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Arne Ottosson (M), ersättare Kristine Hästmark (M), Gnosjö
Kent Williamsson, (S), Vaggeryd 
Marie Johansson (S) Gislaved
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SAMMANFATTNING

Mötet är det trettiotredje mötet med förbundsdirektion för kommunalförbundet SÅM 
(Samverkan Återvinning Miljö). 

Mötet öppnas, Ewa Nilsson utses till sekreterare och Carina Johansson till justerare av 
protokollet. Under övriga frågor inkom ett ärenden. 

Ärendeförteckning:

Föredragande: Lars-Erik Andersson = LEA, Jonatan Rosenquist = JR 
                      Gottlieb Granberg = GG

Beslutsärenden:

§63 Sammanträdesdatum 2023 (LEA)      
§64 Firmatecknare 2023-2024 (LEA)
§65 Omsättning lån februari 2023 (LEA)
§66 Val till Avfall Sveriges styrelse och revision (LEA)
§67 Delegering till Förbundsdirektör (LEA)

Informationsärenden:

§68 Internrevisorernas rapport (LEA)
§69 SÅM 2023-2024 enligt förbundsordningen (LEA)
§70 Ny förbundsordning (LEA)
§71 Avfall Sverige/Småland (LEA)
§72 Projekt (LEA/JR)
§73 ÅVC och anläggningar (LEA/JR)
§74 Nya taxor 2023 (LEA)
§75 Entreprenader (LEA/JR)
§76 Upphandlingar (LEA/JR)
§77 Personal (LEA/JR)
§78 4-facksystem (LEA)
§79 Avfallsplan (LEA)

Övriga frågor 

§80 Skifte av ordförandepost (GG)
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§63 Dnr: SÅM 2022/004-18

Sammanträdesdatum 2023

Ärendebeskrivning

Beslut om sammanträdesdatum för direktionen gällande 2023 behöver tas. Enligt 
Förbundsordningen ska direktionen sammanträda minst (6) gånger per år.
Förslag till sammanträdesplatser och datum 
-Torsdag den 16 februari kl. 10:00-16:00Gislaved
(information och introduktion för nya direktionsledamöter)
-Tisdag den 18 april  kl. 14:00-16:00Gnosjö
-Torsdag den 15 juni kl. 14:00-16:00Skillingaryd 
-Torsdag den 24 augusti kl. 14:00-16:00Värnamo
-Torsdag den 19 oktober kl. 16:00-18:00Gnosjö
(offentligt sammanträde, fastställande av budget, 17:30-18:00)
-Torsdag den 7 december kl. 14:00-16:00 Gislaved

Beslutsunderlag:

Förbundsdirektionen beslutar:

att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för direktionen.
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§64 Dnr: SÅM 2022/004-18

Firmateckning

Ärendebeskrivning

SÅM behöver förnya sina fullmakter för firmateckning då nuvarande fullmakter löper ut 
2022-12-31. Enligt förbundsordningen roterar medlemskommunerna på posterna som 
ordförande och vice ordförande enligt en förutbestämd turordning. För nästkommande 
tvåårs period är det Värnamo som är ordförande och Gnosjö som är vice ordförande.

Vid årsskiftet går nuvarande förbundsdirektör Lars-Erik Andersson i pension och 
Jonatan Rosenquist tillträder som ny förbundsdirektör från 2023-01-01.

Beslutsunderlag:

Förbundsdirektionen beslutar:

att nuvarande ordförande Gert Jonsson samt tillträdande Förbundsdirektör 
Jonatan Rosenquist ges i uppdrag att var för sig teckna firma för perioden 
2023-01-01 2023-02-28. 

att           direktionen på första direktionsmötet i februari 2023 utser firmatecknare för 
SÅM att gälla för perioden 2023-03-01 2024-12-31.
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§65 Dnr: SÅM 2022/004-18

Omsättning av lån februari 2023

Ärendebeskrivning

2023-02-22 skall SÅM återbetala ett lån om 40 mnkr till Kommuninvest. Den löpande 
verksamheten kräver investeringar enligt den investeringsplan som antagits för 2023-
2025. För att möta detta investeringsbehov och återbetalning av tidigare lån behöver 
SÅM genomföra en extern upplåning om totalt 40 mnkr. SÅM utökar inte sin 
skuldsättning då detta lån på 40 mnkr ersätter det lån som skall återbetalas på 40 
mnkr.

Beslutsunderlag:

Investeringsplan 2023-2025

Förbundsdirektionen beslutar:

att ge förbundsdirektör i uppdrag att genomföra upplåning om 40 mnkr i syfte 
att möta det investeringsbehov som finns enligt den investeringsplan som 
antagits för 2023-2025.
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§66 Dnr: SÅM 2022/004-18

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Ärendebeskrivning

Avfall Sveriges valberedning kommer under december att påbörja arbetet med att 
förbereda nomineringar inför Avfall Sveriges årsmöte 2023. Styrelsen består av 18 
ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstemän. Mandattiden för 
styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år.

Avfall Sveriges medlemmar ges möjlighet att nominera personer som valberedningen, 
efter sin beredning, ska kunna föreslå till att ingå i styrelsen eller revisionen för Avfall 
Sverige.

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari 2023.

Azra Muranovic ledamot i SÅM:s direktion sitter i styrelsen för Avfall Sverige till och 
med årsmötet 2023.

Förslaget är att nominera Carina Johansson till Avfall Sveriges styrelse.

Marie Johansson ledamot i SÅM:s direktion är ersättare som förtroendevald revisor och 
hennes mandattid går ut vid årsmötet 2023. Direktionen nominerar Marie Johansson till 
förtroendevald Revisor.

Beslutsunderlag:

Förbundsdirektionen beslutar:

att nominera Carina Johansson till Avfall Sveriges styrelse.

att nominera Marie Johansson till förtroendevald revisor för Avfall Sverige.

att ge förbundsdirektör i uppdrag att säkerställa att nomineringar inkommer till 
Avfall Sverige senast den 1 februari 2023.
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§67 Dnr: SÅM 2022/004-18

Delegering till Förbundsdirektör

Ärendebeskrivning

Då nuvarande förbundsdirektör går i pension 2022-12-31 och samtidigt returnerar sin 
delegering till Direktionen i SÅM, behövs en ny delegering ske till den tillträdande 
förbundsdirektören Jonatan Rosenquist.

Beslutsunderlag:

Uppgiftsfördelning Direktionen SÅM Förbundsdirektör
Instruktion till förbundsdirektör tillika delegationsordning
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder

Förbundsdirektionen beslutar:

att delegering till nuvarande förbundsdirektör Lars-Erik Andersson anses 
returnerad till direktionen 2022-12-31.

att direktionens ordförande Gert Jonsson gör en ny delegering till tillträdande 
förbundsdirektör Jonatan Rosenquist att gälla från 2023-01-01 och 
tillsvidare.
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§68 Dnr: SÅM 2022/004-16

Internrevisorernas rapport

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om att rapporten på revisorernas bedömning av 
delårsredovisningen är skickad till respektive medlemskommuns KS. 

Förbundsdirektören hade 2022-10-27 en genomgång med internrevisorerna, Sven 
Nilsson och Klas-Göran Park kring SÅM och väsentliga händelser under året. SÅM:s 
redovisningsbyrå Deloitte deltog även de i mötet.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§69 Dnr: SÅM 2022/004-10

SÅM 2023-2024 turordning enligt förbundsordningen

Ärendebeskrivning

Enligt förbundsordningen 5§organisation.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice 
ordförande med 2 års uppdrag (delat under mandatperiod). Turordning för 
medlemskommunernas ledamöter att utses till ordförande och vice ordförande är 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Detta innebär att ledamot från Gislaveds 
kommun inleder som ordförande och att ledamot från Gnosjö kommun inleder som vice 
ordförande och att valen därefter följer turordningen.

Är direktionen enig kan turordningen frångås och ordförande och vice ordförande 
ändras under planperiod.

Turordning 2023-2024
Ordförande: Värnamo, vice ordförande Gislaved

Revisorer: Gnosjö och Vaggeryd

Förbundsdirektionen beslutar:

att diskutera frågan kring ordförande under punkten övriga frågor och lägga 
informationen till handlingarna.
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§70 Dnr: SÅM 2022/004-10

Ny förbundsordning

Ärendebeskrivning

Den nya förbundsordningen har antagits i kommunfullmäktige i Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo. I Gislaved har den nya förbundsordningen antagits i kommunstyrelsen. 

I Gnosjö kommun antogs den nya förbundsordningen i kommunfullmäktige 2022-10-
27, beslutet finns att läsa under §131 i mötesprotokollet. 

I Gislaveds kommun antogs den nya förbundsordningen i kommunstyrelsen 2022-11-
09, beslutet finns att läsa under §295 i mötesprotokollet. 

I Vaggeryds kommun antogs den nya förbundsordningen i kommunfullmäktige 2022-
10-31, beslutet finns att läsa under §125 i mötesprotokollet. 

I Värnamo kommun antogs den nya förbundsordningen i kommunfullmäktige 2022-10-
27, beslutet finns att läsa under §131 i mötesprotokollet. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§71 Dnr 

Avfall Sverige/Småland

Ärendebeskrivning

Det är fortfarande mycket diskussioner kring de kommande föreskrifterna för 
förpackningar respektive bioavfall (matavfall och grönavfall), som börjar gälla 2024-01-
01.

SÅM deltog på Avfall Smålands möte 22/11.

Hannes Rosvik som arbetar på vår ÅVC i Gnosjö var en av föreläsarna på Avfall 
Sveriges höstmöte som hölls den 16-17 november. Hannes föredrag handlade om att 
sluta deponera fönster och dörrar med glas i.

SÅM har även deltagit på ytterligare ett webbinarium med FTI, där de informerade om 
den hjälp de kan bistå med, kring skötsel av ÅVS, tömning, städning, snöröjning, 
mängder, avvikelser, upphandlingsunderlag med mera. Det var mycket bra information 
på detta webbinarium. 

SÅM har haft möte med alla medlemskommuner där SÅM informerat kring 
föreskrifterna för förpackningar och övertagande av ÅVS. SÅM samt SÅM:s medlems 
kommuner ska genomföra ett gemensamt möte med FTI under januari.

Naturvårdsverket har skickat ut en remiss på ett förslag för en ersättningsmodell på 
insamling av förpackningar. Förslaget ser bra ut och det är ganska stora summor som 
redovisas. Kravet på det kommunala ansvaret att samla in förpackningar kommer även 
innebära ökande kostnader för SÅM. De ökade kostnaderna kommer av att SÅM 
kommer ha ansvaret för allt kring återvinningsstationerna, mer material till
omlastningen i Värnamo, större belastning på kontakt center, byte av kärl med mera. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§72 Dnr 

Projekt

Ärendebeskrivning

SÅM hade möte med Gislaveds Energi 2022-11-29 där ett samarbete med att 
producera biokol diskuterades. Det kommer att hållas flera möten som förhoppningsvis
leder till ett framtida samarbete.

Det kan bli aktuellt med en ombyggnation av omlastningen Värnamo. SÅM inväntar nu 
mötet den 19 januari som ska hållas med FTI tillsammans med våra 
medlemskommuner. På detta möte kommer frågorna hur övertag av 
återvinningsstationer ska hanteras samt hur fraktionerna ska hämtas på vår 
omlastningsstation beslutas.

En planering för montering av FNI-, matavfall- och förpackningskärl kommer göras för 
starta av utställning av kärl hösten 2023 eller våren 2024.

SÅM:s kommunikatörer kommer skapa ett brev som kommer skickas ut under början 
av 2023,där SÅM uppmanar kunder som inte har FNI idag att byta kärl under året.

SÅM ser över projektlistan och kommer behöva göra vissa omprioriteringar. SÅM:s 
omorganisation och anställning av Uppdragsledare kommer göra att inte övriga projekt 
avstannar. SÅM ser främst att projekten på återvinningscentralerna måste startas. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§73 Dnr 

ÅVC och Anläggningar

Ärendebeskrivning

De nya kraven kring insamling av alla slags förpackningar och matavfall kommer att 
påverkar vår mellanlagring och våra rutiner på återvinningscentralerna. Vissa ändringar 
kommer behöva göras. 

Hillerstorp gröntipp kommer att stängas första februari på grund av att den ligger
strandnära. SÅM har tagit kontakt med en konsultfirma som ska hjälpa till med att
komma igång med en ny gröntipp i anslutning till ÅVC-anläggningen i Hillerstorp. 

SÅM kommer att införa ett företagskort på våra ÅVC-anläggningar. Anledningen till 
införandet är att ett stort antal företag och verksamheter besöker våra 
återvinningscentraler där de lämnar verksamhetsavfall och även farligt avfall, det 
medför i vissa fall felaktig och ibland olaglig hantering av avfall. 

Det finns en lag om spårbarhet av farligt avfall från den 1 november 2020. Detta 
innebär att SÅM inte kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter utan 
kommer att hänvisa till privata aktörer.

Verksamhetsavfallet medför även höga behandlingskostnader till en taxefinansierad 
verksamhet där företag och verksamheter inte ingår.

SÅM har tittat på hur andra kommuner har hanterat "företag på ÅVC", både i vår 
närhet och landet i stort och de allra flesta har någon form av betalsystem.

SÅM har valt ett ÅVC-kort där man betalar per inpassering, systemet bygger på att 
företaget och verksamheter ska uppskatta antal inpasseringar de gör per månad och då 
betala en fastställd taxa. System bygger på en viss frivillighet och välvilja på detta vis 
får SÅM ut informationen om gällande regler och framtida arbetssätt, där företagen ska 
betala för sin del på återvinningscentralerna på ett bra sätt.

Brev kommer att skickas till 1 500st företag, brevet innehåller information om 
trafikmätningen som gjorts, antal inpasseringar de haft, ÅVC-kortet, taxa, debitering, 
och andra regler som gäller för systemet. Första informationen kommer som 
brevutskick, mer information kommer sedan att finns på hemsidan.

Det kommer även gå ut ett pressmeddelande i samband med breven som innehåller
information om breven och om när ansökan kan göras. SÅM hade planerat uppstart vid
årsskiftet men uppstarten kan behöva flyttas fram något och blir då istället i januari 
eller februari.
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Prislista för ÅVC-kort 2023 Pris/månad

1-2 besök / månad   600kr (inkl. moms)

3-5 besök / månad 1 500kr (inkl. moms)

6-12 besök / månad 3 600kr (inkl. moms)

Antalet besök på Mossarps ÅVC under kvartal tre var 21 013st fordon, av dessa var 
3 216st av dessa var hantverksbilar registrerade på organisationsnummer tillhörande 
verksamheter, 1 531st hantverkarbilar var privata.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§74 Dnr SÅM 2022/002-2

Nya taxor 2023

Ärendebeskrivning

Samtliga medlemskommuner har fattat beslut i kommunfullmäktige att anta 2023års 
taxa.

I Gnosjö togs beslutet i kommunfullmäktige 2022-10-27 och finns att läsa under §123 i 
Gnosjö kommuns protokoll från mötet. 

I Gislaved togs beslutet i kommunfullmäktige 2022-11-17 och finns att läsa under §161 
i Gislaveds kommuns protokoll från mötet. 

I Vaggeryd togs beslutet i kommunfullmäktige 2022-11-28 och finns att läsa under 
§140 i Vaggeryds kommuns protokoll från mötet. 

I Värnamo togs beslutet i kommunfullmäktige 2022-11-24 och finns att läsa under 
§152 i Värnamo kommuns protokoll från mötet. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§75 Dnr SÅM 

Entreprenader

Ärendebeskrivning

Renhållning

MJ Åkeri har från och med 2022-09-01 tagit över all tömning av kärl i våra fyra 
kommuner och nu töms alla kärl rätt dag. De klagomål som nu kommer in till 
Kontaktcenter handlar nu mest om trasigt kärl, fastfruset matavfall, all plast har inte 
trillat ur vid tömning och så vidare. 

SÅM ska nu förlänga avtalet med MJ Åkeri så långt det går, enligt tidigare beslut i 
Direktionen.

Det kommer finnas med ett förbehåll i avtalet att SÅM har förtur att köpa loss fordonen 
om MJ Åkeri hamnar på obestånd.

JRAB fortsätter att tömma container, underjordsbehållare samt sköter transporter till 
Borås Reningsverk på ett väl fungerande sätt. 

Slam

Sandahls sköter tömningarna av brunnar till belåtenhet. 

Sandahls sköter även transporter och kontakter med Värnamo Reningsverk på ett bra
sätt.

Behandlingen av externslam från Vaggeryd och Värnamo till Borås fungerar bra.

Bränslepriser

Det är nu enbart Stena som har bränsleersättning.

SÅM har fått förfrågan från MJ Åkeri angående bränsleersättning då priset på fordons 
gas fortfarande ligger högt. Denna fråga kommer att diskuteras på det möte mellan 
SÅM och MJ Åkeri som hålls 2022-12-13. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§76 Dnr SÅM 2022/005-38

Upphandlingar

Ärendebeskrivning

Upphandlingen av matavfallspåsar är klar och slutade med en prisökning på 39 %. SÅM 
har hittills i år köpt in påsar för 2 366 tkr.

Upphandling av förbränning är på väg ut. Avtalen är förlängda och går ut 2023-07-31, 
troligen försvinner förbränningsskatten på 125kr/ton från 1/1-2023.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§77 Dnr SÅM 

Personal

Ärendebeskrivning

SÅM:s nuvarande förbundsdirektör går i pension 2022-12-31, förbundsdirektören tar 
semester vecka 52 och slutar därmed 2022-12-23. Jonatan Rosenquist går då in i 
rollen som Vice förbundsdirektör 2022-12-27 och som ny förbundsdirektör från 2023-
01-01.

SÅM söker nu en Uppdragsledare och det har kommit in flera intressanta ansökningar. 

SÅM:s strategiska kommunikatör har tackat ja till att gå in som tillfällig 
Verksamhetschef för marknad och utveckling från och med 2023-01-01 och cirka ett år
framåt. SÅM ska under denna tid söka efter en ny Verksamhetschef för marknad och 
utveckling. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§78 Dnr SÅM 

4-facksystem

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören visar utvecklingen på insamlat material samt antalet tömningar av 
elektronikboxar. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.



SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
20 (21)

2022-12-08

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§79 Dnr SÅM 2022/004-5

Avfallsplan

Ärendebeskrivning

En remiss på SÅM:s nya avfallsplan är utskickad till samtliga medlemskommuner och 
till Direktionen.  

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.



SÅM

Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
21 (21)

2022-12-08

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§80 Dnr SÅM 

Skifte av ordförandepost

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun kom in med önskemål om att skifta ordningen på ordförandeposten 
på grund av att det kommer in två nya Direktionsmedlemmar från Värnamo kommun. 
Värnamo kommun önskar att Gislaveds kommun tar ordförandeposten under 2023 och 
Värnamo kommun tar vice ordförandeposten. Gislaveds kommun står till förfogande om 
det är så att direktionen beslutar om ändrad turordning kring ordförande och vice 
ordförandeposterna 2023-2024.

Förbundsdirektionen beslutar:

att frågan kring ändrad turordning av ordförandepost och vice ordförande, tas 
upp på första direktionsmötet i februari 2023.


