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Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi nu är i gång med ännu en 
samverkan mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. 
Startskottet har gått när vi bildat kommunalförbundet Samverkan Återvinning 
och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsav-
fall.

Att arbeta tillsammans i denna fråga erbjuder långsiktighet, samhällsnytta och 
miljönytta. Vår samverkan ger stordriftsfördelar, mer resurser och muskler till 
exempel vid upphandlingar, vilket kan medföra bättre ekonomi och lägre taxor 
men också ökad kunskap och kompetens. För oss alla är det viktiga bärare av 
möjligheten att vara delaktiga i det så viktiga klimatarbetet. Genom samverkan 
ger vi också plattformen för ökad kompetens som i sin tur driver utvecklingen 
framåt med medborgarnas bästa för ögonen.

Våra motiv till att bilda ett förbund var främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar verksam-
het både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv men också för att vi skall bidra till en hållbar utveckling i 
regionen. Därför är vårt gemensamma mål att aktivt arbeta för att minska avfallsberget, öka återanvändning 
och återvinning samt använda vårt matavfall så att miljö och klimat främjas. 

Det har varit en omtumlande resa att få vara med och starta upp ett kommunalförbund, något vi inte skulle 
klarat utan vår kompetenta personal. De har verkligen gjort ett gott arbete under året. Jag vill med dessa ord 
rikta ett stort tack till er och till direktionen för ett gott samarbete under året.

ordförande marie Johansson 
om året som gått

Marie Johansson,ordförande 
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Det är ett händelserikt år som ligger bakom. Det for-
mella beslutet att Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Vär-
namo kommuner tillsammans skulle bilda kommu-
nalförbund gällande avfallsverksamheten togs redan 
i slutet av mars 2017. Detta beslut har sedan följts av 
ett gediget arbete med bolagsbildande, avtalsöverlå-
telser och andra praktiska förberedelser inför verk-
samhetsstart. Inriktningsbeslut har tagits, upphand-
lingar genomförts och arbetet har involverat många, 
såväl politiker som anställda i respektive kommun.  

Under hösten har det genomförts en verksamhets-
övergång, vilket innebär att anställda som arbetat 
minst 50 procent inom renhållningsverksamheten i 
de olika kommunerna fått erbjudande om att gå över 
med sin anställning till SÅM. Större delen av befintlig 
personalstyrka valde att tacka ja och är från och med 
årsskiftet anställda hos SÅM. Övriga har tilldelats an-
dra arbetsuppgifter i sina respektive kommuner. Efter 
genomförd verksamhetsövergång har även en rad re-
kryteringsprocesser genomförts för att fylla verksam-
hetens personalbehov.

Då förbundet under 2017 inte haft någon formell 
verksamhet och således inga intäkter, men det har 
ändå funnits behov av personal för diverse praktiska 
förberedelser så har förbundet under året haft en del 
utgifter, framför allt i form av personalkostnader. Verk-
samhetsbudget finns upprättad för 2018 och arbete 
med 2019 års budget är pågående.  

Verksamhetsstart

Den 1 januari 2018 gick det kommunala renhållnings-
ansvaret i samtliga GGVV-kommuner över till SÅM, 
och därmed startade vi officiellt vår verksamhet. Den 

större delen av personalstyrkan finns nu på plats, och 
ytterligare förstärkning inväntas under de kommande 
månaderna. 

När vi blickar framåt så ser vi ett spännande år som 
väntar. Just nu pågår ett omfattande arbete med att 
sätta roller och ansvarsområden i vår organisation, 
att upparbeta rutiner, ta fram policys och att etablera 
kontakter med samarbetspartners, abonnenter och 
andra intressenter. 

Vi är dessutom i full färd med att införa ett nytt verk-
samhetssystem, vilket i en renhållningsverksamhet 
är det viktigaste verktyget för att verksamheten ska 
fungera, såväl ekonomiskt som praktiskt. Verksam-
hetssystemet ska kunna leverera underlag till entre-
prenörer för hämtningsturer, uppbära abonnentre-
gister, kommunicera med insamlingsenheterna, ge 
kundtjänst underlag för att serva kunder, samt inne-
hålla reskontra och kunna fakturera alla renhållnings-
tjänster ut mot kund. Det system som upphandlats, 
EDP Future, kommer framöver att gälla för samtliga 
fyra kommuner.

Nytt avfallssystem

Vi arbetar just nu även med omfattande förberedelser 
för det nya avfallssystem som beslutats om i Gislaved, 
Gnosjö och Värnamo kommuns kommunfullmäkti-
ge och där beslut även väntas i Vaggeryds kommun 
under våren 2018. Det nya system som kommer att 
införas successivt under 2018-2021 går under nam-
net FNI (fastighetsnära insamling), och består av dels 
utsortering av matavfall, dels möjlighet att sortera för-
packningar direkt i sopkärlet. 

De miljömål som finns upprättade på både nationell 

Förbundsdirektören
har ordet
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och EU-nivå talar om att vi måste bli bättre på att ta 
hand om vårt matavfall. Ett etappmål som Sveriges 
riksdag beslutat om gäller att insatser ska vidtas så 
att minst 50 procent av matavfallet sorteras ut senast 
år 2018. I och med införandet av FNI kommer vi i vår 
region att kunna vara med och bidra för att uppnå 
detta mål. 

I samband med utsorteringen av matavfall kommer 
den enskilda medborgaren som en extra service även 
att erbjudas hämtning av de förpackningar som man 
tidigare fått åka iväg med till en återvinningsstation. 
Plockanalyser visar att vi i vår region har en förhållan-
devis stor mängd förpackningar i vårt hushållsavfall, 
och för att avhjälpa detta erbjuds abonnenterna nu 
alltså möjlighet att sortera även förpackningar direkt i 
sopkärlet. Erfarenheten från kommuner som tidigare 
infört FNI är att servicen visat sig vara väldigt uppskat-
tad, och att andelen material som gått till återvinning 
ökat avsevärt. 

I vår region kommer samtliga villahushåll att erbjudas 
det så kallade fyrfackssystemet, vilket innebär att alla 
som väljer att ansluta sig får två stycken 370-literskärl 
som vardera är indelat i fyra fack, ett för varje avfalls-
slag. I systemet ingår även en box för insamling av 
batterier, glödlampor och småelektronik.

Även flerfamiljsbostäder kommer på sikt att erbjudas 
möjlighet till avfallssortering av förpackningar i an-
slutning till hemmet, men i första läget är det en- och 
tvåfamiljshus som får möjlighet att ansluta sig.

För att möjliggöra detta nya system så kommer vi un-
der hösten att påbörja byggnation av en omlastnings-
station i Gislaveds kommun, dit insamlat material körs 
för att omlastas utifrån materialslag, och sedan fors-
las vidare för återvinning respektive energiutvinning. 
Vi har även en upphandling av sopkärl ute på anbud, 
där vi beräknar kunna göra en tilldelning i slutet av 
februari.

Gislaved och Gnosjö är först ut gällande införande av 
FNI, och den initiala planen var att införa det nya sys-
temet i de båda kommunerna den 1 juli i år. Då vår 
entreprenörsupphandling överklagades och låg hos 
domstol under en längre period så blev vi tvungna att 
skjuta på införandet. Domen föll till vår fördel och vi 
siktar nu på att börja införandet under slutet av 2018. 

Risker

De risker som vi identifierat gällande kommande 
verksamhetsår gäller framför allt det nya avfallssyste-
met, att de överklagande som varit har gjort att vi haft 
svårigheter att beställa insamlingsfordon anpassade 
till det nya systemet och som i sin tur gör att vi kan 
tvingas skjuta fram införandet ytterligare. 

En annan risk gäller det nya verksamhetssystemet, 
att de kundregister som överförts från respektive 
kommun har olika standard och utformning, vilket 
kan komma att medföra felaktigheter i kommande 
faktureringar och dylikt. För att förebygga ett sådant 
utfall har omfattande genomgångar och rensningar 
gjorts av befintliga register innan överläsning till det 
nya verksamhetssystemet. Vi kommer även framöver 
att lägga mycket tid på utbildning och testkörning av 
vårt nya system innan det går i drift.

Sammanfattningsvis, vi blickar framåt med stor för-
väntan. Visst står vi inför en del utmaningar, men ock-
så stora möjligheter. Med samlad kompetens, stor-
skalighetsfördelar, och samarbete kring hantering, 
sortering, behandling och transporter förbättras våra 
förutsättningar avsevärt för att utveckla vår regions 
avfallsverksamhet på ett sätt som minskar påverkan 
på vår miljö och skapar en framtid som håller länge. 

Lars-Erik Andersson 
Förbundsdirektör
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Bakgrund

GGVV-regionen har under en längre tid diskuterat 
ett eventuellt samarbete inom renhållningsverksam-
heten. Under våren 2013 påbörjades en formell ut-
redning av samverkan med hela Jönköpings län i be-
aktande. Efter en tids diskussioner och omfattande 
beredningsarbete meddelade Gislaved, Gnosjö, Vag-
geryd och Värnamo kommuner under hösten 2016 att 
de var positivt inställda till samarbete i form av ett 
kommunalförbund. Förslaget röstades igenom i res-
pektive kommuns kommunfullmäktige, och den 30 
mars 2017 skedde det formella bildandet av kommu-
nalförbundet SÅM.  

I samband med bildandet tillsattes även en interims-
direktion, med uppgift att besluta kring förberedande 
åtgärder för förbundets kommande verksamhet. En 
arbetsgrupp bestående av nyckelpersoner från res-
pektive kommun utsågs att  arbeta med förberedel-
ser kring förbundets verksamhetsstart. 

Förbundsdirektör och kommunikatör rekryterades, 
och tillträdde den 1 september 2017 sina respektive 
tjänster. Under hösten har sedan ett omfattande för-
beredande arbete utförts i form av bolagsbildande, 
avtalsöverlåtelser, personalrekryteringar och andra 
praktiska förberedelser inför verksamhetens uppstart 
den 1 januari 2018.

Uppdrag

SÅMs uppdrag är att ansvara för renhållningen (sop-
hämtning, slamtömning, materialbehandling, gröntip-
par och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vag-
geryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar 
framtid, och att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi 
vill öka servicegraden till våra abonnenter, bidra till 
en långsiktigt hållbar utveckling, samt förbättra för-
utsättningarna för att ta vår region högre upp i den 
så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, 
återanvändning och återvinning. Vi arbetar strategiskt 
och målinriktat för att minska avfallet i vår region. Det 
avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning 
som möjligt återanvända eller återvinna för att på så 
sätt bidra till en framtid som håller länge.

BÄTTRE FÖR MILJÖN -  
RENA VARDAGEN FÖR OSS

Minimera

Återvinna

Energiutvinna

Deponera

Återanvända

RE
FILL

SECOND 
HAND
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Organisation

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas 
som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutan-
de organ är vår direktion, som består av två ledamö-
ter och två ersättare utsedda av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och er-
sättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 ja-
nuari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina 
ledamöter ordförande och vice ordförande med två 
års uppdrag. Uppdraget som ordförande respektive 
vice ordförande cirkulerar mellan medlemskommu-
nernas ledamöter. Direktionen beslutar om förbun-
dets större inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteor-
ganisationen utför uppdragen (hur). Direktionen utser 
även en förbundsdirektör som verkställande tjänste-
man.

SÅM har idag totalt 25 anställda, varav tio arbetar på 
kontoret i Skillingaryd och 15 är verksamma på de 
åtta återvinningscentraler som finns ute i de olika 
kommunerna.

Ekonomi och budget

SÅM är en egen organisation med eget organisations-
nummer. Förbundets verksamhet är taxefinansierad 
och ska ej generera någon vinst. I samband med för-
bundets start har befintliga avtal efter godkännande 
av respektive part överlåtits till SÅM och verksamhet-
ens inventarier har köpts från respektive kommun till 
bokfört värde. Den kommunägda mark som används 
för verksamheten i form av återvinningscentraler, 

omlastningsstationer och gröntippar arrenderas av 
SÅM. Varje kommun har tecknat borgen för SÅMs lån 
fördelat utifrån befolkningsmängd.

Förbundet har under 2017 inte bedrivit någon formell 
verksamhet, och har således inte heller haft några in-
täkter. De utgifter som belastat organisationen under 
året består framför allt av personalkostnader. Verk-
samhetsbudget för 2018 finns upprättad och arbete 
med 2019 års budget pågår.

Renhållningsordning 2018-2022

SÅMs verksamhet styrs i stora drag av den renhåll-
ningsordning som varje kommuns kommunfullmäkti-
ge beslutar om. Under hösten 2017 har ett omfattande 
arbete genomförts där samtliga medlemskommuner 
samarbetat i att ta fram en gemensam renhållnings-
ordning för år 2018-2022. I detta dokument finns för-
utsättningar, statistik, regler och mål för avfallsverk-
samheten beskrivna. 

Renhållningsordningen, som består av dels avfalls-
plan dels föreskrifter, har även ställts ut i respektive 
kommun för offentlighetens möjlighet att lämna syn-
punkter och tycka till kring dess innehåll. Renhåll-
ningsordningen kommer att tas upp för beslut i res-
pektive kommunfullmäktige under början på 2018. 

Ordinarie ledamöter i SÅMs direktion. Från vänster: Gert Jonsson (M), Vaggeryds kommun, Gottlieb Gran-
berg (M), Värnamo kommun, Vice ordförande Kristine Hästmark (M), Gnosjö kommun, Ordförande Marie Jo-
hansson (S), Gislaved kommun, Carina Johansson (C), Gislaved kommun, Markus Kauppinen (S), Gnosjö kom-
mun, Ulla Gradeen (S), Värnamo kommun, Kenth Williamsson (S), Vaggeryds kommun.
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Verksamhetsmål

I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, 
varav de tre första ses som prioriterade för förbun-
dets verksamhet. Dessa utgör en tydlig inriktning 
för vårt arbete, och det är beaktandet av dessa som 
genomsyrar de beslut vi tar och som leder verksam-
heten framåt.

Övergripande mål 1

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska 
minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad 
återanvändning.

Övergripande mål 2

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre 
på att källsortera och materialåtervinningen ska öka.

Övergripande mål 3

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål 
uppnås.

Övergripande mål 4

Källsorteringen av farligt avfall ska öka.

Övergripande mål 5

Standard och service på ÅVC inom GGVV samt till-

gänglighet och förutsättningarna för att lämna grovav-
fall till återanvändning ska förbättras.

Övergripande mål 6 
Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurs-
effektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av 
farliga ämnen.

Övergripande mål 7

Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta 
och riskkvalificerade.

Övergripande mål 8

Nedskräpning ska minska.

Övergripande mål 9

Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfalls-
mängder, öka återanvändning och återvinning, an-
vända miljövänliga material och omhänderta farligt 
avfall på rätt sätt.

 

Organisationsschema. 
SÅM har idag totalt 25 fastanställda, varav tio arbetar på kontoret i Skillingaryd och 15 är verksamma på de 
åtta återvinningscentraler som är placerade ute i de olika kommunerna. 
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Resultaträkning 2017

Förbundet fick sina första anställda under hösten 2017 och har under året belastats med främst personal-
kostnader. Då verksamheten startar 2018 har inga intäkter erhållits under 2017, vilket medför att årets resultat 
uppgår till minus 624 tkr. 

I övrigt har verksamhetens kostnader och intäkter legat i medlemskommunerna. Kommunerna har enligt en 
beslutad fördelningsnyckel delat på kostnaderna.

Finansiell information

Resultaträkning 2017 Not tKr

Verksamhetens kostnader 1 -624
Verksamhetens nettokostnader -624

Årets resultat -624

Not 1: Personalkostnader  
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Balansräkning 2017 Not tKr

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar 51
Kassa och bank 29 444
Summa omsättningstillgångar 29 495

Tillgångar 29 495

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital
Årets resultat -624

Skulder
Långfristiga skulder 2 30 000
Kortfristiga skulder 119
Summa skulder 30 119

Eget kapital, avsättningar och skulder 29 495

Balansräkning 2017

Verksamheten har lånat 30 mnkr i syfte att finansiera övertagandet av medlemskommuner-
nas tillgångar, den löpande verksamheten till den första faktureringen genererar likviditet. 

Not 2: Skulder till kreditinstitut  
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Kassaflödesanalys 
 
Inga investeringar har skett under 2017. Verksamheten har lånat 30 mnkr i syfte att finansiera överta-
gandet av medlemskommunernas tillgångar, den löpande verksamheten till den första faktureringen 
genererar likviditet.

Kassaflödesanalys 2017 tKr

Den löpande verksamheten
Årets resultat -624
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

-51
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

119
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-556

Kassaflöde från investeringsverksamheten
0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 30 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  

30 000

Årets kassaflöde 29 444

Likvida medel vid årets början  
0

Likvida medel vid årets slut 29 444

Utvärdering av mål och riktlinjer
 
Mål och riktlinjer är under framtagande, varför någon utvärdering ej sker för 2017 
utan först 2018.
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Förbundsdirektionens godkännande

Direktionen intygar härmed att denna årsredovisning upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen, ÅRL och att den ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet, ställning och resultat, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förbundet står inför. Årsredovisningen har 
godkänts för utfärdande av förbundsdirektionen den 12 mars 2018.

Skillingaryd den 12 mars 2018

Marie Johansson (S) Kristine Hästmark (M) Ulla Gradeen (S)

Ordförande Vice Ordförande Ledamot

Gottlieb Granberg (M) Carina Johansson (C) Gert Jonsson (M)

Ledamot Ledamot Ledamot

Markus Kauppinen (S) Kenth Williamsson (S)

Ledamot Ledamot
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