
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2022-08-30

Plats och tid Stadshuset i Värnamo, den 30 augusti, kl. 14:00 16:00

Beslutande Carina Johansson (C), Gislaved
Marie Johansson (S), Gislaved
Kristine Hästmark (M), Gnosjö
Markus Kauppinen (S), Gnosjö
Gert Jonsson, ordf (M), Vaggeryd 
Kenth Williamsson (S), Vaggeryd
Bo Svedberg (S), Värnamo, ersättare Azra Muranovic (S), 

Övriga deltagande Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör SÅM
Jonatan Rosenquist, planerings- och utvecklingschef SÅM
Ewa Nilsson, förbundsadministratör, SÅM

Utses att justera Marie Johansson
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare            

Ewa Nilsson

Ordförande

Gert Jonsson

Justerande
................................................................................................................................
Marie Johansson

ANSLAG/BEVIS
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SAMMANFATTNING

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

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

Ärendeförteckning:

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

Beslutsärenden:

§36 Förändringar i Förbundsordning och reglemente (LEA) SÅM 2022:004-10
§37 Policy Informationssäkerhet (LEA) SÅM 2022:009-2
§38 Policy Integritet (LEA) SÅM 2022:009-1
§39 Nya taxor 2023 (LEA) SÅM 2022:002-4

Informationsärenden:

§40 Avfall Sverige/Småland (LEA/JR)
§41 Status projekt (LEA/JR)
§42 ÅVC och anläggningar (LEA/JR)
§43 Status entreprenader (LEA/JR)
§44 Upphandlingar (LEA) SÅM 2022:005-7
§45 Personal (LEA/JR)
§46 4-facksystem
§47 Avfallsplan SÅM 2022:004-5

Övriga beslutsärenden:

§48 Ny Förbundsdirektör och konsultavtal (Ordförande)
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§36 Dnr: SÅM 2022:004-10

Förändringar i Förbundsordning och reglemente

Ärendebeskrivning

Det har nu snart gått fem år sedan SÅM bildades och förutsättningarna för 
kommunalförbundet som gällde vid uppstarten har förändrats. Det finns därför behov 
av att se över Förbundsordning och reglemente. Direktionen har på det senaste 
direktionsmötet den sjätte juni i år arbetet fram ett förslag på förändringar i 
Förbundsordning och reglemente. Tjänstemännen på SÅM har sedan arbetat om 
Förbundsordning och reglemente enligt de förslag som framkom på det senaste 
direktionsmötet och som nu finns som beslutsunderlag för direktionen.

Det uppkom diskussion kring punkten, köpa eller sälja fastighet under §10, där 
medlemskommunerna får tillfälle att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i 
verksamheten som är av principiell art eller annars av större vikt. Direktionen kom 
fram till en ny skrivning av punkten. Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från 
medlemskommunerna vid köp eller försäljning av fastighet som inte är kända via 
budget och investeringsplan. 

Beslutsunderlag:
Förbundsordning och reglemente SÅM förslag direktionsmöte 2022-08-30

Förbundsdirektionen beslutar:

att anta de förändringar och tillägg som finns i bifogade förslag, daterat 2022-
08-30 av Förbundsordning och reglemente, med justering under §10 att
kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna vid 
köp eller försäljning av fastighet som inte är kända via budget och 
investeringsplan.   

att uppdra till Förbundsdirektören att skicka ut de nya förslagen till var och en 
av förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande. Beslutet är gällande 
när samtliga kommunmedlemmars beslut i respektive kommunfullmäktige 
vunnit laga kraft.
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§37 Dnr: SÅM 2022:009-2

Policy Informationssäkerhet

Ärendebeskrivning

Information är viktig för att kunna utföra uppdraget SÅM fick från sina 
medlemskommuner. För att kunna styra kärnprocesser i vår verksamhet behöver vi 
hantera en hel del information. Informationssäkerhet handlar om allt vi kan göra för att 
skydda all information som hanteras hos SÅM, så att:

informationen alltid finns när vi behöver den (tillgänglighet)
informationen är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet)
endast behöriga personer kan ta del av informationen (konfidentialitet)
det går att följa hur och när informationen har hanterats och 
kommunicerats (spårbarhet)

Syftet med denna policy är att ange långsiktiga målsättningar och beskriva arbetssättet 
för informationssäkerhet på SÅM.

Beslutsunderlag:
Informationssäkerhetspolicy SÅM 

Förbundsdirektionen beslutar:

att anta policyn för Informationssäkerhet att gälla för SÅM.
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§38 Dnr: SÅM 2022:009-1

Policy Integritet

Ärendebeskrivning

SÅM behandlar personuppgifter för att utföra sitt uppdrag att ansvara för strategisk 
planering av avfallshantering samt insamling och behandling av avfall i Gislaved, 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun. Ramarna för SÅM:s uppdrag styrs ytterst av 
lagstiftning genom miljöbalken samt lokala föreskrifter för avfallshantering.

SÅM behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). I detta 
dokument redogörs för den policy som tillämpas vid behandling av personuppgifter 
inom SÅM:s verksamhet.

Beslutsunderlag:
Integritetspolicy SÅM 

Förbundsdirektionen beslutar:

att anta policyn för Integritet att gälla för SÅM.
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§39 Dnr: SÅM 2022:002-4

Nya taxor 2023

Ärendebeskrivning

De ökade kostnader som drabbar SÅM via indexering i avtal, ökade bränslekostnader 
och befarade kostnadsökningar i kommande upphandlingar ger ett beräknat underskott 
i budgeten för 2023 med 3,5 miljoner vid en taxehöjning med 4%. Direktionen beslöt 
efter en längre diskussion att föreslå en höjning av taxan med 3% och det budgeterat 
underskott som då uppstår för SÅM på 4,5 miljoner kronor balanseras mot det 
överskott som arbetats upp inom SÅM. Detta för att dels hålla en jämn utveckling på 
taxan och dels för att hålla ner kostnadsutvecklingen för kommuninnevånarna inom 
SÅM.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga förslag till kommunfullmäktige på en höjning med 3% av taxan för år 
2023 och budgeterat underskott balanseras mot det överskott som arbetats 
upp inom SÅM.
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§40 Dnr: 

Avfall Sverige/Småland

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om de nya föreskrifterna för förpackningar respektive 
bioavfall (mat- och grönavfall). 
Kommunen kommer från och med år 2024 ha det formella ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering vilken är 
samlokaliserad med hushåll och som har anmält att verksamheten vill ha kommunal 
insamling. Alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är 
samlokaliserad med hushåll ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast
från och med 2027-01-01.
Samtliga kommuner behöver omgående börja planera för hur ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall från hushåll ska tas över från producenterna den 1januari 2024. 
Regeringen har bemyndigat Naturvårdsverket att besluta om ersättning till 
kommunerna för kostnader som uppkommer vid insamlandet av förpackningsmaterial.
Kommunerna ska kvartalsvis rapportera till Naturvårdsverket de mängder material som 
samlats in. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§41 Dnr: 

Status projekt

Ärendebeskrivning

Vice förbundsdirektören informerar om att Biokolsutredningen är klar. Utredningen 
visar att ett samarbete med lokalt energibolag är mest kostnadseffektivt. Diskussioner 
om samarbete förs med lokala energibolag i samtliga medlemskommuner. Direktionen 
är överens att SÅM ska fortsätta försöka upprätta ett samarbete med våra lokala 
energibolag. 

Två större projekt pågår på omlastningen i Värnamo, MJ Åkeri önskar tömma flertalet 
renhållningsbilar bilar på anläggningen och lagerhållning av alla kärl. 

SÅM har nu fått svar på plockanalysen som gjordes i våras och analysen visar att 
restavfallet som går till förbränning minskar med 2,5 kg per vecka och hushåll hos dem 
som har fyrfackskärl. Finns stor potential i att införa obligatorisk FNI från 2024 då 
kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar.
Även i flerfamiljshusen ser vi en stor differens i restavfallet som går till förbränning hos 
de fastigheter som har utsortering av matavfall mot de som inte har det. Skillnaden 
ligger på 4,0 kg per hushåll och vecka.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§42 Dnr:

ÅVC och anläggningar

Ärendebeskrivning

Från och med 1 september 2022 tar MJ Åkeri över alla turer och bilar i GGVV. 

Det kommer krävas lite förändringar på våra återvinningscentraler i och med de nya 
kraven på insamling av förpackningar och material. 

Det kommer även krav på insamlingsplatser och omhändertagande av grönavfallet i det 
nya Bioavfallsförlaget. SÅM väntar på förtydligande av kraven för att kunna arbeta 
vidare med lösningar för detta. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§43 Dnr: 

Status entreprenader

Ärendebeskrivning

Renhållning
Det finns inga problem att rapportera vad gäller MJ Åkeri, som från och med den första 
september 2022 tar över resterande del av insamlingsuppdraget för kärl från NÅS. 
Fastanställd personal som önskar, övergår då i anställning hos MJ Åkeri.

För NÅS har det fungerat bättre under sommaren än vad vi befarade. Det har varit 
mycket förseningar och körningar på andra dagar men det mesta har tömts och det har 
inte varit så mycket klagomål från våra abonnenter. 

JRAB har skött 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
Fram till och med juni 2022 har SÅM utbetalat bränsleersättningar för våra transporter,
inklusive ÅVC och Omlastning på ca 1 000 000kr. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§44 Dnr SÅM 2022:005-7

Upphandlingar

Ärendebeskrivning

Arbetet med upphandling av matavfallspåsar pågår, nuvarande avtal går ut 2022-11-
30. 

Kärl för fastighetsnära insamling är upphandlade och levererade till Värnamo ÅVC. 
Prishöjning efter inköpet var 12 procent vilket motsvarar 1 260 tkr.

Avtalet för behandling av matavfall har förlängts till 2023-12-31.
Avtalen för Återvinningscentralerna är förlängda till 2024-03-31.
Omlastningens avtal ska förlängas till 2024-03-31. 
Förbränningsavtalen som är förlängda till 2023-07-31 har SÅM börjat se över.

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna
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§45 Dnr 

Personal

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören och vice förbundsdirektör planerar för organisationsförändringar, 
dels beroende på de personella förändringar som sker och dels beroende på de nya 
regler som kommer år 2024. 

När de nya reglerna kring kommunalt insamlingsansvar för förpackningar träder i kraft 
behöver troligen flera kommuner hjälp och det är inte otroligt att fler kommuner 
ansöker om medlemskap i SÅM.

SÅM ska göra ett studiebesök på Tekniska verken i Linköping i oktober, direktionen är 
inbjuden att delta. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§46 Dnr 

4-facksystem 

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören visar en tabell över hur mycket vi samlar in av de olika materialen 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§47 Dnr SÅM 2022:004-5

Avfallsplan 

Ärendebeskrivning

Vice förbundsdirektören informerar om att avfallsplanen nu är klar. Avfallsplanen ställs 
ut för samråd vecka 36, eventuella önskemål om ändringar ska komma SÅM till känna 
inom tre månader. 
Avfallsplanen går ut för externremiss i början av år 2023. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.
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§48 Dnr 

Ny förbundsdirektör och konsultavtal

Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om att nuvarande förbundsdirektören planerar att gå i pension
2023-01-01. Internannons har skickats ut i samtliga medlemskommuner och efter 
avslutad ansökningstid har herr ordförande som förlag att tillsätta vice förbundsdirektör 
Jonatan Rosenquist som förbundsdirektör från och med 2023-01-01. Ordförande lägger 
även fram ett förslag om ett två årigt konsultavtal med nuvarande förbundsdirektör 
Lars-Erik Andersson från och med 2023-01-01. 
Jonatan Rosenquist och Lars-Erik Andersson deltog inte när ärendet behandlades. 

Förbundsdirektionen beslutar:

att Ordförande ska fullfölja anställning av Jonatan Rosenquist som 
förbundsdirektör.

att Ordförande ska fullfölja konsultavtalet med Lars-Erik Andersson.


