommunstyrelsen kan utöver detta fatta beslut om att inrätta utskott. 

Utskotten sammanträder på dag och tid som respektive utskott bestämmer. 

Utskotten utses bland ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet ska bestå av minst tre men högst fem ledamöter och lika 

många ersättare 

Personalutskottet ska bestå av tre ledamöter och lika många ersättare. 

Kommunstyrelsen väljer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och 

en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Kommunstyrelsen väljer bland personalutskottets ledamöter en ordförande.  

6.2 Ärenden 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör 

handläggas av utskott om beredning behövs. 

Ordförande, kommunchef eller sekreterare överlämnar sådana ärenden till 

utskottet. 

När ärendet handlagts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Utskottet ska upprätta förslag till budget, taxor, flerårsbudget och 

årsredovisning med mera för utskottets förvaltningsområde. 

Utskottet ska under verksamhetsåret till kommunstyrelsen avge prognoser 

angående den bedrivna verksamheten och dess ekonomi. 

6.3 Beredning 

Från kommunens styrelser, nämnder, utskott, beredningar, och anställda får 

kommunstyrelsens utskott infordra de yttranden och upplysningar, som 

behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds/styrelses 

verksamhetsområde får utskottet adjungera representanter från berörd 

nämnds verksamhetsområde. De sålunda adjungerade representanterna får 

yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut. 
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Utskottens protokoll ska anmälas till kommunstyrelsen. 

6.4 Ersättare för ordföranden i utskott 

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser utskottet en annan 

ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten 

tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts. 

Om ordföranden/vice ordförandena på grund av ledighet/sjukdom eller av 

annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen 

utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden/vice ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandenas samtliga uppgifter. 

 

6.5 Ersättare för ledamöter i utskott 

Ersättare ska endast närvara vid utskottets sammanträden om en ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen 

vid valet bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 

en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 

för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

6.6 Närvarorätt för övriga  

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden får styrelsens 

chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i 

ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde, i den mån ej styrelsen 

eller utskott inte beslutar annat. 

Kommunchefen och sekreteraren får deltaga i överläggningarna för samtliga 

ärenden som behandlas i kommunstyrelsen och dess utskott, såvida inte 

styrelsen eller utskotten för särskilt fall beslutar annat. 
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6.7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inför kommunstyrelsen bereda ärenden 

enligt nedan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vidare fatta beslut i sådana ärenden, 

som med stöd av delegation överlämnats till detsamma. 

6.8 Kommunstyrelsens arbetsutskott eller delegat 

handlägger/beslutar i ärenden rörande: 

1. befogenheter i enlighet med den kommunala ledningsplanen under 

kommunal beredskap vid extraordinära händelser och svåra 

påfrestningar i Åstorps kommun 

2. den långsiktiga planeringen av kommunens ekonomi och 

verksamhet, kommunens övergripande budgetberedning, d v s 

ekonomiska ramar, löne- och inflationsantagande, framtida drift-, 

exploaterings- och investeringsverksamhet, finansiella reserver, 

låneskuld och förändring av eget kapital 

3. av kommunfullmäktige i budget ej beslutad investeringsverksamhet 

4. prognoser avseende kommunens ekonomi och verksamhet 

5. kommunkoncernens årsredovisning 

6. risk- och sårbarhetsanalys, varje mandatperiod 

7. krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap 

8. den fysiska översiktsplaneringen (marköversikt, områdesplaner och 

dylikt) samt övergripande planering av infrastruktur 

9. initiera upprättande av detaljplaner 

10. avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, 

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen 

varigenom kommunen tillförsäkras rätt till servitut, ledningsrätt eller 

nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet även som medverkan till 

ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt 

11. avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrättslagen varigenom kommunens 

mark belastas med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för 

ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd 

detaljplan även som medverkan till ändring eller upphävande av 

sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk 

högspänningsledning ovan jord 

12. påkalla fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen 

(1970:988) 
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13. påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 

(1970:988) 

14. påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) 

15. fysisk planering, förvärv/överlåtelse av fast egendom 

16. arrenden 

17. informations-, kommunikations-, näringslivs- och 

marknadsföringsfrågor 

18. turism 

19. POSOM-verksamheten i kommunen (POSOM: psykologiskt och 

socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) 

samordnas av en specialistgrupp 

20. tillse att bestämmelserna i 14 – 15 kapitlet socialtjänstlagen efterlevs 

i verksamheter som verkställer socialtjänst  

21. konsumentrådgivning  

22. skuldsaneringslag (2016:675) 

23. fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag, (2018:222). 

24. Tillse att investeringsprojekt vars totalutgift överstiger tre miljoner 

kronor alltid ska slutredovisas till kommunstyrelsen senast tre 

månader efter det att investeringen är avslutad. Samtliga 

investeringar slutredovisas i samband med att årsredovisningen 

föreläggs kommunfullmäktige. Investeringsprojekt som löper över 

flera år ska delredovisas i samband med årsredovisningen 

25. själv eller genom utsett ombud föra kommunens talan inom 

styrelsens verksamhetsområde och på kommunens vägnar träffa 

överenskommelser om betalning av fordran, antaga ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal 

26. ansökan om förrättning och föra kommunens talan vid förrättning 

rörande anläggningslagen, ledningsrättslagen, lagen om förvaltning 

av samfälligheter, lagen om enskilda vägar och dylikt 

27. yttrande i ärenden som faller inom utskottets kompetensområde  

28. samverka med näringslivet, dess organisationer och externa 

intressenter 

29. förvalta kommunens fastigheter grönområden, vatten-, avlopps-, 

gatuanläggningar avseende drift- och underhållsverksamhet samt 

framföra äskanden av behov 

30. verkställa av kommunfullmäktige beslutade nyanläggningar och 

nybyggnationer 

31. energisparverksamhet och energihushållning 
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32. anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 

utanför verksamhetsområden 

33. elförsörjning 

34. vara kommunens väghållare och hantera dess trafikfrågor 

35. renhållningsverksamhet och avfallshantering 

36. ange förslag till konkreta årliga mål för utskottets verksamhet 

37. upprätta förslag till budget, drift- och investeringsbudget, för den 

verksamhet utskottet är ansvarig för 

38. följa upp och utvärdera utskottets verksamhet avseende 

måluppfyllnad 

39. samverka med olika nämnder/förvaltningar 

40. förfoga över en egen budget 

41. noggrant följa utfallet av satsade medel 

42. samarbeta med kommuner inom regionen. 

43. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna 

 

6.9 Personalutskott 

Personalutskottet ska bereda ärenden, där beslut ska fattas av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, som handlar om kommunens 

personalpolitik och arbetsgivarfunktion. 

Personalutskottet svarar, utifrån den av kommunfullmäktige fastlagda 

personalpolitiken och kommunstyrelsens direktiv, för kommunens samlade 

arbetsgivarfunktion och personalpolitik. Personalutskottet får besluta i 

frågor inom ansvarsområdet och enligt av kommunstyrelsen fastställd 

delegationsordning. 

 

6.9.1 Personalutskottet eller delegat handlägger/beslutar i 

ärenden rörande:  

1. kommunens centrala organ för personaladministrativa frågor  

2. lönerevision 

3. lönefrågor i samband med förtroendeuppdrag för anställd  

4. beslut rörande innehav av bisysslor 

5. beslut om tjänstledighet som utöver lagstadgad eller avtalsmässig 

rättighet beräknas omfatta eller omfattar längre tid än 6 månader 

6. yttrande i ärenden som faller inom utskottets kompetensområde  

7. samordna arbetsmarknadspolitiska insatser inom kommunen  
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8. avge yttranden i ärenden som faller inom utskottets 

kompetensområde 

9. avge förslag till konkreta årliga mål för utskottets verksamhet 

10. följa upp och utvärdera utskottets verksamhet avseende 

måluppfylland 

11. andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna 
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7 Personalfrågor för hela kommunen 

7.1 Kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande 

förvaltningsorganisationens utformning i Åstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar om anställningar som kräver ramutökning. 

7.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om centrala frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsen har till 

uppgift att utforma övergripande riktlinjer för kommunens löne- och 

personalpolitik. 

Kommunstyrelsen ska verka och svara för utveckling i personalpolitiska 

frågor. 

Kommunstyrelsen ska avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, 

avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och anställda. 

Kommunstyrelsen beslutar om kollektivavtal inklusive 

revisionsförhandlingar. 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. Stridsåtgärder 

2. uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 

3. Kommunstyrelsen beslutar om anställning av kommunchef 

4. Kommunstyrelsen beslutar om anställning/entledigande av 

förvaltningschef 

5. Kommunstyrelsen beslutar om visstidsförordnande av 

förvaltningschefer i varje enskilt fall 

Vid tillsättning av förvaltningschef eller motsvarande ingår ordföranden i 

kommunstyrelsen, oppositionsråd och ordföranden i ifrågavarande nämnd i 

en särskild rekryteringsgrupp. 

Kommunstyrelsen beslutar i frågor om bisysslor. 

Kommunstyrelsen beslutar om tjänstledighet som utöver lagstadgad eller 

avtalsmässig rättighet beräknas omfatta eller omfattar längre tid än 6 

månader. 



HFD 2016 Ref 54 

 1 

HFD 2016 ref. 54 

 

Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga för-

troendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorgani-

sationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighets-

prövning enligt kommunallagen. 
 

4 kap. 10 a § kommunallagen (1991:900) 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande 

dom (mål nr 512-15).  

Bakgrund 

 

Den 24 september 2012 beslutade fullmäktige i Västerviks kom-

mun om en förändrad nämndorganisation som bl.a. innebar att 

uppdragen för samtliga förtroendevalda i flera nämnder inklusive 

kommunstyrelsen skulle återkallas från den 1 oktober 2012. Nya 

ledamöter, ersättare och presidier i styrelsen och nämnderna skulle 

utses från den 1 oktober 2012 till och med mandatperiodens ut-

gång den 31 december 2014.  

     Enligt kommunallagen får fullmäktige återkalla uppdragen för 

samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i nämnd-

organisationen. 

     Beslutet överklagades av I.W. som anförde att det saknas stöd i 

kommunallagen för att återkalla uppdragen för förtroendevalda i 

kommunstyrelsen. Förvaltningsrätten fann att regleringen i kom-

munallagen fick anses oklar och att det inte gick att utesluta att 

även styrelsen omfattas av reglerna. Den inkonsekvens som skulle 

bli fallet om en förändring av nämndorganisationen genomförs 

utan att omfatta styrelsen borde enligt förvaltningsrätten beaktas. 

Beslutet ansågs vara lagligt och överklagandet avslogs. 

     I.W. överklagade och kammarrätten uttalade i det nu överkla-

gade avgörandet bl.a. följande. Möjligheten att återkalla uppdra-

gen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i 

nämndorganisationen har en nära koppling till bestämmelsen i      

6 kap. 13 § kommunallagen, i vilken anges att fullmäktige be-

stämmer mandattiden för andra nämnder än styrelsen. Vidare är 

styrelsen till skillnad från övriga nämnder obligatorisk och dess 

mandattid är reglerad i 6 kap. 12 §. Mot bakgrund av det anförda 

kan möjligheten att återkalla uppdragen för samtliga förtroende-

valda i en nämnd i en situation som den nu aktuella inte anses 

innefatta en möjlighet att återkalla även uppdragen för samtliga 

förtroendevalda i styrelsen. Överklagandet bifölls och kommunens 

beslut upphävdes i den del det avsåg att från den 1 oktober 2012 

återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kommunstyrelsen. 
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Yrkanden m.m. 

 

Västerviks kommun yrkar att kammarrättens dom undanröjs och att 

kommunens beslut fastställs. Kommunen anför bl.a. följande. 

Kammarrätten har utgått från vissa förarbetsuttalanden till be-

stämmelsen men undvikit att ta hänsyn till den systematik kom-

munallagen bygger på, nämligen att även styrelsen omfattas av 

bestämmelser som rör nämnderna om inget annat särskilt anges. 

Eftersom en under mandatperioden nyvald styrelse alltid väljs för 

återstoden av mandatperioden och då den nya styrelsen tillträder 

samtidigt som de gamla uppdragen upphör så kommer det alltid att 

finnas en styrelse. Syftet med den obligatoriska mandatperioden 

och att styrelsen är ett obligatoriskt organ har härmed uppfyllts. En 

ändrad nämndorganisation berör normalt ett flertal nämnder och 

ofta även styrelsen. Ofta behöver antalet ledamöter i styrelsen 

justeras på grund av att uppgifter kan behöva flyttas från nämnd 

till styrelsen och tvärtom. Bestämmelsen vore tandlös om inte 

också styrelsen omfattas av en ändrad nämndorganisation. 

     I.W. bestrider bifall till överklagandet. 

Skälen för avgörandet 

Vad målet gäller  

 

Frågan i målet är om fullmäktiges befogenhet att återkalla samt-

liga förtroendeuppdrag i en nämnd vid förändringar i nämndorga-

nisationen även gäller uppdragen för förtroendevalda i kommun-

styrelsen. 

Rättslig reglering m.m.  

 

De kommunalt förtroendevaldas ställning regleras i kommunalla-

gen (1991:900).  

     Av 6 kap. 9 § följer att ledamöter och ersättare i nämnder väljs 

av fullmäktige, som enligt 13 § också bestämmer mandattiden för 

andra nämnder än styrelsen. Av 12 § följer att ledamöter och 

ersättare i styrelsen väljs för en period av fyra år.   

     Förtroendeuppdrag för ledamöter och ersättare i styrelsen och i 

övriga nämnder kan som huvudregel inte återkallas under löpande 

mandatperiod (se prop. 1990/91:117 s. 60). I 4 kap. 10 och 10 a §§ 

finns dock bestämmelser om återkallelse av uppdrag för förtroen-

devalda. Återkallelse av uppdrag för en enskild förtroendevald 

behandlas i 10 § medan 10 a § avser återkallelse av uppdrag för 

samtliga förtroendevalda i en nämnd.  

     Enligt 4 kap. 10 a § första stycket 1 får fullmäktige återkalla 

uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den poli-

tiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i full-
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mäktige. Enligt punkt 2 får återkallelse av uppdragen för samtliga 

förtroendevalda i en nämnd även ske vid förändringar i nämnd-

organisationen. 

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 
 

Införandet av 1991 års kommunallag innebar en ökad frihet för 

kommunerna att organisera sina nämnder utifrån lokala önskemål 

(se prop. 1990/91:117 s. 40 f. och prop. 1993/94:188 s. 24).  

     Enligt 3 kap. 2 och 3 §§ kommunallagen ska kommunfullmäk-

tige tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver sty-

relsen behövs. Av förarbetena till dessa bestämmelser framgår att 

när det i kommunallagen talas om nämnder så avses såväl styrel-

sen som övriga nämnder. I de fall bestämmelserna gäller enbart 

styrelsen framgår detta av att den termen används i det särskilda 

fallet (prop. 1990/91:117 s. 154). 

     Bestämmelserna i 4 kap. 10 a § kommunallagen gäller för 

samtliga förtroendevalda i en nämnd utan att styrelsen angetts 

särskilt eller undantagits. I förarbetena anges att återkallelse enligt 

4 kap. 10 a § första stycket 1 ska kunna ske när ett nytt majoritets-

förhållande i fullmäktige inte stämmer överens med förhållandet i 

t.ex. styrelsen (se prop. 1993/94:188 s. 45). Det står således klart 

att en återkallelse med stöd av denna punkt innefattar en befogen-

het att ändra styrelsens sammansättning. Såväl kommunallagens 

begreppsbildning som bestämmelsens systematiska sammanhang 

talar alltså för att med begreppet nämnd i punkt 2 avses även 

styrelsen.  

     Vad som skulle kunna ge upphov till tvivel om huruvida styrel-

sen omfattas av möjligheten att återkalla förtroendeuppdrag vid 

förändringar i nämndorganisationen är att styrelsen enligt 6 kap. 

12 § kommunallagen har en fast mandattid om fyra år, medan 

fullmäktige enligt 6 kap. 13 § kan bestämma mandattider för andra 

nämnder än styrelsen. Regeln om en fast mandattid motiveras av 

att styrelsens centrala roll och övergripande funktioner kräver 

kontinuitet (prop. 1990/91:117 s. 92). 

     Regeln om att ledamöter av styrelsen väljs för fyra år måste 

emellertid närmast förstås som en begränsning av den befogenhet 

som fullmäktige annars har att för övriga nämnder bestämma 

mandattid, snarare än som en bestämmelse som avser att utesluta 

tillämpning av reglerna om återkallelse av förtroendevaldas upp-

drag i 4 kap. 10 och 10 a §§ kommunallagen. Som redan konstate-

rats kan fullmäktige återkalla uppdragen även för styrelsens leda-

möter vid ändrade politiska majoritetsförhållanden. Även bestäm-

melsen om entledigande av enskilda förtroendevalda i 4 kap. 10 § 

är tillämplig på förtroendevalda i en kommunstyrelse (prop. 

1990/91:117 s. 62).  
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Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att 

bestämmelsen i 4 kap. 10 a § första stycket 2 kommunallagen om 

återkallelse av samtliga uppdrag för förtroendevalda i nämnder 

måste anses omfatta också förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

Västerviks kommuns beslut står således inte i strid med lag. Över-

klagandet ska därför bifallas. 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

 

Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet, upphäver 

kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens domslut. 
 

I avgörandet deltog justitieråden Melin, Nord, Bull, Askersjö och 

Andersson. Föredragande var justitiesekreteraren Petra Jansson.    

 

______________________________ 

 

 
Förvaltningsrätten i Linköping (2014-02-21, ordförande Idstrand): 

 

Vid laglighetsprövning är överprövningen av det kommunala beslutet 

begränsad till beslutets laglighet och kan inte omfatta dess lämplighet 

eller skälighet. Av 10 kap. 8 § 4. kommunallagen framgår att ett beslut 

ska upphävas om beslutet strider mot lag eller annan författning. 

     Det överklagade beslutet innehåller bland annat återkallelse av upp-

dragen i styrelsen och nämnderna samt förändringar i antalet ledamöter 

för den nyvalda styrelsen och för nämnderna samt att kultur- och fritids-

nämnden upphör. Till fullmäktiges protokoll har fogats ett ”Samverkans-

dokument mellan (S) och (M)”. 

     Av ovan redovisade reglering framgår att ledamöter och ersättare i 

styrelsen väljs för fyra år. Kommunfullmäktige har möjlighet att återkalla 

samtliga uppdrag för förtroendevalda i en nämnd vid förändringar i 

nämndorganisationen. Vidare framgår att fullmäktige bestämmer man-

dattiderna för andra nämnder än styrelsen. 

     Frågan i målet är om kommunfullmäktige agerade lagligt när de 

ändrade antalet ledamöter i styrelsen. Regleringen får i viss mån anses 

oklart avgränsad. Enligt förvaltningsrättens mening går det inte att ute-

sluta att även styrelsen omfattas av regleringen i 4 kap. 10 a § kommu-

nallagen (jmf SOU 2012:30 ”Vital kommunal demokrati”). Av utred-

ningen i målet framgår att en ny majoritet i kommunfullmäktige har 

genomfört beslutet om förändring av nämndorganisationen. I dessa fall 

bör det enligt förvaltningsrätten även kunna beaktas den inkonsekvens i 

majoritetsförhållandena, som skulle kunna bli fallet om en förändring av 

nämndorganisationen genomförs utan att omfatta styrelsen. Mot den 

bakgrunden finner förvaltningsrätten att det överklagade beslutet till-

kommit i enlighet med lag och överklagandet ska därför avslås. – För-

valtningsrätten avslår överklagandet.  
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Kammarrätten i Jönköping (2015-01-12, Hagelin, Andersson-Jarl och 

Hedén): 

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun har genom det överklagade 

beslutet bl.a. återkallat uppdragen för de förtroendevalda i kommun-

styrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden 

och socialnämnden. Frågan i målet är om beslutet, i den del det avser 

återkallandet av samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, är 

förenligt med den av I.W. i förvaltningsrätten åberopade regeln i 4 kap. 

10 a § första stycket andra punkten kommunallagen. 

     Enligt 4 kap. 10 a § kommunallagen får fullmäktige återkalla uppdra-

gen för samtliga förtroendevalda i en nämnd dels när den politiska majo-

riteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, dels vid 

förändringar i nämndorganisationen. Av författningskommentaren till 

nämnda bestämmelse framgår bl.a. att det andra fallet har en nära kopp-

ling till bestämmelsen i 6 kap. 13 § där det sägs att fullmäktige bestäm-

mer mandattiden för andra nämnder än styrelsen (se prop. 1993/94:188   

s. 95). Av förarbetena till kommunallagen framgår vidare bl.a. att man-

datperioderna är fria när det gäller andra nämnder än styrelsen, vilket 

innebär att kommunerna och landstingen när de så vill kan göra föränd-

ringar i sin nämndorganisation genom att t.ex. bilda nya nämnder och 

avskaffa gamla (se prop.1990/91:117 s. 198). 

     Möjligheten att med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen ändra 

nämndernas sammansättning vid förändringar i nämndorganisationen har 

kommenterats i betänkandet Vital kommunal demokrati, SOU 2012:30. I 

betänkandet (s. 180 f.) anförs bl.a. följande. Bestämmelsens tillämp-

ningsområde får i viss mån anses vara oklart avgränsat. Det framgår inte 

tydligt om regeln även omfattar styrelsen och vad som närmare avses 

med förändringar i nämndorganisationen. Att omorganisationsfallet 

anges ha en nära koppling till 6 kap. 13 § kan ses som en indikation om 

att det är friheten att, med hjälp av möjligheten att bestämma nämndernas 

mandattider, avskaffa och bilda nämnder som avses. Med denna tolkning 

kan bestämmelsen inte omfatta styrelsen, eftersom denna har fasta man-

dattider som inte kan ändras av fullmäktige. 

     Som framgår av ovan nämnda förarbetsuttalanden har möjligheten att 

återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid föränd-

ringar i nämndorganisationen en nära koppling till 6 kap. 13 § kommu-

nallagen, i vilken anges att fullmäktige bestämmer mandattiden för andra 

nämnder än styrelsen. Vidare är styrelsen, till skillnad från övriga nämn-

der, obligatorisk och dess mandattid är reglerad i 6 kap. 12 § kommunal-

lagen. Mot bakgrund av det anförda kan möjligheten att återkalla upp-

dragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd i en situation som den nu 

aktuella, enligt kammarrättens bedömning, inte anses innefatta en möj-

lighet att återkalla även uppdragen för samtliga förtroendevalda i styrel-

sen. Kommunen har således inte haft möjlighet att med stöd av 4 kap.   

10 a § första stycket andra punkten kommunallagen återkalla uppdragen 

för samtliga förtroendevalda i styrelsen. Överklagandet ska därmed 

bifallas och kommunens beslut upphävas i den del som anges under 

kammarrättens avgörande. – Kammarrätten bifaller överklagandet och 

upphäver Kommunfullmäktige i Västerviks kommuns beslut den           

24 september 2012 (§ 140, Dnr 2011/47-041) i den del det avser att från 
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den 1 oktober 2012 återkalla uppdragen för de förtroendevalda i kom-

munstyrelsen. 



Kommunfullmäktige 

 

 

 

 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

15(17) 

 

 

 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

 

Kf § 36 

 

Överföring av ansvar och drift av trygghetsboendenas mottagningskök 

och matsalar till kostenheten 

Dnr KSFD 2020/1 

 

Sammanfattning 

Trygghetsboendena Rönnåsen och Punkthuset har idag mottagningskök och 

tillhörande matsal som socialnämnden har ansvar för. Kostenheten sköter 

verksamheterna åt socialnämnden mot en årlig kostnadsreglering. För att 

kostenheten ska få en helhetssyn i sin verksamhet och använda sina resurser 

på ett effektivare sätt, föreslås socialnämnden att flytta över ansvaret och 

driften för mottagningsköken till Kommunstyrelsens kostenhet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-02-05, § 39 

Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08, § 5 

Protokoll från Socialnämnden 2019-12-12 § 136 

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-05 § 295 

Tjänsteskrivelse från Jesper Hansen, servicechef, 2019-12-16 

Tjänsteskrivelse av Ursula Svensson, verksamhetschef, 2019-11-26 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 

Expedieras 

Akten 

Serviceavdelningen 

Socialförvaltningen 

Administrativa enheten 









Socialförvaltningen  1(2) 
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Ursula Svensson 
Verksamhetschef 
042 – 641 32  
Ursula.svenssson@astorp.se  
 
 
Socialnämnden 
 
Överföra ansvar och drift av Trygghetsboendens mottagningskök och matsalar 
till kostenheten. 
Dnr SND 2019/190 
 
Sammanfattning 
Trygghetsboendena Rönnåsen och Punkthuset har idag mottagningskök och 
tillhörande matsal som socialnämnden har ansvar för. Kostenheten sköter 
verksamheterna åt socialnämnden mot en årlig kostnadsreglering. För att 
kostenheten ska få en helhetssyn i sin verksamhet och använda sina resurser 
på ett effektivare sätt, föreslås socialnämnden att flytta över ansvaret och 
driften för mottagningsköken till Kommunstyrelsens kostenhet.  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att kostenheten tar över ansvar 
och drift för mottagningsköken från och med 2020-01-01. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser av verksamhetschef Ursula Svensson, daterad 2019-11-26 
 
Ärendet 
Socialnämnden har årligen köpt tjänster från kostenheten för att bemanna 
mottagningsköken samt servera lunch till hyresgästerna på 
trygghetsboenden Rönnåsen och Punkthuset. Socialförvaltningen har fört en 
diskussion med kostenheten gällande att kostenheten övertar ansvaret för 
verksamheten. Kostenheten får då helhet i sin verksamhet och kan med detta 
använda sina resurser på ett effektivt sätt. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har hanterat frågan 
via ansvariga tjänstemän och båda förvaltningarna är positiva till att föra 
över kostansvaret till kostenheten med start fr.o.m. 2020-01-01. Hanteringen 
påverkar inte medarbetare som arbetar i organisationen.  
 
Förändringen medför ingen förändring för de hyresgäster som bor på 
trygghetsboende Rönnåsen och Punkthuset. 
 
Kostnaden för lunch för nuvarande hyresgäster kommer under år 2020 vara 
oförändrad.  
 
När socialnämnden tagit ställning i frågan kommer underlaget att delges 
kommunstyrelseförvaltningen som i sin tur tar upp ställningstagandet i sin nämnd.  

Tjänsteskrivelse 
Datum 209-11-26 
Version  1 
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Beaktande av barnperspektivet 
☐ Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms påverka 

barn 
☒Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte 
påverka barn 
 
 
Ursula Svensson 
 
Expedieras till: 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Eventuella nyinkomna motioner 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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