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SAMMANFATTNING

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

Mötet är uppdelat i två delar, dels ordinarie möte där dagordningspunkterna 1-4 och 6-
7 avhandlades och dels ett offentligt möte där punkt 5 behandlades. Till det offentliga 
mötet är ledamöter från kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner inbjudna 
för att kunna ställa frågor samtidigt som kommuninvånare ges möjlighet att närvara.

De två mötena redovisas i separata protokoll.

Mötet öppnas, Carina Johansson utses till justerare av protokollet och två övriga frågor 
tillkom under mötets gång.

Ärendeförteckning:

Beslutsärenden:

§51 Delårsredovisning januari-augusti 2022 (LEA)      SÅM 2022:002-8

Informationsärenden:

§53 Avfall Sverige/Småland (LEA)
§54 Projekt (LEA)
§55 ÅVC och anläggningar (LEA)
§56 Taxor (LEA)
§57 Entreprenader (LEA)
§58 Upphandlingar (LEA)
§59 Personal (LEA)
§60 FNI-statistik (LEA)

Övriga frågor 

§61 Ytterligare justering av avfallsplanen (LEA)
§62 Underskrift delårsrapport (LEA)
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§51 Dnr: SÅM 2022:002-08

Delårsredovisning och förvaltningsberättelse Januari-Augusti 2022

Ärendebeskrivning

Delårsredovisning och förvaltningsberättelse för januari-augusti 2022 finns 
sammanställt i Delårsredovisning för aktuell period. År 2022 är förbundets femte 
verksamhetsår sedan man tagit över renhållningsansvaret från respektive kommun. 
Delårsredovisningen är granskad av externa revisorer (Deloitte) och i deras 
revisionsrapport sägs att redovisningen är upprättad enligt de krav som finns på en 
delårsrapport. Ekonomin är i balans och att det visas genom en balanskravsutredning. 
SÅM har redogjort för verksamhetens utfall kontra målen vid delåret vilket bedöms 
uppfylla kraven enligt RKR:s rekommendation. Ett arbete pågår med att mäta 
måluppfyllelsen vilket kommer redovisas i årsredovisningen enligt SÅM. Deloittes 
uppfattning är att SÅM bör fortsätta utveckla beskrivningen av verksamhetsmålen och 
dess resultat och måluppfyllelse i årsredovisningen. Deloitte delar SÅM:s uppfattning 
kring uppfyllelsen av det balanskrav som är minimikravet kopplat till det finansiella 
målet att bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag:

Delårsredovisning januari-augusti 2022 
Delårsrapport 2022 SÅM - Deloitte 

Förbundsdirektionen beslutar:

att godkänna delårsredovisning och förvaltningsberättelse för Januari Augusti 
2022
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§53 Dnr: 

Avfall Sverige/Småland

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om de kommande förordningarna kring kommunalt 
insamlingsansvar för förpackning och obligatorisk insamling av matavfall som båda 
träder ikraft 2024-01-01. SÅM har deltagit på flertalet webbinarium som Avfall Sverige 
och Avfall Småland anordnat. 

SÅM informerade även om sitt deltagande på ett webbinarium som arrangerades av 
FTI, kring det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar. Där informerades om 
hur FTI arbetar idag, vilka mängder man behandlar och de förberedelser som man gör 
för att lämna över ansvaret till kommunerna 2024-01-01. Fler möte är planerat framåt 
dels via webbinarium men även med respektive kommun.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§54

Projekt 

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om flertalet av de projekt som pågår inom SÅM och att 
de nya förordningarna kring förpackningar och matavfallsinsamling gör att man måste 
titta över sin projektlista och förmodligen omprioritera lite där. 

Den mindre omorganisation som görs inom SÅM och anställning av en Uppdragsledare 
ska göra att SÅM inte stannar av med övriga projekt, främst inom ÅVC som måste 
komma igång. Anställningen är inte en utökning av SÅM:s personal utan en ersättning 
för personal som slutat sin anställning på SÅM: 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§55 Dnr: 

ÅVC och anläggningar

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om att 90% av alla insamlingsbilar för kärl nu tömmer 
på omlastningen i Värnamo. Detta då MJ Åkeri tagit över hela insamlingsansvaret för 
kärl och det fungerar så här långt bra.

SÅM börjat se över vad som kan göras för att minska nedskräpning på utsatta 
gröntippar. 

SÅM måste även hitta en lösning för Hillerstorps gröntipp till våren 2023, då den 
befintliga anläggning där måste tas ur bruk på grund av att den ligger strandnära.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§56 Dnr: 

Taxor 2023

Ärendebeskrivning

Taxan baseras på budgeten för 2023 och vi kalkyler där med en höjning av taxan med 
två procent. 

Det finns några frågetecken inför 2023 vad gäller priserna för ÅVC-material, mindre 
mängder avfall in till ÅVC och i kärlen på grund av eventuell kommande lågkonjunktur, 
räntan på SÅM:s lån, bränslepriserna, hur påverkar besluten kring bioavfall och 
förpackningar verksamheten?

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§57 Dnr:

Status entreprenader

Ärendebeskrivning

Renhållning
MJ Åkeri har nu tagit över alla kärltömningar från NÅS från och med 2022-09-01. Det 
har märkts en klar förbättring, då kärlen töms på rätt dag och ingen kvällskörning 
behövs.  

JRAB sköter tömningar av containrar, underjordsbehållare samt transporter till Borås 
Reningsverk till belåtenhet. 

Slam
Sandahls sköter brunnstömningarna bra. Det fungerar även bra med kontakter och 
transporter till Värnamo Reningsverk. 

Bränsleersättning till våra entreprenörer
Det är nu enbart Stena som har bränsleersättning, då övriga entreprenörer justerats 
via indexeringar i sina avtal. Bränslepriserna rusar så det är möjligt att våra 
entreprenörer kommer tillbaka med frågor om extra bränsleersättning.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§58 Dnr: 

Upphandlingar

Ärendebeskrivning

SÅM håller nu på att ta in anbud på matavfallspåsar, det nuvarande avtalet löper ut 
2022-12-31. SÅM befarar en stor prisökning i det kommande avtalet. 

SÅM har även börjat se över förbränningsavtalen som löper ut 2023-07-31, det är 
mycket sannolikt att förbränningsskatten försvinner från och med 2023-01-01. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§59 Dnr 

Personal

Ärendebeskrivning

Projektanställningen som Avfallstekniker som skulle avslutas vid nyår upphörde 2022-
09-30 på grund av att personen som hade tjänsten fick en ny anställning. 

Roger Svensson tillträde sin nya tjänst som arbetsledare för samtliga ÅVC-anläggningar 
2022-10-01. Tidigare var Roger anställd som arbetande förman i Gislaved och Gnosjö. 

Jonas Nilsson som tidigare var arbetande förman i Värnamo har från 2022-10-01 tagit 
över ansvaret för omlastningen i Värnamo. 

I Värnamo har en maskinförare blivit tillsatt på omlastningen. 

rekryteringsfirma för att försöka säkerhetsställa att person med rätt kompetens 
anställs.  

Det finns möjlighet för SÅM att växa i framtiden då det är fler kommuner som behöver 
hjälp i och med de nya förordningarna som börjar gälla 2024-01-01.  

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§60 Dnr 

FNI-Statistik

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§61 Dnr 

Ytterligare justering av avfallsplanen

Ärendebeskrivning

Förbundsordningen har justerats efter dialog mellan SÅM, Ordförande och Vice 
Ordförande i direktionen efter att samhällsförvaltningen i Värnamo har 
uppmärksammat ett felaktigt stycke i den reviderade förbundsordningen. 
Det handlar om stycke tre under § 3 som felaktigt ger SÅM ett större 
myndighetsansvar än vad SÅM ska ha. Tyvärr har detta inte observerats tidigare. 
Stycket kommer i konflikt med miljökontorens delegationer och detta stycke måste 
alltså tas bort. SÅM:s myndighetsutövning regleras istället i kommunernas föreskrifter 
om avfallshantering vilka redan finns antagna.

Samtliga medlemskommuner har blivit informerade om justeringen och det är den 
korrekta versionen som ska beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§62 Dnr 

Underskrift delårsrapport

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten kommer att skickas ut av förbundsdirektören för digitalsignering av 
samtliga medlemmar i direktionen. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.


