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Bolagets affärsidé är att erbjuda resurseffektiva 

och kretsloppsanpassade lösningar åt privat- 

personer och verksamheter för att minimera,  

ta hand om och omvandla avfall till resurser.  

Vi lyckas genom att ha kunniga och engagerade 

medarbetare, utgå från kundens behov och genom 

att samverka med andra.

Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) är 

det kommunala bolaget som levererar avfalls-

tjänster i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och 

Markaryds kommuner. SSAM ansvarar på ägarnas 

uppdrag för det kommunala ansvaret att samla in, 

transportera och omhänderta kommunalt avfall.

Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare: vi ska 

för ägarkommunerna tillgodose behovet av  

miljömässig och kostnadseffektiv hantering  

av kommunalt avfall samt verksamhetsavfall.

Bolaget ska vara aktivt i delägarkommunernas 

utvecklingsarbete för att främja en god miljö 

och hög service till människor och näringsliv. 

Bolaget ska arbeta för att bidra till kommunernas 

attraktivitet att leva och bo i. I detta ingår  

samarbete och samordning med kommunerna 

och dess koncerner gällande fysisk planering  

och skapande av attraktiva bebyggelsemiljöer.

Inledning 

V E R K S A M H E T S P L A N 2022
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Affärsplan, verksamhetsplan  
och budget
Verksamhetsplanens syfte är att beskriva bolagets 

planerade arbete för verksamhetsåret 2023.  

Planen är underlag för årets budget. 

Vår affärsplan syftar till att ge styrelse och med-

arbetare en bild av bolagets strategiska inriktning 

framåt. Horisonten för planen är fem år, det vill 

säga åren 2023–2027. 

Verksamhetsplan beskriver mer i detalj vilka 

åtgärder som bolaget vidtar det kommande 

året för att nå målen som finns angivna i denna 

affärsplan. Fokus i verksamhetsplanen är det 

kommande året men där finns även beskrivet 

aktiviteter som kommer att pågå under flera år. 

Budget är verksamhetsplanen klädd i siffror.

SSAM idag

SSAM är ett politiskt styrt kommunalt bolag och 

har ett nära samarbete med ägarkommunerna.

SSAM har ca 70 anställda. Huvudkontoret finns i 

Växjö men fördelat över våra ägarkommuner har 

vi 16 återvinningscentraler och två större avfalls- 

anläggningar. Vi samlar in kommunalt avfall i egen 

regi i Älmhult och Markaryd och på entreprenad 

i Växjö, Lessebo och Tingsryd. Verksamheten 

omsätter ca 200 miljoner kronor per år.

SSAM idag
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Våra affärer 
Taxefinansierad verksamhet 

Den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten 

drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär 

att de kostnader som uppstår i verksamheten 

ska matchas med intäkterna. Eventuella vinster 

eller förluster sett över årsbokslut överförs till 

kommande års resultaträkning och målet är att 

inom en tre- till femårsperiod balansera resulta-

tet för de båda affärerna kring noll.

SSAM har från start fått med tidigare års 

överskott av balanserade vinstmedel från flera  

av ägarkommunerna. Dessa överskott har  

öronmärkts för investeringar bland annat i  

fyrfackskärl i flera av kommunerna och ny  

återvinningscentral i Växjö. Dessa kommuners 

taxekollektiv budgeteras därför med underskott 

under ett antal år för att åter nå balans.

Kommersiell verksamhet

Inom den kommersiella verksamheten ska vi 

vara en aktör på marknaden där den är svag 

eller obefintlig och där vår medverkan är till stor 

nytta för våra kunder, miljön eller våra ägare. 

Den kommersiella verksamheten drivs helt på 

affärsmässiga grunder och målet är att varje 

enskilt år redovisa en vinst.

För våra affärer inklusive taxekollektiven är vår 

strävan att alltid göra största möjliga kund- och 

miljönytta till så liten kostnad som möjligt och 

vi strävar alltid efter att effektivisera verksam-

heten, att söka bidrag för våra utredningar och 

investeringar och att söka samarbeten som ger 

största möjliga effekt.
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De övergripande målen anger riktning och målbild för SSAMs verksamhet.  
Det styrande dokument som anger renhållningsverksamhetens övergripande  
mål är kommunernas gemensamma avfallsplan. Här följer en beskrivning av  
hur vi jobbar mot målen under 2023. 

Bolagets övergripande mål:

• Sveriges bästa avfallshantering – samtliga 

kommuner inom SSAM ska nå topp 25 i Avfall 

Sveriges ranking ”Sveriges bästa avfallshante-

ring” senast år 2025. 

• Sund ekonomi – det övergripande ekonomiska 

målet är att kostnaden för avfallshantering i 

SSAMs kommuner ska ligga kring medel för 

respektive kommungrupp för kommuner med 

jämförbart insamlingssystem. 

• Arbetsmiljö – attraktiv arbetsgivare. 

• Förebyggande och återvinning – öka andelen 

kommunalt avfall som materialåtervinns  

och förbereds för återanvändning till 55 %  

senast 2025. 

• Kundnöjdhet – mål avseende kundnöjdhet på 

ÅVC, insamling samt SSAM som leverantör.

• Miljö – mål om förnybara bränslen för samtliga 

SSAMs fordon. Sveriges bästa avfallshantering 

SSAM strävar efter att vara ledande i svensk 

avfallshantering och driver ett aktivt förbättrings- 

arbete för att uppnå detta. 

För att förverkliga vår vision om ett Småland 

utan avfall, sätter vi kontinuerligt nya ambitiösa 

mål för verksamheten. Samtliga kommuner har 

genom effektivt och konsekvent arbete stigit 

i rankingen sedan bolaget bildades och efter 

2021 nådde Växjö och Älmhult målet att senast 

2025 ingå i topp 25. Detta mål är som ett paraply 

för övriga mål och om vi uppfyller dem så når vi 

även målet om Sveriges bästa avfallshantering.

Våra mål
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SSAM ska ha en hög kvalitet i den rapportering 

som görs och god internkontroll. Verksamheten 

ska bedrivas effektivt och med en ekonomi 

i balans. Vår ekonomiska styrning ska ge en 

tydlig uppdelning av bolagets olika affärer, taxe-

finansierad i olika kommuner samt kommersiell 

verksamhet. Vi följer upp och ser till att våra 

taxor är på rätt nivå.  

Kommersiell verksamhet

Inom den kommersiella verksamheten ska vi 

vara en aktör på marknaden där den är svag 

eller obefintlig och där vår medverkan är till stor 

nytta för våra kunder, miljön eller våra ägare. 

Den kommersiella verksamheten drivs helt på 

affärsmässiga grunder och målet är att varje 

enskilt år redovisa en vinst.

Avfallsanläggningarna med tillhörande miljötill-

stånd och deponimöjligheter är viktiga resurser 

i SSAMs kommersiella verksamhet. SSAM driver 

två aktiva deponier i regionen, Häringetorp i 

Växjö och Äskya i Älmhult. Deponierna är en 

viktig resurs i regionen för omhändertagande av 

material av olika föroreningsgrad, en regional 

resurs som är viktig för att möjliggöra kommu-

nernas fortsatta utbyggnad och utveckling samt 

för att undvika längre transporter och därmed 

ökade kostnader och större miljöpåverkan. 

Expansion av deponiytorna är enligt nuvarande 

tillstånd möjligt både i Äskya och Häringetorp. 

För Äskya pågår arbete med att söka nytt 

tillstånd för anläggningen, för att möjliggöra 

mottagning av ytterligare typer och mängder 

avfall. Inom de närmaste åren kommer även 

nytt tillstånd sökas för Häringetorp. 

Under 2022 har en ny deponicell byggts och 

tagits i bruk på Häringetorp.

Arbete pågår med undersöka möjligheter för att 

utveckla verksamheten kopplat till behandling 

av förorenad jord, vilket kan ske i egen regi eller 

i samverkan med andra.

Under de kommande åren planeras ett antal 

större exploaterings- och markbyggnadsprojekt 

i regionen och vi ska vara den naturliga motta-

garen av tyngre massor och avfall till deponi 

från dessa projekt. Intäkterna från denna verk-

samhet kan bidra till att utveckla SSAM vidare. 

Sund ekonomi 
Bolagets verksamhet ska bedrivas med fokus på att göra så stor nytta  
som möjligt för kunder, miljö och ägare. Vi hushållar med de begränsade  
resurser som finns och prioriterar att göra väl planerade insatser med ett  
långsiktigt perspektiv.
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En väl fungerande intern kommunikation är  

viktigt för att förstå, stärka och utveckla  

organisationen. SSAM vill under 2023 arbeta 

aktivt för att säkerställa att vi kommunicerar på 

ett gemensamt och tydligt sätt i verksamheten.  

Där vi på ett hållbart sätt gör vår värdegrund till 

en naturlig del och grund för hur vi bemöter och 

arbetar tillsammans i organisationen och i alla 

våra processer.

Attraktiv arbetsgivare 
Vår ambition är att SSAM ska vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats 
vi alla känner oss stolta över. Vi vill erbjuda en arbetsplats med engagerade 
medarbetare som trivs, mår bra och utvecklas. Vi vill kunna följa upp vårt egna  
arbete, men också kunna jämföra oss med andra arbetsgivare. En framtida ut-
maning är bolagets kompetensförsörjning. En viktig del i kompetensförsörjningen 
är att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. 

Mål inom området arbetsmiljö:

• Temperaturmätare – svarsfrekvens 85 % och måltal stolthet 4,3 

• Sjukfrånvaro – maximalt 5 % total sjukfrånvaro 
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Nytt insamlingsansvar för förpacknings-
insamling 

Regeringen beslutade sommaren 2022 om för-

ändringar i förordningen om producentansvar 

för förpackningar. Det är en stor reform som 

innebär att kommunerna står inför ett omfattan-

de förändringsarbete med många viktiga beslut 

att fatta. Följande hållpunkter är centrala: 

• 1 januari 2024 Kommunerna får ansvar för  

insamling av förpackningar från hushåll genom 

fastighetsnära insamling eller lättillgängliga 

insamlingsplatser. Kommunerna ska då också 

erbjuda separat insamling av matavfall från 

hushåll.

• 1 januari 2026 Kommuner ska ordna separat  

insamling av förpackningar på torg och 

i parker samt andra populära platser där 

kommunen har ett renhållningsansvar enligt 

gaturenhållningslagen. 

• 1 januari 2027 Kommuner ska ordna separat 

insamling av förpackningar fastighetsnära 

och från verksamheter som är samlokalise-

rade med hushåll och som anmält att man 

vill ha kommunal insamling. Kommuner ska 

också ordna insamling av förpackningar vid 

lättillgängliga insamlingsplatser för skrym-

mande förpackningar.

Under hösten 2022 har vi påbörjat arbetet med 

att utreda och ta fram underlag med syfte att  

ta fram förslag på vad och hur SSAM ska  

genomföra åtgärder för att hantera att vi får  

ansvar för insamling av förpackningsavfall, 

samt obligatorisk matavfallsinsamling, i följan-

de avfallsströmmar:

• Villor/fritidsbostäder – återstår ca 5 % som 

idag inte är anslutna till fyrfack.

• Flerfamiljshus – hantera de som inte har in-

samling idag samt hantera de fastighetsägare 

som har insamling idag med befintliga avtal 

med entreprenörer som från och med  

1 januari 2024 blir ogiltiga.

• Verksamheter som har samlokaliserad  

avfallshantering med flerfamiljshus.

• Återvinningsstationer – blir SSAMs uppdrag 

från och med 1 januari 2024, här krävs sam-

ordning med kommunerna då många av 

dessa står på kommunal mark.

• Återvinningscentraler – de flesta har redan  

insamling av förpackningar, men det finns 

krav på ytterligare en fraktion.

• Till detta kommer krav på insamling av för-

packningar på populära platser (torg och 

liknande), vilket faller på ägarkommunerna. 

Förebyggande  
och återvinning 
För att hjälpa oss att hålla fokus på det övergripande målet om ökad materialåter-
vinning och återbruk till 55 % 2025 har en plan för cirkulär ekonomi tagits fram 
med aktiviteter som syftar till att minska mängderna avfall till förbränning och 
öka återvinning och återbruk av kommunalt avfall. Under 2023 kommer vi att 
genomföra följande åtgärder: 
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Återvinna
energi

Återvinna
material

Återanvända

Minimera
avfall

Deponera

Under kvartal 1 2023 kommer SSAM besluta om 

en projektplan för hur respektive avfallsström 

ska hanteras. Ambitionen från lagstiftaren är att 

insamlingen av förpackningar ska finansieras av 

producenterna men utföras av kommunerna, ett 

förslag på ersättningsmodell är på remiss under 

hösten vilket vi har möjlighet att svara på. 

Under 2023 kommer vi fortsatt att satsa på 

avfallsrådgivning för våra flerfamiljsfastigheter 

och företagskunder för att se över och erbjuda 

sorteringsmöjligheter. En viktig del av vårt upp-

drag är att hjälpa våra kunder att fatta rätt beslut 

och bidra till resan uppåt i avfallshierarkin. En stor 

del av vår verksamhet bygger på att kunderna  

gör kloka miljöval i vardagen, vilket gör att vår 

pedagogiska uppgift är stor. 

För att minska mängden brännbart grovavfall  

på våra återvinningscentraler och öka material- 

återvinningen kommer vi att fortsätta införa nya 

fraktioner samt göra insatser för ökat återbruk. 

Vi har redan kommit långt genom de insatser 

vi genomfört, men vi vill komma längre. För att 

kunna sortera ut mer återvinningsbart material 

ur både restavfall och grovavfall kan ytterligare 

mekanisk försortering behövas. Under 2022 

har vi därför tillsammans med andra kommu-

ner genomfört en utredning för att undersöka 

om mekanisk försortering av restavfall samt 

grovavfall är en möjlig lösning för vår region. 

Drivkraften är de ökande kostnaderna för för-

bränning. Det vidare arbetet med utredningen 

fortsätter under 2023.
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Våra processer

Under 2022 har vi vässat vår kvalitetsuppföljning 

av insamlingen av kommunalt avfall med av-

seende på servicegrad, andel missar, klagomål 

och klara turer. Syftet med detta är att ha ett bra 

underlag för uppföljning av förbättringsarbetet 

gällande insamling av kommunalt avfall både på 

entreprenad och i egen regi. Under 2023 kommer 

uppföljningen av insamlingsverksamheten  

och övriga verksamheter att utvecklas vidare  

i Power Bi.

Bemötande och tillgänglighet 

Det bemötande kunderna får när de möter 

oss i olika sammanhang har stor påverkan på 

kundnöjdheten. Vi vill att alla medarbetare ska 

känna gemensamt ansvar för hur våra kunder 

uppfattar alla delar av SSAMs verksamhet.  

Detta uppnår vi genom att bygga en gemensam 

stolthet för verksamheten. Denna stolthet  

skapas genom en aktiv intern kommunikation 

med ett användarvänligt intranät, välplanerad 

mötesstruktur, ett kommunikativt ledarskap 

och en gemensam chefskultur. Bolagets nya 

värdegrund kommer att utgöra ett stöd i det 

här arbetet. 

Vi fortsätter arbetet med Aktiv guide på våra 

återvinningscentraler och Aktiv chaufför för  

våra chaufförer, ett koncept som beskriver hur  

vi ska bemöta kunden och hur vi ska utföra vårt  

arbete. För våra entreprenörer ska vi även fort-

satt genomföra en Entreprenörsskola för att 

service och bemötande ska ha samma standard 

oavsett om man är anställd eller entreprenör 

hos oss.

Under bolagets uppstart och under införande-

perioden för fyrfackssystemet har vi haft hög 

belastning av inkommande ärenden till kund-

tjänst. Under 2022 har läget stabiliserats och 

antalet inkommande ärenden minskat.  

Nu besvaras nära 100 % av inkommande mejl 

inom kundlöftet på 3 dagar och den större delen 

besvaras redan första dygnet. Ambitionen är att 

bibehålla detta under 2023. 

Vi kommer även att se över och utveckla kanal- 

val för vår kundkommunikation. Den ökade  

digitaliseringen av kundkontakten fortsätter  

och förbättrar och förenklar våra administrativa 

rutiner och underlättar för kunden att själv  

hantera sina ärenden. Digitaliseringen avser 

även underlätta och effektivisera arbetet i  

kundtjänst, till exempel genom robotisering  

av administrativa rutiner. 

Under 2022 beslutades om en ÅVC-strategi 

för SSAM. I strategin finns åtgärder som till-

sammans syftar till att kunden ska få ett bra 

SSAM som leverantör 
En förutsättning för att nå målet om Sveriges bästa avfallshantering är att säkra 
och utveckla vår leveransförmåga. Det gör vi genom att vi ständigt förbättrar 
vårt arbetssätt. Vår kundnöjdhet har påverkats under uppstarten av bolaget och 
införandet av nytt insamlingssystem. För att nå topp 20 bland de kommuner 
som genomför undersökningen senast 2025 krävs att vi fortsätter arbeta med 
vår leveransförmåga.
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SSAM som leverantör, forts

bemötande vilket ska öka kundnöjdheten.  

I ÅVC-strategin finns åtgärder som att se över 

öppettider, ge ÅVC:erna en gemensam standard 

och ett gemensamt utseende. Det finns åtgärder 

för att förbättra skyltningen på anläggningarna. 

Digitala inpasseringssystem planeras att införas.

Verksamhet på entreprenad eller  
i egen regi 

Det nuvarande avtalet med insamlingsentrepre-

nören för kommunalt avfall i Växjö, Lessebo och 

Tingsryd löper till och med utgången av 2025 

och redan under 2023 behöver förberedelserna 

inför perioden därefter inledas. 

Behovsanpassad tömning 

Vi tror att behovsanpassad tömning för flerfa-

miljsfastigheter och verksamheter är en del av 

framtiden för våra kunder. En tydlig koppling 

mellan sorteringsresultat, tömningsfrekvens 

och kostnad för avfallshanteringen blir ett viktigt 

verktyg för att öka utsortering, återvinning och 

återbruk. Återkoppling av vikter på olika avfalls-

fraktioner tror vi också är viktigt för de kunder 

som har ett miljöengagemang och kan inspirera 

och motivera till ytterligare insatser för ökad 

utsortering. Under 2022 har ett projekt genom-

förts i samarbete med teknikleverantören Bintel 

för att utveckla och utvärdera teknik och resultat 

för att avgöra möjligheten för ett breddinförande 

av behovsanpassad tömning. Under 2023 kommer 

resultatet av projektet att utvärderas.
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Minskad klimatpåverkan
Miljöarbetet är en viktig grundsten för hela 

SSAMs verksamhet och vi arbetar ständigt med 

miljöfrågor i allt från individuell källsortering 

till ansvarsfullt omhändertagande av miljöfarligt 

avfall. SSAM strävar efter att vara ledande i 

svensk avfallshantering och driver ett aktivt  

förbättringsarbete för att uppnå detta. För att  

förverkliga vår vision om ett Småland utan  

avfall arbetar SSAM efter stränga miljökrav  

och sätter kontinuerligt nya ambitiösa mål  

för verksamheten. 

Vår dagliga leverans har mycket stor positiv 

påverkan för miljön i våra kommuner. Vår verk-

samhet ger ibland också upphov till negativ 

miljöpåverkan av olika slag som lukt, buller,  

nedskräpning, utsläpp till mark, luft och vatten. 

Vår ambition är att kontinuerligt minska vårt  

negativa avtryck på miljön. 

Vi har som mål att samtliga fordon ska köras på 

förnybara bränslen och att bränsleförbrukningen 

per kilometer ska minska med 5 % till 2025.



14

Våra kostnader påverkas även av den årliga 

regleringen av ersättningen för transporter av 

brännbart grov-, rest- och matavfall till behandlings- 

anläggningar. Inför 2023 beräknas dessa priser 

stiga med 15,6 %, vilket påverkar budgeten.  

Enligt avtal regleras ersättningen till våra insam-

lingsentreprenörer årligen med ett index vars 

huvudsakliga komponenter är bränsle- och  

personalkostnader och inför 2023 beräknas 

hämtningskostnaderna stiga med ca 4,9 %. 

Under 2022 har priset på så kallat kraftpapper 

fortsatt stiga kraftigt som följd av bland annat 

höga energikostnader. Det höga papperspriset 

påverkar kostnaden för våra matavfallspåsar. 

Kostnaden per påse är liten, men med ett stort 

antal påsar blir en ökad kostnad märkbar för 

bolagets budget.  

Dessa förändringar uppgår sammantaget till 

ganska stora belopp som inte är påverkbara för 

bolaget och för att hantera dessa kostnadsök-

ningar höjs renhållningstaxan inför 2023 i Växjö, 

Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd.

Under 2022 har Riksbanken i Sverige höjt styr-

räntan två gånger, vilket innebär att Sverige har 

en plusränta för första gången sedan 2014, en 

markant förändring av räntebilden.

För SSAM innebär det att våra lånekostnader 

kommer öka med 35 % från 2022 till 2023, då 

ett lån med buden ränta omförhandlats under 

året och ett nytt lån upptagits till en högre ränta 

än budgeterat. SSAM betalar en borgensavgift 

till Växjö Kommun på 0,9 % som varit konstant 

sedan bolaget bildats. 

I budgeten för 2023 finns de investeringar med 

som är kritiska för verksamheten, men reste-

rande kommer att pausas till 2024. De investe-

ringar som har en egen lönsamhet, det vill säga 

kostar att göra men som kommer skapa nya 

intäkter eller spara kostnader som överstiger in-

vesteringskostnader, så behöver vi göra kalkyler 

som tidigare och säkerställa lönsamheten, med 

en högre ränta än tidigare.

Budget taxekollektiven 2023

Resultaten 2023 på SSAM är budgeterade med 

ett underskott i alla taxekollektiven utom Tingsryd 

som är budgeterad med 0. Underskotten beror 

på ökade kostnader på grund av stigande ränta, 

stigande index för insamling och transporter 

samt en prognosticerat lägre ersättning för 

skrot och wellpapp under 2023.

Budgetförutsättningar 
2023
Vi ser under 2023 fortsatt stigande förbränningskostnader, både på grund av 
minskad tilldelning av utsläppsrätter för förbränningsanläggningarna och öka-
de kostnader för utsläppsrätter. I höstens budget ligger ett förslag på slopad 
skatt på avfallsförbränning. Beslutet är ännu inte fattat, men det finns en bred 
politisk enighet kring förslaget.
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Underskotten 2023 beror även på att renhåll-

ningstaxan för 2023 beslutades i respektive 

kommunfullmäktige före sommaren (Älmhult i 

december) och de förslag som låg till grund för 

beslutet baserades på beräkningar och kostnads- 

nivåer från inledningen av 2022, som varit ett 

händelserikt år. 

 

I alla taxekollektiv utom Tingsryd finns balanse-

rade medel från tidigare överskott. Dessa över-

skott kommer att användas för att balansera ett 

underskott som uppstår under 2023. I Tingsryd 

finns balanserade underskott och ytterligare  

underskott bör undvikas.

För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och  

Markaryd budgeteras med underskott och 

utnyttjar de överskott som ackumulerats från 

tidigare år. 

För Tingsryd budgeteras med noll-resultat och 

föreslås en ytterligare taxehöjning inför 2023. 

För Växjö budgeteras med underskott och ut-

nyttjar de överskott som ackumulerats från  

tidigare år samt föreslås en ytterligare taxe- 

höjning inför 2023. 

Budget kommersiell verksamhet 2023

Budget 2023 bygger på en ganska omfattande 

satsning på marknaden för tyngre massor, det 

vill säga material med varierande förorenings-

grad. Vi har sedan 2020 gradvis ökat vår aktivitet 

på den marknaden och kommer att fortsätta 

utvecklingen under 2023 bland annat genom vår 

investering i ny deponi. 

Den budget som läggs för SSAM 2023 skapar 

utrymme för att ge bolagets kunder en ökad 

servicenivå samt stärka kvalitet och ambitions-

nivå i utförandet bland annat genom den digi-

taliseringsplan som antagits. Den skapar även 

utrymme för satsningar på områdena återbruk 

och avfallsminimering genom den handlings-

plan som antagits för cirkulär ekonomi för att nå 

målet 55 % materialåtervinning 2025.  

Fördelningen av kostnaderna för gemensamma  

behov sker i budget 2023 enligt bolagets ägarandel.

Budgetförutsättningar 2023, forts
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Resultaträkning

För den presenterade resultaträkning ges följande kompletterande uppgifter:

• I posten övriga intäkter ingår upplösning av tidigare överfakturering av taxekollektiven 
i Växjö, Älmhult, Markaryd och Lessebo.

• I posten mottagning & behandling ingår avsättning för sluttäckning av aktiva deponier 
i Växjö och Älmhult.

Rörelsens intäkter
Taxeintäkter 183 210 170 341
Övriga intäkter 22 091 13 311
Intäkter marknadsverksamhet 27 004 25 250
Summa intäkter 232 305 208 902
Kostnader insamling, mottagning & behandling
Insamling & kommunalt avfall -94 140 -78 425
Mottagning & behandling -48 980 -45 149
Övrigt -4 258 -5 394
Kostnader marknadsverksamhet -22 542 -21 627
Avskrivningar -29 320 -28 181
Summa insamling, mottagning & behandling -199 240 -178 776
Bruttoresultat 33 065 30 126
Centrala administrationskostnader
Administrativa kostnader -27 347 -25 961
Avskrivningar -131 -112
Rörelseresultat 5 586 4 053
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader & liknande resultatposter -4 486 -2 803
Resultat efter finansiella poster 1 100 1 250
Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond 0 0
Skillnad bokförd avskrivning & avskrivning
enligt plan 0 0
Resultat före skatt 1 100 1 250
Skatt 0 0
Årets resultat 1 100 1 250

Budget 2023 Budget 2022
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Balansräkning
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 1 098 1 325
Materiella anläggningstillgångar 208 150 227 306
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 87 274 92 662
Maskiner & Inventarier 120 290 134 065
Övriga materiella anläggningstillgångar 586 579
Finansiella anläggningstillgångar 11 151 11 151

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 30 000 30 000
Kortfristiga fordringar 30 000 30 000
Koncernkonto 0 0

SUMMA TILLGÅNGAR 250 399 269 782

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 5 938 7 662
Bundet eget kapital 5 000 5 000
Fritt eget kapital -162 1 412
Årets resultat 1 100 1 250

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfonder 0 0
Överavskrivningar 4 200 4 500

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 0 0

SKULDER
Långfristiga skulder
Lån i kreditinstitut 172 000 177 000

Kortfristiga skulder 68 262 85 121
Koncernkonto 17 000 17 000
Leverantörsskulder 30 000 30 000
Interminsskulder 17 461 34 321
Övriga kortfristiga skulder 3 800 3 800

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 250 399 269 782

Budget 2023 Budget 2022
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Driftbudget
Kommun Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Lessebo  12 932 -13 677 -745  12 313 -12 913 -600 

Markaryd  17 668 -18 293 -625  16 460 -16 160  300 

Tingsryd  24 674 -24 674  -    22 765 -22 765  -   

Växjö  114 086 -118 386 -4 300  105 720 -106 620 -900 

Älmhult  28 276 -29 021 -745  25 194 -25 194 

Intern int/kostn  6 415  6 415  1 200  -    1 200 

Totalt SSAM taxefinansierad  204 051 -204 051  -    183 652 -183 652  -   

Marknadsverksamhet  27 004 -25 904  1 100  25 250 -24 000  1 250 

TOTALT SSAM  231 055 -229 955  1 100  208 902 -207 652  1 250 

Budget 2023 Budget 2022

Kommun Avskrivning Ränta Netto
Lessebo -1 196 -48 -1 244
Markaryd -3 847 -154 -4 001
Tingsryd -2 396 -96 -2 492
Växjö -13 507 -540 -14 047
Älmhult -5 193 -208 -5 401
Intern int/kostn -131 -5 -136
Totalt SSAM taxefinansierad -26 270 -1 051 -27 321

Marknadsverksamhet -2 832 -113 -2 945
TOTALT SSAM -29 102 -1 164 -30 266

Kapitalkostnads- 
redovisning 2023
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Investeringsplan 2023
Investering Kommun Investering (tkr)

Kärl Lessebo 217

Ficka samt personalbyggnad Lessebo 240

Kärl Markaryd 278

Ficka Markaryd 390

Kärl Tingsryd 341

Skyltar Tingsryd 60

Staket Tingsryd 140

Lastväxlare Växjö 2 600

Kärl Växjö 2 542

Legobitar samt skruvar Växjö 600

Våg lamelltransportör Växjö 270

Asfaltering Växjö 100

Kärl Älmhult 473

Underjordsbehållare Älmhult 240

Målning panel Älmhult 50

Staket Älmhult 100

Legobitar Älmhult 150

Skyltar Älmhult 30

Asfaltering Älmhult 1 207

Totalt SSAM 10 027
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