
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB 
2019-11-29 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   1 (17) 

 

 

 

Tid och plats C-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 9:00 – 11:30 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Anna Tenje, Ordförande 
Bo Mazetti-Nissen, 1:e vice ordförande 
Mikael Jeansson 
Lars Altgård  
Joakim Pohlman Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Martin Edberg  
Eva-Marie Ballovarre  

 
Tjänstepersoner 

 
VD Jessica Cederholm 
Sekreterare Christin Elwhagen 
Henrik Andersson § 63 
Nicholas Jonasson § 56 

 

Justering 

 

Justerare Bo Mazetti-Nissen 

Plats och tid 2019-12-11 

Justerade paragrafer §§ 54-65 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Christin Elwhagen 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Anna Tenje 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Bo Mazetti-Nissen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB 
2019-11-29 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   2 (17) 

 

Förteckning över styrelsen för Södra Smålands avfall & 
miljös ärenden 29 november 2019  
 

§ 54 Dnr 149 

Justering av protokoll................................................................................................... 3 

§ 55 Dnr 2019-00029 
VD-rapport ...................................................................................................................... 4 

§ 56 Dnr 2019-00115 

Driftavtal mellan SSAM och kommunerna samt modell för 
fondering.......................................................................................................................... 5 

§ 57 Dnr 2019-00116 

Företagskort år 2020 ................................................................................................... 7 

§ 58 Dnr 2019-00117 
Budget samt verksamhetsplan 2020 ....................................................................... 9 

§ 59 Dnr 2019-00118 

Justering av renhållningstaxan som en följd av skatt på 
avfallsförbränning ....................................................................................................... 10 

§ 60 Dnr 2019-00119 

Tillskott av kapital från Markaryds kommun ........................................................ 12 

§ 61 Dnr 435 
Senaste nytt om producentansvaret samt informellt samråd 
med Förpacknings- och tidningsinsamlingen ...................................................... 13 

§ 62 Dnr 2019-00121 

Utredning om SSAM:s återvinningscentraler ........................................................ 14 

§ 63 Dnr 2019-00073 
Lägesrapport för fastighetsnära insamling (FNI) ............................................... 15 

§ 64 Dnr 2019-00120 

Sammanträdestider för styrelsen år 2020 ........................................................... 16 

§ 65 Dnr 150 
Övrigt .............................................................................................................................. 17 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö AB 
2019-11-29 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   3 (17) 

 

§ 54 Dnr 149  
 

Justering av protokoll  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Bo Mazetti-Nissen utses att justera protokollet.       
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§ 55 Dnr 2019-00029  
 

VD-rapport  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen noterar informationen till protokollet.       
 
Bakgrund 
En VD-rapport sammanställs inför varje sammanträde för att ge 
styrelsen aktuell information om bolagets verksamhet.       
 
Beslutsunderlag 
Jessica Cedervall, VD, ger en lägesrapport om bland annat: 
 

- Förändringar i organisationen 
- Temperaturmätaren – resultat från personalenkät (4,7 poäng av 6 

möjliga)  
- 25/25, dvs målet att minska mängden brännbart avfall med 25 

procent till år 2025.  
- Behovsanpassad tömning  
- Sammanställning av rekryteringar  
- Sammanställning av genomförda upphandlingar och tecknade 

avtal sedan föregående styrelsemöte.    
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§ 56 Dnr 2019-00115  
 

Driftavtal mellan SSAM och kommunerna samt 
modell för fondering  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen godkänner driftavtal för Lessebo, Tingsryds, Växjö, Älmhult 
och Markaryds kommun enligt bilagda förslag.   
 
Bakgrund 
Mellan respektive ägarkommun och bolaget SSAM ska det finnas ett 
driftavtal som reglerar ekonomiska förhållanden som avser 
avfallsanläggningar med tillhörande lakvattenanläggningar. Avtalet 
reglerar även respektive ägarkommuns köp av tjänster från bolaget. 
Avtalet består av en huvuddel samt bilagor för de områden som gäller 
för respektive kommun. I korthet är de grundläggande förutsättningarna 
att: 

• I enlighet med beslut om bolagsbildning (feb 2018) äger 
kommunerna fortfarande samtliga deponier i respektive kommun 

• Kommunen ansvarar för sluttäckning av avfall som deponerats 
t.om. 2018-12-31 

• SSAM ansvarar för driften av de aktiva deponierna på 
Häringetorp och Äskya 

• SSAM ansvarar för sluttäckning av avfall som deponeras from 
2019-01-01.  

• Sluttäckning och efterbehandling ska finansieras av härför 
fonderade medel 

 
Konsekvenser för bolaget och kommunerna 
Under 2019 har SSAM belastats med kostnader för de avfalls-
anläggningar som berörs i driftavtalet bilaga 2 så som de har belastat 
renhållningsbudgeten tidigare år. Från och med 2020 sker uppdelning av 
kostnader i enlighet med vad som framgår av driftavtalet.  
 
Tabellen i tjänsteskrivelsen visar de ekonomiska konsekvenserna mellan 
SSAM och respektive kommun för dessa anläggningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Driftavtal mellan SSAM och kommuner   
 
Bilagor 
Avtal med bilagor Lessebo kommun 
Avtal med bilagor Tingsryds kommun 
Avtal med bilagor Växjö kommun 
Avtal med bilagor Älmhults kommun 
Avtal med bilagor Markaryds kommun     
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Beslutet skickas till  
 
För åtgärd 
VD SSAM 
Teknisk chef Lessebo kommun 
Teknisk chef Tingsryds kommun 
Teknisk chef Växjö kommun 
Teknisk chef Älmhults kommun 
Teknisk chef Markaryds kommun      
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§ 57 Dnr 2019-00116  
 

Företagskort år 2020 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen beslutar om bilagt förslag till nya avgifter och ändrad 
hantering för företagare som lämnar avfall på bolagets återvinnings-
centraler från och med 1 januari 2019.  
 
Bakgrund 
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna 
tecknar idag ett avtal om företagskort där de själva får ange till vilken 
viktklass de hör och debiteras årligen utifrån detta. För att se nuläget för 
företagskort för återvinningscentralerna, se tabellen i tjänsteskrivelsen.   
 
Ett kort placeras i fordonets vindruta och ska vara synligt när 
företagaren besöker återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk 
kontroll för att säkerställa att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer 
företagaren att inte teckna ett företagskort kan de välja på att lämna sitt 
avfall på någon av våra avfallsanläggningar (Häringetorp och Äskya) där 
det vägs och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får 
då tillgång till statistik för varje lämningstillfälle  
 
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning, 
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, 
då denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av 
hushållsavfall. En utredning av företagskortens kostnadstäckning i Växjö 
under 2018 visade att taxekollektivet till viss del finansierade 
företagarnas avfallshantering.  
 
Bedömning 
För att skapa ett system med kostnadstäckning för hantering av 
företagarnas avfall på återvinningscentralerna föreslås följande 
förändringar: 
 
1. Nya viktklasser och förändrade årsavgifter – samma system i samtliga 
fem kommuner 
 
2. Tyngre massor (stubbar, kakel, klinker, jord, grus, sten, betong och 
övriga schaktmassor) omfattas inte av företags- eller kompostkorten. 
För större mängder av dessa fraktioner hänvisas företagarna till 
Häringetorp eller Äskya avfallsanläggningar där de kan lämnas till 
gällande taxa. 
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Nya avfallsmängder och viktklasser 
Avfall till återvinningscentralen 
Klass Vikter i 

ton/år 
Antal kort per 
företagare 

Ca antal 
lass á 250 
kg 

Föreslagen 
årsavgift 

Nu 
gällande 
årsavgift 

1 Upp till 2 2 8 3 200 1 750 

2 2 – 7 4 28 5 500 3 800 

3 7 - 15 6 60 10 000 7 600 

4 15 - 50 8 200 20 000 15 300 

 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till 
Häringetorp eller Äskya för att lämna avfallet enligt gällande 
behandlingstaxa.  
 
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 
Klass Vikter i 

ton/år 
Antal kort per 
företagare 

Föreslagen 
årsavgift 

Nu gällande 
årsavgift 

1 Upp till 5 4 4 000 0 

2 5 – 10 6 8 000 8 000 

3 10 – 150 8 16 000 16 000 

4 150 - 300 10 32 000 32 000 
 

 
I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa att företagarna 
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan 
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive 
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen 
med kunden blir svår. På Norremarks nya återvinningscentral har 
bommar och förberedelser för kortläsare installerats så att det framöver 
kan bli möjligt att kontrollera antalet inpassager. För att använda detta 
fullt ut krävs investering i ett inpasseringssystem. För övriga 
återvinningscentraler skulle också krävas bommar och kortläsare för att 
säkerställa att företagare inte lämnar mer än vad respektive klass 
medger. Denna vidareutveckling har vi dock inte i planen för kommande 
året.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Förändrade avgifter och hantering för företagskort 
för mottagning av avfall på återvinningscentraler inom SSAM      
 
Beslutet skickas till  
 
För åtgärd 
VD för SSAM 
 
För kännedom 
Ägarkommunerna inom SSAM      
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§ 58 Dnr 2019-00117  
 

Budget samt verksamhetsplan 2020  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna bilagt förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020 för Södra Smålands avfall och miljö samt att 
föreslå densamma för bolagsstämman.  
 
Styrelsen beslutar även att godkänna de förslag till renhållningstaxa som 
bolagets budget bygger på samt att föreslå dessa för respektive 
ägarkommun.  
 
Bakgrund 
En gemensam budget och verksamhetsplan har utarbetats för bolagets 
verksamhet under 2020.  
 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse – Budget och verksamhetsplan.  
2. Södra Smålands avfall och Miljö Verksamhetsplan 2020      
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
För kännedom 
Ägarkommunerna i SSAM      
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§ 59 Dnr 2019-00118  
 

Justering av renhållningstaxan som en följd av skatt 
på avfallsförbränning  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen beslutar om bilagt förslag till justering av renhållningstaxan för 
Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner.  
 
Bakgrund 
Regeringen avser införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. 
Förslaget är en del av budgetpropositionen 2020 och är därför inte ännu 
beslutad. 
 
Förslaget innebär en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå 
som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 
100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. 
 
Skatten föreslås träda ikraft 1 april 2020. 
 
Skatten på avfallsförbränning innebär ökade kostnader för SSAM, se 
nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1. Kostnadsökning för SSAM pga. skatt på avfallsförbränning (tkr) 

 
 
Mängderna brännbart avfall från hushållen beräknas minska under nästa 
år pga. införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar och ett mål har beslutats om minskning av brännbart 
grovavfall från återvinningscentralerna under 2020 som ett led i att nå 
25% mindre avfall år 2025. Kostnadsökningen är justerad för dessa 
minskade rest- och grovavfallsmängder från hushåll under 2020. 
 
Kostnadsökningen som skatten ger upphov till klarar vi inte av att 
hantera inom befintlig intäktsram, särskilt med tanke på konjunkturläget 
med vikande intäkter på försäljning av skrot, wellpapp mm samt 
minskande mängder verksamhetsavfall. 
 
Därför föreslås en justering av taxan fr om april 2020 enligt tabell 2 
nedan. 
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Tabell 2. Föreslagen justering av renhållningstaxan per kommun 

Växjö Lessebo Tingsryd Markaryd Älmhult

Grundavgift Villa före skatt 935 1020 965 1070 1144

Grundavgift villa efter skatt 950 1035 970 1085 1159

Ökning grundavgift pga skatten 15 15 15 15 15

Ökad hämtavgift villa 20 20 20 20 20

Total ökning Villa 35 35 35 35 35  
 
 
Beslutet om denna justering av renhållningstaxan kan fattas av styrelsen 
för Södra Smålands avfall och miljö då följande skrivning finns i beslutad 
renhållningstaxa för respektive kommun: 
 
”Bemyndigande angående vissa taxebeslut   
  
Om staten beslutar om införande av s.k. förbränningsskatt, så ges Södra 
Smålands avfall och miljö AB bemyndigande att fatta beslut om justering 
av renhållningstaxan motsvarande kostnad för förbränningsskatten.”  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen – Justering av renhållningstaxan som följd av 
införande av skatt på avfallsförbränning       
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
För åtgärd 
VDn för SSAM 
 
För kännedom  
Ägarkommunerna i SSAM      
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§ 60 Dnr 2019-00119  
 

Tillskott av kapital från Markaryds kommun  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen beslutar om bilagt förslag om tillskott av kapital från 
Markaryds kommun.  
 
Bakgrund 
Markaryds kommun avser skjuta till 10,6 mkr till bolaget för finansiering 
av köp av fyrfackskärl. Detta tillskott bidrar till att hålla renhållnings-
taxan för fyrfackssystemet på en lägre nivå. Det kapital Markaryds 
kommun avser skjuta till kommer från den fondering av taxemedel som 
gjorts för att finansiera sluttäckningen av deponin på Alandsköps avfalls-
anläggning. Efter genomförd upphandling av sluttäckning står det klart 
att det finns ett överskott i fonden. Ett överskott som man då vill 
använda på ovan föreslaget vis. Fonderade medel tillhör taxekollektivet 
och detta blir ett sätt att föra tillbaka pengarna till kollektivet. 
 
Förslagsvis tillförs kapitalet årsvis, dvs för att hantera den årliga 
avskrivningen. På så vis skapas inga beskattningsbara överskott i 
verksamheten. 
 
Det totala beräknade tillskottet blir 10,6 mkr dvs 1,06 mkr per år. 
 
Inför första överföringen som sker i slutet av 2020 ska en utredning av 
eventuella konsekvenser med avseende på redovisning och skatter 
genomföras gemensamt av SSAM och kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen – Tillskott av kapital från Markaryds kommun       
 
 
Beslutet skickas till  
 
För åtgärd 
VD:n för SSAM   
 
För kännedom 
Markaryds kommun    
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§ 61 Dnr 435  
 

Senaste nytt om producentansvaret samt informellt 
samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.       
 
Bakgrund 
VD:n Jessica Cedervall föredrog det samrådet som SSAM haft med 
Förpacknings-och tidningsinsamlingen.    
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§ 62 Dnr 2019-00121  
 

Utredning om SSAM:s återvinningscentraler  

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.       
 
Bakgrund 
VD:n Jessica Cedervall föredrog en utredning som genomförts om 
bolagets återvinningscentraler.      
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§ 63 Dnr 2019-00073  
 

Lägesrapport för fastighetsnära insamling (FNI) 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.       
 
Bakgrund 
Projektledare Henrik Andersson ger en lägesrapport om införandet av 
fastighetsnära insamling i kommunerna.   
 
Systemet är nu infört i Lessebo kommun och utsättning av fyrfackskärl 
pågår i Tingsryds kommun. Fyrfacksvalet påbörjas i december 2019 i 
Växjö kommun och utsättningen av fyrfackskärl sker under hela våren 
2020 i kommunen. I Markaryds och Älmhults kommun införs FNI under 
hösten år 2020.  
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§ 64 Dnr 2019-00120  
 

Sammanträdestider för styrelsen år 2020 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut 
Styrelsen beslutar om att anta följande sammanträdesplan för år 2020.  
 

  
   
 
 
 
 
 
 

   
 
Bakgrund 
VD:n Jessica Cedervall har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan 
för år 2020 för styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö.   
 
 

 

Sammanträde Datum och tid 

Styrelsemöte  14 februari kl 9:30 

Styrelsemöte  3 april kl 9:30 

Årsstämma 24 april kl 9:30 

Styrelsemöte  15 maj kl 9:30 

Styrelsemöte  25 september kl 9:30 

Styrelsemöte  27 november kl 9:30 
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§ 65 Dnr 150  
 

Övrigt 

 
Inga övriga frågor ställs.       
 

 


	Justering av protokoll
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut

	VD-rapport
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Driftavtal mellan SSAM och kommunerna samt modell för fondering
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Företagskort år 2020
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Budget samt verksamhetsplan 2020
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Justering av renhållningstaxan som en följd av skatt på avfallsförbränning
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Tillskott av kapital från Markaryds kommun
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Senaste nytt om producentansvaret samt informellt samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund

	Utredning om SSAM:s återvinningscentraler
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund

	Lägesrapport för fastighetsnära insamling (FNI)
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund

	Sammanträdestider för styrelsen år 2020
	Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut
	Bakgrund

	Övrigt

