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Bolagets affärsidé är att erbjuda resurseffektiva 

och kretsloppsanpassade lösningar åt privatper-

soner 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 av-

fallstjänster i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult 

och Markaryds kommuner. SSAM ansvarar på 

ägarnas uppdrag för det kommunala ansvaret 

att samla in, transportera och omhänderta hus-

hållsavfall.

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.

Inledning 

V E R K S A M H E T S P L A N 2 0 2 2
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Affärsplan, verksamhetsplan  
och budget

V E R K S A M H E T S P L A N 2 0 2 2

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva bo-

lagets planerade arbete för verksamhetsåret 

2022. Planen är underlag för årets budget. 

Vår affärsplan syftar till att ge styrelse och med-

arbetare en bild av bolagets strategiska inrikt-

ning framåt. Horisonten för planen är fem år, det 

vill säga åren 2022-2026. 

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 

avfallsanläggningar. Vi samlar in hushållsavfall 

i egen regi i Älmhult och Markaryd och på entre-

prenad i Växjö, Lessebo och Tingsryd. Verksam-

heten 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 3-5 årsperiod balansera resultatet för 

de båda affärerna kring noll.

 SSAM har från start fått med tidigare års 

överskott av balanserade vinstmedel från flera 

av ägarkommunerna. Dessa underskott 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 marknadsverksamheten ska vi vara en ak-

tör på marknaden där den är svag eller obefintlig 

och där vår medverkan är till stor nytta för våra 

kunder, miljön eller våra ägare. Marknadsverk-

samheten drivs helt på affärsmässiga grunder 

och målet är att varje enskilt år redovisa en  

vinst för verksamheten i nivå med bolagets  

avkastningskrav. 

 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 verk-

samheten, 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 2021.

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 ekonomis-

ka 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 av-

fallshantering och driver ett aktivt förbättrings-

arbete för att uppnå detta. För att förverkliga vår 

vision om ett Småland sätter vi kontinuerligt nya 

ambitiösa mål för verksamheten. Vårt mål är att 

samtliga SSAMs kommuner ska nå topp 25 i Av-

fall Sveriges ranking ”Sveriges bästa avfallshan-

tering”. 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.

Våra mål
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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 verk-

samhet. Vi följer upp och ser till att våra taxor är 

på rätt nivå. Bolagets kommersiella verksamhet 

skall ha en vinstmarginal på minst 5%. 

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 verksamheten  

i nivå med bolagets avkastningskrav. 

Avfallsanläggningarna med tillhörande miljötill-

stånd och deponimöjligheter är viktiga resurser 

i SSAMs kommersiella verksamhet. SSAM dri-

ver 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. 

SSAM bedömer att det finns en roll att spela 

för båda anläggningarna och planerar under de 

kommande åren att söka nya miljötillstånd för 

anläggningarna för att möjliggöra mottagande 

av ytterligare typer och mängder av avfall.  

Expansion av deponiytorna är enligt nuvarande 

tillstånd möjlig på båda anläggningarna. 

Under 2021 har planeringen inför utbyggnad av ny 

deponicell på Häringetorp inletts och byggnation 

planeras genomföras under 2022 då de nu aktiva 

deponicellerna på Äskya och Häringetorp börjar 

närma sig full fyllnadshöjd. För båda anlägg-

ningarna finns rymliga tillstånd för behandling 

av förorenad jord och möjligheterna för utveckling 

av denna verksamhet, i egen regi eller i samver-

kan med andra, ska utredas under 2022.

Under de kommande åren planeras ett antal 

större exploaterings- och markbyggnadsprojekt i 

regionen och vi ska vara den naturliga mottaga-

ren av tyngre massor och avfall till deponi från 

dessa projekt. Intäkterna från denna verksamhet 

kan bidra till att utveckla verksamheten 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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Mål inom området arbetsmiljö:
• Mål temperaturmätare – svarsfrekvens 

85%, måltal  stolthet 4,3

• Sjukfrånvaro – maximalt 5% total sjukfrånvaro 

• Värdegrund – är värdegrunden känd?  

• Säker arbetsplats – aktiviteter per avdelning

En väl fungerande intern kommunikation är A 

och O. För att utveckla vår kommunikativa för-

ståelse och förmåga kommer vi att genomföra 

en utbildning i kommunikativt ledarskap för ledare. 

Ledningsgruppen ska vid varje beslut som  

fattas i ledningsgruppen diskutera hur detta 

beslut ska kommuniceras inom verksamheten. 

En väl fungerande intern kommunikation är 

 beroende av fungerande daglig styrning och 

mötesstruktur. För att säkerställa fungerande 

kommunikationsvägar kommer strukturen för 

daglig styrning att ses över i samtliga verksam-

heter, liksom återkopplingen av statistik samt 

resultat och prestation.

För att öka samhörigheten inom verksamheten 

och förståelsen för varandras vardag kommer 

vi att skapa förutsättningar för utbyte mellan 

olika funktioner, det vill säga man kan få prova 

att arbeta på varandras arbetsplatser. Vid intro-

duktion av nya chefer i verksamheten ska ingå 

att exempelvis åka med i sopbil, medlyssning 

kundtjänst eller arbeta på ÅVC.

Under året kommer utbildning att genomföras 

för berörd personal inom hot och våld, hjärt-/

lungräddning och brandskydd .

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. En framtida  
utmaning är bolagets kompetensförsörjning. En viktig del i kompetensför- 
sörjningen är att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Under 2022 kommer  
vi att genomföra följande åtgärder:
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Värdegrund
4

Framåtanda

Tillsammans

Respekt
Glädje

Hållbarhet

FRAMÅTANDA 
Vi ser möjligheter och driver utvecklingen

TILLSAMMANS
Vi samarbetar mot gemensamma mål

RESPEKT
Våra olikheter är en tillgång

HÅLLBARHET
Vi har omtanke om varandra och miljön

GLÄDJE
Vår positiva energi bidrar till ett gott arbetsklimat

Vår värdegrund
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Återvinna
energi

Återvinna
material

Återanvända

Minimera
avfall

Deponera

Mycket arbete har gjorts sedan bolaget bildades 

för att öka sorteringsmöjligheterna för matavfall, 

förpackningar och tidningar genom fastighets-

nära insamling i fyrfackskärl för villahushållen. 

Vi har även infört matavfallsinsamling för fler-

familjsfastigheter och verksamheter i samtliga 

kommuner. För dessa kundgrupper återstår 

dock mycket att göra för att få fler verksamheter 

att erbjuda full sortering av bland annat förpack-

ningar och tidningar. Det finns också mycket att 

göra för att öka utsortering av grovavfall, elavfall 

och farligt avfall.

Under 2022 kommer vi därför att satsa på av-

fallsrådgivning för våra flerfamiljsfastigheter 

och företagskunder för att se över och erbjuda 

sorteringsmöjligheter. En viktig del av vårt  

uppdrag 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 eftersortering behövas. Under 2022 

kommer vi därför att tillsammans med andra 

kommuner genomföra en utredning för att  

undersöka om mekanisk eftersortering av 

restavfall samt grovavfall är en möjlig lösning 

för vår region. Drivkraften är de ökande kostna-

derna för förbränning.

Förebyggande  
och återvinning 
För att hjälpa oss 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. Sammanlagt satsar vi 
ca 850 tkr på cirkulär ekonomi, återbruk och förebyggande under 2022.  Detta 
kommer i förlängningen att innebära minskade kostnader för förbränning. 
 Under 2022 kommer vi att genomföra följande åtgärder: 
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Våra processer
Vi har under 2021 startat upp arbetet med att 

identifiera och kartlägga våra viktigaste proces-

ser. Syftet med detta är att hitta förbättringar i 

våra arbetsflöden och utveckla vår verksamhet. 

Möjligheten att hitta förbättringar är det vikti-

gaste syftet med processarbetet och handlar 

om att hitta brister, slöseri och genomföra för-

bättringsåtgärder. Det är så vi kan förbättra och 

utveckla vår verksamhet och leverans. 

Under 2022 kommer vi att ha särskilt fokus 

på processerna för hantering av kundklagomål, 

utveckling av nya produkter och tjänster samt 

processen för framtagande, beslut och kommu-

nikation av renhållningstaxan. 

Vi kommer även att vässa vår kvalitetsuppfölj-

ning av insamlingen av hushållsavfall 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 hushållsavfall både på 

entreprenad och i egen regi.

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 gemen-

sam 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 intensifierar arbetet med Aktiv guide på 

återvinningscentralerna och Aktiv chaufför för 

våra chaufförer, koncept som beskriver hur vi 

ska bemöta kunden och hur vi ska utföra vårt 

arbete. För våra entreprenörer ska vi genomföra 

en Entreprenörsskola för att service och bemö-

tande 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 2021 har läget stabiliserats och 

antalet inkommande ärenden minskat. Nu 

besvaras nära 100% av inkommande mejl inom 

kundlöftet på 3 dagar och dryga 80% besvaras 

redan första dygnet. Ambitionen för 2022 är att 

se över tillgängligheten på telefon och utveckla 

vår kundservice genom att jämföra oss med  

andra liknande verksamheter. 

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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Vi kommer även att se över och utveckla kanal-

val för vår kundkommunikation. Den ökade digi-

taliseringen av kundkontakten fortsätter och för-

bättrar 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. 

Vi kommer under året även att se över öppet-

tider och bemanning på våra återvinningscen-

traler. Vi ökar servicen på landsbygden i Växjö 

genom att bygga om Rottne återvinningscentral 

till en flexibel, obemannad återvinningscentral 

med generösa öppettider. 

Verksamhet på entreprenad eller  
i egen regi
En väl fungerande insamling av hushållsavfall 

har stor påverkan på kundernas nöjdhet och vårt 

varumärke. Efter att insamlingsentreprenaden 

i Växjö, Lessebo och Tingsryd lidit av stora pro-

blem under 2021 har frågan om hur verksam-

heten bäst bedrivs väckts. Under året kommer 

därför en utredning att genomföras med syfte 

att presentera en strategi för valet mellan entre-

prenad och egen regi för olika delar av verksam-

heten. Utredningen kommer särskilt att beakta 

påverkan på kundnöjdhet, möjligheten att införa 

behovsanpassad tömning för flerfamiljsfast-

igheter och verksamheter och möjligheten att 

följa med i utvecklingen av fordon och val av 

fordonsbränsle.

Det nuvarande avtalet med insamlingsentre-

prenören för hushållsavfall i Växjö, Lessebo och 

Tingsryd löper till och med utgången av 2025 

och redan under 2023 behöver förberedelserna 

inför perioden därefter inledas. 

Strategin kommer även att omfatta en översyn 

av vilka transporter vi har mest vinning av att 

utföra i egen regi och hur beläggningsgraden på 

interna fordon kan optimeras.

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 genomförs ett projekt i 

samarbete med teknikleverantören Bintel för att 

utveckla och utvärdera teknik och resultat för 

att avgöra möjligheten för ett breddinförande av 

behovsanpassad tömning. Det är ett omfattan-

de projekt som inkluderar hur utformningen av 

renhållningstaxan för behovsanpassad tömning 

ska se ut, hur affärsmodellen i avtalsrelationen 

med insamlingsentreprenören påverkas och ut-

redning av hur mängden insamlat avfall påverkas.

Modern nyckelhantering
Som en del av vår digitaliseringsresa genomför 

vi under året försök med ett digitalt nyckelsys-

tem. Syftet är att modernisera vår hantering av 

nycklar till soprum och grindar och är också en 

förutsättning för att få den behovsanpassade 

tömningen att fungera väl i breddinförandet.

SSAM som leverantör, forts
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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 miljöfar-

ligt 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 på-

verkan för miljön i våra kommuner.

 Vår verksamhet 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.
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Våra kostnader påverkas även av den årliga 

regleringen av ersättningen för transporter av 

brännbart grov-, rest- och matavfall till behand-

lingsanläggningar. Inför 2022 beräknas dessa 

priser stiga med 3,9%, vilket påverkar budgeten.

 Enligt avtal regleras ersättningen till våra 

insamlingsentreprenörer årligen vars huvudsak-

liga komponenter är bränsle- och personalkost-

nader och inför 2022 beräknas hämtningskost-

naderna stiga med ca 2,5%.

 Under 2021 har priset på så kallat kraftpapper 

stigit kraftigt som följda av politiska beslut att 

minska användningen av plastpåsar till förmån 

för papperspåsar. Det höga papperspriset påver-

kar 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 kostnads-

ökningar föreslås inför 2022 en justering av 

renhållningstaxan i Växjö, Lessebo, Tingsryd, 

Älmhult och Markaryd. 

Budget 2022 bygger på en ganska omfattande 

satsning på marknaden för tyngre massor, det 

vill säga material med varierande förorenings-

grad. Vi har under 2021 gradvis ökat vår aktivitet 

på den marknaden och kommer att fortsätta 

utvecklingen under 2022 vilket innebär nya in-

vesteringar i ny deponi och större asfaltsyta.

 Den budget som läggs för SSAM 2022 skapar 

utrymme för att ge bolagets kunder en ökad ser-

vicenivå samt stärka kvalitet och ambitionsnivå 

i utförandet bland annat genom den digitaliserings- 

plan som antagits. Den skapar även utrymme 

för satsningar på områdena återbruk och av-

fallsminimering genom den handlingsplan som 

antagits för cirkulär ekonomi för att nå målet 

om 25% mindre avfall 2025. Totalt satsas 1,6 

mkr på ökad återvinning, återbruk och digitali-

sering. Budget innehåller även satsningar på ut-

bildning, personalförstärkning samt investeringar 

för att fortsätta utveckla våra anläggningar. 

Fördelningen av kostnaderna för gemensamma be- 

hov sker i budget 2022 enligt bolagets ägarandel.

Budgetförutsättningar 
2022
Vi ser under 2022 fortsatt stigande förbränningskostnader, både på grund av 
minskad tilldelning av utsläppsrätter för förbränningsanläggningarna och ökade 
kostnader för utsläppsrätter, men även på grund av den höjning av skatt på  
avfallsförbränning från 100 kr/ton till 125 kr/ton som sker den 1 januari 2022.
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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 och Lessebo.

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

Rörelsens intäkter

Taxeintäkter 170 341 157 906
Övriga intäkter 13 311 13 492
Intäkter marknadsverksamhet 25 250 18 820
Summa intäkter 208 902 190 218

Kostnader insamling, mottagning & behandling
Insamling & hushållsavfall -78 425 -70 771
Mottagning & behandling -45 149 -46 513
Övrigt -5 394 -4 548
Kostnader marknadsverksamhet -21 627 -18 351
Avskrivningar -28 181 -25 701
Summa insamling, mottagning & behandling -178 776 -165 884
Bruttoresultat 30 126 24 334

Centrala administrationskostnader
Administrativa kostnader -25 961 -21 402
Avskrivningar -112 -96

Rörelseresultat 4 054 2 836

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader & liknande resultatposter -2 803 -2 368
Resultat efter finansiella poster 1 250 468

Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond 0 0
Skillnad bokförd avskrivning & avskrivning
enligt plan 0 0
Resultat före skatt 1 250 468
Skatt 0 0
Årets resultat 1 250 468

Budget 2022 Budget 2021
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Balansräkning
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1 325 350
Materiella anläggningstillgångar 227 306 213 628
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 92 662 81 489
Maskiner & Inventarier 134 065 131 639
Övriga materiella anläggningstillgångar 579 500
Finansiella anläggningstillgångar 11 151 0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 30 000 35 492
Kortfristiga fordringar 30 000 30 000
Koncernkonto 0 5 492

SUMMA TILLGÅNGAR 269 782 249 470

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 7 662 8 262

Bundet eget kapital 5 000 5 000
Fritt eget kapital 1 412 2 794
Årets resultat 1 250 468

OBESKATTADE RESERVER
Periodiseringsfonder 0 0
Överavskrivningar 4 500 695

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar 0 12 929

SKULDER
Långfristiga skulder
Lån i kreditinstitut 177 000 180 279

Kortfristiga skulder 85 121 48 000
Koncernkonto 17 000 0
Leverantörsskulder 30 000 28 000
Interminsskulder 34 321 18 000
Övriga kortfristiga skulder 3 800 2 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 269 782 249 470

Budget 2022 Budget 2021
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Driftbudget
Kommun Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Lessebo  12 313 -12 913 -600  11 402 -12 102 -700 
Markaryd  16 460 -16 160  300  16 192 -16 192  -   
Tingsryd  22 765 -22 765  -    21 669 -21 669  -   
Växjö  105 720 -106 620 -900  103 059 -105 559 -2 500 
Älmhult  25 194 -25 194  23 346 -23 346  -   
Intern int/kostn  1 200  -    1 200  -    -    -   
Totalt SSAM taxefinansierad  183 652 -183 652  -    175 668 -178 868 -3 200 
Marknadsverksamhet  25 250 -24 000  1 250  18 820 -18 351  469 
TOTALT SSAM  208 902 -207 652  1 250  194 488 -197 219 -2 731 

Budget 2022 Budget 2021

Budget 2022 budgeteras med underskott för Lessebo och Växjö för att lösa upp 
skuld till taxekollektivet. I Markaryd budgeteras 2022 med ett överskott.  

     

Kommun Avskrivning Ränta Netto

Lessebo -1 248 -25 -1 273
Markaryd -3 832 -77 -3 909
Tingsryd -2 423 -48 -2 471
Växjö -13 728 -275 -14 003
Älmhult -4 769 -95 -4 864
Intern int/kostn -112 -2 -114
Totalt SSAM taxefinansierad -26 112 -522 -26 634

Marknadsverksamhet -2 181 -44 -2 225
TOTALT SSAM -28 293 -566 -28 859

Kapitalkostnads- 
redovisning 2022
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Investeringsplan 2022
Investering Kommun Investering (tkr)

Lessebo ÅVC Lessebo 329

Kärl drift Lessebo 84
Alandsköp ÅVC Markaryd 541
Kärl drift Markaryd 296
Köpoption lokal (Älmhult) Markaryd 364
Tingsryd ÅVC Tingsryd 346
Kärl i drift Tingsryd 131
Insamling och transport övrigt Växjö 230
Deponi Häringetorp Växjö 13 300
Norremark ÅVC Växjö 1 723
Kärl i drift Växjö 980
Häringetorp ÅVC Växjö 1 221
Kärl i drift Älmhult 504
Äskya ÅVC Älmhult 2 170

Totalt SSAM 22 221
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