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Kommunkansliet 2016-05-20 

Meddelanden 

1. Redovisning av anslagen för oförutsedda ändamål:

Till kommunfullmäktiges förfogande: 

Anslag från årets början    Anslaget 2016 Återstår 
650 000:-                           0 :- 650 000:- 

Till kommunfullmäktiges förfogande för särskilda ändamål 

Anslag från årets början      Anslaget 2016         Återstår  
14 615 000:- 0:- 14 615 000:- 

2. Protokollsutdrag från landstingfullmäktiges sammanträde den 24
februari 2016 om det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län

3. Beslut från länsstyrelsen i Kalmar län om att utse Marie Bergman, S,
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Agneta Malmquist, S.

4. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om årsredovis-
ning ÖSK 2015, KF § 42

5. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om ansvarsfrihet
för nämnder och styrelser angående 2015 års räkenskaper och för-
valtning, KF § 46 (beslutet inkluderar ÖSK)

6. Beslut från kommunfullmäktige i Högsby kommun om renhållnings-
taxa för Högsby kommun 2017 samt prislista för hämtning av för-
packningar och returpapper från flerfamiljshus, KF § 47

7. Årsstatistik för överförmyndarverksamheten 2015
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Landstinget i Kalmar län 
Webbplats 

Ltkalmar.se 
E-post 

landstinget@ltkalmar.se 
Organisationsnr 

232100-0073 

Postadress 

Landstinget i Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 

Strömgatan 13 
391 26 Kalmar 

Telefon 

0480-810 00 vx 
Bankgiro 

833-3007 

Landstingsdirektörens stab 
Kanslienheten 

Sida 

1(2) 

Datum 

2016-02-24 

Protokollsutdrag från landstingsfullmäktiges 
sammanträde den 24 februari 2016 

§ 6 Diarienummer 150275 

Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 

Beslut 

1. Landstingsfullmäktige beslutar att hos regeringen ansöka om ändring av
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att
landstinget i Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av
lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt
regionfullmäktige.

2. Den blivande regionen ska heta Region Kalmar län.

3. Landstingsfullmäktiges ordförande tillsammans med landstingsstyrelsens
ordförande får i uppdrag att verkställa beslutet och göra ansökan till
regeringen.

4. Kent Johanssons rapport utgör underlag för det fortsatta arbetet inför
bildandet av region. Kommunernas synpunkter ska beaktas i det fortsatta
arbetet.

5. En parlamentarisk arbetsgrupp ska ta fram en ny politisk organisation för
Region Kalmar län 2019-2022 under våren 2018 och beslutas av
landstingsfullmäktige i juni 2018. Organisationen ska formas utifrån
tidigare redovisade utgångspunkter.

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning. 

”Sverigedemokraterna ställer sig positiva till bildandet av en regionkommun, 
då det har potentialen att stärka demokratin. Sverigedemokraterna kommer 
dock aldrig att acceptera att bildandet av en regionkommun leder vidare till 
bildandet av storregion, utan föregående folkomröstning, som tar hänsyn till 
resultatet i de nuvarande landstingsvalkretsarna.    

Sverigedemokraterna förutsätter vidare att alla partier kommer att vara 
representerade i den parlamentariska arbetsgruppen. Sverigedemokraterna 
förutsätter därtill att samtliga politiska uppdrag på samtliga nivåer, inklusive 
platserna i arbetsutskott, fördelas som om lagen om proportionellt valsätt 
hade använts.” 
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Landstinget i Kalmar län 

Datum 

2016-02-24 
Sida 

2(2) 

Bakgrund 

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 14 december 2015, § 225, 
redovisades slutrapporten ”Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län – en 
redovisning av förutsättningarna för att bilda regionkommun i Kalmar län. 
Utredningen har utförts av Kent Johansson, utsedd som särskild utredare för 
den förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt 
övriga intresseorganisationer. Landstingsstyrelsen beslöt vid sammanträdet 
att översända slutrapporten till länets kommuner med remisstid till den 17 
februari 2016 inför slutligt beslut i landstingsfullmäktige den 24 februari 
2016.  

Samtliga kommuner i länet har inkommit med svar. Samtliga kommuner 
ställer sig bakom bildandet av en region i Kalmar län. 

Därutöver har kommunerna lämnat kommentarer på Kent Johanssons 
utredning samt några av de utgångspunkter som kommer att ingå i 
kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för nästa 
mandatperiod. Kommunernas kommentarer och synpunkter kommer att 
beaktas i den fortsatta processen.  
En parlamentarisk arbetsgrupp ska ta fram en ny politisk organisation för 
Region Kalmar län 2019-2022 under våren 2018 och beslutas av 
landstingsfullmäktige i juni 2018. 
--- 
Landstingsstyrelsen har föreslagit landstingsfullmäktige besluta enligt 
redovisat förslag. 

Landstingsfullmäktige tackar utredaren Kent Johansson för sitt arbete. 

Överläggning 

Anders Henriksson (S), med instämmande av Jessica Rydell (MP), Linda 
Fleetwood (V), Malin Sjölander (M), Christer Jonsson (C), Bo Karlsson 
(SD), Gudrun Brunegård (KD), Sebastian Hallén (L) och Bo Eddie Rossbol 
(S), föreslår bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2016.
2. Utredningsrapport från Kent Johansson daterad den 20 november 2015.
3. Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen den 14 december 2015, § 225
4. Protokollsutdrag med remissyttranden från samtliga kommuner i länet.
5. Landstingsstyrelsens protokoll från den 24 februari 2016, § 33.

Ulf Nilsson (S) 

Ordförande 

Yvonne Hagberg (S) Eva-Kristina Berg (C) 

Justerare Justerare 

Rätt intygar: 

Protokollsutdrag till: Regionförbundet och samtliga kommuner i länet 
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Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

Ini<. 

Dnr. 

HULTSFREDS 
t<OIVtrV1UN 

20'16 -05- 1 1 
PROTOKOLL 
2016-05-10 

1/2 

Dnr: 201-3354-16 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmä~tige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
10 maj 2016 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Hultsfred 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Marie Bergman 
Avgången ersättare: Agneta Malmquist 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Hultsfred 

Ledamot 

Rosie Folkesson 
Mattias Wärnsberg 
Britt Wireland Sorpola 
TommyRälg 
Christel Rydiger I".:arlsson 
Tomas Söreling 
Lena Hasting 
Göran Lundberg 
Eva Svedberg 
Kotaiba Kholi 
Lizette Wästerlund 
Mikael Lång 
Inger Loord 
Jonny Bengtsson 
Silva Andersson 
Konny Bogren 

Ersättare 

I. Martin Ryden 
2. Mona-Lisa Karlsson 
3. Dan Torkelsson 
4. Slavica Alic 
5. Stefan Ölvebring 
6. Nermina Mizimovic 
7. Ingemar Freij 
8. Marie Bergman * 
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Malmbrogatan 6, 391 86 KALMAR inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. . 

p 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ny ersättare 
Partiet 
Pärmen 

2/2 
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HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2016-05-02 

KF § 42 DNR: KU.201 6.59 

Årsredovisning ÖSK 2015 
Årsredovisning 20 15 för Östra Smålands kommunalteknikförbund är 
upprättad. 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
Årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbu nd 20 15 
godkännes. 

Beslutsunderlag 
ÖSK Årsredovisning med Högsby.pdf 
FD § 8 Årsredovisning 20 15.pdf 
Beslut KF Hultsfred § 28/2016 
Protokoll 2016-03-1 5 - KS § 31 
Revisorernas granskningsrapport ÖSK 
Revisionsberättelse ÖSK 

Beslutsmottagare 
ÖSK 
Hultsfreds kommun 
Rev isorerna 
Ekonomi 

Utdragsbcstyrkande 

7 (28) 
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HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfu llmäktige 20 16-05-02 

KF § 46 DNR: KU.2016.51 

Frågor rörande ansvarsfrihet för nämnder och styrelser angående 
2015 års räkenskaper och förvaltning 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, 
nämnder, den gemensamma nämnden HUL, den gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamheten, direktionen för Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund och överförmyndaren ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma nämnden HUL, den 
gemensamma nämnden fö r hjälpmedelsverksamheten, direktionen för 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund och överförmyndaren beviljas 
ansvarsfrihet. 

Justerandes sign 

Beslutsmottagare 
Revisorerna 
HUL 
ÖSK 
Överfönnyndaren 
Hultsfreds kommun 
Lessebo kommun 
Uppv idinge kommun 
Hjälpmedelsnämnden 

Utdragsbesty rkande 

13 (28) 
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HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunful I mäktige 20 16-05-02 

KF § 47 DNR: KU.2016.77 

Renhållningstaxa för Högsby kommun 2017 samt prislista för 
hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter 2017 
Renhållningstaxan har infö r 201 7 reviderats inför införandet av det nya 
insamlingssystemet. Detta medför en delvis ny taxekonstruktion med 
differentierade grundavgifter för olika kundkategorier och val av 
sorteringsal ternati v. 

Målet är att taxan ska vara miljöstyrande för att uppfy lla avfallsplanens mål 
om anslutningsgrad till det nya systemet, och att matavfall , förpackningar 
och tidningar sorteras ut och behandlas biologiskt respektive 
materialåtervinns istället för att skickas till förbränning. 

Justerandes sign 

Förbundsdirektionens beslutade 2016-03-2 1, § 12 att ändra texten i 
taxedokumentets kapitel 1. 9 andra stycket till "Beslut om eventuell 
indexreglering eller annan förändring av taxan fattas av 
kommunfullmäktige." 

Förbundsdirektionen föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att 
anta föreslaget ti 11 "Renhållningstaxa för 2017" samt "Prislista för 
hämtning av förpackni ngar och returpapper från fl erfamilj shus och 
verksamheter 20 17". 

Avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3.1 och 3.2 i renhållningstaxan) samt "Taxa för verksamhetsavfall till 
Kolsrums avfall sanläggning" beslutas under hösten 20 16. 

A journering 
Kommunfullmäktige ajournerar sig mellan kl 20.15-20.30. 

Förslag under kommunfullmäktiges möte 
Leif Gustavsson (SD) föreslår att ingen höjning av taxan görs och därmed 
avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Erlandsson (S), med instämmande av Anders Svensson (M), Gunilla 
Schollin-Borg (MP) och Sti lrna Johansson Evertsson (C) föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens fö rslag. 

Tommy Palmgren (V) fö reslår att det endast ska finnas en storlek på 
tunnorna och att hämtningsfrekvensen ska vara valbar. 

Utdragsbcstyrkande 

14 (28) 
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HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommu nfullmäktige 2016-05-02 

KF § 47 DNR: KU.201 6.77 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill besluta enligt 
kommw1styrelsens förslag eller avslå detsamma, enligt Leif Gustavssons 
(SD) förslag, och fi nner att kommunfullmäktige vill godkänna 
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 

Beslutsordning 
Den som vill besluta enl igt kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som 
vill vill besluta enligt avslagsförslaget röstar nej . 

Röstningsresultat 
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 5 nej-röster. 

Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill besluta enligt Tommy 
Palmgrens (V) tilläggsförslag eller inte och finner att kommunfullmäktige 
vill avslå förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
Föreslaget till "Renhållningstaxa för 2017" samt "Prislista fö r hämtning av 
förpackningar och returpapper från fl erfami lj shus och verksamheter 201 7" 
godkännes och antas . 

.lusterandes sign 

Avgifter för slamtömning av slamavskilj are, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3. 1 och 3.2 i renhållningstaxan) samt "Taxa för verksamhetsavfall till 
Kolsrums avfallsanläggning" beslutas under hösten 2016. 

Reservation 
Leif Gustavsson (SD), Sune Olsson (SD), Lennart Persson (SD), Veronica 
Johansson (SD) och Somsoy Persson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån fö r eget förslag. 

Beslutsunderlag 
FD § 12 Renhållningstaxor Högsby.pdf 
Tjänsteskrivelse taxor Högsby 2017 .docx 
Taxedokument Högsby 20 16032 1.pdf 
Separat pris lista fö r förpackni ngar och returpapper Högsby 20 16-03- 14.pdf 
Protokol l 2016-04- 12 - KS § 55 
Reservation SO 

Utdragsbcstyrkande 

15 (28) 
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HÖGSBY KOMMUN 

Kommunful lmäktige 

KF §47 

Beslutsmottagare 
ÖSK 
Ekonomi 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) 

2016-05-02 

DNR: KU.2016.77 

Utdragsbestyrkandc 
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Motion 

Till Kommunfullmäktige i Hultsfred. 

HUL TSFi~EDS 
l ' Oivh lUN 

fnk. 2016 -05- U 2 

Byggnadsminnesförklaring av vissa byggnader i Hultsfred. 

Varje ort har ett kulturarv värt att bevara. Kommunen har varit ganska njugg 

när det gäller att lyfta fram och bevara värdefulla/intressanta byggnader eller 

miljöer. Den relativt unga orten har trots det i princip hunnit "byta skepnad" 

från ett litet stationssamhälle med i huvudsak små trähus till ett industriellt 

"Klondykesamhälle" byggt på framtidstro och optimism. 

Under 1950-talet gick en omfattande rivnings- och saneringsvåg över samhället 

och ett antal byggnader och miljöer försvann, en del av nöden men också "av 

bara farten". Några få miljöer finns bevarade i centrala delen av Hultsfred som 

ex vis Kv Kopparslagaren och Stationshuset. 

Hultsfreds historia är intimt förknippad med regementsplatsen på Slätten och 

järnvägens tillkomst. För att inte det som ännu finns kvar av kulturarvet ska 

försvinna vore det lämpligt att vidta åtgärder som säkrar dessa byggnader för 

framtiden. 

Det är främst tre objekt som borde byggnadsminnesförklaras: 

1. Det gamla lokstallet med vändskiva i södra delen av stationsområdet. 

Man bör överväga en alternativ mera publik användning av denna 

byggnad uppförd 1875. 

2. På Slätten bör Musikpaviljongen och den sista Förläggningsbaracken ges 

status som byggnadsminnen. Dessa byggnader är två av några få 

återstående byggnader som minner om Kalmar Regementes 125-åriga 

vistelse på Slätten, vilket lade grunden till att orten Hultsfred 

etablerades. 

Föreningsbaracken används idag av ett flertal föreningar och Musikpaviljongen 

bör öppnas som samlingspunkt för möten och sammankomster av olika slag. 
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Den har under lång tid fyllt ett viktigt behov som trivsam festlokal som nu 

saknas efter att den på oklara grunder stängts för användning. 

Förslag: 

att Kommunfullmäktige beslutar om byggnadsminnesförklaring av de tre 

nämnda byggnaderna: Lokstall med vändskiva, Musikpaviljongen och 

Förläggningsbaracken. 

Hultsfred den 29 april 2016 
-~ 

Lennart Beijer ed stöd av Georg Karlsson (lokalhistoriskt intresserad 

samhällsme borgare) 

josa
Rektangel
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• Kristdemokraterna 

Motion till Hultsfreds kommunfullmäktige 

Bygg nya lägenheter i centrum av Järnforsen! 

Bostadsfrågor och bebyggelse är i fokus just nu i många kommuner. Även inom regeringen 
och bland riksdagens partier talas om behovet av att öka byggandet. Och många har 
önskemål. Men för att nå resultat gäller att spaden kommer i jorden. 

Vi är medvetna om att mycket är på gång när det gäller byggarbetsplatser i vår kommun. Och 
det är bra. 

En ort i vår kommun som alltid varit signifikant för sysselsättning, jobb och företagande är 
Järnforsen. Såväl stora som mindre företag finns på orten och har funnits under lång tid. 
Jobben är en grund för tillväxt och utveckling i en kommun, men bostäder är också en faktor 
som har stor betydelse. 

Efterfrågan på bostäder i Järnfosen har inte varit så stor. Det måste även vi som bor här 
erkänna. Många har valt att pendla till jobben som finns på företagen i Järnfosen. Men allt kan 
ändra sig. Vi kan nu notera att det finns i princip inga lediga lägenheter och det finns inte 
heller många villor till salu. 

När man ska planera ett nytt byggprojekt för bostäder så finns många moment som kräver 
långa förberedelse, bl a grundarbeten med tex vatten och avlopp. Det intressanta är att i 
Järnforsen finns ett område centralt i samhället där det har varit byggt parhus/radhus. Men 
dessa monterades delvis ner och transporterades därefter till västkusten. Detta hände för ett 
antal år sedan när efterfrågan på lägenheter var låg i samhället. 

Eftersom detta område som i folkmun kallas "Fiskebyn" redan har framdragna ledningar för 
vatten och avlopp och för några år sedan var ett bostadsområde, vilket gör att markarbeten 
och annat bör kunna underlättas, vore det önskvärt att kommunen väcker liv i frågan om 
nybyggnation av lägenheter eller radhus/parhus i centrala Järnforsen. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast planera för byggnation av 
bostäder i Järnforsen och då undersöka möjligheten att använda tomten "fiskebyn" 

n 2 maj 2016 

ders Andersson ( ) 
Ledamot KF och ordförande 
Kristdemokraternas partiavdelning 

Ulllif Ji v h 
Anne-Ctiarlotte Cederberg 
Vice ordförande i Kristdeme'kratemas 
partiavdelning 

josa
Rektangel
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HUL TSFFlEDS 
KO!vUv1UN 

Hultsfred 2016-05-16 
lnk. 2016 -05- 1 9 

Dnr. e~iplan. 

-- ·--

Ärende:Begäran om Entledigande 

Jag begär härmed att bli entledigad från uppdragen i Barn och 
Utbildningsnämnden,Bam och Utbildningsnämndens Arbetsutskott,Samt ersättare i 
Kommunstyrelsen. 
Jag behåller mitt uppdrag som ersättare I kommunfullmäktige.Samtliga För S. 
Jag önskar lämna mina uppdrag från och med 2016-06-01 
Anlednigen är en ökad press på mitt ordinarie jobb samt mina fackliga 
uppdrag.Tidspress och stress samt personliga skäl. 

Med vänlig hälsning Dan Torkelsson 

josa
Rektangel



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-10

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 50/2016 Dnr 2016/44 459

Renhållningstaxa 2017 

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
”Renhållningstaxa för 2017” (daterad 2016-05-04) samt ”Prislista för 
hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter 2017” (daterad 2016-03-14).  

Vidare föreslås att en utvärdering av taxorna ska göras årligen.

Avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3.3 och 3.4 i renhållningstaxan) samt taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullens avfallsanläggning lämnas till beslut under hösten 2016.

Mikael Pettersson, L, deltar inte i ärendets behandling eller beslut.   

Reservation
John Hoffbrink, SD, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande.

Sammanfattning
Förslag till renhållningstaxa för 2017 behandlades i kommunfullmäktige 
2016-04-25. Fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för översyn av taxan för delade kärl samt av den 
kostnadsökning som föreslagits för hushåll med varmkompostering.

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan har inför 2017 reviderats inför införandet av det nya 
insamlingssystemet. Detta medför en ny taxekonstruktion med en 
uppdelning av den tidigare hämtningsavgiften i en grundavgift och en 
hämtningsavgift. 

I den nya taxan blir grundavgiften differentierad för olika kundkategorier 
och val av sorteringsalternativ. Målet är att taxan ska vara miljöstyrande för 
att uppfylla avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, 
och att matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas 
biologiskt respektive materialåtervinns istället för att skickas till 
förbränning.

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
har tidigare behandlat förslaget i § 11/2016. Då beslutades även en ändring 
i förslaget om att beslut om eventuell indexreglering eller annan förändring 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-10

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

av taxan fattas av kommunfullmäktige (kapitel 1 punkt 9, andra stycket).
Kommunfullmäktige beslutade § 95/2016-04-25 att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för översyn av taxan för delade kärl samt av den 
kostnadsökning som föreslagits för hushåll med varmkompostering.

Renhållningsingenjör Elin Svensson vid Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund har informerat om upplägget av taxan inför 
kommunfullmäktige samt på dagens sammanträde. 

Renhållningsingenjör Elin Svensson har lämnat ny tjänsteskrivelse, daterad 
2016-05-04, efter översyn på taxa för delade kärl och kostnadsökningen 
som föreslagits för hushåll med varmkompostering.   

Yrkande
Åke Nilsson, KD och Tommy Ejnarsson, V tillstyrker förslag till 
renhållningstaxa.

John Hoffbrink, SD, yrkar avslag på förslaget med hänvisning till ökade 
kostnader för äldre fastighetsägare.

Tilläggsyrkande
Lars Rosander, C, föreslår ett tillägg om att utvärdering av taxorna ska 
göras årligen. Åke Nilsson, KD tillstyrker tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkande om att tillstyrka förslag till renhållningstaxa 
mot Hoffbrinks förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
lämna förslag till renhållningstaxa med tilläggsyrkandet till 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från renhållningsingenjören 2016-03-14 , 2016-05-06
Taxedokument 2016-03-21, 2016-05-04 samt prislista 2016-03-21
Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalförbund § 11/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 65/2016, 95/2016
Kommunstyrelsen § 32/2016
Kommunfullmäktige § 95/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 

2016-05-06 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Elin Svensson 
Renhållningsingenjör 
 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun 2017 
samt Prislista för hämtning av förpackningar och 
returpapper från verksamheter 2017 

 

Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hultsfreds kom-
mun att anta föreslagen Renhållningstaxa för 2017 (daterad 2016-05-04) samt 
Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och 
verksamheter 2017 (daterad 2016-03-14). 
 
Avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3.3 och 3.4 i renhållningstaxan) samt Taxa för verksamhetsavfall till Kej-
sarkullens avfallsanläggning föreslås beslutas under hösten 2016. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Förslag till renhållningstaxa för 2017 behandlades i Kommunfullmäktige 2016-
04-25. Fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för översyn av taxan för delade kärl samt av den kostnadsökning som föresla-
gits för hushåll med varmkompostering. 
 
Revidering gällande delade kärl 

 
Taxeförslaget har reviderats på så sätt att grundavgiften per hushåll som delar 
avfallsbehållare eller ingår i en förening med gemensam avfallslösning enligt 
kommunens föreskrifter för avfallshantering föreslås motsvara 80 % av ordina-
rie grundavgift för aktuell kundkategori.  
 
Den totala avgiften (grundavgift plus hämtningsavgift) per villahushåll som de-
lar avfallsbehållare med en granne, enligt de olika avgiftsförslagen, framgår av 
följande tabell: 
 

20



 

 

Tjänsteskrivelse 

2016-05-06 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund  
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 Avgift för eget 
abonnemang 

Avgift för delade 
behållare, per 
hushåll, enligt 
förslag  
2016-03-21 

Avgift för de-

lade behållare, 

per hushåll, en-

ligt förslag  

2016-05-04 

Grönt abonne-
mang, 2 st 370 
liters flerfackskärl 

 
2 981 kr 

 
2 231 kr 

 
1 935 kr 

 
Hushåll som delar avfallsbehållare har fortsatt full tillgång till ÖSK:s övriga 
tjänster, såsom Kejsarkullens återvinningscentral, grovsopsinsamling, in-
samling av farligt avfall, kompostgårdar med mera. 
 

Revidering gällande hushåll med hemkompostering av matavfall 

 

Utformningen av den idag gällande renhållningstaxan i Hultsfreds kommun, 
med enbart hämtningsavgifter och inga grundavgifter, har inneburit att hem-
komposterare med fyraveckorshämtning har betalat en väldigt låg renhåll-
ningsavgift jämfört med andra kundgrupper och andra kommuner. Detta har 
inneburit att denna kundgrupp i en väsentligt lägre grad än andra villaägare har 
bidragit till finansieringen av renhållningens administration, kundtjänst, in-
formation, fakturering, drift av Kejsarkullens återvinningscentral, grovsopsin-
samling, insamling av farligt avfall, kompostgårdar med mera, trots att man 
haft samma tillgång till dessa tjänster som vilken annan villaägare som helst. 
Som jämförelse kan nämnas Högsby kommun, där hemkomposterare med 
fyraveckorshämtning 2016 betalar en årlig renhållningsavgift på 1 514 – 1 606 
kr. Medan motsvarande avgift i Hultsfreds kommun idag ligger på 701 - 986 
kr. 
 
För att begränsa kostnadsökningen för hushåll med hemkompostering av 
matavfall, har taxeförslaget reviderats på så sätt att grundavgiften för villahus-
håll som komposterar allt sitt matavfall i en kompost på den egna fastigheten 
som uppfyller kraven och är anmäld enligt kommunens föreskrifter om avfalls-
hantering och som har hämtning av kärl- och säckavfall var fjärde vecka har 
sänkts.  
 
Detta innebär följande totala avgift (grundavgift plus hämtningsavgift): 
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Tjänsteskrivelse 

2016-05-06 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund  
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 Avgift 2016 Avgift enligt 

förslag  
2016-03-21 

Avgift enligt 

förslag  

2016-05-04 

Grönt abonnemang, 2 st 
370 liters flerfackskärl, 
hämtning 26+13 ggr/år 

 
----- 

 
2 981 kr 

 

2 981 kr 

Abonnemang hemkom-
post, 1 st 190 liters kärl, 
hämtning 13 ggr per år 

 
986 kr 

 
3 013 kr 

 

2 388 kr 

Abonnemang hemkom-
post, 1 st 120 liters kärl*, 
hämtning 13 ggr per år 

 
857 kr 

 
2 950 kr 

 

2 325 kr 

Abonnemang hemkom-
post, 1 st 80 liters kärl*, 
hämtning 13 ggr per år 

 
701 kr 

 
2 794 kr 

 

2 169 kr 

* Inga nya 80 liter eller 120 liter kärl kommer lämnas ut 
 
Konsekvenserna av det nya förslaget riskerar att bli en lägre anslutningsgrad 
till det gröna och gula abonnemanget om många hemkomposterare väljer att 
behålla sitt befintliga sopkärl med hämtning var fjärde vecka och på så sätt få 
en lägre avgift. Detta skulle medföra mindre volymer insamlat avfall till 
materialåtervinning och biologisk behandling. 
 
 

Övrigt 

 
I övrigt hänvisas till tidigare tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-14. 
 
 
 
Elin Svensson 
Renhållningsingenjör 
 
Bifogas: 
Förslag till Renhållningstaxa för Högsby kommun 2017, daterat 2016-05-04 
(ändringar från tidigare förslag markerade i rött) 
Förslag till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från fler-
familjshus och verksamheter 2017, daterat 2016-03-14 
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Renhållningstaxa i 
Hultsfreds kommun 

2017 
 

 
Samtliga avgifter inkl. moms 

 
Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 2016-MM-DD, KF § XXX 

 
 

Gäller från och med 2017-01-01 
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Giltighetstid 
Renhållningstaxan gäller från och med 2017-01-01 då tidigare renhållningstaxa antagen  
2015-12-14 upphör att gälla om inte annat anges i detta taxedokument. 
 

1.2 Giltighetsområde 
Renhållningstaxan gäller avgifter för insamling, transport och behandling av avfall som 
omfattas av det kommunala renhållningsansvaret i Hultsfreds kommun.  
 

1.3 Avgiftsskyldighet 
Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
     . 
 
Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den som är 
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter överenskommelse mellan ÖSK, 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller 
hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för 
betalning i de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till ÖSK.  
 
Vid gemensam avfallslösning i enlighet med föreskrifterna om avfallshantering är en juridisk 
person i form av en förening betalningsansvarig.  
 

1.4 Ändrade hämtningsförhållanden 
Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden, ex in- och 
utflyttning, till Östra Smålands Kommunalteknikförbund, e-post kontaktcenter@hultsfred.se 
eller tfn 0495 – 24 00 00. Särskild blankett för ägarbyte finns. 

1.5 Taxans tillämplighet 
För hämtning och behandling av avfall eller utförande av tjänst som inte kan debiteras enligt 
kap 2-3 i renhållningstaxan fastställs avgiften enligt kap 4.  
 

1.6 Avgifter vid dispens m.m. från kommunens föreskrifter om avfallshantering 
Förutsättningar för undantag från föreskrifter om avfallshantering finns beskrivet i före- 
skrifter om avfallshantering för Hultsfreds kommun.  
 
Fastighetsinnehavare av två till tre närbelägna fastigheter som delar avfallsbehållare enligt 
bestämmelser i kommunens föreskrifter om avfallshantering betalar var sin grundavgift, 
motsvarande 80 % av grundavgiften för aktuell kundkategori. Hämtningsavgift för aktuell 
tjänst betalas av den fastighetsinnehavare som vid ansökan angetts som sökande 1. 
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Betalningsansvarig förening för en gemensam avfallslösning i enlighet med föreskrifterna om 
avfallshantering betalar dels för varje anslutet hushåll en grundavgift, motsvarande 80 % av 
grundavgiften för aktuell kundkategori, och dels hämtningsavgifter för aktuella tjänster. 
 
Fastighetsinnehavare som beviljats uppehåll i avfallshämtning behöver under tiden som 
uppehållet gäller betala grundavgift, men inte någon hämtningsavgift. Om en 
fastighetsinnehavare har två hus på samma fastighet och har beviljats uppehåll ska dock 
endast en grundavgift betalas. 
 
Fastighetsinnehavare som beviljats befrielse från skyldigheten att lämna kärl- och säckavfall 
till kommunen behöver under tiden som befrielsen gäller betala grundavgift, men inte någon 
hämtningsavgift. Om en fastighetsinnehavare har två hus på samma fastighet och har beviljats 
uppehåll ska dock endast en grundavgift betalas.  
 
Fastighetsinnehavare som beviljats total befrielse från kommunal renhållning behöver under 
tiden som befrielsen gäller inte betala någon renhållningsavgift (d.v.s. varken grundavgift 
eller hämtningsavgift).  
 

1.7 Definitioner 
Kärl- och säckavfall 
Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som normalt läggs i kärl, vilket 
inkluderar matavfall samt tidningar och förpackningar som lämnats i avfallsbehållare som 
hämtas av kommunen. I begreppet inkluderas även liknande avfall som lämnas i andra 
insamlingssystem, t.ex. i container eller djupbehållare. 
 
Restavfall 
Med restavfall avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 
tidningar och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 
kärl- och säckavfall. Dvs ett sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med begreppet ”osorterat 
restavfall” avses i denna taxa ett restavfall som innehåller matavfall. 
 
Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som ägare, exempelvis tomträttsinnehavare 
och samfällighetsförening. 
 
Nyttjanderättshavare  
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
En- och tvåfamiljshus 
Med en- och tvåfamiljshus avses samtliga fastigheter taxerade som en- och tvåfamiljshus och 
även fritidshus som används som permanentbostad, som behöver hämtning året runt eller där 
minst en person är folkbokförd.  
 
Flerfamiljshus 
Med flerfamiljshus avses fastighet med minst tre lägenheter.  
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Lägenhet 
Med lägenhet avses alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt vilka är belägna i fastighet 
taxerad som flerfamiljshus. I begreppet räknas även hushåll i speciella boenden som har egna 
lägenheter med kök eller kokvrå men som inte har full boendestandard som t.ex. 
studentkorridorer, asylboenden och äldreboenden. 
 
Fritidshus 
Med fritidshus avses hus som används för rekreation och som inte behöver hämtning året 
runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten definieras fastigheten som en- 
och tvåfamiljshus. 
 
Fastighetsnära insamling 
Med fastighetsnära insamling avses insamling av kärl- och säckavfall eller annat 
hushållsavfall som hämtas vid fastigheten eller vid av kommunen anvisad eller 
överenskommen plats enligt 13 § föreskrifter om avfallshantering i Hultsfreds kommun.  
 
Verksamheter 
Med verksamhet avses varje fastighet där det uppstår hushållsavfall, men som inte räknas som 
privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, 
sjukhus, o.s.v.  
 
Tomtgräns 
Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns närmast uppställningsplats för hämtningsfordon. 
I de fall tomtgräns ej är belägen vid farbar väg räknas närmaste farbara väg som tomtgräns. 
 
Enskilda avloppsanläggningar 
Med enskilda avloppsanläggningar avses slamavskiljare, sluten tank, fosforfälla, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar. Oljeavskiljare innefattas inte i detta 
begrepp.  
 
Övriga definitioner 
Begreppen hushållsavfall, grovavfall och avfallsbehållare som används i denna avfallstaxa 
har samma betydelse som i kommunens föreskrifter om avfallshantering. 
 
Övriga termer och begrepp som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i 
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 
 

1.8 Föreskrifter om avfallshantering  
I kommunens avfallsföreskrifter finns gällande regler som föreskriver om b.la. hämtning, 
avfallsbehållarens placering, gångväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning. 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering enligt 
gällande föreskrifter om avfallshantering följs.  
 
För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa ska kraven i 
kommunens gällande föreskrifter om avfallshantering vara uppfyllda.  
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1.9 Indexreglering 
Avgifterna i denna renhållningstaxa får regleras med fastställt index. Avgifterna är baserade 
på avfallsindex A12:1MD. Justering görs en gång per år varvid mars månad 2016 utgör 
basmånad och augusti månad är jämförelsemånad som ligger till grund för eventuell reglering 
från 1 januari påföljande år. 
  
Beslut om eventuell indexreglering eller annan förändring av taxan fattas av 
Kommunfullmäktige.  
 

1.10 Renhållningsavgifter 
Renhållningsavgifterna ska täcka renhållningsverksamhetens kostnader för b.la. insamling 
och behandling av avfall, drift av kommunens allmänna insamlingssystem som t.ex. 
återvinningscentraler, administration och information. Renhållningsavgiften består av en 
grundavgift, en hämtningsavgift och tilläggsavgifter.  
 
Varje fastighetsinnehavare ska betala grundavgift och hämtningsavgift baserat på 
kundkategori, val av abonnemang, avfallsbehållare och hämtningsfrekvens. Tilläggsavgifter 
utgår för de tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte 
nyttjas av kollektivet som helhet och som inte ingår i grund- eller hämtningsavgiften. 
 
Grundavgiften i denna renhållningstaxa är miljöstyrande så att återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas.  
 
För boende i en- och tvåfamiljshus, lägenheter samt fritidshus ingår i grundavgiften 
möjligheten att utan extra kostnad nyttja kommunens allmänna insamlingssystem som t.ex: 
 

 På Kejsarkullens återvinningscentral kan allt avfall som normalt uppstår i ett hushåll, 
förutom trädgårdsavfall, lämnas. Hushållen lämnar sitt avfall avgiftsfritt vid egen 
transport (kärra, bil) till anläggningen. För avfall från verksamheter gäller separat taxa. 
Bildäck kan inte lämnas på Kejsarkullen. Avfallet skall sorteras enligt anvisningar från 
personalen. Ingen sortering eller omlastning ingår i avgiften. 

 Farligt avfall från hushåll kan även lämnas kostnadsfritt till miljöbilens insamling av 
farligt avfall.  

 Trädgårdsavfall från hushåll kan vid egen transport (kärra, bil) lämnas kostnadsfritt på 
ÖSK:s kompostgårdar. Trädgårdsavfallet ska sorteras enligt skyltning och övrig 
anvisning. Stubbar, jord, grus, sten eller annat schaktat material får inte lämnas på 
kompostgårdarna. 
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1.11 Övergångsbestämmelser 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) kommer att etappvis införa ett nytt 
insamlingssystem för kärl- och säckavfall i kommunen. Införandet genomförs enligt tidplan 
som fastställs av ÖSK.  
 
För fastighetsinnehavare i en- och tvåfamiljshus, fritidshus, flerfamiljshus och verksamheter 
som genom ÖSK erbjudits att ta del av de tjänster som ingår i det nya insamlingssystemet för 
kärl- och säckavfall debiteras de grundavgifter enligt kap 2.1 och hämtningsavgifter enligt 
kap 2.2.1 - 2.2.3 i detta taxedokument. Avgifterna i kap 2.1 och 2.2.1 - 2.2.3 träder i kraft från 
och med det datum som ÖSK meddelar till fastighetsinnehavaren. Fram till och med det 
datum som ÖSK meddelar till fastighetsinnehavaren under införandeperioden utgår 
grundavgifter och hämtningsavgifter enligt bilaga 1 i detta taxedokument. 
 
Fastighetsinnehavare som inte erbjudits att ta del av de nya tjänster som ÖSK erbjuder för 
insamling av kärl- och säckavfall erlägger hämtningsavgift enligt bilaga 1 i detta 
taxedokument.  
 
Avgifterna i kap 3 och 4 träder i kraft från och med 2017-01-01. 
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2 Grund- och hämtningsavgifter 

2.1 Grundavgifter 
Samtliga fastighetsinnehavare ska erlägga årlig grundavgift. Grundavgift ska betalas för varje 
byggnad som är beboelig eller där människor kan vistas, inkl. jaktstugor, stugor som används 
vid t.ex. skogsskötsel och hus som ägs av ideella föreningar såsom byalag.  
 
Grönt abonnemang (full sortering) 
En- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenheter och verksamheter som sorterar matavfall, 
tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade och 
ofärgade glasförpackningar via ett fastighetsnära insamlingssystem inom fastigheten betalar 
grundavgift ”Grönt abonnemang”. 
 
Gult abonnemang (halv sortering) 
En- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenheter och verksamheter som sorterar ut matavfall via 
ett fastighetsnära insamlingssystem inom fastigheten men som inte sorterar ut samtliga 
fraktioner av förpackningar och tidningar via ett fastighetsnära insamlingssystem inom 
fastigheten betalar grundavgift ”Gult abonnemang”.  
 
Rött abonnemang (osorterat)  
En- och tvåfamiljshus, fritidshus, lägenheter och verksamheter som inte sorterar ut matavfall 
via ett fastighetsnära insamlingssystem inom fastigheten betalar grundavgift ”Rött 
abonnemang”.  
 
Abonnemang hemkompost  
En- och tvåfamiljshus som komposterar allt sitt matavfall i en kompost på den egna 
fastigheten som uppfyller kraven och är anmäld enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering och som har hämtning av kärl- och säckavfall var fjärde vecka eller mer 
sällan betalar grundavgift ”Abonnemang hemkompost”. 
 
Avgift vid uppehåll i hämtning 
Fastighetsinnehavare som av kommunen beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av 
kärl- och säckavfall betalar grundavgift ”Avgift vid uppehåll i hämtning”.  
 
Tabell 1 Grundavgifter för olika kundkategorier, kr och år inkl. moms 

Kundkategori 

Grönt 

abonnemang 

(full 

sortering) 

Gult 

abonnemang 

(halv 

sortering) 

Rött 

abonnemang 

(osorterat)  

Abonnemang 

hemkompost 

Avgift vid 

uppehåll i 

hämtning 

En- och 
tvåfamiljshus, 
per hushåll 

1 481 kr 1 606 kr 2 981 kr 1 981 kr 250 kr 

Lägenhet, per 
lägenhet 499 kr 736 kr 1 005 kr ---- 250 kr 

Fritidshus, per 
hushåll 770 kr 835 kr 1 363 kr ---- 250 kr 

Verksamhet, 
per hämtnings-
ställe 

943 kr 1 218 kr 2 712 kr ---- 250 kr 
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2.2 Hämtningsavgifter 
Nivån på hämtningsavgiften avgörs av kundens val av behållare och hämtningsintervall.  
 
Avfallsbehållare ska på tömningsdagen vara utställd senast kl 06:00. Om avfallsbehållaren, 
vid ordinarie hämtningstillfälle inte innehåller något avfall har hämtningsskyldigheten ändå 
fullgjorts. Samma sak gäller om avfallsbehållaren inte varit tillgänglig för hämtning, 
exempelvis på grund av att väg inte hållits farbar, något blockerar behållaren eller att kärlet 
inte är utställt i föreskriven tid. 
 

2.2.1 Hämtningsavgifter för en- och tvåfamiljshus 
Fastighetsinnehavare av en- och tvåfamiljshus kan välja mellan tre olika sorteringsalternativ 
för sitt kärl- och säckavfall.  
 

Grönt abonnemang (full sortering) 

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar samt förpackningar av glas, 
metall, plast och papper i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I 
abonnemanget ingår två stycken kärl med fack för åtta stycken avfallsfraktioner samt 
sorteringsutrustning för matavfall.  
 

Tabell 2 Grönt abonnemang med insamling av restavfall, matavfall, tidningar och 

förpackningar av glas, metall, plast och papper, kr per år inkl. moms för två behållare  

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

2 st. 240 liters kärl med fyra 
fack*  

13 ggr/år respektive 26 
ggr/år 1 375 kr 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack  13 ggr/år respektive 26 
ggr/år 1 500 kr 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall. 
 
Gult abonnemang (halv sortering) 

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar 
i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl och lämnar övriga förpackningar till 
allmän insamlingsplats för dessa avfallsslag. I abonnemanget ingår ett avfallskärl med fack 
för fyra avfallsfraktioner samt sorteringsutrustning för matavfall.  
 
Fastighetsinnehavare som önskar sortera ut matavfall och restavfall, och lämna tidningar och 
alla typer av förpackningar till allmän insamlingsplats, ska meddela ÖSK. Fyrfackskärlets 
insats för tidningar och ofärgade glasförpackningar hämtas då av ÖSK, men 
fastighetsinnehavaren ska ändå betala samma avgift som anges nedan. 
 

Tabell 3 Gult abonnemang med insamling av matavfall, restavfall, tidningar och färgade 

glasförpackningar, kr per år inkl. moms 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

1 st. 240 liters kärl med fyra 
fack*  26 ggr/år 1 375 kr 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 26 ggr/år 1 500 kr 
* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall. 
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Rött abonnemang (osorterat)  

Fastighetsinnehavare som inte sorterar ut matavfall i kärl och som lämnar tidningar och 
förpackningar till allmän insamlingsplats för dessa avfallsslag lämnar osorterat restavfall i ett 
kärl. I abonnemanget ingår en avfallsbehållare för osorterat restavfall.  
 
Tjänster med beteckningen ”H ”  =hemkompost) är endast valbara för fastigheter som 
komposterar allt sitt matavfall i en kompost på den egna fastigheten som uppfyller kraven och 
är anmäld enligt kommunens gällande föreskrifter om avfallshantering.  
 

Tabell 4 Rött abonnemang, kr per behållare och år inkl. moms 

Avfallsbehållare Hämtningsintervall Behållare 

för osorterat 

restavfall 

Kärl 80 liter * 4 ggr/år 125 kr 
Kärl, 80 liter    HK ** 13 ggr/år 188 kr 
Kärl, 80 liter ** 26 ggr/år 375 kr 
Kärl, 120 liter  HK ** 13 ggr/år 344 kr 
Kärl, 120 liter ** 26 ggr/år 688 kr 
Kärl, 190 liter * 4 ggr/år 125 kr 
Kärl, 190 liter    HK 13 ggr/år 406 kr 
Kärl, 190 liter 26 ggr/år 813 kr 
Kärl, 240 liter 26 ggr/år 938 kr 
Kärl, 370 liter 26 ggr/år 1 625 kr 
HK = Hemkompost 
*Endast befintliga kunder med gällande dispensbeslut om kvartalshämtning 
**Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut 
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2.2.2 Hämtningsavgifter för fritidshus 
Fastighetsinnehavare i fritidshus kan välja mellan tre olika sorteringsalternativ för sitt kärl- 
och säckavfall.   
 
Grönt abonnemang (full sortering) 

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar samt förpackningar av glas, 
metall, plast och papper i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I 
abonnemanget ingår två stycken kärl med fack för åtta stycken avfallsfraktioner samt 
sorteringsutrustning för matavfall.  
 
Tabell 5 Grönt abonnemang med insamling av matavfall, restavfall, tidningar och 

förpackningar, kr för två behållare och år inkl. moms 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

2 st. 240 liters kärl med fyra 
fack*  

10 ggr/år respektive 5 ggr/år     
vecka 20-39 438 

2 st. 240 liters kärl med fyra 
fack* 

6 ggr/år respektive 3 ggr/år      
vecka 24-35 250 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack  10 ggr/år respektive 5 ggr/år      
vecka 20-39 500 

2 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/år respektive 3 ggr/år      
vecka 24-35 313 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall. 
 
Gult abonnemang (halv sortering) 

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar 
i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl och lämnar övriga förpackningar till 
allmänt insamlingssystem för dessa avfallsslag. I abonnemanget ingår ett avfallskärl med fack 
för fyra avfallsfraktioner samt sorteringsutrustning för matavfall.  
  
Fastighetsinnehavare som önskar sortera ut matavfall och restavfall, och lämna tidningar och 
alla typer av förpackningar till allmän insamlingsplats, ska meddela ÖSK. Fyrfackskärlets 
insats för tidningar och ofärgade glasförpackningar hämtas då av ÖSK, men 
fastighetsinnehavaren ska ändå betala samma avgift som anges nedan. 
 

Tabell 6 Gult abonnemang med insamling av matavfall, restavfall, tidningar och färgade 

glasförpackningar, kr per behållare och år inkl. moms 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

1 st. 240 liters kärl med fyra 
fack*  

10 ggr/ år                   
vecka 20-39 438 

1 st. 240 liters kärl med fyra 
fack* 

6 ggr/ år                    
vecka 24-35 250 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 10 ggr/år                   
vecka 20-39 500 

1 st. 370 liters kärl med fyra fack 6 ggr/ år                    
vecka 24-35 313 

* får endast nyttjas av hushåll med maximalt två personer med små mängder avfall.  
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Rött abonnemang (osorterat)  

Fastighetsinnehavare som inte sorterar ut matavfall i kärl och som lämnar tidningar och 
förpackningar till allmän insamlingsplats för dessa avfallsslag lämnar osorterat restavfall i ett 
kärl. I abonnemanget ingår ett avfallskärl för osorterat restavfall.  
 
Tabell 7 Rött abonnemang, kr per behållare och år inkl. moms 

Avfallsbehållare Hämtningsintervall Avgift 

Kärl, 80 liter * 10 ggr/ år                   
vecka 20-39 313 kr 

Kärl, 80 liter * 6 ggr/ år                    
vecka 24-35 188 kr 

Kärl, 120 liter * 10 ggr/ år                   
vecka 20-39 375 kr 

Kärl, 120 liter * 6 ggr/ år                    
vecka 24-35 250 kr 

Kärl, 190 liter 10 ggr/ år                   
vecka 20-39 500 kr 

Kärl, 190 liter 6 ggr/ år                    
vecka 24-35 313 kr 

Kärl, 240 liter 10 ggr/ år                   
vecka 20-39 563 kr 

Kärl, 240 liter 6 ggr/ år                    
vecka 24-35 375 kr 

Kärl, 370 liter 10 ggr/ år                   
vecka 20-39 875 kr 

Kärl, 370 liter 6 ggr/ år                    
vecka 24-35 625 kr 

*Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut 
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2.2.3 Hämtningsavgifter för flerfamiljshus och verksamheter 
Fastighetsinnehavare av flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan olika 
sorteringsalternativ för kärl- och säckavfall.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter har möjlighet att beställa hämtning av förpackningar och 
tidningar i separata kärl genom ÖSK:s försorg. ÖSK:s avgifter för hämtning av 
förpackningsavfall och tidningar i separata avfallskärl finns i särskild prislista. 
Fastighetsinnehavare i flerfamiljshus och verksamheter har även möjlighet att sortera ut 
restavfall, matavfall samt förpackningar och tidningar i ett fastighetsnära insamlingssystem 
med fyrfackskärl.  
 
Fastighetsinnehavare och boende som inte sorterar ut förpackningar och tidningar inom 
fastigheten lämnar förpackningar och tidningar till allmänt insamlingssystem för dessa 
avfallsslag.   
 
Insamling av matavfall och restavfall i separata avfallsbehållare 

Matavfall och restavfall kan hämtas i separata kärl. Kärlen ingår i avgiften för de 
fastighetsinnehavare som nyttjar separata kärl för insamling av matavfall och restavfall. 
Djupbehållare och containrar bekostas av fastighetsinnehavaren. ÖSK:s entreprenör erbjuder 
uthyrning av containrar. Hyreskostnaden ska regleras genom överenskommelse mellan 
entreprenör och fastighetsinnehavare utan ÖSK:s medverkan. 
 

För fastigheter med separata avfallsbehållare för matavfall ingår sorteringsutrustning för 
matavfall till lägenhetsinnehavare i avgiften.  
 
Fastighetsinnehavare som inte sorterar ut matavfall i separat avfallsbehållare lämnar osorterat 
restavfall i behållare för restavfall.  
 

Tabell 8 Insamling av matavfall och restavfall i separata avfallsbehållare, kr per 

behållare och år inkl. moms 

Avfallsbehållare Hämtningsintervall Avgift 

Matavfall  
Kärl, 140 liter 26 ggr/år 625 kr 
Kärl, 140 liter 52 ggr/år 1 250 kr 
Djupbehållare, 0,5-1 
kbm 

26 ggr/år 12 500 kr 

Djupbehållare,  
0,5-1 kbm 

52 ggr/år 25 000 kr 

Restavfall   
Kärl, 190 liter 26 ggr/år 813 kr 
Kärl, 190 liter 52 ggr/år 1 625 kr 
Kärl, 240 liter 26 ggr/år 938 kr 
Kärl, 240 liter 52 ggr/år 1 875 kr 
Kärl, 370 liter 26 ggr/år 1 625 kr 
Kärl, 370 liter 52 ggr/år 3 250 kr 
Kärl, 370 liter 104 ggr/år 6 500 kr 
Kärl, 660 liter 26 ggr/år 2 563 kr 
Kärl, 660 liter 52 ggr/år 5 125 kr 
Kärl, 660 liter 104 ggr/år 10 250 kr 

35



 

 14 

Vippcontainer  
2-3 kbm 

26 ggr/år 9 750 kr 

Vippcontainer, 
2-3 kbm 

52 ggr/år 19 500 kr 

Vippcontainer, 
6-8 kbm 

26 ggr/år 21 250 kr 

Vippcontainer, 
6-8 kbm 

52 ggr/år 42 500 kr 

Lastväxlarcontainer, 
omlastning 

26 ggr/år 81 250 kr 

Lastväxlarcontainer, 
omlastning 

52 ggr/år 162 500 kr 

Djupbehållare, 
3-4,5 kbm 

26 ggr/år 15 000 kr 

Djupbehållare, 
3-4,5 kbm 

52 ggr/år 30 000 kr 

Djupbehållare, 
4,51-6 kbm 

26 ggr/år 21 250 kr 

Djupbehållare, 
4,51-6 kbm 

52 ggr/år 42 500 kr 

Säck, 160 liter LS * 26 ggr/år 1 250 kr 
Säck, 160 liter LS * 52 ggr/år 2 500 kr 
Säck, 160 liter LS * 104 ggr/år 5 000 kr 
Säck, 240 liter LS * 26 ggr/år 1 875 kr 
Säck, 240 liter LS * 52 ggr/år 3 750 kr 
Säck, 240 liter LS * 104 ggr/år 7 500 kr 
LS = Losstagen säck 
Tjänster med fler än 26 tömningar/år är endast valbara efter överenskommelse med ÖSK i det 
enskilda fallet. 
*Endast befintliga kunder där kärlhämtning ej är möjlig, inga nya hämtställen med säckar 
accepteras 
 

 
Abonnemang fyrfackskärl 

Fastighetsinnehavaren sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar samt förpackningar av glas, 
metall, plast och papper i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl. I 
abonnemanget ingår två stycken kärl med fack för åtta stycken avfallsfraktioner samt 
sorteringsutrustning för matavfall till lägenhetsinnehavare.  
 
Tabell 9 Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, kr för två behållare och år inkl. 

moms 

Avfallskärl Hämtningsintervall Avgift 

2 st. 660 liters kärl med delade 
fack 

13 ggr/år respektive 26 
ggr/år 4500 kr 
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3 Tilläggsavgifter 

3.1 Gångavstånd 
Ordinarie hämtningsavgifter gäller för kärl och säck placerade högst 4 meter från 
hämtningsfordonets uppställningsplats. För flerfamiljshus och verksamheter som har kärl eller 
säck i soprum eller motsvarande avfallsutrymmen inom fastigheten kan gångavstånd uppemot 
15 meter ingå i hämtningsavgiften efter ÖSK:s godkännande. 
 
Vid gångavstånd längre än 4 respektive 15 meter tillkommer tilläggsavgift enligt nedan.  
 
Maximalt gångavstånd som får förekomma är 30 meter. Gångavstånd mäts som enkel väg. 
 
I de fall hämtning av kärl eller säck försvåras exempelvis genom att kärl eller säck är placerat 
i svåråtkomliga avfallsutrymmen som kräver extra insats av renhållningspersonal i samband 
med hämtning eller om renhållaren behöver använda personhiss för att hämta avfallsbehållare 
eller liknande utgår extra avgift för placeringstillägg med 40 kr per hämtning. 
 
Tabell 10 Tilläggsavgift för gångavstånd för säck samt för kärl som lämnas vid 

tomtgräns efter tömning, kr per tjänst och år inkl. moms 

Avfallsbehållare 
lämnas vid 
tomtgräns efter 
tömning.  

6  
ggr /år 
* 

9  
ggr /år 
*  ** 

10  
ggr/år* 

13  
ggr/år 
*** 

15  
ggr/år* 
** 

26  
ggr/år 
 

39  
ggr/år 
** 

52 
ggr/år 

104 
ggr/år 

4-15 meter 113 kr 169 kr 188 kr 244 kr 281 kr 488 kr 731 kr 975 kr 1 950 kr 
16-30 meter 165 kr 248 kr 275 kr 358 kr 413 kr 715 kr 1 073 kr 1 430 kr 2 860 kr 
* gäller endast fritidshus 
** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar 
*** gäller endast vid ”abonnemang hemkompost” 
 

Tabell 11 Tilläggsavgift för gångavstånd där behållare, efter tömning, lämnas vid 

ordinarie uppställningsplats, kr per tjänst och år inkl. moms  

Avfallsbehållare 
lämnas vid 
ordinarie 
uppställnings-
plats efter 
tömning 

6  
ggr /år 
* 

9  
ggr /år 
*  ** 

10  
ggr/år* 

13  
ggr/år 
*** 

15  
ggr/år* 
** 

26  
ggr/år 
 

39  
ggr/år 
** 

52 
ggr/år 

104 
ggr/år 

4-15 meter 165 kr 248 kr 275 kr 358 kr 413 kr 715 kr 1 073 kr 1 430 kr 2 860 kr 
16-30 meter 300 kr 450 kr 500 kr 650 kr 750 kr 1 300 kr 1 950 kr 2 600 kr 5 200 kr 
* gäller endast fritidshus 
** gäller hämtning av två flerfackskärl, sammanlagt antal hämtningar 
*** gäller endast vid ”abonnemang hemkompost” 

3.2 Latrinhämtning 
För permanentboende hämtas latrin varannan vecka eller var fjärde vecka året om. För 
fritidsboende hämtas latrin under säsong 10 ggr/år under vecka 20-39 alternativt 6 ggr/år 
under vecka 24-35. 
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Tabell 12 Hämtning av latrinkärl, kr per år inkl. moms 

 Avgift 

Permanentboende året om 26 ggr/år 6 825 kr 
Permanentboende året om 13 ggr/år 3 413 kr 
Fritidshus säsong 10 ggr/år, vecka 20-39 2 625 kr 
Fritidshus säsong 6 ggr/år, vecka 24-35 1 575 kr 
 
Vid beställning kan extra hämtning av latrinkärl utföras i samband med ordinarie hämtning av 
avfallsbehållare för restavfall. Avgift för extra hämtning utgår med 263 kr per 
hämtningstillfälle och kärl. För särskild budning av extra latrinkärl tillkommer ytterligare 250 
kr per tillfälle. 
 
Latrinbehållare sätts ut intill avfallsbehållaren senast kl 06:00. Om ingen latrinbehållare, vid 
ordinarie hämtningstillfälle, har placerats vid hämtningsstället har ändå 
hämtningsskyldigheten fullgjorts. 

3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar 
 
Innehåll i kapitel 3.3 och avgifter i tabell 13 och 14 bestäms vid senare tillfälle. 
 
Tabell 13 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar, kr inkl. moms 

 Avgift vid ordinarie 

tömning enligt fastställt 

schema 

Avgift vid budad tömning 

utanför ordinarie schema 

Permanentboende 0-4 kbm 
  

Permanentboende 4,1-9 kbm,  
  

Permanentboende > 9,1 kbm 
  

Permanentboende, bad, disk och 
tvättbrunn (BDT) 

  

Fritidshus 0-4 kbm 
  

Fritidshus 4,1-9 kbm 
  

Fritidshus > 9,1 kbm 
  

Fritidshus, bad, disk och 
tvättbrunn (BDT) 

  

 
Tabell 14 Tilläggstjänster i samband med slamtömning, kr inkl. moms 

 
Tilläggstjänst Tilläggsavgift per hämtning 

Volym > 9,1 kbm, per kbm  
Budning akut, tömning samma dag om 
beställning före 13.00 

 

Budning, tömning inom ett dygn  
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Budning, tömning inom 8 dygn  
Extra slang 21 – 35 meter  
Extra slang 36 – 50 meter  
Slanglängd över 50 meter, tömning med 
specialfordon 

 

Tömning av extra brunn < 4 kbm i samband 
med tömning av ordinarie brunn 

 

Framkörningsavgift när budad tömning ej 
kunnat utföras 

 

Tömning vid överenskommen tid där kunden 
deltar vid tömning 

 

Tömning som kräver dubbelbemanning  
 

3.4 Slamtömning av fettavskiljare  
 
Innehåll i kapitel 3.4 och avgifter i tabell 15 och 16 bestäms vid senare tillfälle. 
 
 
Tabell 15 Slamtömning av fettavskiljare, kr inkl. moms 

 Avgift vid ordinarie 

tömning enligt fastställt 

schema 

Avgift vid budad tömning 

utanför ordinarie schema 

Fettavskiljare 0-4 kbm 
  

Fettavskiljare 4,1-9 kbm,  
  

Fettavskiljare > 9,1 kbm 
  

 
Tabell 16 Tilläggstjänster i samband med slamtömning av fettavskiljare, kr inkl. moms 

Tilläggstjänst Tilläggsavgift per hämtning och kbm 

Volym > 9,1 kbm, per kbm  
Budning akut, tömning samma dag om 
beställning före 13.00 

 

Budning, tömning inom ett dygn  
Budning, tömning inom 8 dygn  
Extra slang 21 – 35 meter  
Extra slang 36 – 50 meter  
Slanglängd över 50 meter, tömning med 
specialfordon 

 

Framkörningsavgift när budad tömning ej 
kunnat utföras 

 

Tömning vid överenskommen tid där kunden 
deltar vid tömning 

 

Tömning som kräver dubbelbemanning  
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3.5 Hämtning av grovavfall 
Budad hämtning av grovavfall 

Hämtning av grovavfall hos hushåll utförs efter beställning (budning) till ÖSK. Avfallet ska 
sorteras enligt anvisningar från ÖSK. För hämtning av bygg- och rivningsavfall och annat 
avfall som inte kan betraktas som hushållens grovavfall hänvisas till entreprenörer som har 
tillstånd att transportera avfall. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall, motordelar och 
liknande kan lämnas på Kejsarkullens återvinningscentral. 
 
Endast grovavfall som normalt uppstår i ett hushåll hämtas vid fastigheten. Det grovavfall 
som hämtas ska kunna hanteras av en person och varje enskilt kolli får inte väga mer än 15 
kg. För kolli som väger över 15 kg tillkommer avgift för extra personal enligt kap 4. Avgift 
för specialfordon enligt kap 4 tillkommer om grovavfallet kräver hämtning av annat fordon än 
det fordon som kommunen normalt använder för grovavfallshämtning.  
 
Om avfallet i efterhand konstateras vara osorterat tillkommer sorteringsavgift med 500 kr per 
påbörjad kbm inklusive moms.  
 
Avfallet ska placeras vid tomtgräns eller där hämtningsfordonet kan stanna vid tidpunkt som 
bestäms vid beställningen. Säckar/kolli ska märkas med uppgift om vad de innehåller. 
 

Tabell 17 Budad hämtning av grovavfall, kr inkl. moms 

 Avgift 

< 2 kbm 375 kr 
2 – 4 kbm 563 kr 
 

Hämtning av säck med brännbart grovavfall i samband med ordinarie hämtning 

Extra säckar med brännbart grovavfall kan hämtas i samband med ordinarie hämtning av 
restavfall enligt nedanstående avgift. Grovavfallet måste vara förpackat i säck för att kunna 
hämtas. Varje säck får inte väga mer än 15 kg. Grovavfall får inte innehålla förpackningar 
eller tidningar. Debitering sker i efterskott. Tidigare inköpta avfallsbiljetter är giltiga som 
förskottsbetalning men kan inte köpas efter 2015-01-01. 
 

Tabell 18 Hämtning av säck med brännbart grovavfall, kr inkl. moms 

 Avgift 

Hämtning av säck med brännbart grovavfall, 
avgift per säck 83 kr 
 
 

Avgiftsfri hämtning en gång per år (grovsopsinsamling) 

En gång per år vid tidpunkt som bestäms av ÖSK sker avgiftsfri hämtning av vissa typer av 
grovavfall från en- och tvåfamiljshus och flerfamiljshus. Information om tidpunkt och vilka 
avfallstyper som hämtas finns på http://osk.hultsfred.se 
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3.6 Extra hämtningar m.m. 
 
Extra hämtning av kärl- och säckavfall  

Om fastighetsinnehavare önskar extra tömning av ordinarie avfallsbehållare (budning) eller 
extra hämtning av brännbart restavfall i säck som sker i samband med ordinarie hämtning 
utgår avgifter enligt nedan. Varje säck får inte väga mer än 15 kg. Extra hämtning utförs 
normalt inom 2 arbetsdagar från beställning (budning). Säck med brännbart restavfall som 
placerats intill ordinarie avfallsbehållare hämtas vid ordinarie hämtning, debitering sker i 
efterskott (ingen särskild beställning krävs). 
 
Tabell 19 Extra hämtning av kärl- och säckavfall, kr inkl. moms 

 Avgift per behållare 

Kärl upp till 240 liter 275 kr  

Kärl över 240 liter 300 kr  

Container 2-4 kbm 625 kr  

Container 4-8 kbm 1 067 kr  

Lastväxlarcontainer 3 375 kr  

Tömning av djupbehållare 1 067 kr  

Säck med brännbart restavfall, i samband 
med ordinarie hämtning 

83 kr 

 

3.7 Löst avfall utanför avfallsbehållare 
Hämtning av löst avfall från affärer och liknande i samband med ordinarie hämtning utförs 
enligt avgift nedan. Avfallet placeras högst 20 meter från för hämtningsfordon framkomlig 
väg om inte annat överenskommits med ÖSK. Abonnemang med hämtning av löst avfall 
nytecknas ej. 
 
Tabell 20 Löst avfall utanför avfallsbehållare, kr inkl. moms 

 Avgift 

Löst avfall, per kbm 295 kr 
 
  

41



 

 20 

3.8 Byte av kärl 
 
Byte av kärlstorlek och kärltyp kan ske efter beställning till nedanstående avgift.  
 

Tabell 21 Byte av kärl, kr inkl. moms 

 Avgift per kärl 

Byte av kärl, upp till 240 liter inkl flerfack 250 kr 
Byte av kärl, 370 liter inkl flerfack 250 kr 
Byte av kärl, 660 liter inkl flerfack 313 kr 
 
Vid nya abonnemang ex nybyggda fastigheter, vid ägarbyte eller då kommunen inför nya 
insamlingssystem som kräver användning av andra kärl, ställer/byter ÖSK ut kärlet utan 
kostnad. 
Trasiga kärl anmäls till ÖSK. Byte av dessa sker avgiftsfritt om det är fråga om normalt 
slitage. Fastighetsinnehavaren ansvarar för de kärl som ingår i abonnemanget (t ex rengöring 
och tillsyn) och kan bli ersättningsskyldig om kärl försvinner eller går sönder vid oaktsam 
hantering. 
 

3.9 Hämtning av ljuskällor och småbatterier 
 
Hämtning av ljuskällor och småbatterier kan ske i samband med hämtning av kärl- och 
säckavfall i fyrfackskärl samt från fastigheter med låsbara avfallsutrymmen. Hämtning sker i 
särskilda boxar som tillhandahålls av ÖSK. Med ljuskällor avses glödlampor, 
lågenergilampor, ledlampor, små lysrörslampor och halogenlampor (ej lysrör). Med 
småbatterier avses mobiltelefonbatterier, små uppladdningsbara batterier, batterier till 
elektriska verktyg och övriga små batterier som inte är inbyggda i en produkt. 
 
Boxen ska förvaras inomhus. Vid behov av tömning (när boxen börjar bli full) ska 
fastighetsinnehavare med fyrfackskärl hänga ut boxen på kärl nr 1 i samband med ordinarie 
hämtning. Efter att tömning skett ansvarar fastighetsinnehavaren för att ta in boxen.  
 
Vid flerfamiljshus och verksamheter ska boxarna förvaras inomhus i fastighetens 
avfallsutrymme i anslutning till ordinarie avfallsbehållare. När behov föreligger (när boxen 
börjar bli full) töms boxen i samband med ordinarie hämtning av kärl- och säckavfall. 
 
Tabell 22 Hämtning av ljuskällor och småbatterier, kr inkl. moms 

 Avgift per behållare och år 

Tvådelad behållare för småbatterier och 
ljuskällor, ca 5 liter, för en- och 
tvåfamiljshus 

100 kr 

Behållare småbatterier, ca 15 liter för 
flerfamiljshus och verksamheter  

200 kr 

Behållare ljuskällor, ca 15 liter för 
flerfamiljshus och verksamheter 

200 kr 
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4 Avgifter för övriga tjänster 
I de fall fastighetsinnehavare har behov av hämtning, behandling eller tjänst som omfattas av 
det kommunala renhållningsansvaret men som inte ryms inom det tjänsteutbud som finns i 
renhållningstaxan kap 2-3 utgår avgifter enligt tabellen nedan.  
 
Avgifter för övriga tjänster utgår t.ex. om fastighetsinnehavaren önskar hämtning av farligt 
avfall vid fastigheten, i de fall kolli som innehåller grovavfall väger mer än 15 kg eller om det 
krävs andra fordon för att hämta avfall än vad som normalt används i kommunen samt vid 
vissa tillfälliga evenemang och liknande.  
 
 
 
Tabell 23 Övriga tjänster, kr inkl. moms 

Tjänst Avgift per 

hämtningstillfälle 

Avgift per påbörjad timme för 

tillkommande tid, utöver 

normal hämtning, på 

hämtplatsen 

Avfallsfordon som normalt 
används inom kommunen. 

1200 kr 1200 kr 

Specialfordon som normalt inte 
används inom kommunen. 

1350 kr 1350 kr 
 

Extra personal. 750 kr 750 kr 
 
 
Tjänst Avgift per ton  

Behandling brännbart avfall 1230 kr 
Behandling övrigt avfall Enligt ÖSK:s självkostnad plus 20 

% administrativt påslag 
 

 

Tjänst Avgift 

Hyra av container inkl utställning och hemtagning Enligt entreprenörens prislista 
(beställs direkt hos entreprenör) 
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5 Bilaga 1 – Avgifter under införandetiden 
 
Avgifter som utgår under införandetiden enligt kapitel1.11, övergångsbestämmelser. 
 
Grundavgifter 

 
Under införandetiden utgår ingen grundavgift.  

 
Hämtningsavgifter 

 
Nivån på hämtningsavgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek och hämtningsintervall.  
 
Avfallsbehållare ska på tömningsdagen vara utställd senast kl 06:00. Om avfallsbehållaren, 
vid ordinarie hämtningstillfälle, inte innehåller något avfall har ändå hämtningsskyldigheten 
fullgjorts. Samma sak gäller om avfallsbehållaren inte varit tillgänglig för hämtning, 
exempelvis på grund av att väg inte hållits farbar, något blockerar behållaren eller att kärlet 
inte är utställt i föreskriven tid. 

 
Hämtningsavgiften ändras i förhållande till hämtningsintervall. Exempelvis innebär hämtning 
två gånger per vecka dubbel hämtningsavgift jämfört med hämtning en gång per vecka.  

 
Tjänster med beteckningen ”varmkomp” är endast valbara för fastigheter som komposterar 
allt sitt matavfall i en komposteringsanläggning som uppfyller kraven och är anmäld enligt 
kommunens gällande föreskrifter om avfallshantering.  
 
Tjänster med tömning tätare än var 14:e dag är valbara endast för företag och flerfamiljshus 
efter överenskommelse med ÖSK. 
 
Tabell 24 Hämtningsavgifter permanentbebyggelse och verksamheter, kr inkl. moms  

Tjänst 

 

Avgift per år 

80 l/kärl  1 ggr/14 dgr * 1518 kr 
80 l/kärl  1 ggr/14 dgr, varmkomp. * 1293 kr 
80 l/kärl  1 ggr/månad, varmkomp. * 701 kr 
120 l/kärl  1 ggr/14 dgr * 1856 kr 
120 l/kärl  1 ggr/14 dgr, varmkomp. * 1603 kr 
120 l/kärl  1 ggr/månad, varmkomp. * 857 kr 
190 l/kärl  1 ggr/14 dgr 2137 kr 
190 l/kärl  1 ggr/14 dgr, varmkomp. 1912 kr 
190 l/kärl  1 ggr/månad, varmkomp. 986 kr 
240 l/kärl  1 ggr/vecka 4893 kr 
240 l/kärl  1 ggr/14 dgr 2446 kr 
370 l/kärl  1 ggr/vecka 7142 kr 
370 l/kärl  1 ggr/14 dgr 3571 kr 
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660 l/kärl  1 ggr/vecka 11135 kr 
660 l/kärl  1 ggr/14 dgr 5568 kr 
160 l/säck, 2 ggr/vecka  
(där kärlhämtning ej är möjlig) 

7761 kr 

240 l/säck, 2 ggr/vecka 
(där kärlhämtning ej är möjlig) 

8661 kr 

Löst avfall per m3 såsom affärsavfall 295 kr /m3 
Container 3 m3  per tömning (exkl containerhyra) 
Container 6 m3  per tömning (exkl containerhyra) 
Container 7 m3  per tömning (exkl containerhyra) 
Container 8 m3  per tömning (exkl containerhyra) 

877 kr 
1471 kr 
1666 kr 
1828 kr 

*Endast befintliga kunder, inga nya 80 liter eller 120 liter kärl lämnas ut 
 

 
Tabell 25 Hämtningsavgifter fritidsbebyggelse, kr inkl moms 

Tjänst Avgift per år 

80 l/kärl  6 ggr/år vecka 20-39 465 kr 
120 l/kärl  6 ggr/år vecka 20-39 512 kr 
190 l/kärl  6 ggr/år vecka 20-39 583 kr 
240 l/kärl  6 ggr/år vecka 20-39 647 kr 
370 l/kärl  6 ggr/år vecka 20-39 1000 kr 
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Separat prislista för förpackningar och tidningar 
Flerfamiljshus och verksamheter i Hultsfreds kommun kan få hämtning av tidningar 
samt förpackningar av glas, metall, plast och papper i separata kärl genom ÖSK:s 
försorg. Avgifterna för denna service finns nedan.  Alla avgifter inklusive moms. 
 
Prislistan är beslutad av kommunfullmäktige 2016-XX-XX § XXX 
 
Tidningar 
 
Kärl 6 ggr/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år Extra 

hämtning, 
avgift per 

gång 
190 liter 101 kr 219 kr 438 kr 875 kr 267 kr 
240 liter 121 kr 263 kr 525 kr 1 050 kr 270 kr 
370 liter* 179 kr 388 kr 775 kr 1 550 kr 280 kr 
660 liter 288 kr 625 kr 1 250 kr 2 500 kr 298 kr 
* 370 liter kärl med 3 hjul måste användas. 
 
Glasförpackningar, färgade 
 
Kärl 6 ggr/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år Extra 

hämtning, 
avgift per 

gång 
190 liter 101 kr 219 kr 438 kr 875 kr 267 kr 
240 liter 121 kr 263 kr 525 kr 1 050 kr 270 kr 
 
Glasförpackningar, ofärgade 
 
Kärl 6 ggr/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år Extra 

hämtning, 
avgift per 

gång 
190 liter 101 kr 219 kr 438 kr 875 kr 267 kr 
240 liter 121 kr 263 kr 525 kr 1 050 kr 270 kr 
 
Metallförpackningar 
 
Kärl 6 ggr/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år Extra 

hämtning, 
avgift per 

gång 
190 liter 101 kr 219 kr 438 kr 875 kr 267 kr 
240 liter 121 kr 263 kr 525 kr 1 050 kr 270 kr 
370 liter 179 kr 388 kr 775 kr 1 550 kr 280 kr 
660 liter 288 kr 625 kr 1 250 kr 2 500 kr 298 kr 
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Plastförpackningar 
 
Kärl 6 ggr/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år Extra 

hämtning, 
avgift per 

gång 
190 liter 101 kr 219 kr 438 kr 875 kr 267 kr 
240 liter 121 kr 263 kr 525 kr 1 050 kr 270 kr 
370 liter 179 kr 388 kr 775 kr 1 550 kr 280 kr 
660 liter 288 kr 625 kr 1 250 kr 2 500 kr 298 kr 
 
Pappersförpackningar 
 
Kärl 6 ggr/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år Extra 

hämtning, 
avgift per 

gång 
190 liter 101 kr 219 kr 438 kr 875 kr 267 kr 
240 liter 121 kr 263 kr 525 kr 1 050 kr 270 kr 
370 liter 179 kr 388 kr 775 kr 1 550 kr 280 kr 
660 liter 288 kr 625 kr 1 250 kr 2 500 kr 298 kr 
 
Hyra av avfallsbehållare 
 
 Avgift inkl. moms 
190 liter, avgift per behållare och år 96 kr 
240 liter, avgift per behållare och år 96 kr 
370 liter, avgift per behållare och år 191 kr 
660 liter, avgift per behållare och år 380 kr 
 
Utkörning/Hemtagning/Byte av kärl 
 
 Avgift inkl. moms 
Byte, utställning kärl upp till 240 liter 250 kr 
Byte, utställning kärl, 370 liter 250 kr 
Byte, utställning kärl, 660 liter 313 kr 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-25

1(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KF § 45/2016 Dnr 2016/44 459

Renhållningstaxor 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för översyn av taxan för delade kärl samt av den kostnadsökning som 
föreslagits för hushåll med varmkompostering. 

Carina Erlandsson, MP, deltar inte i beslutet. 

Börje Helgesson, L, deltar inte i beslutet med följande motivering:
"Anledning till, att vi inte vill delta i beslutet om föreslagna taxor är, att 
desamma hänför sig till tidigare beslut i fullmäktige ang. nya sopkärl, som 
vi avstyrkt. Nu föreslagna taxeförslag är en direkt följd och har ett intimt 
samband med det beslutet. Vi står fast vid vårt tidigare förslag, att vi borde 
haft samma system som våra närmaste grannkommuner: Vetlanda, Eksjö, 
Nässjö och Uppvidinge. Alltså flerfärgade plastpåsar. Därav vårt 
ställningstagande."

Protokollsanteckning
Åke Nilsson, KD, lämnar följande protokollsanteckning:
”Då vi i nuvarande situation inte fullt ut kan bedöma alla delar i taxan, t ex 
vad beträffar anslutning, och därmed inte kan bedöma vilka konsekvenser 
eventuella ändringar får för den totala finansieringen anser jag att det är 
bättre att få pröva den nya taxan innan justeringar görs. Ytterligare 
tidsutdräkt kommer enligt mitt förmenande endast att förkorta 
informationstiden och i sämsta fall också fördyra den totala kostnaden för 
införandet.”

Sammanfattning
Revidering av renhållningstaxa inför 2017 med anledning av införande av 
det nya insamlingssystemet.

Ärendebeskrivning
Renhållningstaxan har inför 2017 reviderats inför införandet av det nya 
insamlingssystemet. Detta medför en ny taxekonstruktion med en 
uppdelning av den tidigare hämtningsavgiften i en grundavgift och en 
hämtningsavgift. 

I den nya taxan blir grundavgiften differentierad för olika kundkategorier 
och val av sorteringsalternativ. Målet är att taxan ska vara miljöstyrande för 
att uppfylla avfallsplanens mål om anslutningsgrad till det nya systemet, 
och att matavfall, förpackningar och tidningar sorteras ut och behandlas 
biologiskt respektive materialåtervinns istället för att skickas till 
förbränning.

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 
har beslutat följande enligt § 11/2016:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-25

2(2)

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

”Förbundsdirektionen beslutar att ändra texten i taxedokumentets kapitel 
1.9 andra stycket till ”Beslut om eventuell indexreglering eller annan 
förändring av taxan fattas av kommunfullmäktige.” 

Förbundsdirektionen beslutar vidare att föreslå kommunfullmäktige i 
Hultsfreds kommun att anta föreslaget till ”Renhållningstaxa för 2017” 
samt ”Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från 
flerfamiljshus och verksamheter 2017”.

Avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
(kap 3.1 och 3.2 i renhållningstaxan) samt ”Taxa för verksamhetsavfall till 
Kejsarkullens avfallsanläggning” beslutas under hösten 2016. ”

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredras det av 
renhållningsingenjör Elin Svensson vid Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund. 

Yrkanden
Lennart Beijer, V, Mattias Wärnsberg, S, och John Hoffbrink, SD, yrkar att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Efter ajourneringen instämmer 
även Lars Rosander, C, och Rosie Folkesson, S, i yrkandet om återremiss.

Lars Rosander, C, lämnar in ett skriftligt yrkande om återremiss för 
översyn av taxan för delade kärl samt av den kostnadsökning som 
föreslagits för hushåll med varmkompostering.

Lars Rosander, C, med instämmande Per-Inge Pettersson, C, och Åke 
Nilsson, KD, yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
en översyn av taxekonstruktionen ska ske inför beslutet om taxor för 2018. 
Detta yrkande drogs senare tillbaka till förmån för yrkandet om återremiss.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet om återremiss. Vidare antar kommun 
fullmäktige även den motivering som inlämnats av Lars Rosander, C.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 20.05-20.17.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och taxedokument framtagna av renhållningsingenjören
Förbundsdirektionen, Östra Smålands Kommunalförbund § 11/2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2016
Kommunstyrelsen § 32/2016

Skickas till
Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-10

1(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 48/2016 Dnr 2015/60 889

Motion om ett levande centrum

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad med hänvisning till pågående process med arbetsförmedlingens 
nya etablering och nytt bibliotek centralt i Hultsfred.

Sammanfattning
Förslag till svar på motionen lämnas då en arbetsgrupp med hjälp av en 
arkitekt har tillsatts för att undersöka en ny lämplig centrumnära 
lokalisering av biblioteket.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Lena Hasting, Tomas Söreling, 
Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S, har 2015-03-23 lämnat in 
en motion om att skapa ett mer levande centrum i Hultsfred.

Motionärerna föreslår en utredning av möjligheten att bygga om Valhall på 
ett sådant sätt att biblioteket kan flytta in där, samt att utreda möjligheten 
att ge biblioteket uppgiften att driva ett medborgarkontor i samarbete med 
migrationsverket och arbetsförmedlingen

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen enligt 
beslut § 31/2015.

Arbetsutskottet remitterade motionen till kommunalråd och oppositionsråd 
för att beredas. En gemensam idékväll (gruppmöte) ordnades för samtliga 
partier 1 juni 2015.

Sedan dess har arbetsförmedlingen efterfrågat större lokaler för sin 
expansion i Hultsfred. Det har resulterat i att bibliotekets nuvarande lokaler 
kommer att byggas om till en ny arbetsförmedling.

Kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet kommer att lokaliseras 
i direkt anslutning till och samverka med arbetsförmedlingen.

En arbetsgrupp med hjälp av en arkitekt har tillsatts för att undersöka en ny 
lämplig centrumnära lokalisering av biblioteket. Samverkan kommer att 
ske bland annat med Hultsfred Handel för att skapa ett mer levande 
centrum.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-10

2(2)

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 31/2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 82/2015, 89/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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HULTSFREDS 
KOMMUN 
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Ett levande centrum 

Vi vill väl alla ha ett levande centrum och ett levande kulturliv i Hultsfred. I samband med att 

vi ser över våra fastigheter anser vi att det är det en klok investering att inkludera Valhall. Vi 

bör då utreda möjligheterna att flytta biblioteket dit och även möjligheterna att använda 

huset som kulturhus på flera olika sätt. Eventuellt finns då också möjligheten att vi kan 

använda biblioteket till medborgarkontor där alla som behöver kan få information i 

samhällsfrågor. Detta har efterfrågats av köpmännen i Hultsfred och bör i så fall ske i 

samarbete med migrationsverket och arbetsförmedlingen. 

Vi vill att kommunfullmäktige skickar frågan vidare till KS/kultur och fritid samt ÖSK för att 

utreda möjligheten att: 

'-1 bygga om Valhall på ett sådant sätt att biblioteket kan flytta in där. 

O ge biblioteket uppgiften, att i samarbete med migrationsverket och 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

  

KS § 47/2016 Dnr 2016/62 807

Förslag till sponsringsavtal GP 2016-2018 och 
avtal Målilla Tractor Power Weekend 2016-2018 

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal till 
sponsringsavtal för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2016-2018 
samt för Målilla Tractor Power Weekend 2016-2018.

Det årliga stödet på 120 000 kronor föreslås belasta kommunfullmäktiges 
konto för oförutsedda utgifter och att finansiering med 120 000 kronor per 
år  läggs in i budget för 2017 och 2018.
  
Vidare föreslås att uppdrag ges till turism- och informationschef Malin 
Albertsson att samråda med MMK/Dackarna om någon form av utåtriktat 
arrangemang inför GP i kommunen.

Sammanfattning
Avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2016-2018 
samt för Målilla Tractor Power Wekend 2016-2018 har tagits fram. Frågor 
som rör turistverksamheten samt övriga värden från kommunen har 
inarbetats i detta avtal.

Ärendebeskrivning
Avtalsförslag för Speedway Grand Prix-tävlingarna i Målilla 2016-2018 
samt för Målilla Tractor Power Weekend 2016-2018 har tagits fram. Frågor 
som rör turistverksamheten samt övriga värden från kommunen har 
inarbetats i detta avtal.

Föreslagen ekonomisk överenskommelse för Speedway Grand Prix 
2016-2018:
 Avtalet innebär ett årligt stöd på 120 000 kr, varav 100 000 kr är 

sponsring, och 20 000 är ersättning för värdskapsbjudningen. 

Övriga årliga värden
 10 000 kr för marknadsföring belastas Hultsfreds Turistbyrå 
 4 000 kr för räddningstjänstens närvaro på Grand Prix belastas 

räddningstjänsten
 15 000 kr för insatser från Östra Smålands Kommunalteknikförbund 

belastas Östra Smålands 
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Kommunalteknikförbund.

Övriga årliga värden för Målilla Tractor Power Weekend 2016-2018:
 5 000 kr för vattentankar och skylt- och avstängningsmaterial belastas

Östra Smålands Kommunalteknikförbund.

Stöd i kommunens policy för sponsring
KF antog i § 117, 2009-12-21 en policy för sponsring och 
marknadsföringsbidrag. Där anges exempel på verksamheter som kan 
sponsras eller ges marknadsföringsbidrag enligt följande:

 Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien
 Landskamper

 SM-tävlingar
 Riksevenemang eller evenemang med mycket stort

upptagningsområde
 Mässor med mycket stort upptagningsområde

Sponsring är en större insats än marknadsföringsbidrag och ska enligt 
policyn behandlas restriktivt och vara sällsynt förekommande samt ses ur 
ett tillväxtperspektiv.

Förslag
Föreslås att kommunen tecknar ett treårigt sponsringsavtal med 
MMK/Dackarna för Speedway Grand Prix-tävlingen i Målilla 2016-2018, 
samt ett treårigt sponsringsavtal med MMK/Dackarna för Målilla Tractor 
Power Weekend 2016 – 2018.

Stödet på 120 000 kronor föreslås belasta kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter 2016. Vidare föreslås att finansiering med 120 000 
kronor per år läggs in i budget för 2017 och 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från turism- och informationschef
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 45/2016 Dnr 2016/53 042

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet 2015 

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns 
del godkänna årsredovisningen för 2015 samt att bevilja ansvarsfrihet för 
2015. 

Sammanfattning
Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt årsredovisning 
för 2015, granskning av årsredovisning 2015 samt revisionsberättelse för 
2015 till förbundsmedlemmarna.

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen 
kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

När frågan om ansvarsfrihet har prövats ska samordningsförbundet få 
information om detta.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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KS § 46/2016 Dnr 2016/60 042

Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar 
län 2015  

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisning 2015 för Regionförbundet i Kalmar län för sin del.

Jäv
Lars Rosander, Åke Nilsson och Åke Bergh avstår från att delta i ärendets 
behandling och beslut på grund av jäv.

Sammanfattning
Beviljande av ansvarsfrihet för 2015.

Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, 
bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera 
enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap 23 §) som beslutande 
församling.

Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och 
landstinget).

Regionförbundet anhåller om att ansvarsfrihet beviljas av respektive 
fullmäktige. Bokslut och revisionsberättelse har översänts. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2016

Skickas till
Kommunfullmäktige
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