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Affärsplan 2022–2026

6 Södra Smålands avfall & miljö
Grafisk Manual

Primär och 
sekundär

Logotyp

Logotypen i färg och den negativa logotypen är 
primära. De är jämbördigt viktade. Logotypen i 
färg ska användas mot vit eller ljus bakgrund. 
Den vita logotypen ska användas på mörk 
bakgrund eller fotografiskt material. Den 
vita logotypen kan med fördel användas på 
färgplattor med någon av profilfärgerna.

Den svarta logotypen är sekundär och ska 
enbart användas mot vit eller ljus bakgrund där 
färglogotyp inte kan användas (till exempel vid 
svart-vit utskrift eller tryck).

Primära logotyper i färg och negativ.

Sekundär logotypen i svart.

Vita logotyper på färgplattor.

Affärsplan 2022–2026
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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  
hushållsavfall.

Vi har ett tydligt uppdrag från våra ägare: vi ska 
för ägarkommunerna tillgodose behovet av
miljömässig och kostnadseffektiv hantering  
av hushållsavfall 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 kommuner-
nas 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.

Den här affärsplanen är bolagets första. Planen 
syftar till att ge styrelse och medarbetare en  
bild av bolagets strategiska inriktning framåt.  
Horisonten för planen är fem år, det vill säga 
åren 2022–2026. 

Affärsplanen kompletteras med en verksam-
hetsplan som mer i detalj beskriver vilka åt-
gärder 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.

Vårt uppdrag och affärsidé   
Bolagets affärsidé är att erbjuda resurseffektiva och kretsloppsanpassade 
lösningar åt privatpersoner 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.

SSAM IDAG

Växjö

Lessebo

Tingsryd
Älmhult

Markaryd

Omsättning  
 ca 200 miljoner kr per år 16 återvinningscentraler 

och två större avfallsanläggningar 

 SSAM samlar in hushållsavfall i egen regi i Älmhult och  
 Markaryd och på entreprenad i Växjö, Lessebo och Tingsryd 

Hushållens restavfall har 
sedan 2019 minskat med

21%

Antal kunder: 

40 000 Cirka 70 anställda

Huvudkontor i Växjö  
och ägarkommuner är  
Växjö, Lessebo, Tingsryd, 
Älmhult och Markaryd 

Samlar in 7300 ton  
matavfall per år.Tömmer 2 000 000  

avfallskärl per år

22 500 samtal och  
18 000 mejl per år
till kundtjänst

11 miljoner  
matavfallspåsar  
delas ut varje år

30 000 ton brännbart avfall per år

Vi servar  
ca 145 000 
invånare



SSAM affärsplan | 2022–20263 SSAM affärsplan | 2022–2026 3

Taxefinansierad verksamhet 
Den avgiftsfinansierade avfallsverksamheten 
drivs enligt självkostnadsprincipen vilket inne-
bär att de kostnader som uppstår i verksam-
heten ska matchas med intäkterna. Eventuella 
vinster eller förluster sett över årsbokslut balan-
seras till kommande år och målet är att inom  
en 3-5 årsperiod balansera resultatet för de 
båda affärerna kring noll.

SSAM har från start fått med tidigare års över-
skott av balanserade vinstmedel från flera av  
ägarkommunerna. Dessa underskott har öron-
märkts för investeringar bland annat i fyrfacks- 
kärl i flera av kommunerna och ny återvinnings-
central 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.

Verksamheten drivs helt på affärsmässiga  
grunder och målet är att varje enskilt år redovisa 
en vinst för verksamheten i nivå med bolagets 
avkastningskrav. Expansionen inom verksamheten 
kommer i huvudsak att baseras på behandling 
och deponering av förorenade massor.
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. Intäkterna från den kom-
mersiella verksamheten kan bidra till att utveckla 
hela verksamheten vidare.

För att utveckla mottagningen av förorenade 
massor planeras investering i en ny deponicell 
på Häringetorp och eventuellt även i ytor för  
behandling av förorenad jord. I planen ingår 
även att öka försäljning av kompostjord, olika 
jordblandningar samt andra material. Delar  
av den här verksamheten kan komma att ske  
i samverkan med andra. 

Våra affärer
Vi har två verksamhetsgrenar – en taxefinasierad och en marknads- 
verksamhet – och vår strävan är att alltid göra största möjliga  
kund- och miljönytta till så liten kostnad som möjligt. 

kolla efter bl a d vs 
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Allt vi gör och säger ska ha en tydlig koppling till 
dessa mål, vilket hjälper oss utveckla vårt sam-
arbete, jobba smartare och att använda våra  
resurser på ett bättre sätt. Vi skapar förutsätt-
ningar att utveckla ett nytt innovativt mindset 
som bygger på ett större möjlighetstänk och 
mod att testa och våga fatta svåra beslut.

Det styrande dokument som anger renhållnings-
verksamheternas övergripande mål är respektive
kommuns avfallsplan. I dessa finns målsättningar 
för respektive kommun inom bland annat om-
rådena matavfallssortering, avfallsminimering 
och minskning av mängden brännbart avfall.

Under 2020 har en ny gemensam avfallsplan  
för samtliga fem ägarkommuner arbetats  
fram och beslutats. De förslag till mål som  
arbetats fram för avfallsplanen utgör underlag  
för denna affärsplan.

Vår vision är  
Ett Småland utan avfall
Vi tar oss an resan mot visionen genom att fokusera på fem kraftfulla 
mål som vi alla inom organisationen arbetar efter och årligen följer  
upp tillsammans.
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Förebyggande och återvinning – öka andelen  
kommunalt avfall som materialåtervinns och  
förbereds för återanvändning till 55% senast 2025. 

Kundnöjdheten avseende besök på ÅVC, insamling av hus-
hållsavfall samt SSAM som leverantör ska vid utgången av 
2025 ligga i topp 20 i kundundersökningen “Svensk avfalls-
hantering” för samtliga kommuner.

Samtliga SSAMs fordon ska köras på förnybara bränslen 
och bränsleförbrukningen ska minska med 5% per körd ki-
lometer till 2025.

1
Samtliga kommuner inom SSAM ska nå topp 25 i Avfall 
Sveriges ranking ”Sveriges bästa avfallshantering” senast  
år 2025.

Fem strategiska mål som 
driver vårt arbete framåt
För att nå våra övergripande mål jobbar vi med fem strategiska mål  
som var och en för sig (och tillsammans) är viktiga för att nå dit vi vill.

Kostnaden för avfallshantering i SSAMs kommuner ska  
ligga kring medel för respektive kommungrupp för 
kommuner med jämförbart insamlingssystem.
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SSAM strävar efter att vara ledande i svensk av-
fallshantering och driver ett aktivt förbättrings-
arbete för att uppnå detta. För att förverkliga vår 
vision om ett Småland utan avfall sätter vi konti-
nuerligt nya ambitiösa mål för verksamheten. 

Vårt mål är att samtliga SSAMs kommuner ska 
nå topp 25 i Avfall Sveriges ranking ”Sveriges 
bästa avfallshantering” senast 2025. Samtliga 
kommuner har genom effektivt och konsekvent 
arbete stigit i rankingen sedan bolaget bildades. 

Detta mål är som ett paraply för övriga mål och 
om vi uppfyller dem så når vi även målet om 
Sveriges bästa avfallshantering.

Status: Samtliga kommuner har stigit i rankingen 
sedan bolaget bildades, framför allt beroende  
på införandet av fyrfacksystemet samt mat- 
avfallsinsamling för flerfamiljsfastigheter och 
verksamheter.

Samtliga kommuner inom 
SSAM ska nå topp 25 i  
Avfall Sveriges ranking 

”Sveriges bästa avfallshantering” 
senast år 2025.

1

Vi vill behålla och stärka det förtroende vi har 
hos våra kunder. Kostnaden för sophämtning 
ska vara konkurrenskraftig jämfört med andra 
jämförbara kommuner med jämförbart insam-
lingssystem, och ska sättas i dialog med kunderna. 
Vi ska tillhandahålla prisvärda tjänster med  
hög leveranssäkerhet och som är miljömässigt  
hållbara. 

Vi använder oss av självkostnadsprincipen vid 
beräkning av priset för sophämtning, vilket inne-
bär att vi enbart tar ut av kunden vad tjänsten 
kostar att producera (nödvändiga kostnader). 
För att kunna leverera en säker och miljövänlig 
sophämtning ska vi alltid ha kunden i fokus och 
erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på sophämt-
ningen. Det vi gör ska vara till nytta för kunden. 

Status: För villa- och lägenhetskunder i SSAMs 
ägarkommuner ligger kostnaden för renhållning 
väl under medel för jämförbara kommuner med 
jämförbart insamlingssystem.

Kostnaden för avfalls- 
hantering i SSAMs  
kommuner ska ligga 

kring medel för respektive  
kommungrupp för kommuner med 
jämförbart insamlingssystem.

2

Växjö
38
(44)

Lessebo
78
(231)

Tingsryd
85
(145)

Älmhult
113
(217)

Markaryd
132

(-)

Rankingplats 2020  
”Sveriges bästa avfallshantering” 

Placering 2018 inom parantes
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Syftet med målet är att öka takten för att klättra  
uppåt i avfallshierarkin. För att lyckas med  
detta behöver mer avfall sorteras ut för återbruk 
och återvinning. Minskad förbränning och ökad 
återvinning har flera positiva effekter, däribland 
minskade koldioxidutsläpp och minskad resurs-
förbrukning. Dessutom har kostnaden för avfalls-
förbränning stigit kraftigt de senaste åren med 
anledning av skatt på avfallsförbränning, minskad 
tilldelning av och ökad kostnad för utsläppsrätter 
med mera. 

Inför att SSAM bildades 2019 satte vi en tydlig 
vision, ett mätbart mål om att vi skulle minska 
mängderna mat- och restavfall samt grovavfall 
med 25% till 2025 (25/25) och ett tydligt varför. 
Sedan dess har vi arbetat målmedvetet och  
konsekvent, gett verktyg, följt upp, återkopplat  

och firat framgångar. Och det har gett resultat – 
totalt sett för bolaget har grovavfallet från återvin-
ningscentralerna minskat med 25% redan under 
2021, vilket innebär att målet för 2025 redan är 
uppnått. Hushållens restavfall har minskat med 
21% sedan 2019 och om man räknar in det mat- 
avfall som i Växjö redan sorterats ut sedan 2012, 
blir minskningen sammantaget 36%.

Men vi är inte nöjda här, utan kommer att fort- 
sätta arbetet med att minska mängden avfall till 
förbränning och öka materialåtervinningen med 
syftet att nå avfallsdirektivets etappmål om 
ökad materialåtervinning. För detta sätter vi  
därför ett nytt mål nu som ersätter 25/25-målet.

Förebyggande och återvinning – öka andelen  
kommunalt avfall som materialåtervinns och  
förbereds för återanvändning till 55% senast 2025. 

3
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Vi mäter årligen kundnöjdheten hos våra kunder 
med kundundersökningen Svensk avfallshan-
tering. Undersökningen ställer ett antal frågor 
kring kundnöjdhet avseende olika aspekter med 
renhållningstjänsterna SSAM erbjuder. I den kund- 
undersökning som genomförts hösten 2021 har 
den sammantagna kundnöjdheten ökat i Växjö, 
Lessebo och Tingsryd, det vill säga de kommuner 
som nu haft fyrfackssystemet en längre tid. För  
Markaryd och Älmhult genomfördes ingen mät- 
ning 2020, men kundnöjdheten är något lägre 
än före införandet av fyrfackssystemet och följer 
samma trend som tidigare i övriga kommuner.
 
Status: Gällande målen för SSAM som leverantör 
och hämtning av hushållsavfall har vi en bit kvar 
innan vi når topp 20 bland de kommuner som 
deltar i kundundersökningen. Framförallt är det 
de problem vi under året sett med insamlingsen-
treprenören i Växjö, Lessebo och Tingsryd som 
gett avtryck. Gällande målet för besök på ÅVC 
ser vi en förbättring i resultatet för samtliga kom-
muner utom i Älmhult där tillgängligheten på 
återvinningscentralen på Äskya är något sämre. 
Glädjande är att i Växjö ligger vi på plats 12 och 
har därmed redan nått målet att ligga i topp 20.

Kundnöjdheten avseende 
besök på ÅVC, insamling  
av hushållsavfall samt 

SSAM som leverantör ska vid  
utgången av 2025 ligga i topp 20 
i kundundersökningen “Svensk 
avfallshantering” för samtliga 
kommuner.

4

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.

Status: Samtliga fordon som används för  
insamling av avfall körs sedan 2020 på  
förnybara bränslen, antingen HVO eller biogas.

Samtliga SSAMs fordon 
ska köras på förnybara 
bränslen och bränsleför-

brukningen ska minska med 5% 
per körd kilometer till 2025.

5
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En effektiv resurshantering är del av den nöd-
vändiga omställning vi måste göra för att klara 
av klimatutmaningarna, det vill säga gå från den 
tidigare dominerande linjära synen på råvaror 
och resurser till cirkulära resurseffektiva system- 
lösningar. Här har SSAM ett viktigt uppdrag och 
här har vi förmågan att verkligen bidra och göra 
skillnad. Några tydliga trender i samhället som 
påverkar avfallshanteringen:

• Ökat intresse för hållbarhet, klimat och miljö 
blir viktigt även vid rekrytering. Många väljer 
arbetsgivare utifrån värderingar och ledar-
skap. Förmågan att förändras, och att göra 
det i takt med tiden, har också stor betydelse 
för att lyckas, både som medarbetare och 
som organisation. 

• Kunderna ställer ökade krav och har minskad 
tolerans för fel och dåligt fungerande lösningar. 
Man förväntar sig idag samma service oavsett 
om man bor i tätort eller på landsbygden, vilket 
ställer krav på den kommunala servicen.

• I framtiden blir det lättare att tjäna pengar på 
tjänster än på produkter, vilket driver på behovet 
av nya affärsmodeller. Även avfallsbranschen 
behöver följa med i den här utvecklingen och 
vi måste kunna förse våra kunder med lös-
ningar som matchar behov och önskemål. 

• Klimateffekter, digital sårbarhet och en  
politisk splittring har också försämrat säker-
hetsläget i samhället. Individen ställer större 
krav på säkerhet och integritet samtidigt som 
branschen förväntas agera med öppenhet 
och transparens.

SSAM rustar för att möta dessa utmaningar. Vi 
är en robust aktör i branschen med muskler att 
göra skillnad. Med tydliga värderingar i organisa- 
tionen och en uttalad vilja till förändring ska vi 
locka till oss den kompetens vi behöver. Genom 
att bjuda in till och delta i nätverk och samarbeten, 
höjer vi innovationstakten. Med nya användnings- 
områden för befintliga resurser stärker vi ekonomin 
och skapar samhällsnytta.

Omvärldsanalys
En av de viktigaste grunderna för avfallshanteringen är hållbarhet.  
Hållbarhet för människa och miljö – att undvika hälsovådliga situationer 
som skadar levande varelser. Men dagens utveckling handlar i hög grad 
om hållbarhet också ur andra synvinklar. 
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Befolkningstillväxt
Kronobergs län fortsätter att växa i en historiskt 
sett mycket hög takt. 2020 ökade antalet invå-
nare i länet med 794 personer. Totalt uppgick 
folkmängden i länet till 202 263 personer den 
31 december 2020. Länet har nu haft en be-
folkningstillväxt under mer än femton år i rad. 
Denna befolkningsökning tillsammans med de 
nationella målen för återvinning skapar ett ökat 
tryck och ökade krav även på renhållningsverk-
samheten och SSAM.

Digitalisering
Digitaliseringen öppnar upp för oändliga möjlig- 
heter, men den ställer också stora krav på ständig 
kompetensutveckling, investeringar och ett nytt 
sätt att förhålla sig till arbetet. Artificiell intelli-
gens och robotar finns redan – frågan är hur vi 
utnyttjar dessa tekniker bäst. Här är det viktigt 
att hålla fokus på att lösa kundernas och våra 
egna problem snarare än tekniska lösningar.
Avgörande är att förstå att förändring, utveckling 
och innovation måste vara en del av företags-
kulturen. Digitalisering är inte målet utan medlet, 
ett verktyg av flera för att kontinuerligt utveckla 
verksamheten.

Ökande kostnader för förbränning
Kostnaden för avfallsförbränning har stigit kraftigt  
de senaste åren med anledning av skatt på 
avfallsförbränning och minskad tilldelning av 
samt ökad kostnad för utsläppsrätter.  Minskad 
gratis tilldelning innebär att priset på utsläppen 
ökar, vilket påverkar våra behandlingsavgifter 
hos förbränningsanläggningarna och medför  
att våra kostnader för förbränning ökar. Detta 
ger oss ökade incitament att göra mer. Denna 
ökade kostnad kommer att få konsekvenser  
för vår verksamhet och arbetet med att minska  
mängderna avfall till förbränning måste intensi-
fieras ytterligare för att undvika att belasta  
renhållningstaxan. 

Förändringar av det kommunala avfallsansvaret
Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk 
rätt till nya regler i ett EU-lagstiftningspaket om 
avfall. Dessutom pågår för närvarande ett antal 
utredningar som kan komma att påverka det 
kommunala avfallsansvaret:
• För ett drygt år sedan ersattes begreppet hus-

hållsavfall i lagstiftningen av det EU-rättsliga 
begreppet kommunalt avfall. Därigenom är 
det fler avfallsslag än tidigare som i praktiken 
omfattas av det kommunala avfallsansvaret. 

• Från och med 1 januari 2022 blir insamlingen 
av returpapper ett kommunalt ansvar.

• Förslag har lämnats att insamlingen av för-
packningar ska bli ett kommunalt ansvar från 
och med 2024.

• En utredning om företags möjlighet att välja 
vem som samlar in deras hushållsavfall, så 
kallat frival, har presenterats under 2021.

Dessa utredningar och efterföljande beslut  
kommer att påverka SSAMs verksamhet  
under den kommande femårsperioden.

Omvärldsanalys
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SSAM strävar efter att vara ledande i svensk av-
fallshantering 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. 
Vårt mål är att samtliga SSAMs kommuner ska 
nå topp 25 i Avfall Sveriges ranking ”Sveriges 
bästa avfallshantering”. 

Samtliga kommuner har genom effektivt och 
konsekvent arbete stigit i rankingen sedan bola-
get bildades. Vi ska erbjuda hög service till våra 
invånare och näringsliv. Vi ska tillhandahålla 
prisvärda tjänster med hög leveranssäkerhet, 
som är miljömässigt hållbara. Kostnaden för 
sophämtning ska vara konkurrenskraftig jämfört 
med andra jämförbara kommuner med jämför-
bart insamlingssystem. 

Detta mål är som ett paraply för övriga mål och 
om vi uppfyller dem så når vi även målet om 
Sveriges bästa avfallshantering.

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. 

SSAM ska ha en hög kvalitet i den rapportering 
som görs och god intern kontroll. Verksamheten 
ska bedrivas effektivt och med en ekonomi i ba-
lans. Vår ekonomiska styrning ska ge en tydlig 
uppdelning av bolagets olika affärer, taxefinan-
sierad i olika kommuner samt kommersiell  
verksamhet. Vi följer upp och ser till att våra  
taxor är på rätt nivå. Bolagets kommersiella 
verksamhet skall ha en vinstmarginal på minst 5%. 

Sveriges bästa  
avfallshantering
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Att SSAM kan erbjuda en attraktiv arbetsplats är 
viktigt för att ha en god kompetensförsörjning 
vilket kommer att vara en central utmaning för 
oss under perioden. Personalomsättning och 
snabb utveckling skapar efterfrågan på kom-
petens och konkurrens om arbetskraften. Inom 
fler yrkesgrupper är dessutom efterfrågan på  
arbetsmarknaden större än tillgången. Exempel- 
vis så kommer det, enligt SCB:s beräkningar,  
att år 2030 vara brist på ca 30 000 ingenjörs- 
utbildade personer. Kompetensförsörjningen  
avseende yrkesgruppen chaufförer är och  
väntas även fortsättningsvis vara utmanande. 

För att säkra kompetensförsörjningen de  
kommande åren ska vi fortsätta att driva  
utvecklingsarbete i samtliga steg i kompetens-
försörjningsprocessen; attrahera, rekrytera,  
introducera, motivera och utveckla samt avsluta.
Ett första viktigt steg är att vi nu rekryterar  
en egen HR-ansvarig med helhetsansvar för 
HR-frågorna inom bolaget.

Vår värdegrund utgör ett viktigt fundament för 
arbetet med en attraktiv arbetsplats.

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 eget arbete, men också kunna jämföra oss med  
andra arbetsgivare.

4

Framåtanda

Tillsammans

Respekt
Glädje

Hållbarhet
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Vi har på mycket kort tid minskat mängden 
brännbart grovavfall och restavfall så att vi  
redan 2021 nått målet om 25% minskning till 
2025 (25/25-målen). Vi anslöt oss till Avfall 
Sveriges 25/25-mål för minskning av hushåll- 
ens mat- och restavfall med 25% till 2025 för  
att öka takten i uppåt i avfallshierarkin. För  
att komma ännu längre inkluderade vi även 
grovavfallet från återvinningscentralerna i målet. 

Eftersom vi redan nått 25/25-målen genom 
minskning av grov- och restavfall behöver vi  
nu nya mål att sträcka oss mot – för vi är ju  
inte nöjda än. Vårt nya mål tar sikte på ökad  
materialåtervinning och återbruk. Senast 2025 
ska materialåtervinningen ha ökat till minst 
55%, 2030 minst 60% och 2035 minst 65%.

För att nå målet kommer vi att göra insatser  
för att öka insamlingen av återbruksmaterial.  
Vi kommer också att fortlöpande se över möjlig-
heterna att samla in ytterligare fraktioner, både 
på återvinningscentraler och vid hushållen.  
Insatser kommer att göras för att öka utsor- 
teringen av återvinningsbart framförallt hos  
flerfamiljsfastigheter och verksamheter.

I samarbete med andra kommuner utreds nu 
möjligheten att återvinna mer och därmed mins-
ka avfallets mängd och fossila innehåll genom 
så kallad mekanisk eftersortering av grovavfall 
respektive restavfall. Som utvecklingen nu ser 
ut med stigande kostnader för förbränning och 
skärpta mål på materialåtervinning är det ganska 
troligt att någon form av eftersortering blir ett 
krav för att undvika att dessa ökade kostnader 
drabbar kommuninvånaren.

Förebyggande  
& återvinning
Vi har anslutit oss till Avfall Sveriges 25/25-mål för minskning av 
hushållens mat- och restavfall med 25% till 2025 för att öka takten 
uppåt i avfallshierarkin. För att komma ännu längre ansluter vi nu 
till avfallsdirektivets etappmål om ökad materialåtervinning.
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För att nå topp 20 bland de kommuner som  
genomför undersökningen senast 2025 krävs 
att vi fortsätter arbeta med vår leveransförmåga 
inom följande områden:

Vi ser över öppettider på våra återvinnings- 
centraler och ökar service framförallt på lands-
bygden genom att bygga om fler återvinnings-
centraler till obemannade återvinningscentraler 
med generösa öppettider. Under den kommande 
femårsperioden planerar vi att bygga ytterligare 
två obemannade återvinningscentraler utöver 
den vi nu bygger i Rottne och vi planerar även  
införa inpasseringssystem till samtliga våra 
större återvinningscentraler. Under perioden pla-
neras även byggnation av en ny återvinningscen-
tral på Äskya avfallsanläggning i Älmhult för att 
förbättra tillgänglighet och sorteringsmöjligheter. 

Vi fortsätter arbetet med att ge våra återvinnings-
centraler enhetlighet i utformning, antal fraktioner 
och vi utvecklar service och bemötande i koncep-
tet Aktiv guide.

En väl fungerande insamling av hushållsavfall 
har stor påverkan på kundnöjdheten och där-
med vår placering i rankingen. Under perioden 
löper avtalet med insamlingsentreprenören 
i Växjö, Lessebo och Tingsryd ut. Inför detta 
kommer en genomlysning av verksamhetens 
behov att göras, särskilt med avseende på kund-
nöjdhet, möjligheten att införa behovsanpassad 
tömning för flerfamiljsfastigheter och verksam-
heter och möjligheten att följa med i utveckling-
en av fordon och fordonsbränslen.

Vi utmanar och utvecklar vår egen kundservice 
genom att jämföra oss med andra och se över 
och utveckla kanalval för vår kundkommunikation.

SSAM som leverantör 
Våra kunder är i stort nöjda med vår leverans, men kundnöjdheten har 
påverkats under uppstarten av bolaget och införandet av nytt insam-
lingssystem. Nu när införandeperioden för fyrfack är över förväntas 
kundnöjdheten öka igen.  

Beslut om nya tjänster och lösningar tar ut-
gångspunkt i kundernas behov, miljömässig 
nytta och affärsmässighet. En viktig del av vårt 
uppdrag är att hjälpa våra kunder att fatta rätt 
beslut och bidra till en hållbar framtid. En stor 
del av vår verksamhet bygger på att kunderna 
gör kloka miljöval i vardagen, vilket gör att vår 
pedagogiska uppgift är stor.

Den ökade digitaliseringen påverkar oss alla. 
Förutom verksamhetssystemet, som på olika 
sätt förbättrar och förenklar våra administrativa 
rutiner och ökar kontakten med våra medborga-
re, genomförs nu mycket insatser för att digita-
lisera kundkontakten och underlätta för kunden 
att själv hantera sina ärenden. Digitaliseringen 
avser även underlätta och effektivisera arbetet i 
kundtjänst. 

Vi tror att behovsanpassad tömning för flerfa-
miljsverksamheter och verksamheter är en del 
av framtiden för våra kunder. En tydlig koppling 
mellan sorteringsresultat, tömningsfrekvens 
och kostnad för avfallshanteringen blir ett vik-
tigt verktyg för att öka utsortering, återvinning 
och återbruk. Återkoppling av vikter på olika 
avfallsfraktioner tror vi också är viktigt för de 
kunder som har ett miljöengagemang och kan 
inspirera och motivera till ytterligare insatser för 
ökad utsortering.



SSAM affärsplan | 2022–202615 SSAM affärsplan | 2022–2026 15

SSAM strävar efter att vara ledande i svensk av-
fallshantering och driver ett aktivt förbättrings-
arbete 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.

Under våren 2021 tecknade SSAM tillsammans 
med ett antal andra aktörer ett klimatkontrakt 
med Växjö kommun. Detta gjordes inom ramen 
för satsningen Klimatneutrala städer 2030. I 
klimatkontraktet har vi åtagit oss att minska 
mängden mat- och restavfall samt brännbart 
grovavfall, att arbeta aktivt för att mängden 
bygg- och rivningsmaterial återanvänds samt 
att vara en del av omställningen till cirkulär 
ekonomi i Växjö kommun.
 

Vi har inom satsningen fått beviljat medel för 
att genomföra ett så kallat klimatbokslut för  
bolagets verksamhet. Klimatbokslutet kommer  
att genomföras under inledningen av 2022 och 
underlaget kommer vi att kunna använda både 
för att sätta mål relaterat till koldioxidutsläpp 
och även i vår kommunikation om bolagets 
miljöprestanda i olika kanaler och till olika mål-
grupper. Inom satsningen har vi även fått till- 
delade medel för att utreda en pyrolysanlägg-
ning för produktion av biokol från bland annat 
trädgårdsavfall.

Miljö och hållbarhet
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. 
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Samtliga kommuner inom SSAM ska 
nå topp 25 i Avfall Sveriges ranking 
”Sveriges bästa avfallshantering”  
senast år 2025.
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