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§ 61 Dnr 553  
 

Justering av protokoll 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att utse Mikael Jeansson att vid sidan av ordföranden 
justera protokollet.     
 
Bakgrund 
Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet.  
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§ 62 Dnr 552  
 

Fastställande av dagordning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar: 

1. Ärende 5 ”tillsättande av verkställande direktör” delas upp i två 
ärenden. 

2. Beslut om firmateckning läggs till dagordningen.  
      
 
Bakgrund 
Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen. 
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§ 63 Dnr 2022-00113  
 

Beslut om hantering av underskott i budget 2023 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 

godkänna bilagda förslag till hantering av underskott i budget 
2023. 

2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 
godkänna bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd 
och Växjö kommuner.  

3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till 
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till 
renhållningstaxor.  

        
 
Bakgrund 
Vid styrelsemötet i september redogjorde bolaget för preliminärt mycket 

stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband med att 

renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att frågan om 

budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under oktober månad. 

 

Status budget 2023 
När nu budget 2023 är så gott som färdig landar samtliga taxekollektiv på 

underskott, se nedan. Dessa underskott beror på ökade kostnader p g a 

stigande ränta, stigande index för insamling och transporter samt en 

prognosticerat lägre ersättning för skrot och wellpapp under 2023. 

 

Taxekollektiv Budgeterat resultat 2023 (tkr) 

Växjö -      6 623 

Älmhult -         884 

Tingsryd -         808 

Markaryd -         447 

Lessebo -         853 

 

I alla taxekollektiv utom Tingsryd finns balanserade medel från tidigare överskott. 

Dessa överskott kan användas för att balansera ett eventuellt underskott som uppstår 

under 2023. Enbart i Tingsryd finns balanserade underskott, se nedan.  
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Taxekollektiv 

Balanserade medel 2021-12-

31 (tkr) 

Växjö      8 340 

Älmhult     1 791 

Tingsryd -1 344 

Markaryd        1 574 

Lessebo 3 501 

 

 

Renhållningstaxan och kostnadsutvecklingen 
Renhållningstaxan för 2023 beslutades i respektive kommunfullmäktige före 

sommaren, förutom i Älmhult där beslut kommer att fattas vid 

kommunfullmäktigemötet i december. Det förslag som låg till grund för 

beslutet baserades på beräkningar och kostnadsnivåer från inledningen av 

2022. 

 

Sedan dessa beräkningar gjordes har kostnadsutvecklingen nått högre nivåer 

än vad som kunde förutses när beräkningarna gjordes. Samtliga index som 

används för reglering av priser i våra större avtal för t ex insamling, 

förbränning och transporter har haft en mycket brantare utveckling än vad 

som tidigare kunnat förutses. 

 

Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster: 

Transportkostnader 

Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och 

matavfall till behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter 

T08SÅ14. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga med 9,2%. I 

verkligheten har index tom september 2022 stigit med i medeltal 15,6%. 
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Tömningskostnad 

Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s 

Avfallsindex A12:1MD vars huvudsakliga komponenter är bränsle- och 

personalkostnader. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga 

med ca 1,8%. I verkligheten har index tom september 2022 stigit med 

4,9%. 

 
Ökande räntekostnader 
Under 2022 har villkoren för ett lån omförhandlats och ett nytt lån tecknats. 

För dessa lån har räntan stigit från tidigare 0,31% till 3,2%, en ökning på 

nästan 900%. Denna ökning innebär en kostnadsökning på totalt 1,3 mkr för 

bolaget under 2023. 

 

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

Ja
n

u
ar

i

M
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

N
o

ve
m

b
er

Ja
n

u
ar

i

M
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

N
o

ve
m

b
er

Ja
n

u
ar

i

M
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

N
o

ve
m

b
er

Ja
n

u
ar

i

M
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

Transport totalt Beräknat index

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

Ja
n

u
ar

i

M
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

N
o

ve
m

b
er

Ja
n

u
ar

i

M
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

N
o

ve
m

b
er

Ja
n

u
ar

i

M
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

N
o

ve
m

b
er

Ja
n

u
ar

i

m
ar

s

M
aj

Ju
li

Se
p

te
m

b
er

PreZero index Beräknat index

Protokoll SSAM styrelsemöte 2022-10-21
(Signerat, SHA-256 0E87EF1E35C31E563BAAAE34C218F4D2B9485F6185E18B3103AAD76EE5D69436)

Sida 7 av 20



 Sammanträdesprotokoll 
Styrelsen för Södra 
Smålands Avfall & Miljö AB 
2022-10-21 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   8 (19) 

 

Lägre ersättning för skrot och wellpapp 

Ersättningen för skrot och wellpapp har under det senaste året varit mycket 

god och vi har under 2022 haft intäkter som hittills i år ligger ca 4 mkr över 

budget. De höga energikostnaderna samt osäkerhet om konjunkturläget inför 

2023 gör att prognosen för well-priset för 2023 landar väsentligt lägre än 

priset under 2022. De höga energipriserna påverkar också ersättningen för 

skrot då många industrier bromsar in eller helt stänger ned produktionen 

periodvis. På både skrot- och wellpappriset ser man redan nu en avmattning, 

se nedan. 

 

 
Slopad skatt på avfallsförbränning 
De höga energipriserna har drivit fram ett förslag från regeringen om att 

slopa skatten på förbränning av avfall. Förslaget ska på sikt ska öka 

elproduktionen i kraftvärmeverk. Avfallsförbränningsskatten föreslås 

avskaffas den 1 januari 2023. Förslaget är ännu inte beslutat, men det finns 

ett brett stöd för förslaget politiskt. 

Om skatten på avfallsförbränning slopas innebär det lägre kostnader enligt 

nedan: 

Taxekollektiv

: 

Minskad kostnad 

förbränningsskatt 

(tkr) 

Växjö 1 895 

Älmhult 310 

Tingsryd 255 

Markaryd 193 

Lessebo 178 

 

 

 

Förslag hantering av underskott i budget 2023 
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 För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och Markaryd föreslås att 

vi budgeterar med underskott och utnyttjar de överskott som 

ackumulerats från tidigare år. 

 För Tingsryd, där vi saknar ackumulerade överskott och 

ytterligare underskott bör undvikas, föreslås en ytterligare 

taxehöjning inför 2023. 

 För Växjö föreslås att del av de ackumulerade överskotten 

används samt en mindre höjning av taxan. 

Förslaget innebär att inte hela de ackumulerade överskotten används, utan en 

andel sparas som buffert för oförutsedda händelser. Detta kan vara särskilt 

klokt m t p det osäkra läget m a p energipriser, konjunkturläget, inflationen 

mm. I förslaget tar vi höjd för att kvarvarande överskott ska kunna täcka 

underskott som eventuellt kan uppstå till följd av extraordinära kostnader för 

löneökningar, högre utveckling på index för insamlingsavtalet med PreZero 

samt en allmän kostnadsökning motsvarande 3% av omsättningen. 

Föreslagen hantering av underskott i budget 2023 för respektive 

taxekollektiv (inkl. skatt på förbränning): 

 

 

 
Kommun Medel i 

balans 
2022-12-31 

Budget 
2023 

Förslag 
taxehöjning 

Förslag 
använda 
medel i 
balans 

Medel i 
balans 

 2023-12-31 

Växjö 7 440 -6 623 3 246 3 376 3 279 

Älmhult 1 791 -884 0 884 796 

Tingsryd -1 344 -808 808 0 -1 487 

Markaryd 1 874 -447 0 447 1 341 

Lessebo 2 901 -853 0 853 1 971 

 

 

 

Taxeförslag 2023 
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras enligt nedan:  

 

 
Kommun Fyrfacks-taxa 2023  

Kr/hushåll 

Fyrfacks-taxa 2023 

(nytt förslag) 

Höjning (kr/år) 
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Växjö 2836 2851 15 

Tingsryd 2906 3004 98 

 

 

Vad händer under 2024? 
Det finns en överhängande risk att den utveckling vi nu ser fortsätter även 

under 2024. Då kommer det inte finnas någon buffert i form av överskott 

från tidigare år eftersom de större delarna nyttjas under 2023 enligt det 

förslag som föreligger. 

Under 2024 införs ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. 

Ansvaret innebär bl a att SSAM kommer att få en större ersättning från 

producenterna för insamlingen av förpackningar. Taxan kommer då att 

behöva byggas om och bl a miljöstyrningen kommer att försvinna. Det finns 

då chans för bolaget att föreslå en ny taxenivå som tar hänsyn till både det 

nya kostnadsläget, slopad miljöstyrning och den ökade intäkten.  

Med anledning av detta bedöms problemet med underskott i de 

taxefinansierade verksamheterna vara ett problem som kan begränsas till 

2023, men som behöver hanteras. 

 

 
Jessica Cedervall   Susie Bjelkvik 

VD    Ekonomichef      
 

Beslutsunderlag 
Taxetryck Växjö kommun 221014 inkl förbränningsskatt 

Taxetryck Tingsryds kommun 221014 inkl förbränningsskatt 

Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 

Tingsryds kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 

 

För åtgärd 

Växjö kommun 

Tingsryds kommun 

 

För kännedom 

Ägarkommunerna 

Lekmannarevisionen 

Mattias Johansson, PWC 

Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
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§ 64 Dnr 2022-00110  
 

Entledigande av verkställande direktör 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att entlediga Jessica Cedervall som verkställande 
direktör för Södra Smålands Avfall och Miljö AB från och med 1 
november 2022. 
 
Bakgrund 
Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång och uppdragit styrelsen att 
entlediga henne från posten som verkställande direktör från och med 
den 1 november 2022.   
 
Beslutsförtydligande 
Styrelsen tackar enhälligt Jessica för ett väl utfört arbete under hennes 
tid som verkställande direktör. Styrelsen tackar för Jessicas 
professionella arbete med uppbyggnaden av bolaget samt hennes goda 
samarbete med styrelsen och nämnder i ägarkommunerna.     
   
 
Beslutet skickas till 
 

För kännedom 

Jessica Cedervall, Vd 

Florim Albborn, kommande Vd 

Monica Skagne, tfd Vd 

Ägarkommunerna 

Lekmannarevisionen 

Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 65 Dnr 2022-00116  
 

Beslut om tillförordnad verkställande direktör 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att: 
 

1. Tillsätta Monica Skagne som tillförordnad verkställande direktör 
från och med den 1 november 2022 

2. Entlediga tillförordnad verkställande direktör Monica Skagne 
från och med 1 januari 2023      

 
 
Bakgrund 
Nuvarande Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång från och med 1 
november 2022. Florim Albborn har utsetts som ny verkställande 
direktör från och med 1 januari 2023. Med anledning av detta står 
bolaget utan Vd under perioden 1 november 2022 till och med 1 januari 
2023. Ett förslag har därför lagts fram att tillsätta Monica Skagne som 
tillförordnad verkställande direktör under denna period.     
      
 
Beslut skickas till 
 

För kännedom 

Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 

Jessica Cedervall, Vd 

Florim Albborn, kommande Vd 

Ägarkommunerna 

Lekmannarevisionen 

Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 66 Dnr 2022-00111  
 

Tillsättande av verkställande direktör 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att tillsätta Florim Albborn som verkställande direktör 
för Södra Smålands avfall och miljö AB från och med 1 januari 2023.       
 
Bakgrund 
Med anledning av att nuvarande Vd Jessica Cedervall meddelat sin 
avgång behöver styrelsen ta ställning för tillsättande av ny verkställande 
direktör. Styrelsen har tidigare informerats om anställningsprocessen 
enligt bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Protokollsutdrag 2022-09-16  § 59 Information gällande 
rekrytering av verkställande direktör   
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom  

 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Monica Skagne, tfd Vd 
Lekmannarevisionen 
Ägarkommunerna 
Mattias Johansson, revisor, PWC 
Florim Albborn  
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§ 67 Dnr 2022-00099  
 

Beslut av taxa för företagskort 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut Styrelsen beslutar 
om bilagt förslag till nya avgifter för företagare som lämnar avfall på 
bolagets återvinningscentraler från och med 1 januari 2023.        
 
Bakgrund 
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna 
tecknar idag ett avtal om företagskort där de själva får ange till vilken 
viktklass de hör och debiteras årligen utifrån detta. För att se nuläget för 
företagskort för återvinningscentralerna, se tabellen i tjänsteskrivelsen.  
Ett kort placeras i fordonets vindruta och ska vara synligt när 
företagaren besöker återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk 
kontroll för att säkerställa att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer 
företagaren att inte teckna ett företagskort kan de välja på att lämna sitt 
avfall på någon av våra avfallsanläggningar (Häringetorp och Äskya) där 
det vägs och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får 
då tillgång till statistik för varje lämningstillfälle. 
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning, 
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, 
då denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av 
hushållsavfall. 
  
Bedömning  
Två faktorer som påverkar kostnaden för företagskort är kostnaden för 
förbränning och transporter som årligen regleras via SCB:s avfallsindex 
samt transportindex. Inför 2023 beräknas avfallsindex A11:F stiga med 
22,3% och index för lastbilstransporter T08SÅ14 beräknas stiga med 
23,5% sedan föregående reglering av avgiften för företagskort. 
 
Avgiften för företagarnas avfallshantering har inte justerats sedan 2019 
och framförallt under 2021 och 2022 har kostnaderna för bl a 
förbränning och transporter stigit kraftigt varför en höjning av avgiften 
för företagskort enligt nedan nu föreslås. 
 
 
 
 
Avfallsmängder och viktklasser  
Avfall till återvinningscentralen 
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Klass 

 

Vikter i 
ton/år 

Antal kort per 
företagare 

 

Ca antal lass  
á 250 kg 

Föreslagen 
avgift 

Nu gällande 
årsavgift 

 1 Upp till 2  2 8           3 600                3 200 

 2 2 - 7  4 28           6 300                5 500 

 3 7 - 15  6 60         11 400              10 000 

 4 15 - 50  8 200         22 800              20 000 

 
 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till 
Häringetorp eller Äskya för att lämna avfallet enligt gällande 
behandlingstaxa. 
 
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 

Klass 

 
Viker i 
ton/år 

Antal kort per 
företagare 

Föreslagen 
avgift 

Nu gällande 
årsavgift 

 1 Upp till 5 4             4 600            4 000 

 2 5 - 10 6             9 100            8 000 

 3 10 - 150 8           18 200          16 000 

 4 150 - 300 10          36 500          32 000 
 
 
I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa om företagarna 
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan 
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive 
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen 
med kunden blir svår. För att möjliggöra detta krävs någon form av 
inpasseringssystem. Försök med nummerskyltsavläsning planeras för 
inledningen av 2023. 
 
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2023-01-01. 
 
 
Beslutet skickas till 
  
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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För kännedom 
Ägarkommunerna     
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§ 68 Dnr 2022-00114  
 

Beslut om reviderad investeringsbudget 2022 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget 2022.     
 
 
Bakgrund 
 Beslut fattades i februari 2022 om att köra slam i egen regi, ärende 

202200024, för att skapa förutsättningar för en väl fungerande, 

kostnadseffektiv och miljövänlig tömning av slam- och fettavskiljare i 

Älmhult, Tingsryd, Lessebo och Markaryds kommuner. Investeringen 

omfattade inköp av tre stycken nya slambilar. Vid upphandling och 

beställning blev priserna högre än uppskattat vid beslut i februari 2022.  

 

För beslut- Tillkommande investeringsbelopp för slambilar är 1 200 tkr.  
  
Bedömning  
Slambilar har upphandlats och tilldelats. Avtal har tagits fram mellan 
SSAM och slambilsleverantör, dessa avtal ligger till grund för 
bedömningen. 
 

 
Konsekvensanalys 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) 14 400 tkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 

13 200 tkr inom beslutsram 
 
1 200 tkr utan beslutsram 

Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 

 

 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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§ 69 Dnr 2022-00117  
 

Beslut om firmateckning 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Firman tecknas av styrelsen 
2. Firman tecknas i förening av Monica Skagne, Bengt 

Germundsson och Anna Tenje 
3. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande 

löpande förvaltningsåtgärder 
4. Ovanstående beslut träder i karft från och med 1 november 

2022 
 
 
Bakgrund 
Med anledning av Jessica Cedervalls meddelade om avgång behöver 
styrelsen fatta beslut om förändringar i firmateckningen.     
 
Beslutet skickas till: 
 

 För åtgärd 

 Jessica Cedervall, VD 

 

För kännedom 

Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 

Florim Albborn, kommande Vd 

Ägarkommunerna 

Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 70 Dnr 150  
 

Övrigt 

Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Inget övrigt anmäls. 
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Tid och plats Kronobergssalen, Växjö kommunhus, kl. 13:00 


Beslutande  
Ledamöter 


 
Bengt Germundsson, Ordförande 
Mikael Jeansson 
Eva-Marie Ballovarre  
Martin Edberg  
Lars Altgård 


  
 


Övriga närvarande 
Ersättare 


 
Anna Johansson  
Joakim Pohlman  
 


 
Tjänstepersoner 


 
Jessica Cedervall, Vd 
Susie Bjelkvik, ekonomichef 
Adam Andersson, administratör 


 
Övriga 


 
 


 


Justering 


 


Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Adam Andersson 


Ordförande Bengt Germundsson 


Justerare Mikael Jeansson 


Justerade paragrafer §§ 61-70 


  


Anmärkning  
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§ 61 Dnr 553  
 


Justering av protokoll 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att utse Mikael Jeansson att vid sidan av ordföranden 
justera protokollet.     
 
Bakgrund 
Styrelsen ska utse någon som jämte ordförande justerar protokollet.  
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§ 62 Dnr 552  
 


Fastställande av dagordning 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar: 


1. Ärende 5 ”tillsättande av verkställande direktör” delas upp i två 
ärenden. 


2. Beslut om firmateckning läggs till dagordningen.  
      
 
Bakgrund 
Ett förslag till dagordning har skickats ut till styrelsen. 
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§ 63 Dnr 2022-00113  
 


Beslut om hantering av underskott i budget 2023 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 


godkänna bilagda förslag till hantering av underskott i budget 
2023. 


2. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att 
godkänna bilagda förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd 
och Växjö kommuner.  


3. Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta förslag till 
renhållningstaxor 2023 enligt bilagda förslag till 
renhållningstaxor.  


        
 
Bakgrund 
Vid styrelsemötet i september redogjorde bolaget för preliminärt mycket 


stora kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband med att 


renhållningstaxan för 2023 beslutades. Det beslutades då att frågan om 


budget 2023 skulle tas upp vid extra styrelsemöte under oktober månad. 


 


Status budget 2023 
När nu budget 2023 är så gott som färdig landar samtliga taxekollektiv på 


underskott, se nedan. Dessa underskott beror på ökade kostnader p g a 


stigande ränta, stigande index för insamling och transporter samt en 


prognosticerat lägre ersättning för skrot och wellpapp under 2023. 


 


Taxekollektiv Budgeterat resultat 2023 (tkr) 


Växjö -      6 623 


Älmhult -         884 


Tingsryd -         808 


Markaryd -         447 


Lessebo -         853 


 


I alla taxekollektiv utom Tingsryd finns balanserade medel från tidigare överskott. 


Dessa överskott kan användas för att balansera ett eventuellt underskott som uppstår 


under 2023. Enbart i Tingsryd finns balanserade underskott, se nedan.  
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Taxekollektiv 


Balanserade medel 2021-12-


31 (tkr) 


Växjö      8 340 


Älmhult     1 791 


Tingsryd -1 344 


Markaryd        1 574 


Lessebo 3 501 


 


 


Renhållningstaxan och kostnadsutvecklingen 
Renhållningstaxan för 2023 beslutades i respektive kommunfullmäktige före 


sommaren, förutom i Älmhult där beslut kommer att fattas vid 


kommunfullmäktigemötet i december. Det förslag som låg till grund för 


beslutet baserades på beräkningar och kostnadsnivåer från inledningen av 


2022. 


 


Sedan dessa beräkningar gjordes har kostnadsutvecklingen nått högre nivåer 


än vad som kunde förutses när beräkningarna gjordes. Samtliga index som 


används för reglering av priser i våra större avtal för t ex insamling, 


förbränning och transporter har haft en mycket brantare utveckling än vad 


som tidigare kunnat förutses. 


 


Faktorer som påverkar kostnaden för renhållningstjänster: 


Transportkostnader 


Årligen regleras ersättningen för transporter av brännbart grov-, rest- och 


matavfall till behandlingsanläggning via SCB:s index för lastbilstransporter 


T08SÅ14. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga med 9,2%. I 


verkligheten har index tom september 2022 stigit med i medeltal 15,6%. 
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Tömningskostnad 


Årligen regleras ersättningen till insamlingsentreprenör via SCB:s 


Avfallsindex A12:1MD vars huvudsakliga komponenter är bränsle- och 


personalkostnader. I taxeberäkningen för 2023 beräknades index stiga 


med ca 1,8%. I verkligheten har index tom september 2022 stigit med 


4,9%. 


 
Ökande räntekostnader 
Under 2022 har villkoren för ett lån omförhandlats och ett nytt lån tecknats. 


För dessa lån har räntan stigit från tidigare 0,31% till 3,2%, en ökning på 


nästan 900%. Denna ökning innebär en kostnadsökning på totalt 1,3 mkr för 


bolaget under 2023. 
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Lägre ersättning för skrot och wellpapp 


Ersättningen för skrot och wellpapp har under det senaste året varit mycket 


god och vi har under 2022 haft intäkter som hittills i år ligger ca 4 mkr över 


budget. De höga energikostnaderna samt osäkerhet om konjunkturläget inför 


2023 gör att prognosen för well-priset för 2023 landar väsentligt lägre än 


priset under 2022. De höga energipriserna påverkar också ersättningen för 


skrot då många industrier bromsar in eller helt stänger ned produktionen 


periodvis. På både skrot- och wellpappriset ser man redan nu en avmattning, 


se nedan. 


 


 
Slopad skatt på avfallsförbränning 
De höga energipriserna har drivit fram ett förslag från regeringen om att 


slopa skatten på förbränning av avfall. Förslaget ska på sikt ska öka 


elproduktionen i kraftvärmeverk. Avfallsförbränningsskatten föreslås 


avskaffas den 1 januari 2023. Förslaget är ännu inte beslutat, men det finns 


ett brett stöd för förslaget politiskt. 


Om skatten på avfallsförbränning slopas innebär det lägre kostnader enligt 


nedan: 


Taxekollektiv


: 


Minskad kostnad 


förbränningsskatt 


(tkr) 


Växjö 1 895 


Älmhult 310 


Tingsryd 255 


Markaryd 193 


Lessebo 178 


 


 


 


Förslag hantering av underskott i budget 2023 
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 För taxekollektiven i Lessebo, Älmhult och Markaryd föreslås att 


vi budgeterar med underskott och utnyttjar de överskott som 


ackumulerats från tidigare år. 


 För Tingsryd, där vi saknar ackumulerade överskott och 


ytterligare underskott bör undvikas, föreslås en ytterligare 


taxehöjning inför 2023. 


 För Växjö föreslås att del av de ackumulerade överskotten 


används samt en mindre höjning av taxan. 


Förslaget innebär att inte hela de ackumulerade överskotten används, utan en 


andel sparas som buffert för oförutsedda händelser. Detta kan vara särskilt 


klokt m t p det osäkra läget m a p energipriser, konjunkturläget, inflationen 


mm. I förslaget tar vi höjd för att kvarvarande överskott ska kunna täcka 


underskott som eventuellt kan uppstå till följd av extraordinära kostnader för 


löneökningar, högre utveckling på index för insamlingsavtalet med PreZero 


samt en allmän kostnadsökning motsvarande 3% av omsättningen. 


Föreslagen hantering av underskott i budget 2023 för respektive 


taxekollektiv (inkl. skatt på förbränning): 


 


 


 
Kommun Medel i 


balans 
2022-12-31 


Budget 
2023 


Förslag 
taxehöjning 


Förslag 
använda 
medel i 
balans 


Medel i 
balans 


 2023-12-31 


Växjö 7 440 -6 623 3 246 3 376 3 279 


Älmhult 1 791 -884 0 884 796 


Tingsryd -1 344 -808 808 0 -1 487 


Markaryd 1 874 -447 0 447 1 341 


Lessebo 2 901 -853 0 853 1 971 


 


 


 


Taxeförslag 2023 
För vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras enligt nedan:  


 


 
Kommun Fyrfacks-taxa 2023  


Kr/hushåll 


Fyrfacks-taxa 2023 


(nytt förslag) 


Höjning (kr/år) 
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Växjö 2836 2851 15 


Tingsryd 2906 3004 98 


 


 


Vad händer under 2024? 
Det finns en överhängande risk att den utveckling vi nu ser fortsätter även 


under 2024. Då kommer det inte finnas någon buffert i form av överskott 


från tidigare år eftersom de större delarna nyttjas under 2023 enligt det 


förslag som föreligger. 


Under 2024 införs ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. 


Ansvaret innebär bl a att SSAM kommer att få en större ersättning från 


producenterna för insamlingen av förpackningar. Taxan kommer då att 


behöva byggas om och bl a miljöstyrningen kommer att försvinna. Det finns 


då chans för bolaget att föreslå en ny taxenivå som tar hänsyn till både det 


nya kostnadsläget, slopad miljöstyrning och den ökade intäkten.  


Med anledning av detta bedöms problemet med underskott i de 


taxefinansierade verksamheterna vara ett problem som kan begränsas till 


2023, men som behöver hanteras. 


 


 
Jessica Cedervall   Susie Bjelkvik 


VD    Ekonomichef      
 


Beslutsunderlag 
Taxetryck Växjö kommun 221014 inkl förbränningsskatt 


Taxetryck Tingsryds kommun 221014 inkl förbränningsskatt 


Växjö kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 


Tingsryds kommun bilaga A-D 221014 inkl förbränningsskatt 


 


För åtgärd 


Växjö kommun 


Tingsryds kommun 


 


För kännedom 


Ägarkommunerna 


Lekmannarevisionen 


Mattias Johansson, PWC 


Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
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§ 64 Dnr 2022-00110  
 


Entledigande av verkställande direktör 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att entlediga Jessica Cedervall som verkställande 
direktör för Södra Smålands Avfall och Miljö AB från och med 1 
november 2022. 
 
Bakgrund 
Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång och uppdragit styrelsen att 
entlediga henne från posten som verkställande direktör från och med 
den 1 november 2022.   
 
Beslutsförtydligande 
Styrelsen tackar enhälligt Jessica för ett väl utfört arbete under hennes 
tid som verkställande direktör. Styrelsen tackar för Jessicas 
professionella arbete med uppbyggnaden av bolaget samt hennes goda 
samarbete med styrelsen och nämnder i ägarkommunerna.     
   
 
Beslutet skickas till 
 


För kännedom 


Jessica Cedervall, Vd 


Florim Albborn, kommande Vd 


Monica Skagne, tfd Vd 


Ägarkommunerna 


Lekmannarevisionen 


Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 65 Dnr 2022-00116  
 


Beslut om tillförordnad verkställande direktör 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö AB beslutar att: 
 


1. Tillsätta Monica Skagne som tillförordnad verkställande direktör 
från och med den 1 november 2022 


2. Entlediga tillförordnad verkställande direktör Monica Skagne 
från och med 1 januari 2023      


 
 
Bakgrund 
Nuvarande Vd Jessica Cedervall har meddelat sin avgång från och med 1 
november 2022. Florim Albborn har utsetts som ny verkställande 
direktör från och med 1 januari 2023. Med anledning av detta står 
bolaget utan Vd under perioden 1 november 2022 till och med 1 januari 
2023. Ett förslag har därför lagts fram att tillsätta Monica Skagne som 
tillförordnad verkställande direktör under denna period.     
      
 
Beslut skickas till 
 


För kännedom 


Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 


Jessica Cedervall, Vd 


Florim Albborn, kommande Vd 


Ägarkommunerna 


Lekmannarevisionen 


Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 66 Dnr 2022-00111  
 


Tillsättande av verkställande direktör 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att tillsätta Florim Albborn som verkställande direktör 
för Södra Smålands avfall och miljö AB från och med 1 januari 2023.       
 
Bakgrund 
Med anledning av att nuvarande Vd Jessica Cedervall meddelat sin 
avgång behöver styrelsen ta ställning för tillsättande av ny verkställande 
direktör. Styrelsen har tidigare informerats om anställningsprocessen 
enligt bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Protokollsutdrag 2022-09-16  § 59 Information gällande 
rekrytering av verkställande direktör   
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom  


 
Jessica Cedervall, VD 
Susie Bjelkvik, Ekonomichef 
Monica Skagne, tfd Vd 
Lekmannarevisionen 
Ägarkommunerna 
Mattias Johansson, revisor, PWC 
Florim Albborn  
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§ 67 Dnr 2022-00099  
 


Beslut av taxa för företagskort 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljös beslut Styrelsen beslutar 
om bilagt förslag till nya avgifter för företagare som lämnar avfall på 
bolagets återvinningscentraler från och med 1 januari 2023.        
 
Bakgrund 
Företagare som vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna 
tecknar idag ett avtal om företagskort där de själva får ange till vilken 
viktklass de hör och debiteras årligen utifrån detta. För att se nuläget för 
företagskort för återvinningscentralerna, se tabellen i tjänsteskrivelsen.  
Ett kort placeras i fordonets vindruta och ska vara synligt när 
företagaren besöker återvinningscentralen. Det sker ingen systematisk 
kontroll för att säkerställa att företagaren hör till rätt viktklass. Väljer 
företagaren att inte teckna ett företagskort kan de välja på att lämna sitt 
avfall på någon av våra avfallsanläggningar (Häringetorp och Äskya) där 
det vägs och debiteras per vikt, avfallsslag och tillfälle. Företagaren får 
då tillgång till statistik för varje lämningstillfälle. 
Intäkter från företagskorten ska finansiera allt arbete (mottagning, 
omlastning, interna transporter, behandling mm) av företagarnas avfall, 
då denna hantering inte ryms inom den taxefinansierade hanteringen av 
hushållsavfall. 
  
Bedömning  
Två faktorer som påverkar kostnaden för företagskort är kostnaden för 
förbränning och transporter som årligen regleras via SCB:s avfallsindex 
samt transportindex. Inför 2023 beräknas avfallsindex A11:F stiga med 
22,3% och index för lastbilstransporter T08SÅ14 beräknas stiga med 
23,5% sedan föregående reglering av avgiften för företagskort. 
 
Avgiften för företagarnas avfallshantering har inte justerats sedan 2019 
och framförallt under 2021 och 2022 har kostnaderna för bl a 
förbränning och transporter stigit kraftigt varför en höjning av avgiften 
för företagskort enligt nedan nu föreslås. 
 
 
 
 
Avfallsmängder och viktklasser  
Avfall till återvinningscentralen 
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Klass 


 


Vikter i 
ton/år 


Antal kort per 
företagare 


 


Ca antal lass  
á 250 kg 


Föreslagen 
avgift 


Nu gällande 
årsavgift 


 1 Upp till 2  2 8           3 600                3 200 


 2 2 - 7  4 28           6 300                5 500 


 3 7 - 15  6 60         11 400              10 000 


 4 15 - 50  8 200         22 800              20 000 


 
 
Företag som har större mängder än 50 ton per år hänvisas till 
Häringetorp eller Äskya för att lämna avfallet enligt gällande 
behandlingstaxa. 
 
Park och trädgårdsavfall till återvinningscentral 


Klass 


 
Viker i 
ton/år 


Antal kort per 
företagare 


Föreslagen 
avgift 


Nu gällande 
årsavgift 


 1 Upp till 5 4             4 600            4 000 


 2 5 - 10 6             9 100            8 000 


 3 10 - 150 8           18 200          16 000 


 4 150 - 300 10          36 500          32 000 
 
 
I dagsläget finns ingen teknisk lösning för att säkerställa om företagarna 
lämnar den avfallsmängd som respektive klass medger. Personalen kan 
uppskatta antal besök och vikt och ta en diskussion med respektive 
företagare vid behov, men det är en godtycklig metod och diskussionen 
med kunden blir svår. För att möjliggöra detta krävs någon form av 
inpasseringssystem. Försök med nummerskyltsavläsning planeras för 
inledningen av 2023. 
 
Ikraftträdande 
Avgiften föreslås gälla från och med 2023-01-01. 
 
 
Beslutet skickas till 
  
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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För kännedom 
Ägarkommunerna     
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§ 68 Dnr 2022-00114  
 


Beslut om reviderad investeringsbudget 2022 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget 2022.     
 
 
Bakgrund 
 Beslut fattades i februari 2022 om att köra slam i egen regi, ärende 


202200024, för att skapa förutsättningar för en väl fungerande, 


kostnadseffektiv och miljövänlig tömning av slam- och fettavskiljare i 


Älmhult, Tingsryd, Lessebo och Markaryds kommuner. Investeringen 


omfattade inköp av tre stycken nya slambilar. Vid upphandling och 


beställning blev priserna högre än uppskattat vid beslut i februari 2022.  


 


För beslut- Tillkommande investeringsbelopp för slambilar är 1 200 tkr.  
  
Bedömning  
Slambilar har upphandlats och tilldelats. Avtal har tagits fram mellan 
SSAM och slambilsleverantör, dessa avtal ligger till grund för 
bedömningen. 
 


 
Konsekvensanalys 
 


Ekonomiska konsekvenser  
Total kostnad (tkr) 14 400 tkr 
Finansiering inom ram 
(ja/nej/inte tillämpligt), ange 
det som saknar finansiering 


13 200 tkr inom beslutsram 
 
1 200 tkr utan beslutsram 


Påverkar följande 
nämnder/bolags kostnader 


 


 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Jessica Cedervall, Vd 
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§ 69 Dnr 2022-00117  
 


Beslut om firmateckning 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
1. Firman tecknas av styrelsen 
2. Firman tecknas i förening av Monica Skagne, Bengt 


Germundsson och Anna Tenje 
3. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande 


löpande förvaltningsåtgärder 
4. Ovanstående beslut träder i karft från och med 1 november 


2022 
 
 
Bakgrund 
Med anledning av Jessica Cedervalls meddelade om avgång behöver 
styrelsen fatta beslut om förändringar i firmateckningen.     
 
Beslutet skickas till: 
 


 För åtgärd 


 Jessica Cedervall, VD 


 


För kännedom 


Monica Skagne, kommande tillförordnad Vd 


Florim Albborn, kommande Vd 


Ägarkommunerna 


Mattias Johansson, revisor PWC 
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§ 70 Dnr 150  
 


Övrigt 


Styrelsen för Södra Smålands Avfall & Miljö ABs beslut 
Inget övrigt anmäls. 
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