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Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 – 16:20  

Beslutande  

Ledamöter 

 

Anna Tenje (M), Ordförande 

Eva-Marie Ballovarre (S), vice ordförande 

Lars Altgård (S), tjänstgörande ersättare  

Mikael Jeansson (S) 

Bengt Germundsson (KD) 

Övriga närvarande 

Ersättare 

 

Martin Edberg (S) 

Joakim Pohlman (S) 

 

 

Tjänstepersoner 

Bo Mazetti-Nissen (M) 

 

Jessica Cedervall, VD 

Christin Elwhagen, sekreterare  

Annika Stridsberg, ekonomichef  

Anders Lundgren, projektledare §§ 1 - 4  

Johanna Rothén, utredningsingenjör § 13, § 6  

 

Justering 

 

Justerare Eva-Marie Ballovarre 

Plats och tid 2019-02-14 

Justerade paragrafer §§ 1-14 

Ajournering Kl. 15:15 – 15:25  

 

Underskrifter 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

…………………………………… 

Christin Elwhagen 

 

 

Ordförande 

 

…………………………………… 

Anna Tenje 

 

Justerare 
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Eva-Marie Ballovarre 
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§ 1 Dnr 149  

Justering av protokoll  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen utser Eva-Marie Ballovarre till att justera protokollet.       

 

 
Bakgrund 

Styrelsen ska besluta om vem som ska justera protokollet tillsammans med 

ordföranden.      
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§ 2 Dnr 2019-00029  

VD-rapport  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs 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 har sammanställt en VD-rapport och informerar om denna.  
 
Rapporten innehåller bland annat: 

- Växjö kommun redovisar minskade avfallsmängder för hushållsavfall 

och grovavfall för år 2018.  

- Avtalet med Ragnsells för Växjö kommun  

- Genomförda upphandlingar och tecknade avtal  

- Planerade upphandlingar 

- Investeringsplanering  

- Vision, affärsidé och övergripande mål (koppling till globala 

hållbarhetsmål)  

 

Producentansvar   

- Inga förändringar av nuvarande system med återvinningsstationer 

före 2021. 

- Från 1 januari 2021 krävs tillstånd för att samla in förpackningar och 

returpapper. 

- Från 1 april 2025 kan samtliga fastighetsägare begära kostnadsfri 

borttransport av förpackningsavfall och returpapper från 

bostadsfastigheter. 

- Fortsatta signaler från FTI att man vill ha nära samarbete med 

kommunerna om insamlingen och vill ta över de system som finns 

idag.  
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2019-02-11 

 

   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  

    5 (22) 

 

§ 3 Dnr 2019-00030  

Investeringsprojekt Återbruk på Norremarks 
kretsloppspark  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen beslutar att etablera och driva Återbruket på Norrmarks 

Kretsloppspark i Växjö och att genomföra en investering på 2 708 500 kr för 

etableringen.      

 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen fick 2015 uppdraget att etablera Växjö Återbruksby 

(ÅBB). En rad olika alternativ av fysisk utformning, organisation och 

finansiering har därefter prövats och hanterats i olika politiska forum, dock 

utan att något slutligt investeringsbeslut har fattats. Huvudskälet till uteblivet 

investeringsbeslut är att det hittills har saknats ett finansieringsupplägg för 

driften och byggkostnader. Målsättningen att finansiera verksamheten helt 

baserad på marknadens villkor med hyror utan tillskott av taxe- eller 

skattemedel har prövats utan framgång. 

 

Tekniska nämnden beslutade 2016-10-20 § 148 om projektplan för ÅBB:n 

och begärde hos kommunstyrelsens arbetsutskott att ge tekniska 

förvaltningen i uppdrag att genomföra fortsatt projektering av återbruksby på 

Norremark samt återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan 

med investeringsutgift. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2015-00450 § 605 gav 2016-11-08 

tekniska nämnden i uppdrag att genomföra fortsatt projektering av 

återbruksbyn på Norremark samt återkomma med förslag till beslut inför 

anbudsförfrågan med investeringsutgift.  
 
Vidare finns etablering av ÅBB:n beslutad i Växjö kommuns avfallsplan och 

i KF:s budget för 2018. Tekniska nämnden (§ 218, 2018-11-22) och 

kommunstyrelsen (2018-12-04, § 446) beslutade att etablera och driva 

återbruk på Norremarks Kretsloppspark i Södra Smålands Avfall och Miljö:s 

(SSAM) regi. Det beslutades att frågan om genomförande av investering 

skulle lyftas till SSAM:s styrelse för beslut i februari 2019.     
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Beslutsunderlag 

VD:n har i en skrivelse redogjort för investeringsbeslutet om etablering och 

drift av återbruk i Norremarks Kretsloppspark. Till skrivelsen bifogas 

”Bilaga 1. Budget investering Återbruket, Norremark kretsloppspark”.   

 

Återbruk kommer att bli en del av Norremarks kretsloppspark genom att 

befintlig sorteringshall under våren 2019 iordningställs för att möjliggöra 

mottagning av återbruksmaterial samt avhämtning från återbruksaktörer. 

Aktörerna som hämtar material betalar en hyresavgift som delvis finansierar 

de fastighetsrelaterade kostnaderna. Återstående fastighetsrelaterade 

kostnader bekostas av SSAM. SSAM ansvarar för den huvudsakliga 

verksamheten och SSAM:s personal kommer att ansvara för mottagning och 

mellanlagring av material. Arbetsmarknadstjänster kommer ytterligare att 

komplettera personalbehovet.  
 

Det är Växjö kommuns renhållningskollektiv som kommer belastas för 

investeringsprojektet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 
För åtgärd  

VD för SSAM  

 

För kännedom 

Växjö kommun, tekniska nämnden       
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§ 4 Dnr 2019-00031  

Framtagande av gemensam avfallsplan  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen beslutar att föreslå respektive kommunstyrelse att SSAM får i 

uppdrag att ta fram en gemensam avfallsplan för kommunerna som är 

delägare i SSAM, enligt bilagt förslag till ”projektdirektiv för framtagande 

av avfallsplan för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds 

kommuner”.  

 

Bakgrund 

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en 

avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala 

föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen.  

 

Under våren 2018 fattade respektive ägarkommuns kommunfullmäktige 

beslut om bildade av ett regionalt bolag för avfallshantering. I punkt 6 i 

beslutet framgår ”att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 

avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och 

förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 

medlemskommunerna”. Som ett viktigt led i att förankra arbetet med 

avfallsplanen bör respektive ägarkommun ta beslut om att man avsätter 

erforderliga resurser för att medverka i arbetet med att ta fram planen.   

 

Beslutsunderlag 

VD:n redogör i en skrivelse för ärendet om framtagande av avfallsplan för 

Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. Till 

skrivelsen bifogas ”Projektdirektiv för framtagande av avfallsplan för 

Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner”. 

 
Målsättningen är att skapa en brett förankrad gemensam avfallsplan för 

medlemskommunerna som hanterar förebyggande och hantering av avfall på 

ett så likartat sätt som möjligt. Avfallsplanen ska kunna ligga till grund för 

en framtida effektiv och hållbar avfallshantering.  
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Tidplan 

Jan-mars 2019:  Förankring, projektdirektiv, upphandling av 

konsultstöd 

Mars-nov 2019: Framtagande av förslag på avfallsplan, tidigt 

samråd, miljökonsekvensbeskrivning, 

miljöbedömning   

Dec 2019 – feb 2020: Formellt samråd 

Mars-april 2020: Utställning 

Maj-juni 2020: Beslut om antagande 

  

Projektets budget och finansiering 

Budget   (kr) 

Konsultstöd, planering, 
uppstart, granskning 

85 000 

Struktur på planen 7 840 

Nulägesbeskrivning 117 600 

Nedlagda deponier 23 520 

Framtida infrastruktur, 
anläggningar 

39 200 

Styrmedel 23 520 

Konsekvenser; ekonomi, 
organisation, service 

23 520 

Strategisk miljöbedömning 
(MKB) 

62 720 

Seminarier 15 000 

Layout 40 000 

Totalt 437 920 
 

Utöver ovanstående tillkommer lönekostnader för projektledning som ligger 

i SSAM:s ordinarie budget. Kostnaden ovan föreslås finansieras med 

skattemedel och delas mellan kommunerna i förhållande till ägarandel i 

bolaget enligt följande. 

 

Kommun Ägarandel SEK 

Växjö  65,21% 285 568 

Tingsryd 8,92% 39 062 

Lessebo 6,31% 27 633 

Älmhult 12,28% 53 777 

Markaryd 7,28% 31 881 
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Beslutet skickas till  

 
För åtgärd 

Till respektive kommunstyrelse för ägarkommunerna i SSAM 
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§ 5 Dnr 2019-00033  

Investering i ny slambil  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen beslutar att genomföra investering i ny slambil för utförandet av 

slamtömning i egen regi i Växjö kommun.       

 

Bakgrund 

Investeringen avser utbyte av slamfordon enligt plan efter 10 år. Slambilen 

är avsedd för tömning och transport av avloppsslam.  

 

Ursprungligen var investeringen planerad att genomföras under 2018. 

Upphandlingen hanns inte med varför investeringen nu faller på 2019 

istället. Eftersom investeringen inte finns med i investeringsplan för 2019 

lyfts beslutet till styrelsen i SSAM.   

 

Beslutsunderlag 

VD:n redogör i en skrivelse för investeringen av en ny slambil. Till 

skrivelsen bifogas ”Investeringsprojekt slambil”.      

 

 

Beslutet skickas till  

 

För åtgärd  

VD:n för SSAM      
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§ 6 Dnr 2019-00024  

Utföra insamling av hushållsavfall i egen regi i 
Markaryds och Älmhults kommun 

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen beslutar att avbryta upphandlingen av insamling av hushållsavfall 

samt att utföra insamlingen av hushållsavfall inklusive förpackningar och 

tidningar från fyrfackssystemet i egen regi i Markaryds och Älmhults 

kommuner.      

 

Bakgrund 

Styrelsen beslutade 2018-10-08 om att annonsera en upphandling av 

insamling av hushållsavfall i Markaryd och Älmhults kommun. I 

upphandlingen ingår hämtning av hushållsavfall, tidningar och förpackningar 

i fyrfackssystem för villor och fritidshus, samt hämtning av hushållsavfall 

från verksamheter och flerfamiljshus. 

 

Befintligt avtal löper ut 2020-08-31 för Markaryds kommun. För Älmhults 

kommun skulle uppdraget övergå från egen regi till entreprenad i samband 

med införandet av fyrfackssystemet. Avtalsstart var satt till 2020-09-01. 

Efter att bolaget fått in anbuden (3 stycken) och granskat dem var det tydligt 

att priserna var för höga och att de skulle resultera i en orimligt hög taxenivå. 

Det beslutades då att bolaget skulle göra en utredning kring kostnaden för att 

utföra insamlingen i egen regi för att kunna jämföra det mot kostnaderna i 

anbuden.       

 

Beslutsunderlag 

VD:n redogör i en skrivelse om att avbryta upphandlingen av insamling av 

hushållsavfall och att utföra insamlingen i egen regi i Markaryds och 

Älmhults kommun. Till skrivelsen bifogas ”Kalkyler för egen regi”.      

 
Utredningen visar att i en entreprenad med hämtning av avfall i fyrfackskärl 

med biogasdrivna fordon bör kostnaden ligga runt 29–30 kr/hämtning, se 

bilaga 1 för fullständiga kalkyler. l utredningen har en känslighetsanalys 

utförts där kostnaden i ett ”maxscenario” hamnar på ca 33–34 kr/hämtning 

och i ett ”minscenario” på ca 25 kr/hämtning. I maxscenariot ingår 

personalkostnader för en extra chaufför på 100 % och en 

drivmedelsförbrukning som ligger på 8 kg/mil (vilket motsvarar körning i 

konstant stadstrafik med mycket start och stopp) samt en hög service och 

underhållskostnad. Totalt sett hamnar kostnaderna för maxscenariot årligen 
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på ca 10,2 mkr i jämförelse mot normalläge där den ligger på 9,0 mkr och 

för minscenariot ca 7,6 mkr. Även om vi skulle hamna i ett maxscenario är 

prisnivån fortfarande långt under anbudspriserna. För ytterligare information 

se VDn:s skrivelse. 

 

Parallellt med utredningen har diskussioner förts med upphandlingsenheten 

på Växjö kommun om eventuella konsekvenser av att avbryta 

upphandlingen. Genom dessa diskussioner har man kommit fram till att det 

finns goda skäl till att avbryta, då anbuden ligger för högt i pris från vad som 

är rimligt att betala för tjänsten. Sammanfattningsvis känner bolaget sig 

trygga med att avbryta upphandlingen och istället föreslå att insamlingen 

drivs i egen regi i Markaryds och Älmhults kommun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till  

 
För åtgärd  

VD:n för SSAM 

 

För kännedom 

Markaryds och Älmhults kommun      
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§ 7 Dnr 2019-00032  

Sammanträdesplan för SSAM år 2019  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen beslutar att ändra sammanträdesdag från måndagar till fredagar kl. 

9:00 – 11:00. Styrelsemötet den 6 maj ändras till den 17 maj 2019.  

 

Ett förslag på nya datum för hösten tas fram.      

 

Bakgrund 

Sammanträdesplan för våren 2019 beslutades vid styrelsemötet 2018-09-10. 

Detta ärende avser sammanträden för hösten 2019 samt ändrat datum för 

styrelsens utbildningsdag. 

 

Sammanträdesplan 2019 Södra Smålands avfall och miljö 

Sammanträde Datum och tid 

Styrelsemöte  11 februari kl 14 

Styrelsens utbildningsdag 14 maj kl 13-17 

Styrelsemöte  25 mars kl 14 

Årsstämma 24 april kl 14 

Styrelsemöte  17 maj kl 9:00  

Styrelsemöte  16 september kl 14 

Styrelsemöte  25 november kl 14 

 

 

   
 
 
Beslutet skickas till  

 

För åtgärd  

VD:n för SSAM      
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§ 8 Dnr 152  

Information om budget innevarande år 

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen noterar informationen till protokollet.       

 

Bakgrund 

Ekonomichef Annika Stridsberg ger en lägesrapport om budgeten för år 

2019.   

 

Driftbudget - 2019 

Kommun    Intäkt Kostnad Netto 

Lessebo   9 376 -9 376 0 

Markaryd   10 517 -10 517 0 

Tingsryd   16 273 -16 273 0 

Växjö   87 098 -87 098 0 

Älmhult   28 488 -28 488 0 

Förbehandlingsanläggning  5 212 -5 212 0 

Total SSAM taxefinansierad 156 964 -156 964 0 

Marknadsverksamhet  12 040 -10 557 1 463 

Totalt SSAM                       169 004 -167 521 1 463 

 

Avvikelser för budget 2019 

+  Förändrade slamtaxor ger högre intäkter främst i Lessebo och Tingsryd,      

   Älmhult 

+  Högre taxor hushållsabonnemang Älmhult och Markaryd  

+  Högre taxa ÅVC-kort i Växjö 

-   Minskade intäkter avfallsanläggning Älmhult  

-   Ökade kostnader insamling Markaryd pga. ny upphandling. 

-   Ökade kostnader hantering av material såsom förbränning, impregnerat trä  

+  Lägre personalkostnader gemsamma funktioner 

+  Lägre kapitalkostnader, både avseende ränta och avskrivning 

-   Återbruket prognos underskott -108 tkr 

Risker 
• Deponier 
• Entreprenadkostnader 
• Underskott från föregående år 
• Lokalkostnader  
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Reglering av överlåtelse från kommuner 
• Borgensbeslut den 26 februari 2019 i kommunfullmäktige, Växjö   

• Borgensram för SSAM om max 300 MSEK 

• Därefter kan SSAM påbörja låneprocessen Kommuninvest  

• Reglering sker under mars. 

• Preliminärt. Lånebehov ca 80 MSEK.      
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§ 9 Dnr 151  

Information om ärendeplanering  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen noterar informationen till protokollet.       

 

Bakgrund 

Ett förslag är framtaget på en ärendeplanering för SSAM. Denna ger en 

överblick över de årliga ärenden som styrelsen ska fatta beslut om samt 

återkommande informationspunkter.   
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§ 10 Dnr 153  

Information om solceller på Häringetorps 
avfallsanläggning  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen noterar informationen till protokollet.       

 

Bakgrund 

Jessica Cedervall berättar om den utredning som gjorts om att använda 

solceller på avfallsanläggningen i Häringetorp. 

  

• Årsförbrukning ca 570 MWh 

• Solcellers årsproduktion ca 141 MWh 

• 456 solpaneler 

• Investering 1 500 kkr 

• VEAB: offert leasing/köpa loss 

 
När en offert kommit från VEAB kommer ärendet att eventuellt bli ett beslut 

för styrelsen. Användning av solceller ökar inte elkostnaderna för 

anläggningen.     
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§ 11 Dnr 154  

Information om framtagande av nya föreskrifter för 
Markaryd och Älmhult  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen noterar informationen till protokollet.       

 

Bakgrund 

Jessica Cedervall informerar om att framtagande av nya avfallsföreskrifter 

som anpassas till Markaryd och Älmhults kommun, samt SSAM och 

kommande system med fyrfack för hushållsavfall. Förslaget är samma som 

beslutades i Tingsryd, Lessebo och Växjö kommun.  
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§ 12 Dnr 155  

Information om insamling av hushållsavfall i Markaryd  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen noterar informationen till protokollet.       

 

Bakgrund 

Jessica Cedervall informerar om insamling av hushållsavfall i Markaryd.  

 

• Markaryd kommuns avtal med Ohlssons löper ut 24 april 2019. 

• Ny entreprenad upphandlad - två anbud inkom  

• Ohlssons fick åter uppdraget 

• Möjligheten att köra i egen regi utvärderad 

• Ökning av kostnaden med 440 tkr för 2019 och 660 tkr/helår.       
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§ 13 Dnr 156  

Lägesrapport för projekt fastighetsnära insamling  

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 

Styrelsen noterar informationen till protokollet.       

 

Bakgrund 

Johanna Rothén ger en lägesrapport för hur införandet av fastighetsnära 

insamling av hushållsavfall löper.   
 
Planeringsfas 

- Kommunikationsplan + aktivitetsplan framtaget för Tingsryd, 

Lessebo och Växjö. 

- Kommunikationsmaterial (broschyrer, dekaler, hur valet ska gå till) 

- Tidplan 

- Kundtjänst 

- Kärlhantering – fysisk planering 

 

• Pågår diskussioner kring avsättning av de gamla kärlen 

 

• FTI anlitas för att ta hand om förpackningsmaterialet 

- Papper, plast och metallförpackningar går till Stenas anläggning 

- Tidningar till Suez anläggning på Ekeberg 

- Glas till svensk glasåtervinning 

 
Kommun Avtalsstart Införande flerfack Införandeperiod villor 

Tingsryd 2019-02-01 2019-10-21 2019-10-21-2020-01-15 

Lessebo 2019-02-01 2019-09-16 2019-09-16-2019-10-14 

Växjö 2019-10-01 2020-02-01 2020-02-01- 2020-12-31 

 

Tidsplan 

- Val av abonnemang i Lessebo i maj 2019 (4 områden)  

- Val av abonnemang i Tingsryd i aug/sep 2019 (6 områden) 

 

Om några månader är det dags att välja abonnemang i Lessebo och 

Tingsryds kommun. Grundabonnemang är fyrfacksystemet. Tingsryds 

kommun är uppdelade i sex områden. Ett område per vecka får utskick om 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Styrelsen för Södra Smålands 
Avfall & Miljö AB 
2019-02-11 

 

   

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  

    21 (22) 

 

abonnemangsvalet, för att undvika många samtal på samma vecka till 

kundtjänst.  

 

Inriktningsbeslut är taget i styrgruppen om omlastningsytan på Häringetorp.  
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§ 14 Dnr 150  

Övrigt 

 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
 

Ägarsamråd inför årsstämman 

Styrelsen beslutar att inför kommande årsstämma hålls ett ägarsamråd endast 

om detta begärs, annars blir det inget samråd.      
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