
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 22 januari 2018, kl. 08.30 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende Föredragande Anteckningar 

1. Mötets öppnande och upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Göran Mård 

3. Fastställande av dagordning 

4. Utbildning för kommunstyrelsen avseende Tekniska JW, JEV, FILSTO Kl. 08.45 
avdelningen, måltidsverksamheten samt mark och 
exploatering Inga handlingar 

5. Information från personalutskottet Ordförande utskott Kl. 10.00 - 10.30 
Personalchef Inga handlingar 

6. Granskningsrapport för 2017 års interna kontroll 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

7. Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

8. Rapport om gemensam överförmyndarnämnd för EP Kl. 11.00 
Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

9. Information om ny nämndprocess EP 

10. Granskning av verkställigheten av EP 
kommunfullmäktiges beslut 

11. Revisionens fråga om kommunens arbete med EP 
dataskyddsförordningen 

12. Utredning om samordning av pappersarkiv EP 



13. Bildande av Södra Smålands Avfall och Miljö Medlemmar i KL 13.00 

AB projektgruppen 

14. Motion om mera gymnastiktimmar 

15. Fastställande av måltidsprogram Förskola och skola 
samt Äldreomsorgen 

16. Företagarfrukost 2018 

17. Verksamhetsövergång av fastighetsskötsel och 
vaktmästeri i den s.k. Ishallsgruppen från 
Tekniska avdelningen inom Tingsryds kommun 
till Tingsrydsbostäder AB 

18. A vsiktsförklaring bredbandsutbyggnad Krono bergs 
län 

19. Skrivelse om ersättning vid karens i vissa fall 

20. Skrivelse om att prioritera länsvägama 120 och 122 

21. Svar på skrivelse om cykelvårdsstation i Tingsryds LJ 
kommun Sydostleden 

22. Upphandling av verksamhetssystem miljö- och 
byggnads förvaltningen 

23. Angående upphandling av fritidsgårdsverksamhet i 
Tingsryds tätort 

24. Information om räddningstjänsten Östra Kronoberg 

25. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Inga handlingar 

26. Meddelanden Sänds senare 

27. Statistik Sänds senare 

28. Remisser Sänds senare 

29. Delegations beslut Sänds senare 

30. Återrapportering av samt beslut om kurser och Inga handlingar 

konferenser 

31. Kommunledningsförvaltningen informerar Inga handlingar 



32. Övriga frågor 

33. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdet 2017-12-11 och 2018-
01-08, enligt kultur- och fritidsutskottets protokoll 
från sammanträdet 2017-12-06, enligt 
personalutskottet från sammanträdet 2017-12-04 
samt från arbete- och lärandeutskottet från 
sammanträdet 2017-12-12. 

34. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 
Föräldrabalken 

Tings~d 2018-01-16 
I / ,' ....... 

I \\ ,_ 
\,\~ 

Mikael J eansson 
Ordförande 

(!~j!en Wijk 
viueterare 

Handlingar delas 
utpåsmtr 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-11 

usterare 

§ 276 

Granskningsrapport för 2017 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Dnr 2016/376 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Intern kontroll år 2017 -
Granskningsrapport. Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna 
årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i en granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet innebär detta att en granskningsrapport tagits fram utifrån den 
interna kontroll som utförts på kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnaren, 2017-11-29 

2017-12-14 
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r.lTingsryds 
\:!;Jkommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2017-11-29 
Dnr: 2016/376 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Granskningsrapport för 2017 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogad rapport "Intem kontroll år 2017 - Granskningsrapport. Ansvarig 

nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen". 

Ärende 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna årligen rap

p01tera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i en 

granskningsrappo1t. För kommunstyrelsens egen verksamhet innebär detta att en 

granskningsrapp01t tagits fram utifrån den intema kontroll som utfö1ts på kommunled

ningsförvaltningen. 

KOMMUNKANSLIET 

<J+/9!!v-
Torbjbrn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

1 (1) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



4

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2018 -01-xx 

Intern kontroll år 2017 - Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr 1: Rutiner för utlämning och återtagande av nycldar, pas-

s er/ID-kort, inloggningar etc. vid upphörande eller byte av tjänst eller upp

drag inom kommunen samt för utlämning av sådana till utomstående. 

Resultat/bedömning: 

Här beskrivs vad granskningen kommit fram till. Resultatet anges utifrån syftet med 

granskningen: 
• Målsättningen att endast behörig personal ska tillgång till kommunens informat

ionstillgång uppfylls inte då ändring av behörigheter sällan eller aldrig sker när 

personal byter jobb eller uppdrag inom kommunen. 

• Åte1iagning av passerkort/ID kort samt inaktivering av konton när personal slutar 

sin anställning fungerar också dåligt. Aktiva konton och behörigheter finns kvar 

trots att personen i fråga slutat eller gått i pension sedan länge. 

• De rntiner som framkommit under granskningen är en checklista för chefer när 

personal slutar sin anställning samt en checklista för den personal som slutar sin 

anställning. 

• Under de intervjuer som genomförts så har det framkommit att väldigt få vet om 

att dessa checldistor finns och de används inte. 

• Beställning av nya konton och behörigheter kan idag ske på flera olika sätt: 

o Ansvarig chefkontaktar lokal IT-enhet. 

o Ansvarig chef kontaktar IT-servicedesk. 
o Ansvarig chef skapar konton och beställer behörighet genom servicep01ia

len. 

• Har det varit incidenter då nycldar, passerkort eller lösenord har kommit i orätta 

händer och på något sätt drabbat arbetsgivare eller enskild personal? 

postadress 
Box88 

o Av de intervjuer som gjorts så har det inte framkommit att någon av de in

tervjuade har kännedom om att någon sådan incident skulle ha skett. 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1(4) 
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Ätgärdsförslag: 

1. Ett enhetligt sätt att beställa konton och behörigheter. 

2. Tydliga rntiner gällande ändring och avslut av behörigheter. 

3. MIM - konton och behörigheter skapas med automatik genom synluonisering 

med personal/lönesystem. 

Kommunstyrelsens egna kontrollmål 

2(4) 

• Kontrollmål m·. 2: Deadline för inlämning av handlingar inför sammanträ-

den / au-beredning. 

ROV-poäng: 6 

Resultat/bedömning: 

I intervjun med sekreterare :framkom att det finns särskilda rntiner för beredning av 

ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott och att rntinema följs. 

Angående statistik av handlingar som inte inkommit i tid innan beredningen under år 

2016 så visade det sig att det inte var möjligt att ta fram exakta siffror på hur ofta det 

har hänt. Vid tidpunkten för granskningen fanns det inte längre underlag för att följa 

upp inlämningsdatum för ärenden. 
Samma sak gäller frågan hur vanligt det har varit att extra ärenden eller kompletterande 

handlingar kom "på bordet" utan beredning. 

För att få svar på frågorna har det gjorts en jämförelse mellan antal ärenden på före

dragningslistan i kallelse och antal ärenden i protokollet. Om det skulle visa sig att det 

finns fler ärenden i protokollet än på föredragningslistan, kan slutsatsen göras att det 

fanns extra ärenden som kom upp vid sammanträden. 

Efter granskning av föredragningslista och protokoll kom sekreteraren fram till följande 

svar på granskningsfrågor, vilka inte är baserad av siffror utan bedömningar: 

Antalet ärenden som tillkommer mellan beredning och sammanträde är få. I ge

nomsnitt är det ett ärende per sammanträde. 60-70 % handlingarna är ldara vid 

AU-beredningen. 

Det tillkommer väldigt sällan extra ärenden vid AU-sammanträden. Bedömning

en är att det händer 5-10 ggr per år (av totalt 27 sammanträden under år 2016). 

Tillkomna ärenden består oftast av frågor som lyfts av politikerna under sam

manträdet. 

Likaså är det ytterst sälian att handlingar lämnas först vid sammanträdet. Upp

skattningsvis händer några gånger per år. Något oftare lämnas en reviderad 

handling, men då är det oftast små konigeringar det rör sig om. 
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3(4) 

Angående frågan om negativ påverkan för tredje man eller att fel beslut fattats 

hänvisar sekreteraren till att det är mycket få beslutsärenden som stannar i AU. 

Ofta går de vidare till KS och KF och då hinner nödvändiga kompletteringar in

komma i god tid inför nästa instans. 

Slutbedömningen är att det finns Rutiner för beredning av ärenden vid kommunstyrel

sens arbetsutskott/kommunstyrelsen samt Rutin för post- och ärendehanteringen. 

Sekreteraren uppger att rutinerna följs och att det händer väldigt sällan att handlingar 

inte kommer in i tid. I fall det händer har det inneburit en sämre kvalitet av ärendehante

ringsprocessen, men inte haft negativa konsekvenser för tredje man 

Ätgärds@rslag: 

1. Skapa en mtin för att säkerställa att alla berörda får inf01mation om nämndpro

cessen. 

2. Tydliggöra att det är viktig att mtinen följs för att få en bra fungerade politisk 

verksamhet för att undvika dåliga beslutsunderlag som leder eventuellt till fel

aktiga beslut och högre administrativa kostnader. 

• Kontrollmål nr. 3: Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks eller Kf). 

ROV-poäng: 6 

Resultat/bedömning: 

Det är viktigt att besluten i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige tas i rätt instans utifrån vad lagen, reglemente och delegationsord

ning säger. Beslut som fattas i fel instans kan bli ogiltiga om detta uppmärksammas och 

det kan bli ekonomiskt kännbrut för kommunen om icke giltiga beslut verkställs. 

De utvalda ärendena som har granskats är av varierad kru·aktär och för samtliga ärenden 

är det av vikt att besluten har fattats i rätt instans. Vid kontroll om dessa följer vad som 

sägs i lag, reglemente och delegationsordning, är granskru·ens bedömning att samtliga 

kontrollerade beslut är tagna i rätt instans. 

Ätgärdsförslag: 

Granskaren har inte föreslagit några åtgärder. 
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2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning Klart senast 

nr 
1 Ett enhetligt sätt att beställa konton och behörigheter införs. 

1 Tydliga rutiner gällande ändring och avslut av behörigheter 

utarbetas. 

1 MIM - konton och behörigheter skapas med automatik ge-

nom synkronisering med personal/lönesystem. 

2 Skapa en rutin för att säkerställa att alla berörda får inför-

mation om nämndprocessen. 

2 Tydliggöra att det är viktig att rntinema följs för att få en bra 

fungerade politisk verksamhet för att undvika dåliga besluts-

underlag som leder eventuellt till felaktiga beslut och högre 

administrativa kostnader. 

3. Samlad bedömning av 2017 års internkontrollarbete 

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intem kon

troll har fungerat under 2017. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.) 

Bedömning: Tillfl'edsställande 

Kommentar/förbättrings behov: 

Samtliga kontrollmål har utförts och rapp01ter från granskare har inkommit till kom

munstyrelsen. Ingen av rapp01tema har inkommit inom den satta tiden. Granskningen 

har alltså dragit ut på tiden och många påminnelser har behövts för att få in rapportema 

innan dessa ska behandlas i kommunstyrelsens granskningsrapp01t. 

Tidsperioden för granskning har diskuterats på förvaltningen och ett förslag på att be

gränsa tidsperioden för granskning till januari t.o.m. maj finns redan. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-11 

IJusterare 

§ 277 

Handlingsplan för intern kontroll inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
Dnr 2017/611 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer utvalda kontrollmål för intern kontroll 2018 

inom kommunstyrelsens verksamhetsområde: 

"Näringsliv - Brister i hantering av synpunkter från föreningar och 

företagare." 

"Personal - ensamarbete vid företags besök." 

samt överför dessa till "Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 

nämnder/styrelser med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys 

(ROV-analys) årligen upprätta en handlingsplan för den interna kontrollen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal riskbilder som skulle 

kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV-analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen ska kommunstyrelsen välja vilka kontrollmål som 

ska granskas i 2018 års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål ska även 

det redan beslutade kommunövergripande kontrollmålet finnas med. I 

bifogat förslag till handlingsplan ska kontrollmålen och beskrivning av hur 

kontrollen ska ske specificeras i tabell 1. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningens chefsgrupp har gjort en ROV-analys av ett 

antal riskbilder som finns sammanställda i tabell 2. Arbetsutskottet föreslår 

vid dagens sammanträde två kontrollmål som kommunstyrelsen ska ta 

ställning till. 

Kommunstyrelsen har 2017-10-16 beslutat om det kommungemensamma 

kontrollmålet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2018 inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde med sammanställning av ROV-analyser i tabell 2. 

UtctragsbestyrKand.e 

2017-12-14 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (16) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-11 

Justerare 

§ 277 forts. 

Skrivelse från säkerhetssamordnaren, 2017-11-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar: 

Kommunstyrelsen fastställer utvalda kontrollmål för intern kontroll 2018 

inom kommunstyrelsens verksamhetsområde: 

"Näringsliv - Brister i hantering av synpunkter från föreningar och 
företagare." 

"Personal - ensamarbete vid företags besök." 

samt överför dessa till "Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2017-11-29 
Dnr: 2017/611 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

1 (1) 

Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer utvalda kontrollmål för intern kontroll 2018 inom kom
munstyrelsens verksamhetsområde samt överför dessa till "Handlingsplan för intern 
kontroll 2018 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnder/styrelser med 
utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) årligen upprätta en 
handlingsplan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett antal riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfö1t en ROV
analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen ska kommunstyrelsen välja vilka kontrollmål som ska granskas i 
2018 års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål ska även det redan beslutade kom
munövergripande kontrollmålet finnas med. I bifogat förslag till handlingsplan ska 
kontrollmålen och beskrivning av hur kontrollen ska ske specificeras i tabell 1. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningens chefsgrupp har gj01t en ROV-analys av ett antal risk
bilder som finns sammanställda i tabell 2. Kommunstyrelsen har 2017-10-16 beslutat 
om det kommungemensamma kontrollmålet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2018 inom kommunstyrelsens verksam
hetsområde med sammanställning av ROV-analyser i tabell 2. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kommunchefen 
Säkerhetssamordnaren 

<i1i:ttv-
Säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 2~ Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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l".lTingsryds 
\:!;}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2018-

Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete 

Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen och är beredande 
organ för de ärenden som går upp till kommunstyrelsen för beslut. Kommunlednings
förvaltningen är sedan år 2017 numera uppdelad i sex avdelningar; kansliavdelningen, 
ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen, personalavdelningen, tekniska avdel
ningen samt avdelningen för arbete och lärande. Kommunchefen leder förvaltningens 
arbete med intern kontroll. 

Varje avdelning tar själva fram lämpliga kontrollområden för den interna kontrollen 
som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet. Samtliga avdelningars risk- och 
väsentlighetsanalyser slutbehandlas sedan i kommunledningsförvaltningens chefsgiupp 
(KLFG) under ledning av kommunchefen. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen väljer 
sedan kommunstyrelsen de kontrollmål för årets interna kontroll som ska med i denna 
handlingsplan som i samband med detta också fastställs av kommunstyrelsen. 

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens interna kontrollarbete utförs av 
kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kommun
övergripande samordnare för den interna kontrollen. Förslag till personer att utföra kon
trollen för respektive kontrollmål (kontrollansvariga) tas fram av förvaltningen och dis
kuteras/fördelas sedan av den kommungemensamma samordningsgruppen. 

Kontrollmål 

Kommunstyrelsen har i beslut 2017-10-16, på förslag från centrala chefsgiuppen (CCG) 
fastställt 1 st. övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta med i sin hand
lingsplan. Dessutom har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys ytterligare 
kontrollmål, specifika för kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningsför
valtningen, valts ut att ingå i årets handlingsplan. 

Det kommunövergripande kontrollmålet samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål 
för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen finns specificerade i tabell 1 
"Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen". 

I tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen" 
finns de framtagna riskbilder med. Av tabellen framgår också på vilka giunder som 
kommunstyrelsen har valt att prioritera de utvalda kontrollmålen. 

1 (1) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tabell 1 

Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen Ar 2018 

Kontroll- R:i$kb'ild för rutin/arbetsmoment Risk- och Kontrollmoment/metod Kontroll- Klart 

område väsentlighets- ansvarig senast 
analys 

S/K ROV 
Kommunöver ~ipap,de kontroif;,,,åz · .. . 

I•, .. - ; 

Personal Kontrollera att rutinerna för att möta hot Kontrollera att skriftliga rutiner finns på 2018-06-01 

och våld mot kommunens anställda och förvaltningen, att rutinerna är kända av medarbetarna 

politiker efterlevs. samt att de efterlevs. Granska rutinerna samt 
intervjua förvaltningens personal (stickprovsurval). 

Näinndenlstvfelseizs egna kontrollmål' 
.. . 

; !i. • ~,1, 

I 'i .. ,. ..:, 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV = Risk- och väsentlighetspoäng 
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Tabell 2 

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Kommunstyrelsen År 2018 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-

område väsentlighets- lingsplan 
analys ja/ nej 

SIK ROV 

Kommunöverpripande kontrollmål 
Personal Kontrollera att rutinerna för att möta Ja 

hot och våld mot kommunens 
anställda och politiker efterlevs. 

Nämndenlstvrelsens eJ!na kontrollmål 
Personal Utbetalning av löner, reseräkningar 2/2 4 Felaktiga löner betalas ut. 

och arvode. Medarbetarna avslutas i lönesystemet. 

Personal Hantering av pensioner. 1/2 2 Felaktiga pension betalas ut. 

Personal Körning/verkställande av lön. 1/2 2 Bankfil går ej till banken. 

Personal Fungerande rutin för introduktion för 3/2 6 Att arbetsuppgifter utförs fel eller inte genomförs. 

nyanställda på arbetsplatsnivå. 

Integration Antagningstiden för studerande inom 1/2 2 Fördröjning av etablering. 

SFI. 

Ekonomi Utbetalning av Treserva på grund av 2/2 4 Externa får fel utbetalningar. 

felaktiga handhavande. 

IFO Fungerande hantering av 2/3 6 Medborgare får inte de insatser som man har rätt till. 

orosanmälning vuxna. 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Kommunstyrelsen År 2018 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-

område väsentlighets- lingsplan 
analvs ja I nej 

S/K ROV 
Personal Ensamarbete träffpunkter - finns 4/2 8 Risker vid ensamarbete. 

riskanalyser och handlingsplan? 

Ekonomi Leverantörsfakturor betalas för sent. 3/2 6 Förtroendeskada från lokala entreprenörer. 

Ekonomi Rutiner för avtalshantering. 3/2 6 Avtal sägs inte upp i tid. 
Säkra rutiner för att följa upp. 

Näringsliv Brister i hantering av synpunkter från 3/2 6 Förtroendeskada för kommunen. 

föreningar och företagare. 

Ekonomi Fungerande rutin för intern- och 3/2 6 Fel intäkter eller fel pengar på fel verksamhet. 

extern fakturering. 

Ärende- Inkommande handling ej blir 3/2 6 Trovärdigheten för kommunen att följa kommunallagen 

hantering diarieförd. undergrävs. 

Personal Ensamarbete vid företagsbesök. 4/2 8 Risk för hot och våld. 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

IJusterare 

§4 

Rapport om gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, 
Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 
Dnr 2017/288 191 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen och lämnar den 
vidare till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har erhållit intresseförfrågan från 
överförmyndarnämnderna i Alvesta kommun och Växjö kommun angående 
samverkan i gemensam nämnd i Kronobergs län. Växjö, Alvesta Lessebo 
och Tingsryds kommuner har anmält intresse att delta i utredningen. 

Utredarna har nu presenterat Delrapport 1, vilken avser förutsättningarna 
för en gemensam nämnd. Delrapport 2 planeras vara klar i januari/februari 
2018 och ska omfatta förslag till detaljorganisation samt kostnadsfördelning. 

Delrapport 1 redogör för vinster och utmaningar med en gemensam nämnd 
och har även genomfört intervjuer med ett antal redan sammanslagna 
nämnder och verksamheter. Sammanfattningsvis påvisas vinster avseende 
minskad sårbarhet, ökad kompetens och högre rättssäkerhet. Utredningen 
lyfter även minskade kostnader för förtroendevalda och 
nämndadministration. De utmaningar som lyfts avser tillgänglighet då 
samtliga handläggare geografiskt placeras hos värdkommunen. Av 
intervjuerna med sammanslagna nämnder/verksamheter framgick att detta 
varit ett orosmoment före sammanslagningen men visade sig inte utgöra 
något bekymmer när verksamheten väl kom igång. 

Överförmyndarnämnden behandlade ärendet 2017-06-15 § 27. 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-14 § 132 att anta 
överförmyndarnämndens svar som sitt eget. 
Delrapport 1 tas upp i Överförmyndarnämnden 2018-01-30. 

Tidplan 

Följande tidplan presenteras i delrapport 1 
Januari februari 2018 - Delrapport 2, förslag till detaljorganisation 
inklusive kostnadsfördelning 
Mars 2018 - Respektive kommunstyrelse fattar inriktnings beslut om 
medverkan i gemensam nämnd 
Augusti 2018 - Respektive kommunfullmäktige fattar formellt beslut om 
bildande (KF sammanträder 2018-09-03) 
Januari 2019 - Gemensam överförmyndarnämnd träder i kraft 

4/ 
Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Justerare 

§ 4 forts. 

Beslutsunderlag 
1. Genomförandeutredning, Gemensam överförmyndarnämnd för 

Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner, Delrapport 1-
F örutsättningar 

2. Skrivelse från kanslichefen, 2018-01-08 

.A{ 
LX~t 

IO!dragsbestyrkande 
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Dnr: 2017/288 191 

Genomförandeutredning -

Gemensam överförmyndarnämnd för 

Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

Delrapport 1 - Förutsättningar 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under större delen av år 2016 hade överförmyndarnämnden i Alvesta 

kommun stora bekymmer med att klara kompetensförsörjningen avseende 

överförmyndarhandläggare. Med anledning av det gav 

överförmyndarnämnden i slutet av år 2016 kanslichefen i uppdrag att 

undersöka möjligheten om att samverka om handläggarresurser med någon av 

grannkommunerna Växjö eller Ljungby. Vidare ville överförmyndarnämnden 

i Alvesta också efterhöra om intresse fanns hos grannkommunerna för 

politisk samverkan genom en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor från 

och med år 2019. 

Den 9 februari 2017 anordnade kanslicheferna i Alvesta, Ljungby och Växjö 

ett förutsättningslöst informationsmöte för överförmyndarnämnderna i 

Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhults kommuner samt för överförmyndaren 

i Markaryds kommun. Vid mötet gavs en nulägesbeskrivning av 

överförmyndarverksamheten för respektive kommun samt information om 

vad en gemensam nämnd som kommunal samverkansform innebär och vilka 

fördelar/vinster som samverkan genom en gemensam överförmyndarnämnd 

kan ge. 

Efter informationsmötet den 9 februari ställde sig Växjö kommuns 

överförmyndarnämnd positiv till att gå vidare tillsammans med Alvesta för att 

utreda ett införande av en gemensam nämnd och gemensam handläggning. 

Vid mötet beslutades också att ställa en formell förfrågan till länets samtliga 

kommuner om intresse finns för att delta i en utredning om en gemensam 

nämnd och gemensam handläggning för överförmyndarfrågor i Kronobergs 

län. Utöver Alvesta och Växjö har Lessebo och Tingsryds kommuner ställt 

sig positiva till att delta i utredningen. 

En kommun kan inte under pågående mandatperiod förändra organisationen 

inom överförmyndarverksamheten. Enligt 19 kap 7 § föräldrabalken (FB) 

väljs överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare för fyra 

år. En kommuns val av antingen överförmyndarnämnd eller överförmyndare 

gäller således hela mandatperioden en förändring i organisationen får ske 

först i anslutning till att en ny mandatperiod börjar löpa. Samma regleringar 

gäller för ledamot och ersättare i en gemensam nämnd. 

1.2 Varför gemensam nämnd? 
Överförmyndarverksamheterna är en del av det grundläggande rättsskydd för 

de i samhället som är mest utsatta. Målgruppen är framförallt barn, människor 

med fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer och äldre med nedsatt 

beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. Utgångspunkten är att ingen 

inom målgruppen kan företräda sig själv och har därför en ställföreträdare i 
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form av god man, förvaltare eller förmyndare. Överförmyndarverksamheten 

arbetar med rekrytering och tillsyn av dessa företrädare samt med utredning 

av behov av ställföreträdare. 

Överförmyndarverksamheten tillhör normalt sett alltid de minsta i kommunen 

i fråga om bemanning och övriga resurser. I en mindre kommun är det sällan 

fler än en, eller ett par personer, som arbetar med frågorna. Verksamheten är 

beslutsintensiv och reglerna som styr den är komplexa och kräver tillgång till 

juridisk kompetens. Felaktiga beslut får inte sällan stora konsekvenser för den 

enskilde eller för kommunen. Lagstiftningens krav på myndigheters 

tillgänglighet och servicesskyldighet omfattar även 

överförmyndarverksamheten. I en verksamhet bestående av en eller ett par 

personer är det svårt att tillgodose dessa krav. 

Överförmyndarverksamheten har under ett antal år förändrats och hanterar en 

ökande ärendemängd och mer komplicerade ärenden än tidigare. 

Kompetenskraven inom överförmyndarområdet har höjts i samband med att 

JO, länsstyrelsen och riksrevisionen har påtalat stora brister inom området. 

Även media har uppmärksammat brister inom landets verksamheter. 

Verksamheten utgör ett viktigt skyddsnät för de personer som inte själva kan 

bevaka sina rättigheter eller hantera sin ekonomi. En ej fungerande 

verksamhet kan få mycket stora konsekvenser för den enskilde och i vissa fall 

för enskilda kommuner i form av skadeståndsprocesser och åtal för tjänstefel. 

1.3 Syfte och mål 
Målet med utredningen är att åstadkomma ett samarbete mellan 

överförmyndarverksamheterna i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö 

kommuner genom en gemensam nämnd. Arbetet ska säkerställa bästa resultat 

och kvalitet i förhållande till kommunernas kostnader utifrån gällande 

lagstiftning och medborgarnas krav på en välfungerande verksamhet. 

1.4 Tillvägagångssätt 
Föreliggande delrapport av genomförandeutredningen har upprättats av 

kanslicheferna i Alvesta och Växjö kommuner i dialog med kanslicheferna i 

Lessebo och Tingsryds kommuner. Rapporten kartlägger förutsättningarna för 

överförmyndarverksamheten i respektive kommun. 

Inledningsvis genomfördes ett studiebesök hos den gemensamma nämnden i 

Uppsala län som startades 2011, för att dra lärdom av deras erfarenheter från 

såväl genomförandeutredning som implementering av den gemensamman 

nämndens verksamhet. Därefter har nyckeltal och verksamhetsmått för 

respektive kommun samlats in. Vidare har erfarenheter från utredning och 

genomförande för ytterligare tre samarbeten i gemensam 

överförmyndarnämnd inhämtats. 

Rapporten har faktaavstämts av verksamheten i respektive kommun. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Alvesta, Tingsryd och Växjö har idag överförmyndarnämnder och Lessebo 

kommun har en vald överförmyndare. Verksamheterna är små i förhållande 

till kommunens organisation i övrigt och består i de mindre kommunerna 

endast av en eller ett par tjänster. Verksamhetens huvudsakliga uppdrag är att 

utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Hur verksamheten 

ska utövas styrs i många delar av detaljerad lagstiftning. Det förekommer inte 

sällan svåra juridiska frågeställningar i verksamheterna och tillgång till 

juridisk kompetens är således en förutsättning för att verksamheten ska 

bedrivas rättssäkert. Nedan redovisas nyckeltal för verksamheten för 

respektive kommun. 

Tabell 1: Antal ärenden per kommun 

Kommun Totalt Varav antal Varav antal Varav antal Procent av 
antal go.dmanskap/ förmyndar- ensam;.. befolkningen 
ställföret förvttltarskap skap/ kommande barn som har 
radar- särskild stiillföreträdare 
skap förordnad 

vårdnadsha 
vare 

Alvesta 318 188 73 57 0,9% 

Lessebo 157 92 26 39 1% 

Tingsryd 289 204 36 49 1,6 % 

Växjö 1097 685 282 130 0,8% 

Totalt 1861 1169 417 275 

Det skiljer sig mellan kommunerna hur stor andel av befolkningen som har god man. 

Det kan konstateras att Tingsryds kommun har en betydligt större andel invånare som 

har behov av god man eller förvaltare. Detta kan bero på strukturella skillnader i 

demografi, antal institutionsboenden i kommunen, rutiner och traditioner 

utredningsarbetet och hur insatser från andra sociala myndigheter fungerar. 

Tabell 2: Personella resurser, handläggare 

Kommun Årsarbetare. Invånare Antal invånare per Antal 
ha.11dläggare årsarbetare äre.Jtdeper 
per 1/10-17 årsarbetare 

Alvesta 1,9 19 850 10447 167 

Lessebo 1,25 8760 8760 126 

Tingsryd 1 12 393 12 393 289 

Växjö 5,5 89 500 17 900 199 

Totalt: 9,4 130503 

Tabell 3: Övriga personella resurser (årsarbetare) 

Kommun Arbetsledning Ekonomi Nämncb1dministrati 
on* 

Alvesta 0,1 0,1 0,02 

Lessebo 0,02 
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I Tingsryd I 0,02 
0,5 

*inkl. registratur, posthantering, sekreterarskap 

I 0,02 
~,025 

I Lessebo och Tingsryd är arbetsledningen för handläggarna mycket liten, det åligger 

dock ett ansvar för medarbetarna hos kanslichefen i de båda kommunerna. Till 

exempel arbetsmiljöansvar, rekrytering, medarbetar- och lönesamtal, 

arbetsplatsträffar, rehabilitering etc. De har också ansvar för framtagande av budget 

och ekonomiska redovisningar. 

Tabell 4: arvodeskostnader 

Arvoden Arvodeskostnad Arvoden till 
förtroendevalda per sfällfö.reträdare 
2016 förtroendevald 2016 

Alvesta 190 000 63 300 457 680 
Lessebo 93 900 93 900 261 600 
kommun 
Tingsryds 94 296 94 296 665 000 
kommun 
Växjö kommun 283 000 28 300 3 150 000 

Utöver tillkommer kostnader för till exempel surfplattor, utbildning och fikor vid sammanträden. 

När det gäller arvoden till ställföreträdare har Växjö kommun en betydligt högre kostnad, vilken 

inte enbart beror på större antal ställföreträdarskap samt en högre arvodesnivå, utan även 

demografiska och socioekonomiska faktorer. Mot bakgrund av det kommer det att krävas en 

djupare analys av arvodeskostnadema under den gemensamma nämndens första mandatperiod. 

Tabell 5: Årsräkningar 

Antal 
årstäknine;ar 

Alvesta 180 
Lessebo 94 
kommun 
Tingsryd 200 
Växjö 690 

3. Vinster och utmaningar med en gemensam nämnd 

3.1 Vinster 
Vinster med en gemensam nämnd är främst en minskad sårbarhet samt en 

möjlighet till ökad kompetens och därmed högre rättssäkerhet för de 

personer som har ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller 

förmyndare. För Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner upplever 

samtliga överförmyndarverksamheter problem vid planerad och oplanerad 

frånvaro och personalomsättning, vilket kan undvikas med en gemensam 

nämnd där man är fler medarbetare. 
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I en gemensam nämnd skapas även möjlighet för medarbetare att verka i en 

större social samvaro där det finns möjlighet till kollegialt utbyte. 

En gemensam nämnd innebär vinster i minskade kostnader för 

förtroendevalda, både vad gäller arvoden men också kostnaderna för 

nämndadministration. Vid en gemensam nämnd blir det en mer likformig 

handläggning vilket innebär en ökad rättssäkerhet både för huvudmännen 

och för de som verkar som gode män, förvaltare och förmyndare. 

Ytterligare synergieffekter kan uppnås genom minskad administration och 

gemensam verksamhetsutveckling, exempelvis vad gäller införandet av e

tjänster i verksamheten. 

3.2 Utmaningar 
Vid en gemensam nämnd utövas verksamheten geografiskt från 

värdkommunen och särskild hänsyn måste därför tas till tillgängligheten för 

respektive kommuns invånare. 

Initialt kommer det krävas resurser för att bygga ett gemensamt 

strukturkapital och att formera en gemensam handläggning utifrån fyra olika 

handläggarkulturer. 

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare skiljer sig från 

kommun till kommun, vilket innebär att en harmonisering av arvodena 

måste ske. 

4. Ekonomiska konsekvenser 
Förutsättningar för att uppnå en kostnadseffektiv verksamhet ökar med en 

större verksamhet. Genom bildandet av den gemensamma nämnden samlas 

förvaltningsorganisationen på ett ställe, det innebär i sig en rationalisering 

då övriga tre organisationer kan avvecklas. De ekonomiska konsekvenserna 

kommer att belysas i detalj i delrapport 2 av genomförandeutredningen. 

5. Erfarenheter från andra gemensamma nämnder 
Inom ramen för utredningen har vi tagit del av erfarenheter från andra 

kommuners införande av gemensamma överförmyndarnämnder. Dessa 

gemensamma nämnder är följande: 

• Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 

• Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands 

Väsby kommuner 
• Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

• Södertörns överförmyndarnämnd (gemensam nämnd för Botkyrka, 

Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö kommuner) 
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Vi bad verksamhetsansvarig chef för respektive samarbete svara på följande 

frågor: 

• Hur har ni löst tillgängligheten ute i kommunerna? 

• Har kommunerna i samarbetet höjt eller sänkt sina kostnader för 

överförmyndarverksamheten? 

• Har ni någon norm för antal ärende per handläggare, i så fall vad? 

• Hur ser er modell för kostnadsfördelning ut? 

• Vilken är er viktigaste lärdom som ni kan skicka med oss inför införande 

av gemensam nämnd? 

Nedan redovisas svaren från respektive gemensam nämnd 

Hur har ni löst tillgängligheten ute i kommunerna? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Behov av tillgänglighet överskattades i utredningen. I utredningen fanns ett 

förslag om bemanning på plats i kommunerna. Inledningsvis satt också 

handläggarna med regelbundenhet ute på kommunerna, men efterfrågan på 

möten var låg. Bemanning enligt förslaget i utredningen togs bort efter 

något år, då det inte upplevdes finnas något behov hos ställföreträdarna. I 

samband med inlämnadet av årsräkningarna finns dock handläggarna 

tillgängliga på plats ute i kommunerna för "drop in"- möten. Likaså hålls 

rekryteringsmöten lokalt. 

Tillgängligheten upplevs blivit betydligt bättre efter samgåendet. 

Tillgängligheten via telefon är mycket hög tack vare de samlade personella 

resurserna. 

Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 
Inledningsvis 2011-2013 hade nämnden två timmars representation i 
Sigtuna och Upplands Väsby. Behovet upphörde först i Upplands Väsby och 
sedan i Sigtuna. Idag tar alla sig till Sollentuna om de behöver träffa en 
handläggare. 

Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

Verksamheten erbjuder en halvdag på plats i respektive medlemskommun 
efter bokning. Det var viss efterfrågan i början, men nu är det i princip 
aldrig. 

Södertörns överförmyndarnämnd 

Innan sammanslagningen 2011 var tillgängligheten något som framförallt 

den politiska nivån ville ta hänsyn till. Haninge är värdkommun och all 

personal sitter på förvaltningen i Handen. Farhågan var att tappa den lokala 

förankringen. Lösningen var att ha ett rum i de övriga kommunerna där vi 

hade möjlighet att ta emot besök. Det visade sig att det inte fanns någon 
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efterfrågan på möten alls. Det var ingen som ville eller behövde träffa oss 

personligen. Besök förekommer idag i minimal utsträckning. Det som är 

viktigt är att det går att komma i kontakt med verksamheten per telefon eller 

e-post. 

Har kommunerna i samarbetet höjt eller sänkt sina kostnader för 

överförmyndarverksamheten? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Efter den första mandatperioden hade alla samverkande kommuner sänkt 
sina kostnader för överförmyndarverksamheten. Sedan har vi haft en 
uppräkning på senare år kopplat till antalet ensamkommande barn och nu 

kopplat till förändrade statliga ersättningar. 

Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 

kommuner 
Initialt var kostnaderna större vilket berodde på en anpassning av antal 
tjänster, administration etc. Idag är kostnaden tämligen jämn över åren. 

Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

Vi har höjt kostnaderna i redovisningen. Ett tillskott gavs också vid uppstart. 

Kostnaderna har i vilket fall blivit mer synliga. Tidigare hade både Kungsör 

och Arboga överförmyndare som hade viss handläggning samt handläggare 

med deltidstjänster. Nu har vi tre handläggare och en assistent (budget via 

avtal med socialtjänsterna). 

Södertörns överförmyndarnämnd 

Eftersom verksamheten startades för snart sju år sedan går det inte att 

jämföra med den som fanns 2011. Bland annat så har verksamheten 

närmare 1000 ensamkommande barnjämfört med cirka 100 år 2011. Rent 

generellt finns stordriftfördelar med att ha större verksamheter. Kvaliteten 

höjs, rättssäkerheten höjs, sårbarheten minskar, personalkostnaderna per 

ärende minskar och effektiviteten ökar. Givetvis förutsätter det att man 

också arbetar med att dra fördel av de möjligheter som stora volymer ger. 

Det krävs ett enhetligt arbetssätt, genomtänkta rutiner och processer etc. 

Jämför man vår verksamhet med andra överförmyndarnämnder i 

Stockholmsområdet så är vi effektivare. Den största kostnaden är arvoden 

till ställföreträdare och den blir ju stor oavsett. Kostnaden för arvoden går 

inte att styra utan styrs av antal medborgare som har rätt till en 

ställföreträdare och i vilken mån huvudmännen eller kommunen betalar 

arvodet. 

Har ni någon norm för antal ärende per handläggare, i så fall vad? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Uppsala är 23 årsarbetare (handläggare plus administrativ personal och 
arbetsledning) på 5000 ärenden. De har ingen norm för antal ärenden per 
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handläggare. Det skiftar över tiden beroende på mängden administrativt stöd 
som finns i organisationen. 

Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 
Vi har en riktlinje för ca 200 ärenden per handläggare. Utöver det 
tillkommer granskning. 

Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

Vi har ingen norm för antal ärende per handläggare. Handläggarna gick in 

med "sin" kommuns ärenden. Vi hade verksamhetsövergång från både 

Arboga och Kungsör. De nya ärendena ska fördelas oberoende av hemvist, 

men det går si så där. Jag har förordat en fördelning efter födelsedag 01-10, 

11-20 osv som man har inom t.ex. socialtjänst, men det tillämpas inte fullt 

ut. 

Södertörns överförmyndarnämnd 

Det finns ingen norm och det är ett medvetet beslut. Sätter vi en hård gräns 

för hur många ärenden vi kan klara av per medarbetare sätter vi också en 

mental gräns för hur mycket vi kan effektivisera verksamheten. Om man gör 

det slår man inga världsrekord. Under 2015 och 2016 gick vi från 3500 

ärenden till ca 4500 ärenden utan att anställa mer personal. Orsaken till 

ökningen var de ensamkommande barnen. Vi är 11,3 handläggare vilket ger 

nästan 400 ärenden per person. Men vi har också 3,8 administrativa 

assistenter, och en granskare. Dessutom finns 1 förvaltningsjurist. Det beror 

alltså lite på hur man räknar. Det är ju inte bara handläggning som räknas 

utan exempelvis är en handläggare också förvaltningsägare till 

ärendehanteringssystemet. En annan är förutom att vara handläggare 

utvecklingsledare osv. I vårt upptagningsområde bor ca 340 000 personer. 

Hur ser er modell för kostnadsfördelning ut? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Vi har en fördelningsnyckel som utgår från antal kommuninvånare men med 
en justering utifrån ålderstruktur som sticker ut. Två kommuner i samarbetet 
har en ålderstruktur som sticker ut. 

Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 
Vi har haft en kostnadsmodell efter invånarantal men vi håller just nu på och 
utreder en motsvarande modell som Södertörn har och som innebär att 
antalet ärenden ska får styra. Det påverkas av vilka övriga resurser 
socialtjänsterna erbjuder. 

Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 
Vi har en kostnadsfördelning i förhållande till befolkningsunderlag. 
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Södertörns överförmyndarnämnd 

Kostnaderna fördelas efter hur många aktiva ärenden som finns i respektive 

samverkanskommun. En ny beräkning av fördelningsnyckeln görs inför 

varje nytt budgetår. 

Vilken är er viktigaste lärdom som ni kan skicka med oss inför 

införande av gemensam nämnd? 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 

• Tingsrätten anser att samarbetet har underlättat och det har blivit mycket 
bättre kvalitet på utredningarna. 

• Ta med företrädare för personalavdelningen tidigt i processen. 

• Enklare i kontakten med andra myndigheter 

Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner 

• Det tar viss tid att smälta samman olika arbetskulturer. Tid behöver 
läggas på organisationsutveckling och för att upprätta gemensamma 
rutiner. 

Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör 

• Det är viktigt att förbereda harmonieringen av arvoden till gode män 

och förvaltare. 

• Underskatta inte vikten av ett fungerande samarbete med 

socialtjänsten. 

Södertörns överförmyndarnämnd 

• Ett medvetet och strukturerat arbete med att hitta gemensamma och 

accepterade rutiner och processer måste genomföras. 

• Fastställ en nödvändig kvalitetsnivå på ärenden i 

samverkanskommunerna innan sammanslagningen. 

• Bestäm ett gemensamt sätt för att ordna samtliga akter. Ha ett 

gemensamt arkiv från dag ett och inte ett för varje kommun. 

• Avsätt tillräckliga resurser för att klara av själva flytten. 

• Vad gäller verksamhetssystemet Wärna behöver det göras ett arbete 

för att sammanföra de olika databaserna till en. 

• Det behövs en projektledare som driver sammanslagningen. Det blir 

inte bra om det blir en uppgift som någon ska sköta vid sidan om sitt 

vanliga arbete . 

• 
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6. Tidsplan för den fortsatta processen 

December 2017 

Januari/februari 2018 

Mars 2018 

Augusti 2018 

Januari 2019 

Delrapport I - förutsättningar 

rapporteras i december till respektive 

kommun som valt att delta i 

genomförandeutredningen. 

Delrapport 2 - förslag till 

detaljorganisation inklusive 

kostnadsfördelning rapporteras för 

respektive kommun och överlämnas för 

fortsatt hantering och eventuellt 

inriktnings beslut. 

Senast den 31 mars ska respektive 

kommunstyrelse ha fattat ett 

inriktningsbeslut om medverkan i den 

gemensamma överförmyndarnämnden. 

Senast den 30 augusti 2018 måste ett 

formellt beslut om att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd ha fattats av 

respektive fullmäktige 

Den 1 januari 2019 träder den 

gemensamma överförmyndarnämnden i 

kraft. 
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7. Sammanfattning 
Överförmyndarverksamheten har under ett antal år förändrats och hanterar 

en ökande ärendemängd och mer komplicerade ärenden än tidigare. 

Kompetenskraven har höjts och tillsynsmyndigheter har påtalat stora brister 

inom området. Verksamheten utgör ett viktigt skyddsnät för de personer 

som inte själva kan bevaka sina rättigheter eller hantera sin ekonomi. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förutsättningarna inom 

överförmyndarverksamheterna ser olika ut för de fyra kommuner som deltar 

i föreliggande utredning. Det finns skillnader i tillgång till personella 

resurser och hur verksamheten är organiserad både på den politiska nivån 

och på tjänstemannanivån. De huvudsakliga likheterna visar på små enheter 

som innebär en sårbar verksamhet där risk finns för att rättssäkerheten blir 

eftersatt. 

Carina Elmefall 
Kanslichef, Växjö kommun 

Lisa Åberg 
Kanslichef, Alvesta kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§5 

Information om ny nämndprocess 
Dnr 2017/759 750 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

2018-01-01 infördes den sista delen av den nya politiska organisationen. 

Som en konsekvens har även förvaltningsorganisationen förändrats, bl. a har 

den politiska administrationen samlats under 
kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

I förbindelse med omorganisationen och inför upphandling av nytt 

diarie- och ärendehanteringssystem, har en omfattande 
processkartläggning av kommunens ärendehantering genomförts. 

Kartläggningen har resulterat i ett förslag till ny nämndprocess 

(bilaga) i syfte att säkerställa att kommunens ärendehantering 

genomförs på ett konsekvent och korrekt sätt. Arbetet kommer att 

leda till enklare, smidigare och mer effektiva arbetsprocesser men 

vägen dit kräver tid, kontinuitet, tydliga processer, omfattande 

utbildningsinsatser och nya rutiner i många led. 

Beslutsunderlag 

Förslag gemensam nämndprocess 
Skrivelse från kanslichefen, 2017-11-28 
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/ 

r.lTingsryds 
.~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Nämnd process 

2017-12..;27 

Förslag till ny nämndprocess finns dels som beskrivande text nedan, dels i form av ett .flödes
scherna. Processen gäller Koniniunfullmäktige och samtliga politiska nämnder och utskott 

Noteras att detta Under 2018 ät ett levande arbetsdokument som även fungerar $Om under/c1g 
inför kommande upphandling' av nytt diarie- och ärendehanteringssyst<;Jm, Vilken ska genomfö
ras under 2018. De olika stegen kommer att finjusteras och kompletteras med rµUneilöpande 
under2018. Målsättningen ar att nytt diariesystetn ska vara implementerat 2010~01-01. · 

I flödesschernat beskr1vs själva nämndprocessen i ett antal steg 
• Delprocess 
• Aktivitet 
• Ansvar 
• Rutiner 

o som finns idag 
o som är Identifierade men inte implementerade 
o som ännu inte är identifierade · 

" Varje steg i nämndprocessen har eti: riktmärke avseende tidsåtgång 
• Mallar för tjäristeskrivelser mm ska ensas, vissa så snart som möjligt. andrä i förbindelse med 

implementering av nytt dokument- och ärendehanteringssystern: (dfariam). 

Steg ·1 -Ärende anmäls till nämnden 
• Ärenden anmafs till respektive närnnd/1,JfSkotts lista så snart som möjligt efter att det initierats 

o Gemensam rutin utarbetas 
• Handlingar ska vara diarieförda och kompletta innan de ig:od tid läm11~s till.sekretariatet 
• Handlingar tlll ett ärende ska lämnc;1s till sekretariatet i göd tid Innan beredning 

o TjänsteskriveJser enligt gemensam mall undertecknas alltld av ansvarig chef 
• Handlingar som inte är kompletta och diarieförda e.ller lämnas för senttas inte emot 

o Stopptlder framgår av respektive nämnd/utskotts kalenciarium/årshjul 
An$var 
• Ansvarig chef 
• Nämndsekreterare 
Riktvärde tid 
• Löpande 

'$teg .2-Avstämning med fötvaltningschef 
• Inkomna ärenden/rubriker .samm.anst~lls till ärern:lel.ista 
• Stäms av med förvaltningschef 

o Handläggare kallas av chef vid behov 
Ansvar ·· 
• Förvaltnlngschef 
• Nämndsekreterare 
• Handläggare kallas av chef vid behov 
Riktmärkr:i tid 
• 5-30 mUi 

Steg 3 -- Stopptid för anmäla.it oc-h Inlämning av handlingar 
• Upprättande av preliminär föredn=.igningslista 
Ansvar 
• Sekreter9re 
Riktmärke tid 
• Enligt kalendarium 

Steg 4 ... Avstämning med chef och ordförande. 
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• Beredning inför beredningskallelse vid beredning med presrdium 
o Kan hoppas över vid beredning med enbart ordförande 

Ansvar 
• Förvaltning:sohef 
• Ordförande 
• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• 5-4$min. 

Steg S - Beredningskalleise 
• Utskick(digitalt) av alla handlingar, inklusive förslag till beslut 
Ansvar 
• Sekreterare 
Riktn;ärk~ tiq 
•4h 

Steg 6 - Beredning 
• Fastställande av dagordning 
• Tidssättning 
Ansvar 
• Fötvaltningschef 
• Presidium (nämnder) alt. Ordförande (utskott) 
• (evt. sekreterare) 
Riktmarke ttcJ 
• 0,.8-1 h 

Steg 7 - Efter beredning 

2(3) 

• Efter beredning kan l?nda:st förvaltni.ngschef/ansvarig chefin'itiera extraärenclen till ordförande. 

• Ordförande beslutar om extraärende. 
AmNar 
• Ordförande 
Riktmärke tid 
• Minimal 

Steg 8 - Kallelse 
• Utskick av kallelse 
• Publicering \Jnder hemsidans Anslagstavla 
Ansvw · 
• Sekreterare 
Rik(mtfrke .tid 
•4h 

Steg 9 - Sammanträde 
• Utkast till protokoll 
• Närvarolista 
Ansvar 
• Sekreterare 
Rlkttnä.rke ·tld 
• 2 h + s~mrnanttäoestid 

Steg 10- Protokoll 
• Justering 
• Anslag 
• E~pediering samtliga prötokoll tlll Kommunstyrelsen .(uppsiktsplikt) 
• Enskiida ärenden till Ks iämnas till KS liäsfalisfa (sekreterarens ansvar) 
Ansvar 
• Ordförande 
, J.usterare 
• Sekreter'gte 
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Riktmärke tid 
• 5 h 

$teg 11 - E:xpediering av protokoll 
• Nästa instans 
• Annan nämnd 
• Handläggare 
• Sökande 
• Andra ... 
Ansvar 
• Sekr~terc1re 
• Registrätor 
• Handläggare 
Riktmärke tid 
• 1 h-1 dag 

Steg 1,2 ..... Atetkoppfing till nämnden 
• Aterrapportering 
• Uppföljning 
• Information 
Ansvar 
• Sekreterare 
Riktmarke tid 
• 1-4 h 

Steg 13 - Ärendet avslutas i diariet 
• Diarieföring 
Ansvar 
• Registrator 
Riktmärke til:f 
• 5 min -1 h 

Steg 14 -Arkiv 
• Arkivering 
Ansvar 
• Registr~tor 
Riktm~rke tid 
• 5min-1 h 

Al ! ....... . 

3(3) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Justerare 

§6 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut 
Dnr2017/594 007 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

kommunledningsförvaltningens yttrande som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av revisionen har KPMG genomfört en granskning av 

verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Granskningens visar att 

kommunstyrelsen bör formalisera sin uppföljning och kontroll av 

verkställighet och eventuella avvikelser utöver de mål som återrapporteras 

inom ramen för delårsrapport och årsredovisning. Revisionen påpekar 

vikten av återkoppling av verkställda beslut för att, i enlighet med de krav 

som kommunallagen ställer, säkerställa att nämnderna bedriver sin 

verksamhet i enlighet med de beslut som kommunfullmäktige fastställer. 

Som ett led i implementeringen av den nya politiska organisationen har 

kommunledningsförvaltningens kansliavdelning tagit fram ett förslag till ny 

gemensam nämnd- och beredningsprocess i syfte att säkerställa 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att den politiska hanteringen följer 

kommunallagen samt att ta fram gemensamma rutiner och flöden för den 

politiska administrationen. Granskningsrapporten har varit en del av 

underlaget i detta arbete. Ny nämnd- och beredningsprocess utgör även en 

del av underlaget inför upphandling av nytt diarie- och 
ärendehanteringssystem, vilken planeras genomföras och implementeras 

under 2018, inför ny mandatperiod 2019. 

KPMG's granskningsrapport är daterad 2017-09-20. Revisonen har önskat 

yttrande över rapporten senast 2017-12-15. I dialog med revisonens 

ordförande har detta datum flyttats fram till januari 2018. 

Ny nämnd- och beredningsprocess 

I förbindelse med omorganisationen och inför upphandling av nytt 

diarie- och ärendehanteringssystem, har en omfattande 
processkartläggning av kommunens ärendehantering genomförts. 

Kartläggningen har resulterat i ett förslag till ny nämndprocess i 

syfte att säkerställa att kommunens ärendehantering genomförs på 

ett konsekvent och korrekt sätt. Arbetet kommer att leda till 
enklare, smidigare och mer effektiva arbetsprocesser men vägen dit 

kräver tid, kontinuitet, tydliga processer, omfattande 
utbildningsinsatser och nya rutiner i många led. 

utaragsbestyrkancte 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Justerare 

§ 6 forts. 

Förslag till ny nämnd- och beredningsprocess samt tillhörande rutiner, 
kommer att fungera i enlighet med av revisionen identifierade 
förbättringsområden/rekommendationer. Det bör dock påpekas att under 
2018, innan nytt diarie- och ärendehanteringssystem är implementerat, 
måste förhållandevis enkla manuella rutiner användas för att uppnå önskat 

resultat. Målsättningen är att en stor del av de manuella rutinerna kommer 
att förenklas med ett nytt och modernt diarie- och ärendehanteringssystem. 

Särskilda rutiner för säkerställande av verkställighet och återrapportering 

KS Uppsiktsplikt 
• Samtliga protokoll från nämnder, utskott m fl. ska per automatik delges 

KS, enligt särskild rutin 
Beredning 
• Beredning genomförs i enlighet med reglemente, med rutin enligt 

nämndprocess 
• KS presidium bereder ärenden till KS 
• Nämnder bereds av presidium 
• Utskott bereds av ordförande 
Tjänsteskrivelser 
• Ska följa gemensam mall 
• Tidplan för genomförande är obligatorisk 
• Tidplan för återrapportering och uppföljning till uppdragsgivare (KF, 

KS, Nämnd, utskott osv.) är obligatorisk 
• Uppgift om finansiering är obligatorisk (även "finansiering inom 

befintlig ram") 
• Avvikelser från mallen kan förekomma vid myndighetsbeslut, särskilt 

inom Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde 

Utbildning 
Under våren 2018 kommer utbildningar att genomföras med syfte att 
implementera nya processer och rutiner för en korrekt och säker hantering. 

Avsikten är också att samtidigt förbereda införandet av nytt diarie- och 
ärendehanteringssystem. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Rapport Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, 
KPMG 2017-09-20 
Skrivelse från revisionen 2017-09-20 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2017-12-27 

IUtdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

TINGSRYDS KOMMUN 

2017 -09- 2 2 ·, 1
, 

1~ c7D~ 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 

(Kommunfullmäktige för kännedom) 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

2017-09-20 

På förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

rubricerade område. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och 

revisionsfrågor är att KS bör systematisera och formalisera sin uppföljni~g och 

kontroll av verkställighet och eventuella avvikelser. Genom att det saknas ett 

formaliserat övergripande system för att följa upp att de beslut som fattats av KF 

verkställs, utöver de mål som återrapporteras inom ramen för delårsrapport och 

årsredovisning, finns en risk att beslut Inte blir genomförda på det sätt som KF 

beslutat. I enlighet med kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling 

avseende verkställda beslut sker för att därigenom säkerställa att nämnderna 

bedriver sin verksamhet i enlighet med de beslut som KF fastställt. 

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendation är följande: 

• För att stärka styrningen bör kommande styrdokument för den kommunala 

nämndsadministrationen kompletteras. Det bör tydligt framgå hur, när och i vilken 

omfattning styrelsens och nämndernas uppföljning av verkställighet och 

återrapportering till KF ska ske. I styrdokumentet bör även klargöras hur eventuella 

avvikelser i verkställigheten i KF:s beslut ska hanteras. 

• KS bör som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlaget 

inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till KF. 

Revisorerna överlämnar härmed rapporten till kommunstyrelsen med begäran om 

yttrande. 

Yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 december 2017. 

Fön rerna 

'1<~ 
Sven-Erik Svensson 

Ordförande Vice ordförande 
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Granskn·ng av 
verkstä ·gheten av 
kommunf u mäkt ges 
besut 
Granskningsrapport 

T ingsryds kommun 

KPMGAB 

2017-09-20 

Antal sidor 13 

Antal bilagor 1 
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Tingsryds kommun 

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

KPM.GAB 
2017-09-20 

·-

1 Sammanfattnin,g 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tingsryds kommun granskat 

om kommunstyrelsen och berörda nämnder har en ändamålsenlig uppföljning .och 

kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges verkställs och återrapporteras. I 

granskningen har ingått att granska beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär 

som fattats av kommunfullmäktige under 2015. Ett urval om 23 beslut har granskats 

·utifrån hur nämnd och kommunstyrelse har verkställt fullmäktiges beslut samt om 

beslutet återrapporterats till fullmäktige, se bilaga 1. 

Som en följd av genomförda organisatoriska förändringar pågår det vid 

granskningstillfället ett utvecklingsarbete inom kommunens nämndsadministration. Vi 

kan dock konstatera att det sedan revisionens tidigare granskning av KS uppsiktsplikt, 

inte har skett några särskilda förändringar kring hur beredningsläge och verkställighet 

återrapporteras till KS. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att 

KS bör systematisera och formalisera sin uppföljning och kontroll av verkställighet och 

eventuella avvikelser. Gen_om att det saknas ett formaliserat övergripande system för 

att följa upp att de beslut som fattats av KF verkställs, utöver de mål som 

återrapporteras inom ramen för delårsrapport och årsredovisning, finns en risk att 

beslut inte blir genomförda på det sätt som KF beslutat. I enlighet med 

kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker 

för att därigenom säkerställa att nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med de 

beslut som KF fastställt. 

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendation är följande: 

• För att stärka styrningen bör kommande styrdokument för den kommunala 

nämndsadministrationen kompletteras. Det bör tydligt framgå hur, när och i 

vilken omfattning styrelsens och nämndernas uppföljning av verkställighet och 

återrapportering till KF ska ske. I styrdokumentet bör även klargöras hur 

eventuella avvikelser i verkställigheten i KF:s beslut ska hanteras. 

• KS bör som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlaget inkluderar 

en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till KF. 
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2 Inledning/bakgrund 

I kommunallagens (KL) 3 kap redogörs för kommunfullmäktiges (KF) uppgifter och i 6 

kap KL redogörs för styrelsens och nämndernas uppgifter. Enligt KL 3:14 ansvarar 

nämnderna för att bereda ärenden som skall avgöras i KF samt för att fullmäktiges 

beslut verkställs. Kommunstyrelsen (KS) har utifrån sin ledande och samordnande roll 

en särställning bland nämnderna, och det åligger särskilt styrelsen att tillse att 

fullmäktiges beslut verkställs. 

I alla politiskt styrda organisationer är det dels viktigt att nödvändiga beslut för 

verksamheten inom ansvarsområdet fattas dels viktigt att dessa beslut säkras genom 

en intern kontroll av verkställigheten. Detta innebär att det inom kommunen och 

respektive nämnd bör finnas system och rutiner för hur de av fullmäktige fattade 

besluten verkställs och att verkställighet/bristen på verkställighet av besluten 

återrapporteras till fullmäktige. 

Revisorerna har identifierat en risk att verkställighet och återrapportering av KF:s beslut 

inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorerna har därmed utifrån sin risk

och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att granska huruvida KF:s beslut 

verkställs och återrapporteras. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om KS och berörda nämnder har en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att KF:s beslut verkställs och 

återrapporteras. 

• Hur säkerställer nämnderna och styrelsen att KF:s beslut verkställs? 

• Sker återrapportering till KF av verkställda beslut? 

• Genomför KS i enlighet med sin uppsiktsplikt en uppföljning och kontroll av de 

beslut som fattats av KF för att säkerställa att besluten verkställs? 

2.2 Avgränsning 

Granskningen omfattar endast verkställighet av beslut som fattats av KF under 2015. 

2.3 Revisions kriterier 

2.3.1 Kommunallagen (1991 :900) 

I KL 3 kap. behandlas kommunernas organisation och verksamhetsformer. Nämnden 

beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 

författning ska handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har 

delegerat till dem samt bereder fullmäktiges ärenden samt ansvarar för att fullmäktiges 

beslut verkställs. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Även delegerade ärenden ska 
2 
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återredovisas. Lagen ställer inte några krav på formerna för redovisningen, det 

ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av och formerna för 

redovisningen. 

Enligt KL 5 kap. 26 § ska ett ärende innan det avgörs av fullmäktige beredas, antingen 

av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 

fullmäktigeberedning. KS ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 

av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Enligt 33 § bör en motion eller 

ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

Enligt KL 6 kap. 7 § har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt 

tillfredställande sätt. I 6 kap. 1 § framgår att KS ska leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Med 

styrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över 

hela den kommunala verksamheten. Enligt KL 6:4 pkt 3, åligger det särskilt styrelsen 

att verkställa fullmäktiges beslut. 

Av 6 kap. 27a § framgår att en nämnd som handlägger ett medborgarförslag, minst en 

gång om året ska informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendet. Nämnden 

ska också informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år efter det att det 

väckts i fullmäktige. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

I KF:s arbetsordning1 framgår att en motion väcks genom att den ges till 

kommunkansliet eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

KF ska, så snart som möjligt efter det att en motion inlämnats, besluta att remittera den 

till KS för beredning. KS ska så snart som möjligt därefter besluta om från vilka 

remissinstanser yttrande ska infordras. En motion ska beredas så, att KF kan fatta 

beslut inom ett år från det att motionen väckts. KS ska två gånger varje år redovisa de 

motioner som är äldre än sex månader och inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Denna redovisning 

innefattar även obesvarade medborgarförslag. Vidare framgår riktlinjer för ur 

medborgarförslag ska lämnas in, beredas och besvaras. 

Kommunstyrelsens reglemente 

I reglementet2 för KS och övriga nämnder framgår att KS är det ledande politiska 

förvaltningsorganet med ansvar för den sammantagna verksamhetens utveckling, 

ekonomiska resultat och ekonomiska ställning. Ks ska tillse att verksamheten bedrivs i 

1 Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2014-12-18 och är gällande sedan 2015-01-01 

2 Reglemente för kommunstyrelsens och övriga nämnder, antaget av kommunfullmäktige 2011-06-30 och senast 

uppdaterat 2017-04-24. 
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enlighet med de mål och riktlinjer som KF har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 

lag eller förordning samt bestämmelser i beslutat reglemente. 

KS ska tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs 

och redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser samt i övrig utöva 

fortlöpande uppsikt över hela kommunkoncernens verksamhet. 

2.3.4 Revisionens tidigare granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Revisionen genomförde 2014 en granskning avseende KS:s uppsiktsplikt3• I denna 

granskning gjordes följande iakttagelse med bäring på verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut: 

"Uppföljning av berednings/äget och verkställighet för andra fattade politiska beslut 

sker genom kommunstyrelsens ordförande och kommunchefens genomgång varannan 

månad. Någon särskild sammanställning tillställs ej kommunstyre/sen. Av intervjuerna 

framgår att väsentliga avvikelser rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

översyn av ärendehanterfngssystemet pågår, vilket på sikt ska leda till enklare 

uppföljning av berednfngsläget. 

Utifrån ovanstående iakttagelse lämnade revisionen följande rekommendation: 

"För berednings!äget och verkställighet av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

fattade beslut, utöver motioner och medborgarfärs/ag, bör en mer transparent 

återredovisning komma till stånd. En sådan återredovisning skulle stärka 

kommunstyrelsens uppsikt" 

I kommunstyrelsens svar till revisionen4· kommenterades inte ovanstående. 

2.4 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser KS. 

2.'S Projektorganisation/granskningsansvariga 

Granskningen har utförts av Sofie Oldfield, certifierad kommunal revisor. Lars Jönsson, 

kundansvarig och kommunal certifierad revisor har ansvarat för kvalitetssäkringen av 

rapporten. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, intervjuer och 

stickprovsgranskning. En kartläggning har gjorts av de beslut av verkställighets- eller 

uppdrags karaktär som fattats av KF under 2015. Ett urval om 23 beslut har granskats 

utifrån hur KS och övriga nämnder har verkställt fullmäktiges beslut samt om beslutet 

återrapporterats till fullmäktige. I bilaga 1 redovisas resultatet av 

3 Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder bolag och stiftelser, daterad september 2014. 

4Svar till revisorerna gällande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, daterat 2014-10-07. 
4 
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stickprovsgranskningen. Utöver granskning av relevanta styrdokument och befintliga 

dokumenterade rutiner har intervjuer genomförts med kommunchef och kanslichef. 

Samtliga intervjuade har sakgranskat rapporten. 

3 Resultat av granskni·ngen 

3.1 Hantering av KF:s beslut och återrapportering av verkställighet 

3.1.1 Tingsryds kommuns styrmodell 

I kommunfullmäktiges budget 2017 finns följande kommunövergripande mål fastställda; 

höjda resultat i skolan, fler bostäder och mer bredband. För varje verksamhetsmål finns 

mål fastställda. Ovanstående mål finns inkluderade i KF:s styrkort, innehållande 

perspektiven medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process. Utifrån de 

olika perspektiven har KS och respektive nämnd antagit nämndsmål med tillhörande 

mätindikatorer. Nämndsmålen följs upp i delår- och årsredovisningen. Uppföljning och 

utvärdering av ovanstående mål återrapporteras till KF i delårsbokslut och 

årsredovisning. Utöver denna del av målstyrningsmodellen finns andra 

kommunövergripande styrdokument och KF-beslut som ställer krav på verkställighet 

och återrapportering. 

3.1.2 Organisationsförändringar och nya system 

Kommunens nämndsadministration och registratorsfunktion är sedan årsskiftet 

2016/2017 centraliserad med organisatoriskt tillhörighet till 

kommunledningsförvaltningen och kansliavdelningen. Syftet med centraliseringen 

uppges vara ökad samstämmighet och likvärdig hantering samt minskad sårbarhet i 

organisationen. Centraliseringen avser även skapa en administrativ överblick i 

kommunen som enligt uppgift saknats tidigare. Parallellt med omorganisationen på 

förvaltningsnivå pågår också en politisk omorganisation. 

Det har genomförts ett antal upphandlingar och implementeringar av nya 

verksamhetssystem, bla ekonomisystem och personalsystem. Vidare planeras nya 

upphandlingar av verksamhetssystem inom vård- och omsorg samt utbildning. Enligt 

uppgift ska upphandling av nytt ärendehanteringssystem bli nästa stora upphandlings

och implementeringsprojekt. Planen är att förfrågningsunderlaget för upphandlingen 

ska publiceras i november 2017 och att systemet ska införas under hösten 2018. 

Vid granskningstillfället uppges att ovanstående förändringar påverkat arbetet med att 

systematisera och centralisera administrationen. 
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3.1.3 Beredning och expediering av KF:s beslut 

3.1.4 

3.1.5 

Inför att KF ska fatta ett beslut i ett ärende ska ärendet enligt KL beredas av den 

nämnd vars verksamhetsområde som ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 

KS ska alltid ges möjlighet att yttra sig. 

Av KF:s arbetsordning framgår att om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör KS 

hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Av granskningen 

framgår att ärenden bereds av KS och/eller berörd nämnd innan KF fattar beslut. 

Det finns en dokumenterad rutin för post- och ärendehanteringen i Tingsryds kommun.5 

Rutinen innefattar posthantering och diarieföring samt utformning av beslutsunderlag, 

kallelser och sammanträdesprotokoll. Vidare tillhandahålls information och riktlinjer 

kring personuppgiftslagen, offentlighet och sekretess. Verkställighet och 

återrapportering av de beslut som fastställts av KF berörs inte specifikt i rutinen. I 

dokumentet anges dock att nämnderna bör upprätta flödesscheman och 

processbeskrivningar över posthantering och nämndadministration samt att dessa 

scheman bör åtföljas av en mer beskrivande text av processens olika delar. 

Vid granskningstillfället pågår utvecklingsarbete med att ta fram nya gemensamma 

flödesschernan och processbeskrivningar. Dock finns sådana ännu inte 

dokumenterade. 

Enligt utarbetad arbetsrutin i kommunen hanteras samtliga motioner och 

medborgarförslag av KS innan de skickas till berörd förvaltning för beredning. Det finns 

inte någon rutin att KS alltid expedierar motioner och medborgarförslag till ansvarig 

nämnd. Uppdragen expedieras i flertalet av fallen från KS direkt till ansvarig 

tjänsteman. 

Nämndernas/styrelsens hantering av KF:s beslut 

Av intervjun framgår att nämnderna bevakar och hanterar beslut fattade av KF på ett 

liknande sätt. Innan centraliseringen av nämndadministrationen fanns det enligt uppgift 

vissa skillnader i hanteringen av olika ärenden. 

Bevakning och återrapportering av beslut 

Det finns ingen kommunövergripande dokumenterad rutin för hur återrapportering av 

uppdrag till KF ska ske (utöver den rutin som styrmodellen beskriver och som omfattar 

KF:s och nämndernas niål utifrån de fem perspektiven) . Det är endast ett fåtal av KF:s 

beslut som i beslutsformuleringen innehåller krav om återapportering. Enligt de 

intervjuade utövar KS sin uppsikt över verkställigheten genom följande processer och 

rutiner: 

• Bevakningslista 

Kommunchef ansvarar tillsammans med kanslichef och kommunalråd för en 

bevakningslista på vilken samtliga fullmäktigebeslut av uppdragskaraktär listas. 

5 Dokumentet är godkänt av nämndsekreterargruppen och kanslichefen är dokumentansvarig. Dokumentet 

reviderades senast 2016-06-09. 6 
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Även medborgarförslag och motioner registreras på denna lista. Listan är ett 

arbetsmaterial som stäms av ca fyra gånger om året. Antalet ärenden uppges 

variera mellan 30-50 stycken. Av listan framgår diarienummer, var beslutet 

fattats, vad uppdraget innebär, vilket datum det hanterats av KF, vilken 

handläggare som ansvarar för beredningen samt om det ska hanteras av KSAU 

ett visst datum. Vid avstämningen skickas påminnelser och eventuella beslut 

som inte verkställs följs upp på olika sätt. 

• Forum där frågor kring verkställighet hanteras 

Kommunchef och kanslichef träffar KF:s presidium varje månad. Vid mötet 

diskuteras aktuella ärenden och eventuella beslut som inte verkställts lyfts 

upp för diskussion. 

Kommunalråd och kommunchef träffar övriga ordföranden och 

förvaltningschefer två gånger om året. Träffarna syftar till att få en 

helhetsbild över vad som pågår ute i de olika nämnderna. Frågor avseende 

verkställighet för olika beslut lyfts vid dessa tillfällen. 

Ordförande i KS är sammankallande för de ordförandeträffar som 

genomförs varje månad. Detta är ett tillfälle då gemensamma frågor kan 

diskuteras och verkställighet uppges vara ett område som hanteras. 

Aterrapporteringen av verkställighet till KF består av den redovisning av ej besvarade 

motioner och medborgarförslag, äldre än sex månader, som redovisas för fullmäktige 

två gånger om året. Av granskningen framgår att sådan redovisning sker enligt 

beslutad rutin. Någon särskild uppföljning av de åtgärder som motionssvaren i form av 

tjänsteskrivelser innehåller genomförs inte. 

Enligt de intervjuade tillhandahåller nuvarande ärendehanteringssystem inte några 

verktyg för att förenkla bevakning och uppföljning av verkställighet och beredningsläge. 

3.2 Stickprovsgranskning 

Ett urval av beslut som fattats av KF under 2015 har valts ut för stickprovsgranskning. 

Utgångspunkten har varit beslut som inneburit någon form av åtgärd, aktivitet, 

beredning, uppföljning eller beslut. Utvalda beslut består av motioner, svar på 

motioner, medborgarförslag och övriga uppdrag. 

Totalt har 23 beslut granskats (6 motioner, 17 övriga beslut). Kartläggningen av beslut 

har skickats till ansvariga förvaltningschefer som fått i uppdrag att besvara 

kontrollfrågor avseende verkställighet, uppföljning och återrapportering. 

Nedan framgår resultatet utifrån genomförd stickprovsgranskning. För sammanställning 

över granskade beslut samt hur de hanterats och återrapporterats till KF, se bilaga 1. 

)> Bes/utskategori - Motioner 

Av sex granskade motioner har samtliga verkställts genom att KF fattat beslut. I 

fyra av sex fall har KF fattat beslut inom ett år. Utifrån tillhandahållen 

information kan vi konstatera att i det fall motionen bifallits av KF så har 

åtgärder vidtagits i linje med tjänsteskrivelsen. Dock genomförs ingen särskild 

återrapportering till KF när angivna åtgärder har genomförts. 
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~ Beslutskategori - Övriga beslut 

114 av 17 ärenden har KF:s beslut verkställts. I fem av 17 ärenden har 

verkställigheten återrapporterats till KF. 

Av prcitokollgranskningen kan vi konstatera att det sällan framgår något krav på 

återrapportering i KF:s beslut. 

4 Slutsats ·och rekommendationer 

Som en följd av genomförda organisatoriska förändringar pågår det vid 

granskningstillfället ett utvecklingsarbete inom kommunens nämndsadministration. Vi 

kan dock konstatera att det sedan revisionens tidigare granskning av KS uppsiktsplikt, 

inte har skett några särskilda förändringar kring hur beredningsläge och verkställighet 

återrapporteras till KS. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är ännu inte 

genomförd och de svagheter som nuvarande system uppvisar avseende möjligheten 

att följa upp beredningsläge och verkställighet kvarstår. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att 

KS bör systematisera och formalisera sin uppföljning och kontroll av verkställighet och 

eventuella avvikelser. Genom att det saknas ett formaliserat övergripande system för 

att följa upp att de beslut som fattats av KF verkställs, utöver de mål som 

återrapporteras inom ramen för delårsrapport och årsredovisning, finns en risk att 

beslut inte blir genomförda på det sätt som KF beslutat. I enlighet med 

kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker 

för att därigenom säkerställa att nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med de 

beslut som KF fastställt. 

4.1 Svar på revisionsfragorna 

Hur säkerställer nämnderna och styrelsen att KF:s beslut verkställs? 

Det finns ingen övergripande dokumenterad strategi/rutin för hur KS och nämnderna 

säkerställer att KF:s beslut verkställs. Enligt utarbetad arbetsrutin i kommunen 

hanteras samtliga motioner och medborgarförslag av KS innan de skickas till berörd 

förvaltning för beredning. Det finns inte någon rutin att KS alltid expedierar motioner 

· och medborgarförslag till ansvarig nämnd. Uppdragen expedieras i flertalet av fallen 

från KS direkt till ansvarig tjänsteman. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende verkställigheten består av att 

samtliga beslut fattade av KF expedieras till berörd nämnd samt av att politiker och 

tjänstemän kontinuerligt initierar uppföljning av olika ärenden. Det finns dock inte 

någon formaliserad rutin för denna uppföljning. 

Genomför KS i enlighet med sin uppsiktsp/ikt en uppföljning och kontroll av de 

beslut som fattats av KF för att säkerställa att besluten verkställs? 

Av granskningen framgår att KF:s beslut sällan innehåller en tidsram för när ett beslut 

ska verkställas. Av stickprovsgranskningen framgår dock att av sex granskade 
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motioner har samtliga verkställts genom att KF fattat beslut. I fyra av sex fall har KF 

fattat beslut inom ett år. Dock genomförs ingen särskild uppföljning av att de åtgärder 

som angivits i tjänsteskrivelserna genomförs. Utifrån granskningen av övriga beslut kan 

vi konstatera att KF:s beslut har verkställts i 14 av 17 fall. 

Det finns en uttalad arbetsprocess för bevakning av beredningsläge och verkställighet i 

form av att samtliga fullmäktigebeslut av uppdragskaraktär listas och följs upp av 

kommunchef, kanslichef och kommunalråd. Även medborgarförslag och motioner 

registreras på denna lista. Vidare finns det ett antal forum där verkställighet av olika 

beslut kan följas upp och diskuteras. Dock saknal'? en övergripande dokumenterad 

strategi/rutin för hur KS utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att samtliga beslut fattade 

av KF verkställs. Samtidigt tillhandahåller nuvarande ärendehanteringssystem inte 

något verktyg för att förenkla och systematisera sådan uppföljning och bevakning. Vi 

bedömer att KS utifrån sin uppsiktsplikt bör uttala tydliga riktlinjer för hur och i vilken 

omfattning verkställighet ska följas upp av KS och nämnder. 

Sker återrapporlering till KF av verkställda beslut? 

Aterrapporteringen till KF består av den redovisning av ej besvarade motioner och 

medborgarförslag, äldre än sex månader, som redovisas för fullmäktige två gånger om 

året samt av den verkställighet som återrapporteras inom ramen för delårs- och 

årsredovisning. Någon särskild uppföljning av de åtgärder som motionssvaren i form 

av tjänsteskrivelser innehåller genomförs inte. 

Det saknas ett övergripande system för att säkerställa att samtliga beslut som fattas av 

KF verkställs samt för hur eventuella avvikelser i verkställigheten ska hanteras och 

återrapporteras. Av stickprovsgranskningen avseende övriga beslut framgår att 

återrapportering till KF har skett i fem av 17 ärenden. Granskade motioner har däremot 

i samtliga sex fall hanterats av KF och verkställigheten har därigenom återrapporterats. 

I fyra av sex fall skedde denna återrapportering inom ett år från det att motionen 

väckts. 

4.2 Rekommendationer 

Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• För att stärka styrningen bör kommande styrdokument för den kommunala 

nämndsadministrationen kompletteras. Det bör tydligt framgå hur, när och i 

vilken omfattning styrelsens och nämndernas uppföljning av verkställighet och 

återrapportering till KF ska ske. I styrdokumentet bör även klargöras hur 

eventuella avvikelser i verkställigheten i KF:s beslut ska hanteras. 

• KS bör som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlaget inkluderar 

en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till KF. 

KPMG, 2017-09-20 

Sofie Oldfield 

Certifierad kommunal revisor, projektledare 
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Bilaga 1 - Resultat av stickprovsgranskning 

I tabellen nedan framgår resultatet av vår stickprovsgranskning. I stycke 3.3.1 

presenteras vår sammanfattande bedömning av granskningsresultatet. 

Motioner Gransknlm1sresultat 
Om KF beslutade 

Datum för när 
om bifall, har en Har 

Kommunfullmäktige motionen 
Beslut är fattat uppföljning gjorts verkställigheten av 

Paragraf Datum Ärrende Ärende avKF Inom ett avseende dessa åtgärder 
beslutar: besvarades av år? eventuella återrapporterats till 

KF? åtgärder! KF? 

tjänsteskrivelsen? 

6 2015-01-26 
Barnomsorg mellan Inkommen Alt ramflera mollonen 2016-02-29/Awlag Nej - -

18.00 - 06.00 mollon Ull KS !lir barednlng 

Alt remllera motionen Reglemente tnlder 

44 2015-03-30 ErsAUnlngen till Inkommen till KS för barednlng 2016-03-29/Bifall Ja Ikraft. 2016-07-01, Ingen särskild 

förtroendewlda motion ersällnlngen till detta anges I 
Aterrapportenng 

förtroendevalda beslutet 

F0nlggnlngen av lnkommenI All remllera moUonen 2016-11· Ingen slrsklld 

76 2015-04-27 kommunlldlmlkllges motion Ull KS rar beredning 14/Bes111rad 
Nej . AlelTlpportenng 

maten 
Slyrdokument 

rörande utfonnnlngen KF remlllerar till 2016-02-

97 2016-05-25 avgållande Inkommen kommunstyrelsen för 15/Ålerremtss 1111 Ja Återremiss 
Nej, artele med 

redo1lsnlng för hur moUon beredning KLF 
styrdokument pågår. 

fastigheter köps och 
sAl)s. 

-
Inkommen Remllterartlll 

141 2015-08-31 man \lsslidsanstallnl moUon kommunstyrelsen ror 2016-04-24/Awlag Ja . 
beredning 

Fönlndrad 

157 2015-09-28 
skoforganlsatlon I Inkommen Remitterar lill KS får 2016-04-25/Avslag Ja . . 

RAvemåla och mollon beredning 

Linneryd 
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Övrlaa beslut 

Har uppföljning 

Kommunfullmäktige Berörd 
gjorts Inom 

Paragraf Datum beslutar. 
Typ av beslut nämnd 

IÖ!Vallnlngen mellan 

KF:s beslut och 
verkstätllghel? 

KF om\Ondlar l!rllngda 

4 2015-01-0f 
\lullds1111flllnlngarlnom Uppdrag 

Vård-och Ja 
lndllld- och lamlUeomsorgen 1111 omsorg 

1!11\(da,.1Jln1ler 
En ut\4rderfng avden nya 

polllska organltallonen med 

ilerrapportering 1111 Ks gO" ett 

10 2015-01-26 kalender!r offer dol all Uppdrag KS Ool!Js 

\erksamhetsöwrfarfngen av 

kullur-cch !lilld1filMllnlngen ho 
- sk•ll 

F011Tagel remlller11 lRI KS 111< 
33 2015-02-23 b111dnlng 

Medborgarftlfslag KS Ja 

KF godklMer soclalnlmndens 
updprag all genomrara 

ombyggnad hyresrasllghel Vin!- och 
18 2015-02-23 Storgatan 12 DI Ryd, I 1yfte att Uppdrag Ja 

nlmndon dlr aka bedri,o HVB -
omsorg 

htm llr 1n11mkomm1nde 
llykUngbam/ungdomar. 

All 11mlllga lllmlMa 
handlingar tln kl.Il ur- och 

70 2015-04-27 11Ud1nlmnd1n 1om bl!& KS Uppchg KS Ja 
och som Inta lr G\Ofllmn1d1 Ull 
kommunarld\Ol 1ka Owrllmna1 

ll!IKS. 
All aamtuga handlingar som 

69 2015-04-27 lrmu lnle lr Owlfimnade 1ka Uppdrag Bildning Jo 

6i.erllmnas Ull barn-- och 

utblldnlnasnlmnden 

Ssmhlll1byggn1c1Jnlmnden 

85 2015-04-27 
ges I uppdrag all tlnda en S\lf pi mollon SBN NeJ 

1la1lal111111 Tralkwrl<el I 
erllghel mad mollonons mening 

Remmllorar lil11l1g1t un KS llr 
96 2015-05-25 beredning 

Medborgalfilr,lag KS Ja 

KF 1t1rrammllenr lrendat 111 

105 2015-06-22 KS l!r all lllftydllgllldo av Uppdrag KS Ja 

bog,00011 b11TUU1lll. 

KFgodklMer 

127 2015-011-31 
avslklslilritl•ringen och beslular Uppdrag KS Ja 
all uppdra il KS omförande all 

underteckna awlktdSrklarfngen. 

Uppdrar al 1oclilnlmna1n tll Vinl-och 
132 2015-011-31 gilla 11110kin !Grllngs,yds Uppdrag omsocg 

Ja 

kommuns rlknlng 

Remlllerar 111 SBN rar 
I ell yllrande Ull KF har 

handliggning. SBN ska l 
SBN svarat alt 

140 2015-011-31 oktober mAnad n:do\lsa @r Medborgarförslag SBN 
hn,sllllnlng av en 

!Jllmlkllge tj(ka llglider 
karta lilrenbart 

loaleter Inte ar den 
nlmnden \ldlagit l!mollga lösnlnaen. 

KS Olilffirando uppd~ •lf 
underteckna 11mUlg1 

147 2015-09-3 handlingar. lrutklnlngen It all Uppdrag KS Ja 
kommun1n•aka awrtlla 
la511ghelen IDI llngs,yds 

'111duslrlsllft1lsa under 2015. 
KFger 

kommunlednlngsförwttnrngen I 

167 2015-10-26 
uppdrag all fflrbereda en Uppdrag KS Ja 

~rsAljnlng av fastigheten och la 
rram nedlindlga 
bes!Utsunder1ag 

KF anser all mallonen lr 
bll\llrad med hln~•nll\ll Ull 

172 I 2015-10-26 bam- och utblldrJngsnlmndens 
S11rpim0Uon Bildning NeJ 

besluf. 

FOrenlngens styrelse ska 4 
gånger om tret Ull kommunen 

Inlämna och redo\(sa 

191 2015-12-14 ekonomisk uppR!Jlnlng och 
Arsprognos, wravda lYå gånger 

Uppdrag KS Ja 

per år, kommer Ull 
kommunstyrelsen för mun111g 

&\faooorterfng. 

KOmmun~llmlkllge gadklMer 

194 2015-12-14 
fnansler1ngen avl\JFAB's .Uppdrag KS Ua 

ramprojekt "Nill!ngslivl 
U11e<kllng •-med 830 000 kr. 

Gransknlnasresultat 

Har beslutet 
Har verkställigheten Har verkställigheten 

verkställts? 
avrapporterats tlll återrapporterals Ull 

styrelsen/namnden? KF? 

Ja N•J Nej 

NeJ,,Td 
Nej, enlig! lllgMn 

gransknlngslntrället 
lldplan ska 

plglr 
ul\Grderlngen NeJ 

ut'ArdertngsaJbelel, al!l1pporteras 1111 

KSAU I oklob,r 2017. 

Ja, genom all·KS Ja, gonom all 1\8/il pi 

Ja bo1111l 1,orwl fiWr KF:s medborg1J11Sr,fagel 

hanlerlno. h111t11al1 av KF. 

Nej, uppdraget har Ja Ja 
.lndrals. 

Ja Ja Nej 

Ja Nej Nej 

J, Nej NeJ 

Ja, genom all KS Ja, genom all swret på 

Ja berell s\OTOl lnR!r KF:s medborgartarslagel 

hantering. hanlerals avKF. 

Ja Plglr Ja 

Ja Ja Nej 

Ja NeJ NeJ 

Ja Ja Ja 

' Nej, 11n wlksl:Ofighel 

I Ja i Ja och dlljlrsker Ingen 1 

llenapportertng Ull KF. 

-
Nej, utredning a1,5eende 

Ja Ja ,un.elseav-eckllng 
påglr. 

Nej,utmlnlng 
I\IHnde Skypl !nglr 

lnlefden 
awrgrtpande ' IJlradrJngen a1Seende Nej Nej 

blbITol1k•O(g111lnllon I 

en 1om 91noml>f11 
Inom arbete! Hlllbar 

ekonomi. I -- '·-

Nej, det harlnla akell 
någon Atemappoderlng 

Ja Ja lill KF a1,,5~ende 
beslutad rapportering 1111 

KS. 

Ja Ja Nej 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§7 

Revisionens fråga om kommunens arbete med 
dataskyddsförordningen 
Dnr 2017/837 100 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

kommunledningsförvaltningens svar till revisionen som sitt eget, enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Revisionen har 2017-12-20 inkommit med fråga om hur kommunen och 

dess bolag har förberett sig inför implementering av den nya 

dataskyddsförordningen. 

Bakgrunden är EU-förordningen om dataskydd som i maj 2018 ersätter den 

svenska personuppgiftslagen (PUL) och delvis även patientdatalagen (PDL). 

Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med 

nuvarande regelverk. 

Förslag till svar bifogas. 

Beslutsunderlag 

Revisionen, fråga 2017-12-20 
Kommunledningsförvaltningen, förslag svar 2017-12-28 
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Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

2017-12-28 

Till Revisionen 

Dataskyddsförordningen - Fråga från revisionen 

Revisionen har 2017-12-20 inkonunit med fråga om hur kommunen och dess bolag har 
förberett sig inför implementering av den nya dataskyddsförordningen. 

Bakgrunden är EU-förordningen om dataskydd som i maj 2018 ersätter den svenska 
personuppgiftslagen (PUL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Dataskyddsförord
ningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regelverk. 

Den nya förordningen påverkar alla verksamheter som behandlar personuppgifter på 
något sätt. Behandling av personuppgifter är aktuell när en fysisk person kan identifie
ras med hjälp av inf01mationen, särskilt med ett namn, ett identifikationsnurnmer, en 
lokaliseringsuppgift, online identifikatorer, en/flera faktorer som är specifika för den 
fysiska personens såsom fysiska, fysiologiska och genetiska. 

Tingsryds konunun behöver göra en nulägesanalys gällande bl.a. vad, varför, hur och 
när kommunen samlar in personuppgifter. Hur information förvaras är också en viktig 
aspekt samt att den enskilde ska veta vilken information som finns. Kommunen behöver 
även ta fram en handlingsplan för genomförandet/förändringen samt säkerställa att 
kommunens verksamhet sker på ett rättssäke1t sätt. 

Kommunstyrelsen har infmmerats om dataskyddsförordningen och beslutade 
2017-10-16 Dnr 2017/606 009 att avsätta 600 000 kr under 2017/2018 för att kom
munövergripande inventera och genomföra den nya dataskyddslagen. Tillgången till 
kvalificerad kompetens inom området är för närvarande begränsad men rekrytering av 
projektledare för uppdraget pågår. 

Kommunen förbereder sig kontinuerligt genom omvärldsbevakning inom området, via 
bl a SKL. Flera medarbetare har också deltagit i en av Sydarkivera anordnad utbildning 
i ämnet. Sydarkivera, har även gjmt en intresseförfrågan om att inordna en tjänst som 
gemensam dataskyddsombudsman, vilket konununen sagt sig vara intresserad av. 

EvaP~ ~ 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 oo 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Revisionen 

Kommunstyrelsen 

Dataskyddsförordningen 

2017-12-20 

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska 

personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska "allmän dataskyddsförordning". 

Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd. 

Dataskyddsförordningen blir svensk lag och ska börja tillämpas i maj 2018. Den 

kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen 

(PDL). Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande 

regler. 

Revisorerna önskar svar på hur kommunen och dess bolag har förberett sig inför 

implementeringen av dataskyddsförordningen? 

Svaret skall vara revisorerna och lekmannarevisor tillhanda senast den 31 mars 2018. 

För kommunens revisorer 

Sven-Erik Svensson 

Ordförande 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 14 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§8 

Utredning om samordning av pappersarkiv 
Dnr 2017 /667 004 

Beslut 

J. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
delta i Sydarkiveras "utredning om samordning av pappersarkiv" 

2. Utredningen återkopplas till Kommunstyrelsen i juni 2018 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott mottog vid sitt sammanträde 2017-11-20 § 
253 dnr 2017/667 004, information att ett antal kommuner, däribland 
Tingsryd, bett Sydarkivera initiera ett utredningsuppdrag avseende 
samordning av pappersarkiv. Till dags dato har Alvesta kommun, Lessebo 
kommun, Markaryds kommun, Osby kommun, Oskarshamns kommun, 
Vellinge kommun, Östra Göinge kommun, Räddningstjänsten Östra 
Blekinge samt kommunalförbundet Sydarkivera anmält intresse. 

Sydarkivera har nu tagit fram förslag till projektdirektiv samt avtal avseende 
genomförande av utredningen. Målet med projektet är att sammanställa ett 
beslutsunderlag för analoga arkiv som anslutande tjänst hos Sydarkivera 
samt eventuell samlokalisering av dessa. Deltagande i utredningen innebär 
en möjlighet men ingen förpliktelse att gå vidare med samordning av 
pappersarkiv. 

Finansiering 

Varje deltagande kommun betalar sin andel om 20 000 kr samt resurser i 
form av arbetstid. Tingsryds del finansieras inom 
kommunledningsförvaltningens befintliga ram. Den totala projektkostnaden 
är beräknad till 200 000 kr. 

Tidplan 
Projektet genomförs januari till april 2018 och ska rapporteras i maj 2018. 

Beslutsunderlag 
Bifogat brev, projektdirektiv samt avtalsförslag 
Skrivelse från kanslichefen, 2018-01-08 

.1 I 8- 1 I ( 



59

AVTAL 
Ärende: Dnr SARK.2017.88 SYDARKIVERA. 
DATUM 2017-12-18 I SIDAN 1 (2) 

Avtal anslutande tjänst 
1. Ärende 

A11Slutande tjänst, Ub·edning om samordning av pappersarkiv. 

2. Bakgrund 

Detta avtal har upprättats mot bakgrund av att det har inkommit ö11Skemål från ett flertal 
förbundsmedlemmar om att ub'eda samordning av analoga arkiv. _:?Y-darkivera a11Svara1· idag för 
fö1valtningen av ett antal förbundsmedlemmars analoga arkiv (ceii~ru-kiv /kommunarkiv). 
Arkivchef har rek1yterats för att leda och styra verksamhete -=- "~ laga arkiv. 

3. Uppdrag - Mål 
fk 

Målet med projektet är att sammanställa ett besluts~ erlag när det gälle 
a11Slutande tjänst hos Sydarkivera och eventuell sarnlö~ ering av analoga "'_ir,_,_Beslutsunderlaget 
ska baseras på nyttorealiseringsmetodiken. . okument;"tj_1<~J<pnkretisera en gerrr=·, 
en färdväg för att nå dit. ··--= - _, 

4. Beskrivning av tjänst (":"' =· 
'E. --~ .. -

Tillsammans med inb'esserade förböftqsmedlemif!.-rr. genoffiföta,~en ub'~dll!!! --,äV samordning av 
pappersarkiv. Projektets ge~~!för 'E-'\ beskrivs i ~~j~ktclliel<~ · m fiigi§ !ram tillsammans med 
intresserade kommuner. ~ 

5. Deltagande_::kP ·- · 
~:s:::-~Y -. 

• Alvesta ko~un 
~ 

• Lesse -aa--

• Markru-y j Jg_>mmun 

_sbyko~ ~ 
• ·-s©skarshamns l<o 

• Tin¾§,!yds kom;~ 
• Vellfilge·i ommun 

-~ 
• östra Goin-g~ kommun 

• Räddning~l®;~n Ös ---- kinge 
• Kommunalförbimd~t!?1=clafkivera 

Reservation för att fler förbundsmedlemmar vill ansluta till projektet. 

6. Prislista 

Enligt Sydarkiveras gällande förbundsordning ska a11Slutande tjänster ersättas med full 
kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 

Projektet finansieras genom att de förbundsmedlemmar som önskar delta i projektet delru· på 
kostnaderna för projektledning/ub·edare, övrig specialistkompetens som behöver delta i projektet 
samt omkostnader. 
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AVTAL 

Ärende: Dnr SARK.2017.88 SYDARKIVERA. 
DATUM 2017-12-18 I SIDAN 2 (2) 

Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 200 tkr. 

• Va1je deltagande kommun betalar sin andel: 20 tkr. 

Färre än sju kommuner så genomförs inte rojektet. Om det är fler kommuner som beslutar att delta 

så blir kostnaden lägre. 

7. Fakturering 

Sydarkivera fakturerar kostnader för den anslutande tjänsten i efterskott. Alla priser faktureras 

exkl. moms med betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid betalning ef örfallodagen debiteras 

dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta. 

Sydarkivera skickar fakturan till: 

Kommun: 
Fakturaadress: 
Postnummer: 

Referensnummer: 

Organisationsnummer: 

8. 

Ma 

XXX kommun 

Datum: 

N am.n, titel 

Telefon: 
E- ost: 

Telefon 
0472-39 10 00 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Datum: 

Mats Porsklev, förbundschef 

Telefon: 0472-3910 01 

E-post: mats.porskelv@sydarkivera.se 



61

PROJEKTDIREKTIV 

DATUM 2017-12-18 
DNR SARK,2017,88 
HANDLÄGGARE MATS PORSKLEV 

Projektdirektiv 
Projektnamn 

Utredning om samordning av pappersarkiv 
(Dnr SARK.2017.88) 

Uppdragsgivare: 

« SYDARKIVERA. 

---
---·_..c. __ , __ 

Bernhardl\leuman Mats Porsklev 
Förbundschef - · - ·. ,Af~ivchef, aq~Joga arkiv 

- ------ ---
-- - - - -----

Projektide 

Utreda frågan offl:fäi;t~mofcihing av pai[E:lJSa ~c"c-cc ·~rti~IJ.ndeflag för beslut 

om förvaltni!Jg!a_v '.fr1ti10 äc;ffirkiv som ån!lti:}nde tJä"nst1.,.Iden är att 

identifier -."~'"5Jfiga sy i"'fä enom sam
0

~rlt1ing i Sydirkiveras regi. 
- ~_::::'.~. 

Mål --- -, .. 
-d?;i,c;,c --- --,..--_=-_=:~-~c-C:_ 

Må~tWned projekt~ttE.ir att sarrifif~nställa-'fflt'beslutsunderlag när det 

gäller-aflåJgga arkl\;'"f6_rnanslutant1ittjänst hos Sydarkivera och 

- , eventuell~~~lfuJokaliser(n~-av analog~~frkiv. Beslutsunderlaget ska 

-..:baseras på ii~tt.o.realiseriri~\metodiken. Dokumentet ska konkretisera en 

gifögnsam mgfBlll:l,och en fäfci\täg för att nå dit. 
~2~2- --~ ·.c. 

-

Aktivitit~~enomfö~1l form av till exempel enkäter eller gemensamma 

arbetsdag'il~f}Jl"l~erJttOJ'.ektet för att: 
• Iden&ier~Y[~ff~specificera nyttor 
• Analysera intressenter 
• Analysera komplexitet och risker 
• Analysera beroenden 
• Analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ 

• Analysera finansiering 

SYDARKIVERA.SE I 0472-39 10 00 I Box 182 1342 22 Alvesta, Sverige 

SIDAN 1 (4) 
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PROJEKTDIREKTIV 

DATUM 2017-12-18 
DNR SARK.2017,88 

Bakgrund 
Skrivelse daterad 2017-10-17 har inkommit från Oskarshamns kommun 

(dnr. KS2017/916) om att Sydarkivera ska initiera att arbete med att 

utreda frågan om samordning av pappersarkiv. Oskarshamns kommun 

har utrymmesbrist och ser möjliga synergier i en samordning i 

Sydarkiveras regi. De kommuner som meddelat intresse av att delta är: 

Alvesta, Lessebo, Markaryd, Osby, Oskarshamn, Tingsryd, Vellinge, 

Östra Göinge och Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

I samband med projektet Sydarkiveras utveckling har ett arbete 

påbörjats med att identifiera och specificera nyttar med analoga arkiv 

som anslutande tjänst. Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2017-

06-02, § 17 att ge förvaltningen i uppdrag att driva projektet 

tillsammans med förbundsmedlemmarna. Projektet syftar till att uppnå 

en samsyn inom förbundet när det gäller förbundets utveckling och 

omfattning/avgränsning av bastjänster och anslutande tjänster. 

Sydarkivera har från januari 2017 ansvarat för driften av Oskarshamns 

kommunarkiv. Under året har även Östra Göinge kommun tecknat avtal 

om förvaltning av det analoga arkivet som anslutande tjänst. 

Kommunfullmäktige i Oskarshamn och Östra Göinge samt Region 

Blekinge har i respektive arkivreglemente utsett Sydarkivera till hel 

arkivmyndighet. Formell förfrågan har inkommit från Vadstena och 

förvaltningen har fått förfrågningar även från andra förbundsmedlemmar 

och anslutande medlemmar. 

Bestämmelser om anslutande tjänster finns i Sydarkiveras 

förbundsordning. Utdrag är hämtade ur förbundsordningen gällande från 

och med 2017-04-01: 

§ 3.10 Förbundsmedlem tär överlämna uppgifter som inte ingfir i 

Bastjänsterna till Kommunalförbundet. Sfidana särskilt över lämnade 

uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och ligga inom ramen för 

kommuna/förbundets ändam§I [ ... ] Skriftligt avtal ska upprättas 

beträffande villkoren för utförande av sfidana särskilt överlämnade 

uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed blir uppgifter för 

kommunalförbundet. 

§ 10.5 När kommunalförbundet p§ begäran utför särskilt 

överlämnade uppgifter[ ... ] till n§gon eller n§gra av 

förbundsmedlemmarna ska s§dana särskf/da uppgifter ersättas med 

full kostnadstäckning (enligt sjä/vkostnadsprincipen). 

Koncept för Sydarkiveras organisation och verksamhet arbetades fram i 

ett samverkansprojekt i Blekinge och Kronoberg 2013.:...2014. Frågan om 

samverkan även när det gäller de analoga arkiven utreddes inte. Vid 

tidpunkten fanns inte något intresse från de förbundsmedlemmar som 

SYDARKIVERA.SE I 0472-39 10 00 I Box 182 1342 22 Alvesta, Sverige 

SIDAN 2 (4) 
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PROJEKTDIREKTIV 

DATUM 2017-12·18 
DNR SARK,2017.88 

bildade förbundet att låta även de analoga arkiven ingå i 
a rkivsa ma rbetet. 

Underlag för projektet 
• Förbundsordning 
• Intresseanmälningar från förbundsmedlemmar och anslutande 

förbundsmedlemmar att delta i utredningen. 
• Befintliga avtal och mallar angående analoga arkiv som 

anslutande tjänst. 
• Dokumentation från planering och uppföljning av analoga arkiv 

som anslutande tjänst. 
• Utredningar från andra projekt och initiativ vad avser samordning 

av analoga arkiv. 
• Underlag som arbetats fram under projektet Sydarkiveras 

utveckling. 
• Mallar för projektdokument och koncept för analyser. 

Tidplan 
Projektet genomförs under perioden januari-april 2018. 

• Planering och organisering i november/december 2017 
• Utredning genomförs januari - april 2018 
• Avsiktsförklaring om eventuell samlokalisering april 2018 
• Rapportering i maj 

Eventuellt avtal om anslutande tjänst tecknas efter att utredningen är 
slutförd. 

Kalkyl 
Kostnaden för utredningsprojektet är i huvudsak tid för Sydarkiveras 
anställda ut genomföra projektet. Förutom projektledare/utredare deltar 
nuvarande handledare för analoga arkiv, informationssäkerhets
specialist, tillsynsarkivarie och bevarandestrateg i arbetet. 

Projektledare/utredare 
(ca 2 dagar i veckan, 40 % arbetstid) 
Specialistkompetens, Sydarkivera (ca 4 tim./vecka) 
Omkostnader (möten, materiel, resor) 
Summa 

Finansiering 

150 tkr 
40 tkr 
10 tkr 

200 tkr 

Projektet finansieras genom att de förbundsmedlemmar som önskar 
delta i projektet delar på kostnaderna. 

SYDARKIVERA.SE I 0472-39 10 00 I Box 182 1342 22 Alvesta, Sverige 
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PROJEKTDIREKTIV 

DATUM 2017-12-18 
DNR SARK.2017,88 

Deltagande kommuner bidrar med sin kompetens och tid för att 

bemanna projektorganisationen. Kompetenser och tid dokumenteras i 

projektplan som arbetas fram i samråd med deltagande kommuner. 

Sydarkivera tillhandahåller resurser för projektadministration. 

Förutsättning för projektstart avtal om utredning som anslutande tjänst. 

Kompletterande uppgifter 

Projektet ska genomföras med förankring hos deltagande kommuner. 

Deltagande kommuner behöver bemanna en gemensam arbetsgrupp för 

att samla in underlag till de analyser som ska genomföras. Uppskattad 

till är 1-2 arbetsdagar i månaden. Rekommendation är att om möjligt 

arkivarie/arkivföreståndare, eller annan befattningshavare som praktiskt 

handhar centralarkivet, deltar i arbetsgruppen. Styrgrupp bemannas av 

deltagande kommuners kontaktpersoner/kanslichefer. 

Projektet utgår från arbetsmetodiken från projektet Sydarkiveras 

utveckling med gemensamma arbetsmöten och koncept för workshopar. 

Arbetsmetodik och koncept uppdateras tillsammans med deltagande 

förbundsmedlemmar. 

Resultatet från projektet är rådgivande för förbundsmedlemmarna och 

för Sydarkivera. Beslut om samordning av analoga arkiv som anslutande 

tjänst beslutas genom särskilt avtal. Utredningen ska ta hänsyn till de 

varierande förutsättningar, behov och önskemål som finns hos 

deltagande organisationer när det gäller samordning och eventuell 

samlokaliserlng. Förslag till ändringar som innebär förändring av 

omfattningen när det gäller bastjänsterna beslutas i ny förbundsordning. 

Kontaktpersoner 

För samordning inför uppstart av projektet ansvarar: 

• Mats Porsklev, förbundschef 
• Bernhard Neuman, arkivchef 

SYDARKIVERA.SE I 0472-39 10 00 I Box 182 1342 22 Alvesta, Sverige 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

IJusterare 

L 

§3 

Bildande av Södra Smålands Avfall och Miljö AB 
Dnr 2017/657 450 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta: 

Kommunfullmäktige i Tingsryd kommun beslutar; 
- . att bilda gemensamt avfallsbolag inom kommunal avfallshantering 

enligt beslutsunderlaget med interimsstart den 2 april 2018 om beslut 
då har fattats i samverkande kommuners kommunfullmäktige, i 
annat fall vid tidigast möjliga senare tidpunkt då sådant beslut har 

fattats; 

att bolagets verksamhetsstart blir 2019-01-01; 

att godkänna bolagsordning enligt bilaga 1; 

att godkänna aktieägaravtal enligt bilaga 2; 

att godkänna ägardirektiv enligt bilaga 3; 

att uppdra till avfallsbolaget att i samverkan med 
delägarkommunerna utarbeta och förankra gemensamma 
renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna; 

att utse en ledamot, Mikael Jeansson, och en ersättare, Anna 
Johansson, till avfallsbolagets styrelse; 

att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att rekrytera VD i samråd med 
samverkande kommuner, sluta nödvändiga förberedande avtal samt 
vid behov uppta lån i enlighet med bilaga 2 och 3 för att finansiera 
de förberedande åtgärderna för avfallsbolaget; 

att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att fatta, eller i förekommande 
fall hos delägarkommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför 
bolagets verksamhetsstart; 

att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att efter samråd med 
delägarkommunerna fastställa budget (baserad på respektive 
medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för 
verksamhetsåret 2019 snarast möjligt efter avfallsbolagets bildande; 

att aktierna ska betalas kontant eller genom apport efter nyemission i 

:t:;t~!a41ti~is~rrrt~tiitt!02~3tfjt;jtj~ter~~ 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Justerare 

L-

§ 3 forts. 

att kostnaderna för etablerandet av avfallsbolaget, för 

verksamhetsåret 2018, fördelas och betalas löpande av 

delägarkommunerna baserat per invånarantal; 

att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut 

fattas av kommunfullmäktige i Lessebo, Markaryd, Växjö och 

Älmhults kommuner och 

att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga 

avtal och handlingar i övrigt 

att uttala att det är angeläget med fortsatt föreningsdrift vid 
anläggningarna i Rävemåla, Ryd och Väckelsång. 

Beskrivning av ärendet 

Syfte med bildande av avfallsbolag 
Syftet med att bilda avfallsbolag mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, 

Växjö och Älmhult är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla 

en hållbar verksamhet genom att: 
säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser 

så att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar 

tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, 

information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och 

materialhantering 

öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och 

förtroende för verksamheten 

bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och 

långsiktiga lösningar som håller över tid 

Bildande av avfallsbolag 
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har utrett 

bildande av en gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. 

Förslaget är att bilda ett gemensamt bolag som på ägarnas uppdrag svarar 

för det kommunala ansvaret att samla in, transportera och omhänderta 

hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för uppdraget ligger den 

av respektive ägares kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen 

bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan. Detta sätter, tillsammans 

med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, ramarna för bolagets 

verksamhet. 
Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har granskats av Växjö 

kommuns chefsjurist tillsammans med advokat med särskild kompetens 

inom området. 
Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas 

mellan parterna. A vfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga 

miljömässiga motiv och är därför lämpligt som samverkansområde. 
utctragsbestyrkand.e 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

Justerare 

L 

§ 3 forts. 

Lagar och förordningar 
Avfallshanteringen styrs till stor del av EU :s ramlagstiftning, nationell 

miljölagstiftning och nationella miljömål. Miljöbalken anger att kommunen 

ansvarar för att hushållsavfall omhändertas för att tillgodose skyddet för 

människors hälsa och miljön. Vidare ska kommunen besluta om en 

renhållningsordning innehållande avfallsplan och föreskrifter. I 

renhållningsordningen ska anges hur avfallets mängd och farlighet minskas. 

A vfallsplanen ska också ange kommunens mål med avfallshanteringen i 

syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv och de nationella och regionala 

miljömål som finns inom avfallsområdet. 
För att ordna detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) enligt 

självkostnadsprincipen på sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Innebörd av avfallsbolag 
Samverkan med gemensam organisation skapar förutsättningar för en 

miljöriktig och effektiv avfallshantering genom bättre förutsättningar till 

kompetensförsörjning och synergier inom administration, insamling och 

omhändertagande av hushållsavfall utifrån avfalls bolagets 

verksamhetsområde. En regional organisation ger också bättre möjligheter 

att rekrytera och bibehålla strategisk personal. 

Att Införa källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av 

förpacknings- och tidningsmaterial bedöms innebära ökade kostnader med i 

storleksordningen 40 - 80 kr/månad men skulle varje enskild kommun 

själva göra motsvarande omställning, skulle kostnadsökningen bli väsentligt 

större. 
Miljönyttan väntas bli hög av att införa det nya flerfackssystemet inkl. 

matavfall. Den utvidgade utsorteringen av matavfall bedöms kunna bidra till 

att ca 10 stadsbussar eller ca 300 personbilar kan köra på fordonsgas och att 

ca 140 ha åkermark kan gödslas för ekologisk odling av restprodukten från 

det rötade matavfallet. Erfarenheter från andra kommuner visar på att 

införande av flerfackssystem på sikt kan medföra upp till 70 % högre 

utsortering av förpackningar och returpapper, vilket innebär att ca 4500 ton 

avfall materialåtervinns istället för att brännas. 

De lokala återvinningscentralema kommer även fortsättningsvis vara 

knutpunkten för kommunens avfallshantering vid sidan om den lokala 

sophämtningen. Ambitionen är att utveckla dessa i takt med 

sarnhällsutvecklingen med goda möjligheter till att lämna avfall till 

återanvändning. 
Bolaget ska äga och driva anläggningar som ingår i ägarnas ansvar för 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksarnhetsavfall, dock ej 

biogasanläggning i Växjö. 
Nedlagda deponier avses ej överföras till bolaget. Utgångspunkten är att 

fastighet för avfallsanläggning ej ingår i överlåtelsen. 

ute1ragsbestyrJrnnC1e 
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Justerare 

§ 3 forts. 

Villkoren för överlåtelse av avfallsanläggningar och eventuella fastigheter 

måste, efter förhandlingar parterna emellan, regleras i särskilt upprättade 

avtal. 
Bolaget svarar för investeringar i avfallsanläggningar med tillhörande 

anordningar. 

Övrig samverkan 
A vfallsbolaget ska också vara en drivande part i regional samverkan i 

regionen i syfte att optimera kompetensutbyte, kommunikation, 

upphandlingar, logistik/transport och behandling. 

Insamlingssystem och teknik 
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har för avsikt 

att införa källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av 

förpacknings- och tidningsmaterial. I Växjö finns redan källsortering av 

matavfall. På så sätt tar dessa kommuner sitt ansvar för en långsiktig och 

betydande miljö- och resurshushållning i regionen med hög servicenivå. 

Insamlingen avses ske i flerfackssystem vid fastigheterna. I kärlen insamlas 

och separeras matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar, med 

småbatterier och ljuskällor som eventuellt möjliga tillval. 

Lessebo och Tingsryd planerar införa systemet under 2019 och Växjö under 

2020 (villor). Beslut om införandetid i Markaryd och Älmhult avses fattas i 

samband med beslut om avfallsbolag med möjligt införande 2020 - 2021. 

Nedlagda deponier flyttas inte till avfallsbolaget då ansvaret är varje 

kommuns enskilda angelägenhet. Däremot kan bolaget sköta uppgifter 

kopplat till deponier på uppdrag av samverkande kommun. 

Ajfärsmodell biogas - principer 
Genom att förbehandlingsanläggningen för matavfall överlåts till bolaget 

skapas förutsättningar för behandling av samtliga ägarkommuners 

matavfall. Den slurry som tillverkas kan överlåtas till Växjö kommuns 

biogasanläggning och där rötas för att producera biogas för drift av stads:. 

och regionbusstrafik. Den rötrest som kvarstår efter rötning används för 

gödsling av åkermark och därmed återförs näringsämnen till marken och 

kretsloppet sluts. 
Kostnaderna för anläggningen avses baseras på självkostnader utifrån den 

mängd matavfall som delägande kommuner lämnar till anläggningen om 

inte parterna överenskommer om annat. Under tiden källsortering matavfall 

införs i Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult hanteras kostnaderna i 

överenskommelse mellan Växjö kommun och Växjö renhållningskollektiv 

(via bolaget) på liknande grunder som gäller idag. Avlämning av slurry till 

biogasanläggning ska ske till på villkor där helhetssyn för 

matavfallsbehandling och biogasproduktion skall vara rådande. 

Detta upplägg innebär att Växjö kommuns behandlingsavgift till bolaget, 

om så anses lämpligt, kommer att kunna justeras efterhand som mängderna 

matavfall ökar genom att även övriga ägarkommuner inför 

matavfallsinsamling. Det bör i upplägget ingå ett åtagande för bolaget att, 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 3 forts. 

om så anses lämpligt, även kontraktera matavfallsmängder utanför 

ägarkretsen om så krävs för att hålla behandlingsavgiften på en låg nivå. 

Lokala Jwnsekvenser 
Arbetsgivarparten har genomfört erforderlig riskbedömning för arbetsmiljö 

enligt MBL. 
De konsekvenser som främst bedöms uppstå är att tydliggöra ansvar och 

drift av avfallsanläggningar där det finns föreningsdrift (ÅVC i Ryd, 

Väckelsång och Rävemåla) och fortsatt kommunalt ansvar 

(lakvattenhantering, nedlagda deponier). OH kostnader ska också delas på 

mindre verksamhet Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna som 

relativt små och hanterbara. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till bolagsordning (Bilaga 1) 

2. Förslag till aktieägaravtal (Bilaga 2) 

3. Förslag till ägardirektiv (Bilaga 3) 

4. Beslutsunderlag (Bilaga 4) 

5. Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 5) 

6. Skrivelse från kommunchef och teknisk chef, 2017-12-22 

Ärendets beredning 

Ärendet har tagits fram av gemensam arbetsgrupp, styrgrupp bestående av 

tekniska chefer i berörda kommuner och en politisk styrgrupp med politiska 

representanter från berörda kommuner. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uttala att det 

är angeläget med fortsatt föreningsdrift vid anläggningarna i Rävemåla, Ryd 

och Väckelsång. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) 

yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Bildande av gemensamt avfallsbolag 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRJVELSE 

Datum 2017-12-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunfullmäktige i Tingsryd kommun föreslås besluta; 
att bilda gemensamt avfallsbolag inom kommunal avfallshantering enligt beslutsun

derlaget med interimsstart den 2 april 2018 om beslut då har fattats i samverkande 

kommuners kommunfullmäktige, i annat fall vid tidigast möjliga senare tidpunkt då så

dant beslut har fattats; 

att bolagets verksamhetsstart blir 2019-01-01; 

att godkänna bolagsordning enligt bilaga 1; 

att godkänna aktieägaravtal enligt bilaga 2; 

att godkänna ägardirektiv enligt bilaga 3; 

att uppdra till avfallsbolaget att i samverkan med delägarkommunerna utarbeta och 

förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommu

nerna; 

att utse en ledamot, Mikael Jeansson, och en ersättare, Anna Johansson, till avfallsbo

lagets styrelse; 

att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att rekrytera VD i samråd med samverkande 

kommuner, sluta nödvändiga förberedande avtal samt vid behov uppta lån i enlighet 

med bilaga 2 och 3 för att finansiera de förberedande åtgärderna för avfallsbolaget; 

att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att fatta, eller i förekommande fall hos delägar

kommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför bolagets verksamhetsstart; 

att uppdra åt avfallsbolagets styrelse att efter samråd med delägarkommunerna fast

ställa budget (baserad på respektive medlemskommuns budget för motsvarande tids

period) för verksamhetsåret 2019 snarast möjligt efter avfallsbolagets bildande; 

att aktierna ska betalas kontant eller genom apport efter nyemission i bolaget (ca 450 

000 kronor motsvarande 450 aktier - ska justeras slutligt med utgångspunkt från invå

narantal 2017-12-31) 

att kostnaderna för etablerandet av avfalls bolaget, för verksamhetsåret 2018, fördelas 

och betalas löpande av delägarkommunerna baserat per invånarantal; 

att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av kommun

fullmäktige i Lessebo, Markaryd, Växjö och Älmhults kommuner och 

att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga avtal och hand

lingar i övrigt 

1(4) 
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Beskrivning av ärendet 

Syfte med bildande av avfallsbolag 
Syftet med att bilda avfallsbolag mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älm
hult är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar verksamhet ge

nom att: 
säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så att avfallsverk

samheten uppfyller ställda krav och målsättningar 

tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, information, insamling, 

fjärrtransporter, upphandlingar och materialhantering 

öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och förtroende för verk

samheten 

bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och långsiktiga lösningar som 

håller över tid 

Bildande av avfallsbolag 
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har utrett bildande av en 

gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att bilda ett ge

mensamt bolag som på ägarnas uppdrag svarar för det kommunala ansvaret att samla in, 

transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. Till grund för 

uppdraget ligger den av respektive ägares kommunfullmäktige beslutade renhållnings

ordningen bestående av lokala föreskrifter och avfallsplan. Detta sätter, tillsammans 

med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, ramarna för bolagets verksamhet. 

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv har granskats av Växjö kommuns 

chefsjurist tillsammans med advokat med särskild kompetens inom området. 
Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas mellan parterna. 

Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är därför 

lämpligt som samverkansområde. 
Lagar och förordningar 
Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning 

och nationella miljömål. Miljöbalken anger att kommunen ansvarar för att hushållsav

fall omhändertas för att tillgodose skyddet för människors hälsa och miljön. Vidare ska 

kommunen besluta om en renhållningsordning innehållande avfallsplan och föreskrifter. 

I renhållningsordningen ska anges hur avfallets mängd och farlighet minskas. Avfalls

planen ska också ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s 

avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

För att ordna detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) enligt självkostnadsprincipen på 

sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 

främjas. 
Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Innebörd av avfallsbolag 
Samverkan med gemensam organisation skapar förutsättningar för en miljöriktig och 

effektiv avfallshantering genom bättre förutsättningar till kompetensförsörjning och 

synergier inom administration, insamling och omhändertagande av hushållsavfall uti

från avfallsbolagets verksamhetsområde. En regional organisation ger också bättre möj

ligheter att rekrytera och bibehålla strategisk personal. 
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Att Införa källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpacknings- och 
tidningsmaterial bedöms innebära ökade kostnader med i storleksordningen 40 - 80 
kr/månad men skulle varje enskild kommun själva göra motsvarande omställning, skulle 
kostnadsökningen bli väsentligt större. 
Miljönyttan väntas bli hög av att införa det nya flerfackssystemet inkl. matavfall. Den 
utvidgade utsorteringen av matavfall bedöms kunna bidra till att ca 10 stads bussar eller 
ca 300 personbilar kan köra på fordonsgas och att ca 140 ha åkermark kan gödslas för 
ekologisk odling av restprodukten från det rötade matavfallet. Erfarenheter från andra 
kommuner visar på att införande av flerfackssystem på sikt kan medföra upp till 70 % 
högre utsortering av förpackningar och returpapper, vilket innebär att ca 4500 ton avfall 
materialåtervinns istället för att brännas. 
De lokala återvinningscentralerna kommer även fortsättningsvis vara knutpunkten för 
kommunens avfallshantering vid sidan om den lokala sophämtningen. Ambitionen är att 
utveckla dessa i takt med samhällsutvecklingen med goda möjligheter till att lämna av
fall till återanvändning. 
Bolaget ska äga och driva anläggningar som ingår i ägarnas ansvar för hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall, dock ej biogasanläggning i Växjö. 
Nedlagda deponier avses ej överföras till bolaget. Utgångspunkten är att fastighet för 
avfallsanläggning ej ingår i överlåtelsen. 
Villkoren för överlåtelse av avfallsanläggningar och eventuella fastigheter måste, efter 
förhandlingar parterna emellan, regleras i särskilt upprättade avtal. 
Bolaget svarar för investeringar i avfallsanläggningar med tillhörande anordningar. 
Övrig samverkan 
A vfallsbolaget ska också vara en drivande part i regional samverkan i regionen i syfte 
att optimera kompetensutbyte, kommunikation, upphandlingar, logistik/transport och 
behandling. 
Insamlingssystem och teknik 
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har för avsikt att införa 
källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpacknings- och tidnings
material. I Växjö finns redan källsortering av matavfall. På så sätt tar dessa kommuner 
sitt ansvar för en långsiktig och betydande miljö- och resurshushållning i regionen med 
hög servicenivå. 
Insamlingen avses ske i flerfackssystem vid fastigheterna. I kärlen insamlas och separe
ras matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar, med småbatterier och ljuskällor 
som eventuellt möjliga tillval. 
Lessebo och Tingsryd planerar införa systemet under 2019 och Växjö under 2020 (vil
lor). Beslut om införandetid i Markaryd och Älmhult avses fattas i samband med beslut 
om avfallsbolag med möjligt införande 2020 - 2021. 
Nedlagda deponier flyttas inte till avfalls bolaget då ansvaret är varje kommuns enskilda 
angelägenhet. Däremot kan bolaget sköta uppgifter kopplat till deponier på uppdrag av 
samverkande kommun. 

Affärsmodell biogas - principer 
Genom att förbehandlingsanläggningen för matavfall överlåts till bolaget skapas förut
sättningar för behandling av samtliga ägarkommuners matavfall. Den slurry som tillver
kas kan överlåtas till Växjö kommuns biogasanläggning och där rötas för att producera 
biogas för drift av stads- och regionbusstrafik. Den rötrest som kvarstår efter rötning 
används för gödsling av åkermark och därmed återförs näringsämnen till marken och 
kretsloppet sluts. 
Kostnaderna för anläggningen avses baseras på självkostnader utifrån den mängd 
matavfall som delägande kommuner lämnar till anläggningen om inte parterna överens-

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



74

4(4) 

kommer om annat. Under tiden källsortering matavfall införs i Lessebo, Markaryd, 

Tingsryd och Älmhult hanteras kostnaderna i överenskommelse mellan Växjö kommun 

och Växjö renhållningskollektiv (via bolaget) på liknande grunder som gäller idag. Av

lämning av slurry till biogasanläggning ska ske till på villkor där helhetssyn för matav

fallsbehandling och biogasproduktion skall vara rådande. 
Detta upplägg innebär att Växjö kommuns behandlingsavgift till bolaget, om så anses 

lämpligt, kommer att kunna justeras efterhand som mängderna matavfall ökar genom 
att även övriga ägarkommuner inför matavfallsinsamling. Det bör i upplägget ingå ett 

åtagande för bolaget att, om så anses lämpligt, även kontraktera matavfallsmängder ut

anför ägarkretsen om så krävs för att hålla behandlingsavgiften på en låg nivå. 

Lokala konsekvenser 
Arbetsgivarparten har genomfört erforderlig riskbedömning för arbetsmiljö enligt MBL. 

De konsekvenser som främst bedöms uppstå är att tydliggöra ansvar och drift av av

fallsanläggningar där det finns föreningsdrift (ÅVC i Ryd, Väckelsång och Rävemåla) 

och fortsatt kommunalt ansvar (lakvattenhantering, nedlagda deponier). OH kostnader 

ska också delas på mindre verksamhet Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna 

som relativt små och hanterbara. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bolagsordning (Bilaga 1) 

Förslag till aktieägaravtal (Bilaga 2) 

Förslag till ägardirektiv (Bilaga 3) 

Beslutsunderlag (Bilaga 4) 

Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 5) 

Ärendets beredning 

Ärendet har tagits fram av gemensam arbetsgrupp, styrgrupp bestående av tekniska che

fer i berörda kommuner och en politisk styrgrupp med politiska representanter från be

rörda kommuner. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen, chef för kommunledningsförvaltningen, teknisk chef, renhållnings

chef 

Laila Jeppsson 
Chef kommunledningsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Jonas Weidenmark 
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Datum 171025 

Konsekvensanalys för Tingsryds kommun vid övergång av renhållning 
från egen regi till kommungemensamt bolag 

Bakgrund förutsättningar 

Konsekvensanalysen mot bakgrund av ett bildande av ett gemensamt kommunalt ren

hållnings bolag. Analysen beskriver de verkningar inom Tingsryds kommun som kan 

finnas då Tingsryds kommunala renhållningsverksamhet övergår till ett bolag som ägs 

av flera kommuner. 

Organisation 
För personal på återvinningscentral blir effekten en verksamhetsövergång där persona

len erbjuds arbete i det nya bolaget. Totalt rör det sig om tre tjänster. För renhållnings

chefen är det inte aktuellt med någon övergång då detta är en tidsbegränsad anställning. 

Ytterligare tjänster som arbetar med renhållningen är administration som ligger på dels 

inom kansliavdelningen samt på ekonomiavdelningen. För närvarande finns det ett par 

tidsbegränsade tjänster i dessa positioner som gör att anpassning kan ske när mer admi

nistration går över till bolaget. 

Vid verksamhetsövergången kan personal välja att inte följa med. Inom kommunen han

teras dessa tjänster som övertaliga och vedertagen process för detta med bedömning av 

kompetens och anställningstid tar vid. 

En viss andel av en tjänst behövs även i framtiden som skall fungera som en beställar

funktion från kommunen. Volymen på detta bör vara så liten som möjligt men skall 

säkerställa de kvalitet som kommunen vill ha på tjänsterna från bolaget. 

Anläggningar 
Anläggningar för bolagets verksamhet skall övergå från kommunen till bolaget. Det 

innebär att återvinningscentralcn i Tingsryd och även i Ryd kommer att ägas av bolaget. 

Anläggningarna i Väckelsång och Rävemåla ägs av kommunen med drivs av föreningar. 

Hur man gör med driften av anläggningarna i Väckelsång och Rävemåla behöver klar

göras. 

Anläggningen i Elsemåla består av dels ett deponiområde som inte är i drift och som 

skall täckas närmaste åren. Själva återvinningscentralen samt ett område som används 

som upplag och där en viss del arrenderas av privat entreprenör för mellanlagring av 

avfall. 

Det kan finnas vissa problem med separering av kostnader för tex lakvatten på Tings

ryds anläggning då detta vatten kommer både från nerlagda deponin samt från återvin

ningsgården. 
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Den privata verksamheten på Elsemåla bör sägas upp för att bolaget skall kunna ta ställ

ning till detta enskilt. 

Befintliga lokaler ligger idag inom återvinningscentralen. Vissa behov kan finnas i 

framtiden för de kommunala delen vid sluttäckning av deponin. Detta behöver i så fall 

regleras mellan kommunen och bolaget. 

Lokaler i form av kontor inom administrationen påverkas i den grad att någon hänsyn 

behöver tas till detta. 

Ekonomi 
Orsaken till bildningen av bolaget är en följd av de ökade kraven i kommunens avfalls

plan. Kraven innebär bl a att matavfall skall samlas in vid fastigheterna. I fortsatta be

slut har man även sagt att hushållen skall få möjlighet till fastighetsnära insamling av 

förpackningar. Dessa utökade krav är svåra att tillgodose i kommunens ordinarie orga

nisation. För att göra detta möjligt behövs ett samarbete med andra kommuner. Det in

nebär i sin tur att kostnaden för hushållen kommer att bli lägre än om kommunen själv 

hade tagit på sig uppdraget. Kostnaden blir, i och med det utökade uppdraget, ändå 

större jämfört med den kostnaden som hushållen har för ordinarie sophämtning idag. 

Idag betalar renhållningen en del av overheadkostnaderna för administration, ekonomi 

och teknisk chef. Dessa kostnader måste minskas i den nya organisationen. En viss del 

får ligga kvar då det fortfarande finns ett ansvar kvar hos kommunen för att verkställa 

renhållningen för medborgarna. 

Påverkansmöjligheter för kommunen 
Kommunerna får en längre beslutsväg för att påverka förändringar och inriktningar 

inom renhållningen. I den tänkta modellen skall respektive kommun stå för sina kostna

der. Exempelvis om en kommun önskar ytterligare ÅVC är det berörd kommun som står 

för kostanden. Det bör innebära en möjlighet för styrning av vissa åtgärder. 

Det finns vidare ett behov och fördel av att skapa ett så likriktat system som möjligt 

mellan kommunerna. Likformad drift, stordrift, innebär oftast en effektiv verksamhet. 

Det innebär i sin tur att påverkansmöjligheter blir lägre för vissa delar av verksamheten. 

Samtidigt innebär det gemensamma bolaget att renhållning kan bedrivas i framkant med 

avseende på miljö, energi, kompetens och effektivitet. Detta kommer att styras av de 

direktiv som bolaget får. 
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Samverkan avfall Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult 

Besluts processen anpassas utifrån att bolaget har förutsättningar att bildas 2 april 2018 då också styrelsen träder ikraft. Verksamhetsstart 2019-01-01. 

Politisk remiss av beslutshandlingar har genomförts 2017-11-01 till 2017-12-01. Politiskt styrgruppsmöte hölls 2017-12-11 där parterna enades om de 

frågeställningar som identifierats och som Nu inarbetats i beslutshandlingarna. 

Kommun TN/SBN/MB TN/SBN/MB KS utskott 

utskott 

Växjö 11/1 

Lessebo 8/1 

Markaryd 

Tingsryd 

Älmhult 

Beslutshandlingar består av; 

Tjänsteskrivelse (lokal med gemensam grund) 

Bilagor 

Beslutsunderlag (gemensam) 

25/1 

15/1 

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv (gemensam) 

Konsekvenser verksamhet och organisation (lokal) 

Ev riskbedömning (lokal) 

30/1 

23/1 

5/2 

8/1 

23/1 

KS KF Handlingar klara 

6/2 27/2 29/12 

6/2 19/2 2/1 

13/2 26/2 Slutet av januari 

22/1 5/2 27/12 

6/2 26/2 12/1 

Utsedd styrgrupp ansvarar för att tjänsteskrivelser med bilagor skickas in i beslutsprocessen enligt plan och att erforderliga MBL förhandlingar genomförs 

inför beslut. 
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Samverkan avfallshantering mellan 

Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och 

Älmhult. 

Beslutsunderlag 

2017-12-19 
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1 Sammanfattning 

Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har utrett bildande av en 

gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat 

med tydliga miljömässiga motiv och är därför lämpligt som samverkansområde. 

Förslaget är att bilda ett gemensamt bolag som på ägarnas uppdrag svarar för det kommunala 

ansvaret att samla in, transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken. 

Bolaget avses även äga avfallsanläggningarna, dock ej nedlagda deponier och biogasanläggning 

i Växjö. I samband med upprättande av överlåtelseavtal regleras vad som överförs och 

villkoren för detta liksom hur markfrågan ska hanteras (fastighetsöverlåtelse/avstyckning eller 

arrende). För närvarande är inte fastighetsöverlåtelse/avstyckning planerad utan avsikten är 

att enbart själva anläggningarna överförs till bolaget. 

Till grund för uppdraget ligger den av respektive ägares kommunfullmäktige beslutade 

renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) samt renhållningstaxa. Detta sätter, 

tillsammans med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, ramarna för bolagets 

verksamhet. 

Renhållningsordning bör samordnas mellan kommunerna. Avfallsplanen anger målen för 

avfallshanteringen och utgör därmed en viktig grund för det eventuella avfallsbolaget och dess 

verksamhet. Renhållningstaxan bör samordnas avseende konstruktionen. Efter ett antal års 

verksamhet kommer sannolikt avfallsverksamheten att bli alltmer likformig och då ökar 

förutsättningar till att även avgiftsnivåerna kan samordnas i hög utsträckning. 

Via dessa instrument bestämmer respektive kommun över bolagets strategiska inriktning och 

verksamhet. 

Syftet med att bilda avfallsbolag mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult är 

främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar verksamhet genom att: 

• säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så att 

avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar 

• tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, information, insamling, 

fjärrtransporter, upphandlingar och materialhantering 

• öka servicen till medborgarna med syfte att öka kund nöjd het och förtroende för 

verksamheten 

• bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och långsiktiga lösningar som 

håller över tid 

Kommunerna avser införa fastighets nära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar 

och returpapper, vilket är en stor omställning för kommunernas medborgare i syfte att kraftigt 

förbättra miljöarbetet och servicenivån till medborgare i regionen. 

Med samverkan mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult skapas förutsättningar 

för detta. För Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult är ett gemensamt avfallsbolag närmast 

en förutsättning för att utveckla avfallsverksamheten. För Växjö underlättas denna utveckling 

samtidigt som kommunen erhåller synergier genom sam utnyttjande av avfallsanläggningar för 

matavfall och samordning av administration och drift. 

Samverkan med gemensam organisation skapar också förutsättningar till en effektivare 

avfallshantering genom att utforma insamlingsarbetet och samordna omhändertagandet 

optimalt utifrån bolagets verksamhetsområde. En regional organisation ger bättre möjligheter 

till rekrytering och bibehållande av strategisk personal. 
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2 Bakgrund och motiv 

Våren 2016 påbörjades ett arbete med att diskutera förutsättningar för att bilda en gemensam 

organisation inom avfallsområdet i Kronobergs län. Tjänstemän som arbetar med avfallsfrågor 

har sedan 1990 talet fört löpande diskussion om gemensamma frågor gällande system och 

utveckling men även rena driftrelaterade frågor. 

Hösten 2015 hölls ett gemensamt presidiemöte i Tingsryd med representanter från länets olika 

kommuner. Tankar om ett regionalt samarbete framkom. Under 2016 har det därefter skett 

ett antal tjänstemannamöten med renhållnings- och tekniska chefer som mynnade ut i en 

workshop 24 augusti 2016 där det tydliggjordes vad man vill samverka kring. Dessutom gjordes 

en gemensam utredning om system för fastighets nära insamling. Den 16 september 2016 hölls 

ett nytt gemensamt presidiemöte där man tog ett beslut om att gå vidare med att ta fram en 

avsiktsförklaring med syfte att arbeta fram ett beslutsunderlag för ett gemensamt bolag för 

fem av länets kommuner. 

De fem kommuner som deltar i arbetet är Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryd. 

Arbetet leds av en styrgrupp som består av tekniska chefer från respektive kommun. 

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp bestående av företrädare för avfallsverksamheten. 

Utöver detta har stöd och samråd erhållits från specialister från respektive komm.un inom 

främst HR, ekonomi, juridik och IT. 

Innehållet i avsiktsförklaringen omfattar huvudsakligen: 

• En uttalad gemensam intention om att bilda ett regionalt bolag för avfallshantering. 

• Parterna åtar sig att avsätta personella och ekonomiska resurser. 

• Senast sex månader efter att avsiktsförklaringen har godkänts ska styrgruppen ha tagit 

fram en konsekvensutredning och beslutsunderlag. 

• Kostnader för framtagande av beslutsunderlag delas lika. 

Avsiktsförklaringen utgör inget bindande åtagande att bilda Bolaget. 

De diskussioner som förts i styr- och arbetsgruppen under våren 2016 har visat att det finns 

inte bara en vilja utan även ett behov av att samverka inom regionen. Alla kommuner står inför 

samma utmaningar och med gemensamma krafter blir vi starkare och kan vara en större aktör 

med alla de fördelar det innebär avseende att attrahera rätt kompetens, ökad köpkraft osv. 

Styr- och arbetsgruppen har även landat i och accepterat att inte alla behöver vilja samverka 

om exakt samma saker utan det kan variera något utifrån den enskilda kommunens 

förutsättningar och behov. Kommunerna behöver inte heller ha samma insamlingssystem, 

utan det finns mycket annat att samverka kring. Dock bör det vara en målsättning att över tid 

når en mer likartad verksamhet för att på så sätt dra nytta av potentiella skalfördelar. 

Vid workshoppen den 24 augusti 2016 sammanställde tjänstemännen en lista över vad man 

primärt vill samverka kring. Det är: 

• Upphandling av insamlingsentreprenad 

• Drift av insamling 

• Matavfallsbehandling 

• Avsättning av restavfall, matavfall, förpackningar etc. 

• Kommunikation/information 
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• Utbyte av kompetenser 

Vid kommunledningsmöte den 13 oktober 2017 i Växjö enades parterna om följande; 

• Förslag till beslutshandlingar ska remitteras i delägarkommunera innan handlingarna 

skickas till beslutsprocessen 

• Kommunerna utser senast 2017-12-01 en representant att ingå i en politisk styrgrupp 

som gäller till dess att avfallsbolagets styrelse är igångsatt 

• Avfallsbolaget bör bildas 2018-04-02 med verksamhetsstart 2019-01-01 

• Växjö kommun bör inneha ordförandeposten 

• Vice ordförandeposten bör vara rullande per två år i turordning efter kommunstorlek i 

övriga kommuner 

• Styrgruppen tar fram förslag på interimsorganisation 

• Styrgruppen hanterar behovet av samordnat möte med FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen) 

Vid möte med utsedd politisk styrgrupp 12 december 2017 enades utsedda representanter om 

de frågeställningar som uppstått under den politiska remissen. Det avsåg främst; 

• Bolaget ska kunna välja den för bolaget bästa finansieringslösningen för investeringar 

men det ska vara möjligt att hemställa till Växjö kommun om upptagande av lån. 

• Nivån på solidarisk borgen sänktes från 500 till 300 mkr 

• Suppleant ska ges rätt att närvara vid styrelsemöten med arvodering. 

• Utgångspunkten gällande anläggningar är att avfallsanläggningar övergår till bolaget, 

exklusive biogasanläggning i Växjö och nedlagda deponier. I samband med att 

överlåtelseavtal upprättas (2018) ska lämpligaste lösning utredas avseende aktiva 

deponier och mark. Överlåtelseavtalet ska beslutas i kommunfullmäktige. 

• Delägarkommunerna beslutar om renhållningsordning och renhållningstaxa suveränt för 

sin egen kommun. Parterna är överens om att så långt möjligt samordna arbetet och 

innehåll utan att åsidosätta att enskild kommun kan ansätta en högre ambitionsnivå 

exempelvis i avfallsplanen (servicenivå etc.). 

• Det är viktigt att bolaget tar hänsyn till lokala förutsättningar vid drift av ÅVC eller 

liknande verksamhet i samråd med kommunen. 

• Förslag namn Södra Smålands Avfall & Miljö AB 
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3 Nu lägesbeskrivning 

3.1 Organisation 

Avfallsverksamheten ligger normalt under en teknisk nämnd eller liknande. I tabell 1 redogörs 

för hur avfallsverksamheten är organiserad 2017. 

Tabell 1. Kommunens organisation av avfallsverksamhet 

POLITISK STYRNING FÖRVALTNING 

Växjö Renhållningsavdelningen lyder under Tekniska Teknisk förvaltning 

nämnden {TN). Tekniska förvaltningen är en av nio 

förvaltningar. Förvaltningen är indelad i fyra 

operativa avdelningar och en administrativ 

avdelning. De operativa avdelningarna är 

planeringsavdelningen, produktionsavdelningen, VA-

avdelningen och renhållningsavdelningen. Det 

administrativa arbetet leds av en stabsavdelning. 

Lessebo Renhållningen lyder under Kultur Fritid och tekniska Renhållningen tillhör 

nämnden {KFT). samhällsbyggnads-

förvaltningen från och 

med 2017-10-01. 

Markaryd Renhållningen tillhör VA/gatuenheten som ligger Tekniska förvaltning 

under tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen 

lyder under kommunstyrelsen. 

Tingsryd Från och med 2018-01-01 upphör samhällsbyggnads- Tekniska avdelningen 

nämnden och tekniska avdelningen, vilken tillhör sedan 2017-04-

renhållningsenheten tillhör, lyder åter direkt under 01 kommunlednings-

kommunstyrelsen. förvaltningen. 

Älmhult Tekniska förvaltningen lyder under kommunstyrelsen Teknisk förvaltning 

3.2 Personal 

Bemanningen skiljer mellan kommunerna dels beroende på storlek men även beroende på hur 

man valt att organisera arbetet. Antal tjänster uttrycks som årsarbeten {ÅA). Till tjänsterna 

nedan kommer olika former av OH-kostnader som betalas av respektive kommun. Eventuella 

entreprenörers bemanning ingår inte i tabellen. I Tabellen redovisas inte heller vikariat och 

timanställda. 

Växjö kommun har en i förhållande till övriga många anställda. De mindre kommunerna har 

främst renodlad personal vid ÅVC. I övrigt är flera tjänster delade med annan verksamhet, ex 

inom administration. I tabeller nedan framgår personal helt eller delvis med tjänst inom 

avfallsverksamheten. 
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Tabell 2. Personal inom avfallsverksamhet 

ORGANISATION BEMANNING FÖRDELNING KOMMENTAR 

I ANTAL 
ÅRSARBETEN 
(ÅA) 

Växjö 38,5 Ledning: Parkpersonal 

1 Avdelningschef, 3 Enhetschefer 
motsvarande 3 
heltidstjänster 

Insamling och Trans~ort: utför på uppdrag 

2 Administratörer, 2 Chaufförer, 1 av renhållnings-

Kvalitetsingenjör, 1 Marknadsförare, avdelningen 

2 Maskinförare, 1 Samordnare, 2 skötsel av fem 

Sophämtare, 5 Specialbilförare, 0,5 ÅVC i de mindre 

ekonom 
orterna. 

ÅVC och Behandling: 

3 Drifttekniker, 2 Maskinförare, 1 

Renhållningsarbetare, 1 Samordnare, 

1 Sophämtare, 3 

Återvinningsarbetare, 3 tjänster från 

park som arbetar med ÅVC på yttre 

områden 

Teknik och Utveckling: 

1 Informatör, 1 Miljöingenjör, 1 

Utredare, 1 Utredningsingenjör, 

Lessebo 2,5 Ledning: 25 % renhållningschef 1 personal ÅVC 

(vakant) kör även 

Administration: 25 % administratör. 
väghyvel och 
deltar i 

ÅVC: 2 Återvinningsarbetare. snöröjning 

Markaryd 2,7 Ledning: 0,2 Enhetschef VA/Gata. Enhetschef 

Teknik och utveckling: 1 
uppskattad 20%, 

avfalls ingenjör 
medföljer ej 
bolaget. 

Administration: 14h kundtjänst. 
14h köps från 

ÅVC: 1,15 Återvinningsarbetare. ekonomiavd till 

kundtjänst, 
medföljer ej 
bolaget. 

Tingsryd 4,0 Ledning: f.n. 1 renhållningschef 

(tillfällig) 

ÅVC, sortering, omlastning, viss 

insamling och transport: 3 

maskinförare/renhållningsarbetare 

Älmhult 11,65 Ledning: 1 Renhållningschef 3 personal ingår 
i vinterjour 
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ORGANISATION BEMANNING FÖRDELNING KOMMENTAR 

I ANTAL 

ÅRSARBETEN 
(ÅA) 

Administration: 2,85 administratörer 

Insamling: 4 chaufförer 

ÅVC: 3,8 service/ maskinförare 

Totalt 59,35 

3.3 Egen regi/entreprenad 

I tabeller nedan redogörs för driftformer (egen regi eller på entreprenad). Vid entreprenad 

anges även gällande avtalstider. 

Tabell 3. Driftform omhändertagande mat- och restavfall 

MAT-OCH INSAMLING OCH BEHANDLING BEHANDLING RESTAVFALL 

REST AVFALL TRANSPORT MAT-OCH MAT AVFALL 
RESTAVFALL 

Växjö Entreprenad. Egen regi Upphandlas externt. 

Avtal t.o.m. 2019-09-30 Avtal t.o.m. 2019-12-31. 

Möjlighet förlängning 1 år. 

Lessebo Entreprenad. - Upphandlas externt. 

Avtal t.o.m. 2019-01-31. Avtal t.o.m. 2018-02-28. 

Möjlighet förlängning 1 år. 

Markaryd Entreprenad. - Upphandlas externt. 

Avtal t.o.m. 2020-08-31 Avtal t.o.m. 2017-12-31. 

med 1+1 års 
förlängning. 

Tingsryd Entreprenad. - Upphandlas externt. 

Avtal t.o.m. 2018-12-31. Avtal t.o.m. 2018-12-31. 

Möjlighet förlängning Möjlighet förlängning 1 år. 

Älmhult Egen regi - Upphandlas externt. 

Avtal t.o.m. 2018-11-30. 

Möjlighet förlängning 2 år. 

6 



87

Tabell 4. Driftform ÅVC 

ÅVC DRIFT ÅVC FJÄRR- FÖRBRÄNNING FARLIGT AVFALL 

{MOTTAGANDE TRANSPORT GROVAVFALL 

KUNDER) AV 
GROVAVFALL 

Växjö Egen regi Entreprenad. Upphandlas Upphandlas 

De yttre ÅVC sköts idag Avtal t.o.m. 
externt. externt. 

på uppdrag av 2019-12-31. Avtal t.o.m. 2018- Avtal t.o.m. 

renhållningsavdelningen 
Möjlighet 

12-31. 2019-03-31. 

av annan avdelning 
förlängning 1 Möjlighet Möjlighet 

inom tekniska 
år. förlängning 1 år. förlängning 2 år. 

Lessebo Egen regi Entreprenad Upphandlas Upphandlas 

externt. externt. 

Avtal 2018-02-28. Avtal t.o.m. 

Möjlighet 
2019. 

förlängning 1 år. Möjlighet att 
förlänga till 
2021. 

Markaryd Egen regi Entreprenad. Upphandlas Upphandlas 

Avtal t.o.m. 
externt. externt. 

2017-12-31. Avtal t.o.m. 2018- Avtal t.o.m. 

06-30. 2019-03-31 

Tingsryd Egen regi Entreprenad. Upphandlas Upphandlas 

Avtal t.o.m. 
externt. externt. 

2018-12-31. Avtal t.o.m. 2018- Avtal t.o.m. 

12-31. 2019-03-31, 
med möjlig 
förlängning 
t.o.m. 2021-03-

31. 

Älmhult Egen regi Egen regi Upphandlas Upphandlas 

externt. externt. 

Avtal t.o.m. 2018-
09-30. 
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Tabell 5. Driftform omhändertagande slam 

SLAM INSAMLING SLAM FRÅN ENSKILDA BEHANDLING SLAM FRÅN ENSKILDA 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

Växjö Egen regi. Omhändertagande vid kommunens 

VA-verk 

Lessebo Entreprenad. Avtal t.o.m. 2017-12-31. Omhändertagande vid kommunens 

Möjlighet förlängning 1 år. 
VA-verk 

Markaryd Entreprenad. Avtal t.o.m. 2017-12-31. Omhändertagande vid kommunens 

VA-verk 

Tingsryd Entreprenad. Avtal t.o.m. 2018-12-31. Omhändertagande vid kommunens 

VA-verk 

Älmhult Entreprenad. Avtal t.o.m. 2017-12-31 Omhändertagande vid kommunens 

VA-verk 

3.4 Avfallssystem 

I Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult tillämpas den lägsta graden av källsortering, d.v.s. 

farligt avfall samt förpackningar och returpapper ska sorteras ut. Mat- och restavfall samlas i 

samma behållare om inte hushåll valt att tillämpa hemkompostering. Grovavfall lämnas vid 

ÅVC eller genom budning vid fastighet. I Lessebo finns ingen budning av grovavfall utan 

invånarna får själva åka till ÅVC:n. 

I Växjö källsorteras även matavfall för transport till förbehandlingsanläggning där slurry 

(tillverkas för rötning i kommunens biogasanläggning). Ca 86 % är anslutna till källsortering 

matavfall. 

3.5 Administration 

I tabell nedan anges uppgifter om administration m.m. som är väsentligt för 

avfallsverksamheten. 

Tabell 6. Administrativa uppgifter 

KOMMUN/ VÄXJÖ LESSEBO MARKARYD TINGSRYD 

PARAMETER 

A ffä rs-syste m EDP EDP Webdeb EDP Future 

idag Future Future 

Antal fakturor 120 000 15 000 16 000 23 000 

per år 

Antal kunder 24500 3200 4400 6500 

Avräknings- Beräknad I Excel Fast Schablon 

modell på verkligt Utifrån ersättning per 

antal kärlstatisti månad enligt 

tömningar k från EDP volymer i avtal 

utifrån Future 

lästa 

ÄLMHULT 

Webdeb 

19 500 

6500 

Manuell 
samman-

ställning efter 
underlag från 
slam-

entreprenör. 
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KOMMUN/ VÄXJÖ LESSEBO MARKARYD TINGSRYD ÄLMHULT 

PARAMETER 

RFID-

taggar 

Avvikelsefoton Ja Nej Ja i viss Nej Nej 

omfattning 

Avvikelse- Ja Nej Ja Ja, manuellt Manuellt i 

hantering datorisera i liten mindre 

t med EDP omfattning omfattning 

Mobile 

Drift av system IT Växjö IT Lessebo Visma IT Tingsryd Visma 

Entreprenör Ja, via Nej Ja, webdeb är Har Nej 

jobbar i extern web-baserat entreprenör 

systemen åtkomst- s-koppling 

lösning via Citrix 

För Försöker få 

närvarand ut det även i 

e HAG bilarna 

(Ericom) 

Fastighetsbeteck Ja Ja, på Ja Ja Ja 

ningar/ FNR slam fastighets bete fastighets bete 

finns ckning ckning 

Fjärrvärme Nej Fr.o.m. Nej Nej Nej 

hanteras i hösten 

systemet 2017 

Fordons- EDP Nej Entreprenöre Nej Thor mobile 

datasystem Mobile ns system GC inom kort 

från Barkfors 

Gis-stöd Futures Nej Solen Futures VA-utveckling 

interna fastighets- interna My carta för 

karta och karta, ingen karta visning av 

Växjö koppling fastigheter 

kommuns mellan 

hand- webdeb och 

läggarkart karta 

a m.fl. 

lösningar 

Hanteras även Ja Ja Ja Ja Ja 

VA i systemet 

Hantering av Ja, digital Ringer Manuellt Mejlar Ringer 

missade order entrepren meddelande entreprenör chaufför. 

tömningar läggs för ören om miss till en Antecknas på 

missar entreprenör blad som 

sparas i pärm. 
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KOMMUN/ VÄXJÖ LESSEBO MARKARYD TINGSRYD ÄLMHULT 

PARAMETER 

Ingen 
återkoppling 

Hämtställe- Ja Ja Ja Ja Ja 

adresser 
kompletta 

Koordinater för Ja Nej bara Ja Ja (saknas Nej 

kärl slam ca 300) 

Kundtjänst Kontaktce Assistent Assistent Medborgark 

nter, renhållnin ekonomienhet ontor 

kommun g 

Körlistor Ja Bara slam Hämtdag finns Ja Ja för slam är 

i webdeb, de bra, men 

detaljerad för sopor 

körlista finns i stora brister 

entreprenörss p.g.a . 

ystem bristande 

Barkfors uppdatering 

BFBUD vid ändring. 

Nyckel-register Ja i EDP Nej Nej Nej Nej 

Future 

Orderflöde Digitala Manuellt Order läggs i Pappers- Mejl till slam-

ordrar webdeb som ord rar för entreprenör, 

överförs till sophämtnin ingen 

BFBUD g, Excelfil återkoppling 

Barkfors via för slam att utfört. 

FTP, Handskrivna 
entreprenör pappers-
planerar ut ord rar till 
uppdraget, sopgubbarna 
entreprenör (egna) 
kvitterar order 

i GC Barkfors 

Reskontra EDP EDP Kommunens Kommunens Kommunens 

Future Future ekonomi- ekonomi- ekonomi-

system system system 

Raindance Raindance Raindance 

RFID-taggar Ja, alla Nej Ja, alla kärl Nej Nej 

kärl 

Ändrings-flöde Digital Nej, helt Ändringsorder Ändringsord Ändrar taxa 

ändringso manuellt i webdeb, er som direkt i 

rder till entreprenör skrivs ut på systemet och 

entrepren lägger papper handskriven 

öroch hämtdag och lapp till 

kärlfordon 
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KOMMUN/ VÄXJÖ LESSEBO MARKARYD TINGSRYD ÄLMHULT 

PARAMETER 

kvitterar i sopchaufförer 

webdeb 

Ärende/ Ja Manuellt Manuellt Manuellt Ringer 

klagomåls-flöde datorisera chaufför. 

t Antecknas på 
blad som 
sparas i pärm. 

Ingen 
återkoppling 

3.6 Ekonomi 

Avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad i enlighet med miljöbalken. Detta innebär att de 

kostnader som uppstår för att insamla och omhänderta hushållsavfall och därmed jämförligt 

avfall kan finansieras via en renhållningsavgift. 

Avgifterna ska vara baserade på självkostnader och eventuella överuttag som medför 

överskott i verksamheten ska antingen regleras mot kommande års avgiftsuttag {normal inom 

3 år) eller återbetalas. Underuttag som medför underskott ska på samma sätt regleras mot 

kommande års avgifter genom höjda avgifter alternativt kan också skattemedel tillföras. 

Eventuell affärsverksamhet, ex hantering av verksamhetsavfall, får ej drivas med underskott. 

Eventuella överskott används normalt för ägares ändamål, stärka bolagets ekonomi eller täcka 

kostnader för den lagstadgade verksamheten med hushållsavfall och därmed jämförligt. 

I samägda kommunala avfalls bolag ska särredovisning tillämpas så varje kommun via sitt 

fullmäktige ska besluta om renhållningstaxa baserat på kostnader som avser den egna 

kommunen. Gemensamma kostnader ska fördelas på skäligt och rättvist sätt. 

Renhållningstaxan består normalt sett av avgift som ska täcka administration och service för 

hantering av farligt avfall, mat- och restavfall och grovavfall samt avgift för administration och 

service för hantering av slam från enskilda avloppsanläggningar {hushåll som saknar 

kommunalt avlopp). 

I tabeller nedan framgår intäkter och kostnader i avfallsverksamheterna år 2016. 

Tabell 7. Intäkter 2016 hushållsavfa/1 

INTÄKTER 2016, TKR TOTALA INTÄKTER INTÄKTER VIA AVGIFTER ÖVRIGA INTÄKTER 

Växjö 98 245 81253 16 992 

Lessebo 8034 7309 725 

Markaryd 9264 8588 676 

Tingsryd 15 414 13 951 1463 

Älmhult 24 375 21930 2445 

Totalt 155 332 133 031 22 301 
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Tabell 8. Kostnader 2016 avfallsverksamhet 

KOSTNADER TOTALA VARAV VARAV VARAV 

2016,TKR KOSTNADER DRIFTKOSTNADER KAPIT ALKOSTNAD ER AVSÄTTNING 

SLUTTÄCKNING 

DEPONI 

Växjö 101267 94285 6406 576 

Lessebo 8460 7460 0 1000 

Markaryd 8396 7580 816 868 

Tingsryd 15 554 14436 1118 0 

Älmhult 24375 20 550 2139 1686 

Totalt 158 052 144 311 10479 -

Tabell 9. Kostnader 2016, uppdelat 

KOSTNADER INSAMLING MAT- BEHANDLING MAT- OCH OVERHEAD (SOM EJ 

2016,TKR OCH RESTAVFALL REST AVFALL INKL TRP FÖLJER MED TILL 

BOLAG) 

Växjö 17 849 11111 2728 

Lessebo 1902 1074 300 

Markaryd 3264 1676 210 

Tingsryd 5978 1463 500 

Älmhult 7133 4683 0 

Totalt 36126 20007 3738 

12 



93

Tabell 10. Resultat 2016 avfallsverksamhet 

RESULTAT TOTALA TOTALA RESULTAT KOMMENTAR 

2016,TKR INTÄKTER KOSTNADER 

Växjö 98 245 101267 Minus Planerat underskott på 1000 tkr 

3022 för Återbruksprojekt 

Förändrad periodisering av 

företagskorten 1000 tkr 

Högre transport och 

behandlingsavgifter (ny 

upphandling av flisning av trä) än 

budget på 1000 tkr 

Lessebo 8034 8460 Minus Extra kostnader för personal p.g.a. 

426 sjukskrivningar. 

Fakturor som tillhörde 2015 

betalades 2016, och belastar på så 

sätt året felaktigt. 

Markaryd 9264 8396 868 Vinsten avsätts till sluttäckning 

Tingsryd 15414 15 554 Minus 
139 

Älmhult 24375 24375 0 Avsättning ingår i resultatet 

Totalt 157 207 158 052 -

Tabell 11. Inneliggande medel 

INNELIGGANDE MEDEL MKR KOMMENTAR 

2016 

Växjö 10,2 Fondering för sluttäckning 

26,2 Eget kapital avsett främst till ny ÅVC samt inköp FNI 

kärl 

Lessebo 0,14 Eget kapital 

26,0 Fonderat för sluttäckning 

Markaryd 20,7 Fonderat för sluttäckning 

Tingsryd 12,0 Fonderat för sluttäckning 

Älmhult 24,0 Fonderat för sluttäckning 
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3.7 Avfallsanläggningar 

Tabell 12. Avfallsanläggningar 

AVFALLSANLÄGGNINGAR FÖRBEHANDLINGS 

MATAVFALL 

Växjö 1 

Lessebo 0 

Markaryd 0 

Tingsryd 0 

Älmhult 0 

Totalt 1 

3.8 Restvärden 

Tabell 13. Avfallsanläggningar 

RESTVÄRDEN, TKR (OKT 2017) VÄXJÖ LESSEBO 

Förbehandling matavfall 17 505 -

Avfallsanläggning inkl. ÅVC 19 788 2910 

och trädgårdstippar 

Deponi, aktiv 2261 -

Kärl, container 4659 Ingår 

ovan 

Fordon, maskiner 4954 -

IT och system 845 116 

Inventarier 22 -

ÅVS, miljöstation - 30 

Avfallsplan - 207 

Totalt 50034 3 283 

ÅVC AKTIVA DEPONIER 

8 1 

1 0 

1 0 

4 0 

2 1 

16 2 

MARKARYD TINGSRYD ÄLMHULT 

- - -

5354 10 869 17 353 

- - 9 000 

43 Ingår 647 

ovan 

422 1020 4725 

- 47 -

- - -

- 418 -

- - -

5819 12354 31275 
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3.9 Fakta och nyckeltal 

3.9.1 Kommunfakta 

Tabell 14. Kommunfakta 

KOMMUN- INVÅNARE 

FAKTA, 
2016-12-31 

Växjö 89 500 

Lessebo 8760 

Markaryd 9 991 

Tingsryd 12 393 

Älmhult 16 618 

Totalt 137 262 

3.9.2 Avfallsmängder 

Tabell 15. Avfallsmängder 

AVFALLS- MAT-
MÄNGDER AVFALL 

Växjö 5837 

Lessebo 0 

Markaryd 0 

Tingsryd 0 

Älmhult 290 

Totalt 6127 

1 Inkl. flerfamiljshus 

ANDEL, VILLOR HUSHÅLL I 
% FLERFAMILJS-

HUS 

65,2 18 23 047 
602 

6,4 2738 864 

7,3 3948 715 

9,0 4465 1706 

12,1 6694 670 

100 36 27 002 
447 

REST- OSORTERAT 
AVFALL REST AVFALL 

16 815 0 

- 2368 

- 2260 

- 3012 

- 3679 

16815 11319 

FRITIDS- VERKSAM- ENSKILDA 
HUS HETER AVLOPPS-

(ABONNE- ANLÄGG-
MANG) NINGAR 

23 047 1026 4591 

513 3341 700 

379 28 1730 

1047 380 3188 

493 790 2500 

25 479 2558 12 709 

GROV- FÖRPACKNINGAR OCH 

AVFALL TIDNINGAR 

8342 6784 

1964 685 

4478 759 

3181 955 

1236 1053 

19 201 10 236 
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3.9.3 Avgifter 

Tabell 16. Vanligaste avgift 2016 (mest förekommande avgift för hushåll i kommunen) 

VANLIGASTE AVGIFT KR/ÅR 2016 EN- OCH TVÅFAMILJSHUS LÄGENHET FRITIDSHUS 

Växjö 1945 908 1050 

Lessebo 2131 - 1214 

Markaryd 2176 - 1969 

Tingsryd Uppgift saknas 2044 1542 

Älmhult 2007 - 1403 

Sverige, medel 2088 1326 1234 

3.9.4 Nyckeltal 

Branschföreningen Avfall Sverige har ett statistikdatasystem som alla kommuner och 

avfallsan läggningar förväntas lägga in uppgifter i. För att påvisa styrkor och svagheter i 

avfallsverksamheten värderas också nyckeltal i en skala från mycket god hållbarhet (grön), god 

hållbarhet (gul), mindre god hållbarhet (ljusröd) och dålig hållbarhet (röd). I tabellerna anges 

även jämförande värden för hela Sverige samt värderingsfärg i de fall nyckeltalet är värderat 

enligt ovan. 

För 2016 kan följande hämtas ur verktyget; 

Tabell 17. Mängder hushållsavfa/1 

KG/PERSON HUSHÅLLSAVFALL, MAT- OCH GROVAVFALL FÖRPACKNINGAR 

2016 EXKL SLAM RESTAVFALL OCH 

Växjö 

Lessebo 

Markaryd 

Tingsryd 

Älmhult 

Sverige, 

medel 

2 2014 

610 

594 

4212 

513 

RETURPAPPER 

249 268 74 

225 78 

434 74 

236 250 75 

2282 1012 61 

212 208 70 
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Tabell 18. Hushållsavfaf/ets omhändertagande 

2016 ANDEL ANDEL MATERIAL- MATERIAL-

MAT AVFALL MAT AVFALL ÅTERVINNING, ÅTERVINNING, 

SOM SOM KG/PERSON ANDEL AV 

OMHÄNDERTAS OMHÄNDERTAS HUSHÅLLSAVFALL 

SÅ ATT SÅ ATT EXKL BIOL 

VÄXTNÄRING VÄXTNÄRING BEHANDLING (%) 

TAS TILLVARA, OCH ENERGI 

% TAS TILLVARA, 
% 

Växjö 153 25 

Lessebo 143 24 

Markaryd 103 

Tingsryd 157 

Älmhult 97 

Sverige, 18 25 136 26 

medel 

Kundundersökningar är enbart gjorda i Växjö och Tingsryd varför detta inte redovisas. 

Plockanalyser i restavfall är enbart gjorda i Växjö varför detta inte redovisas. 

4 Lagar och myndighetskrav 

Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och 

nationella miljömål. 

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 

hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en 

gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 

består av avfalls plan och föreskrifter för avfallshanteringen. 

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste 

kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att 

återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska 

bland annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv 

och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall 

inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer 

från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen 

anlitar att transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska 

bedrivas, antingen i egen regi eller gemensamma organisationer med andra kommuner. 

Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen 

fö rblir dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfa llsansva r til l ett 
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bolag. Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra 

huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i 

förbundsordningen. 

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att 

uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland 

annat vilka hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av 

avfall. Detta gäller även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande 

fritidsfastigheter. I avfallsföreskrifterna ska kommunen även ange under vilka förutsättningar 

fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. 

Kommunen ska i sin planering och sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov 

som finns hos olika slag av bebyggelse. 

5 Branschutveckling 

5.1 Nationellt 

Grundläggande för avfallshanteringen är att största möjliga miljö- och samhällsnytta ska 

eftersträvas i alla steg. Man kan förväntas sig, från såväl EU som nationellt, att styrmedel införs 

för att uppnå målen och lyfta avfallshanteringen högre upp i den så kallade avfallstrappan, se 

nedan. 

Deponera Återvinna 
energi 

Återvinna 
material 

Återanvända Minimera 

Avfallshanteringen fokuserar allt mer på att förebygga att avfall uppkommer och ökad 

återanvändning. Detta kräver helt andra typer av arbetssätt för kommunerna med mer 

inriktning på kommunikation, attityder och beteende. Avfall som inte uppkommer innebär att 

kostnaden inte uppstår är viktigt i sammanhanget. Här finns fler aktörer än 

avfallsorganisationen som måste samarbeta. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har idag ansvaret för att samla in tidningar och 

förpackningar för återvinning. 

Regeringen intog i sin budget hösten 2014 att kommunerna bör överta ansvaret för insamling 

av förpacknings- och tidningsmaterial. Om ansvaret överförs innebär detta stora konsekvenser 

för kommunerna då grundtanken är att fastighets nära insamling ska öka markant (ex 
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flerfackskärl eller optisk sortering). Regeringen hade under 2017 samtal med övriga partier och 

en del aktörer i syfte att diskutera frågan i ett brett perspektiv. Frågan är fortfarande under 

hantering inom regeringen. Centerstämman, som hölls under oktober 2017, antog ett 

ställningstagande om kommunal insamling inom ett samlat producentansvar, vilket kan öppna 

upp för vidare dialog. 

Den 1 november 2017 lämnades slutbetänkandet om avfallsskatt. Förslaget är en skatt på 100 

kr/ton för i stort sett allt avfall till förbränning, undantaget farligt avfall från 1 januari 2020. 

Målen för materialåtervinningen ökar och nu pågår även införande av textil återvinning i stor 

skala på många håll. 

I materialåtervinning hänförs också biologisk behandling av matavfall där energi uttas och 

biogödsel återförs till kretsloppet. De nationella miljömålen anger att matavfall ska behandlas i 

biogasanläggningar. 

I Sverige finns 15-20 biogasanläggningar där de flesta även behandlar matavfall. För att öka 

förutsättningarna till att nå målen på ett effektivt sätt krävs att anläggningarna får en 

kontinuitet i substrat, såväl typ som mängd, och att avsättning av gas och biogödsel kan ske 

nära anläggningen. Dessutom är det viktigt att substratet transporteras så litet som möjligt 

{närområdet) och detta överensstämmer också med EU:s avfallsdirektiv där det anges att avfall 

ska omhändertas så nära den plats det uppstår som möjligt. 

Avfallsförbränning är traditionellt den vanligaste metoden för behandling av hushållens avfall. 

Allt högre utbyggnadskapacitet har skapat en pressad inhemsk marknad där avfall allt mer 

importeras från andra länder. Fortfarande är en stor del av det avfall som förbränns 

felsorterade förpackningar- och tidningsmaterial {i plockanalyser ligger andelen ofta kring 30-

40 % i restavfall) och med bättre källsortering kommer mängderna till förbränning att minska. 

Det är viktigt att notera att förpackningar och tidningsmaterial har en avsevärt större 

miljöbelastning vid förbränning jämfört med återvinning. Detsamma gäller matavfall som 

främst kan minska klimatpåverkan i transport {biogas) och öka kretsloppet av näringsämnen 

{biogödsel är eftertraktad av jordbrukare). 

Nya nationella miljömål beslutades 2012. Ur kommunernas synvinkel är främst följande 

konkret och viktigt; 

• Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 

restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där 

minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara. 

År 2012 fastställdes Sveriges avfallsplan för år 2012 - 2017. Den nya planen trycker mer än 

tidigare på behovet av att minska avfallets mängd och farlighet genom att förebygga dess 

uppkomst med följande mål; 

• Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli 

enklare för hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till 

förberedelse för återanvändning {ex textilier) 

• Materialåtervinning av hushållsavfall ska öka och minst 90 % av hushållen ska vara 

nöjda med insamlingen 

Det kommer att vara stort fokus på avfallsförebyggande åtgärder de kommande åren. Alla 

medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. I Sverige kommer programmet 

att ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för åren 2018 - 2023. 
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Programmet väntas ha fyra fokusområden: 

• Mat 

• Textil 

• Elektronik 

• Byggande och rivning 

Fokusområdena har valts ut för att de antingen alstrar mycket avfall eller har en stor 

miljöpåverkan per kilo vara, räknat ifrån att varan produceras till att den blir avfall. 

Naturvårdsverket har föreslagit regeringen fyra nya etappmål för avfall. Etappmålen är ett led 

att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Ett av etappmålen gäller ökad förberedelse för 

återvändning och materialåtervinning med syftet att leda Sveriges avfallshantering högre upp i 

avfallstrappan och att nå ökad resurseffektivitet. Det andra etappmålet handlar om textil och 

textilavfall och Naturvårdsverket föreslår att producentansvar för textil införas. 

Det tredje etappmålet gäller minskad mängd matavfall och det fjärde etappmålet handlar om 

att minska exponeringen för kadmium via livsmedel. 

EU-direktivet om producentansvar har införts i svensk lagstiftning genom förordningen om 

producentansvar för förpackningar. I EU-direktivet finns målnivåer för återvinningsgrad av 

olika materialslag. Sverige har redan tidigare haft mål om återvinningsgrad för olika typer av 

förpackningar men de kommer att höjas år 2020. Sverige har beslutat om högre 

återvinningsmål än EU direktivet. 

5.2 Avfallssystem 

5.2.1 Separata kärl 

Detta är det vanligaste systemet i Sverige (64 % av kommunerna) där hushållen har två kärl, ett 

för matavfall och ett för restavfall. 

5.2.2 Flerfackssystem 

System som utöver matavfall även möjliggör att förpackningar och returpapper kan lämnas i 

kärl via två flerfacksskärl. Det vanligaste är två 370 I kärl. Det går ofta att även haka på boxar 

för batterier och lyskällor. Systemet används i mer än 30 kommuner och ökar i användning. 

Figur 1. Exempel flerfacksskärl 
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5.2.3 Optisk sortering 

Olikfärgade påsar används i hushållet som läggs i kärl för sortering i en central 

sorteringsanläggning som bygger på optisk avläsning av färger. I dagsläget är det främst 

matavfall och restavfall som tillämpas för detta men det finns även utbyggt (eller pågår 

utbyggnad) i ett fåtal kommuner (3) för förpackningar och returpapper exkl. glas. Systemet 

tillämpas i villabebyggelse. 

Glas kan ej hanteras med optisk sortering vilket kräver ett eget insamlingssystem. 

Figur 2. Optisk sortering i hushåll. Källa Optibag. 

5.2.4 Kostnader och miljöeffekter 

Det har kommit två rapporter från Avfall Sverige, gällande utvärdering plockanalyser samt 

ekonomi kopplat till olika avfallssystem. 

• 2016:28. Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av 

plockanalyser av hushållens mat- och restavfall. 

• 2016:29. Beräkning av avfallshanteringskostnader i svenska kommuner 

Sammantaget visar dessa att FNI med flerfack är klart bäst ur miljösynpunkt och kostnaderna 

är relativt likvärdiga såtillvida det inte är fråga om väldigt glest befolkade kommuner. 

Rekommendationen är att ej välja system med kostnaderna som viktigaste styrmedel. 

Nedan framgår utdrag från några bilder från branschorganisationen Avfall Sverige; 
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Figur 3. Innehåll av olika fraktioner i restavfall (brännbart). 
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Som synes uppvisar flerfackssystem klart bäst värden i synnerhet innehåll av förpackn ingar och 

returpapper som ej ska vara där. 

Figur 4. Den mängd matavfall som sorteras ut utifrån bedömd potential. 
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Sammanfattningsvis bör även andra aspekter än ekonomi tillmätas stor vikt vid val av 

insamlingslösning, till exempel kvalitet och mängd av utsorterade fraktioner, miljö, 

användarperspektiv inklusive hushållens arbetsinsats samt systemens tekniska begränsningar. 

I övrigt framkom bland annat följande; 

• I villahushåll är mängden förpackningar och returpapper i fraktionen utsorterat 

restavfall vid flerfacksinsamling 40 procent lägre än vid insamling i separata kärl. 

• För villahushåll är renheten på matavfallsfraktionen högst för flerfackskärl och 

separata kärl (96-97 procent) och lägst för optisk sortering (92 procent). 

• Vid insamling med separata kärl är renhetsgraden på matavfallet högre hos de 

kommuner som använder papperspåsar än hos de som använder påsar av bioplast 

eller annan plast. 
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• I villahushåll är källsorteringsgraden avseende matavfall högre, det vill säga en större 

andel av matavfallet är rätt sorterat, vid insamling med flerfackskärl än med separata 

kärl. Lägst källsorteringsgrad uppnås med optisk sortering. 

• De enskilt största kostnaderna är insamlingskostnaderna, utom vid insamling i 

olikfärgade påsar från både villor och lägenheter där kostnaderna för optisk sortering 

för flera av pilotkommunerna överstiger insamlingskostnaderna. Andra betydande 

kostnader är kärlkostnader (vid insamling i flerfackskärl) och påskostnader (vid 

insamling i olikfärgade påsar för optisk sortering) . 

5.3 Sveriges bästa avfallshantering 

Branschorganisationen Avfall Sverige har via sitt statistikdatasystem Avfall web angett vilka 

kriterier som är de mest viktiga för avfallshanteringen med utgångspunkt från lagar samt 

nationella miljömål och riktlinjer. 

De utser på basis av detta årligen de bästa kommunerna där 10 miljönyckeltal och 5 

kundomdömen värderas. 

För år 2016 blev resultatet baserat på alla värderingsnyckeltal följande (i tävling tas något 

nyckeltal bort); 
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Av de 5 främsta har Lund, Alingsås och Jönköping fastighets nära insamling via flerfackssystem. 

Växjö kom på plats 50 och Tingsryd plats 100 (av 136 kommuner/kommunalförbund som 

uppnår kraven för att kunna lämna uppgifter till statistik) . Lessebo, Markaryd och Älmhult har 

ej uppnått kraven i att lämna uppgifter till statistik). 

Gällande enbart miljövärden har 225 kommuner/kommunalförbund lämnat tillräckligt med 

uppgifter. Placeringar för Växjö var 34, Tingsryd 172 och Lessebo 221. Markaryd och Älmhult 

har ej uppnått kraven i att lämna uppgifter till statistik). 
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För kund nöjd het uppnår Tingsryd plats 76 och Växjö plats 128 (av 138 kommuner/ 

kommunalförbund som uppnår kraven för uppgifter till statistik). Lessebo, Markaryd och 

Älmhult har ej uppnått kraven i att lämna uppgifter till statistik). 

Sammantaget finns stora utmaningar i berörda kommuner för att uppnå en miljömässig och 

serviceinriktad avfallsverksamhet. 

5.4 Avfallsorganisationer 

För att klara kommande utmaningar är trenden att fler och fler kommuner går samman i olika 

former av samarbeten. De vanligast förekommande samarbetsformerna är bolag följt av 

kommunalförbund och gemensam nämnd. I Sverige finns är kommunerna organiserade enligt 

följande; 

• Kommunalförbund: 46 kommuner 

• Samägda avfallsbolag: 56 kommuner (OBS: till detta tillkommer bolag som ej har 

överfört verkställigheten för avfallshantering (ex SYSAV, SÖRAB, Renova). 

• Gemensam nämnd: 7 kommuner 

• Eget bolag: 49 kommuner 

• Förvaltning: 132 kommuner 

Figur 5. Karta avfallsorganisationer Sverige (Avfall Sverige, 2017) 

Egen förvaltning 
• Eget bolag 
• Kommunalförbund 
• Samägt bolag 
• Gemensam nämnd 
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5.4.1 Avfallsbolag 

Aktiebolag styrs av aktiebolagslagen och bolagets huvudsakliga syfte styrs upp av en 

bolagsordning. 

I bolag med flera parter inblandade upprättas normalt ett aktieägaravtal som reglerar 

parternas inbördes förhållanden och ett ägardirektiv som anger de mål och riktlinjer som 

bolaget ska verka utifrån. 

Kommunerna ger bolaget uppdrag att ombesörja kommunernas avfallsverksamhet. 

Kommunalt ägda bolag är alltid en del av kommunernas verksamhet och bolagets verksamhet 

ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler med beaktande 

av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna. 

Uppgifter i bolag behöver inte vara densamma, så länge de är kompetensenliga. 

Kommunsamverkande bolag ägs normalt utifrån kommunstorlek med vissa intervall, ex 

ägarnivåer. I bolag där det inte bedöms uppstå vinster eller förluster (taxefinansierat) kan 

ibland lika ägande tillämpas. 

Tabell 19. Renodlade avfallsbolag där verkställighet överförts från kommun 

AVFALLSBOLAG DELÄGANDE UPPDRAG KOMMENTAR 

KOMMUNER 

Borab AB Bollnäs, Ovanåker Svara för 2 avfallsanläggningar/ 

renhållning och ÅVC 

kundservice. 

June Avfall & Miljö AB Jönköping, Habo, Svara för Bildat mars 2017. 

Mullsjö renhållning och Verksamhetsstart 2018-

kundservice. 01-01. 

Övertar ÅVC 

Landskrona-Svalövs Landskrona, Svalöv Svara för 2 avfallsanläggningar/ 

Renhållning AB renhållning och ÅVC 

kundservice. 

Mellanskånes Eslöv, Hörby, Höör Svara för 6 avfallsanläggningar/ 

renhållnings AB renhållning och ÅVC 

(MERAB) kundservice. 

Norra Skånes Båstad, Höganäs, Svara för 10 avfallsanläggning/ 

Renhållnings AB (NSR) Ängelholm, Åstorp, renhållning och ÅVC. 

Bjuv, Helsingborg kundservice 
Biogasanläggning 

(koncession) 

Norra Åsbo Klippan, Perstorp, Svara för 8 avfallsanläggningar/ 

Renhållnings AB Örkelljunga renhållning och ÅVC 

(Nårab) kundservice 

Regional Lysekil, Munkedal, Svara för 7 avfallsanläggningar/ 

avfallsanläggning i Sotenäs och renhållning och ÅVC 

mellersta Bohuslän Tanum. kundservice 

(RAMBO) 
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AVFALLSBOLAG DELÄGANDE UPPDRAG KOMMENTAR 

KOMMUNER 

SRV Återvinning Botkyrka, Haninge, Svara för 1 återvinnings-

Huddinge, renhållning och anläggning samt 8 ÅVC 

Nynäshamn och kundservice 

Salem 

Västblekinge Miljö AB Karlshamn, Svara för 5 avfallsanläggningar/ 

(vmab) Sölvesborg, renhållning och ÅVC 

Olofström kundservice 
Biogasanläggning 

Österlens Kommunala Simrishamn och Ombesörjer Sysav har ansvar för 

Renhållnings AB Tomelilla insamling anläggningar och 

(ÖKRAB) omhändertagande 

Östra Göinge Osby och östra Svara för 6 avfallsanläggningar/ 

Renhållning AB Göinge renhållning och ÅVC 

kundservice 

6 Beskrivning av det gemensamma avfallsbolaget och dess 

verksamhet 

6.1 Grundläggande principer för bolaget 

Bolaget har ägarnas uppdrag att som renhållare svara för kommunernas skyldigheter avseende 

hanteringen, dvs. insamling, transport och återvinning eller bortskaffande, av det hushållsavfall 

som uppstår i ägarkommunerna. Till grund för uppdraget ligger den av respektive ägares 

kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen bestående av lokala föreskrifter och 

avfallsplan. Detta sätter, tillsammans med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, 

ramarna för bolagets verksamhet. 

Bolaget ska ansvara för att ta fram förslag på renhållningsordning och renhållningstaxa i 

samråd med kommunerna samt bistå ägarna med kvalificerad kompetens inom 

avfallshantering, fysisk planering samt yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för 

verksamheten enligt gällande författningar samt i övrigt svara för erforderliga kontakter med 

myndigheter. 

Utöver ovanstående ska bolaget även äga och driva anläggningar som ingår i ägarnas ansvar 

för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall, dock ej 

biogasanläggning i Växjö och nedlagda deponier. I samband med upprättande av 

överlåtelseavtal regleras vad som överförs och villkoren för detta liksom hur markfrågan ska 

hanteras (fastighetsöverlåtelse/avstyckning eller arrende). För närvarande är inte 

fastighetsöverlåtelse/avstyckning planerad utan avsikten är att enbart själva anläggningarna 

överförs till bolaget. 

Bolaget svarar för investeringar i avfallsanläggningar med tillhörande anordningar. 
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6.2 Avfallssystem 

I första hand avses avfallshanteringen utvecklas så att förebyggande, återanvändning och 
materialåtervinningen ökar, tillvaratagande av energi och näringsresurser i mat- och restavfall 
förbättras och att utsläpp av fossila gaser från transporter minskar. Strävan är att komma allt 
längre upp på den så kallade avfallstrappan, se nedan, som nu är införd i miljöbalken. 

Deponera Återvinna 
energi 

Återvinna 
material 

Återanvända Minimera 

Ekonomiska synergier skapas genom att samordna behandlingskapacitet och tillvarata, och vid 
behov, utveckla, resurser för utveckling av avfallshanteringen. Dessutom erhålls ekonomiska 
fördelar vid upphandlingar, insamling, fjärrtransport, materialavsättning, m.m. 

Invånare ges möjlighet till att källsortera matavfall skilt från restavfall vid bostaden. För 
kommuner som beslutat om införande av fastighets nära insamling via flerfackssystem kan 
hushållen även källsortera förpackningar och returpapper vid bostaden. Erfarenheterna från 
kommuner som infört detta system är mycket positiva. Information om källsortering och dess 
effekter återges allmänhet till gagn för attityder och beteenden för god miljö. 

Under 2016 gjordes en gemensam utredning om system för fastighets nära insamling. I 
skrivande stund har Växjö, Lessebo och Tingsryds kommun fattat beslut om att införa 
insamling av förpackningar och tidningar genom det s.k. flerfackssystemet. 

I Älmhult och Markaryd pågår diskussion om insamlingssystem men det förväntas fattas beslut 
om insamling och systemval under 2018 i båda kommunerna eller i samband med eventuellt 
beslut om bildande av bolag. 

Lessebos system införs 2019-09-01. Kärl köps in under 2019. Lessebo har fonderat 26 mkr för 
sluttäckning. Avtalsstart för ny entreprenad i Lessebo är 2019-02-01. Då börjar också insamling 
matavfall i flerbostadshus och verksamheter. 

Markaryds nuvarande avtal går ut 2020-08-31 med möjlig förlängning 1 +1. 

Planerad tidplan för införande av FNI framgår av nedan; 

• Upphandlingar av kärl i samtliga kommuner kommer att ske våren 2018 

• Upphandlingar insamling FNI Lessebo, Tingsryd och Växjö sker november 2017. Avtal 
avses tecknas i början av 2018. I Markaryd och Älmhult avses upphandling ske under 
2018. 
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• Lessebo och Tingsryd planerar införa FNI villor hösten 2019 och fritidshus i början av 

2020 

• Växjö planerar införa FNI villor under 2020 och fritidshus våren 2021 

• Lessebo och Tingsryd planerar införa källsortering matavfall verksamheter och 

flerfamiljshus under 2019 

• Markaryd och Älmhult planerar införa FNI men beslut är ännu ej tagna. Preliminärt kan 

FNI införas under 2020 - 2021. 

6.3 Avfallsanläggningar 

Avfallsanläggningar överförs till bolaget om inte parterna överenskommer om annat. Varje 

kommun har fullt ekonomiskt ansvar för egen anläggning. Vid delat nyttjande fördelas det 

ekonomiska ansvaret. 

Återvinningscentralerna avses utvecklas så att servicenivån blir mer enhetlig och sammantaget 

förbättrad utifrån lokala förutsättningar och behov. 

I samband med upprättande av överlåtelseavtal regleras vad som överförs och villkoren för 

detta liksom hur markfrågan ska hanteras (fastighetsöverlåtelse/avstyckning eller arrende). 

För närvarande är inte fastighetsöverlåtelse/avstyckning planerad utan avsikten är att enbart 

själva anläggningarna överförs till bolaget. 

Förbehandlingsanläggningen kommer att fördela kostnader baserat på fördelningsgrund som 

parterna överenskommer om. Förutsättning är att anläggningen vid överföring värderas och 

vid behov justeras avseende restvärde, att ersättning för slurry från förbehandlingsanläggning 

sätts till marknadsvärde och att fördelningen av kostnaderna mellan delägarkommunerna i 

bolaget sker utifrån vad som är rättvist och skäligt (självkostnadsprincipen). Ju mer matavfall 

som inkommer till anläggningen desto bättre ekonomiska förutsättningar. 

Bokfört värde var 2017-09-30 ca 17,5 mkr. För år 2016 uppgick driftkostnaderna till ca 2178 tkr 

och kapitalkostnaderna till ca 1435 tkr. 

Nedlagda deponier avses ej överföras till bolaget. 

Bolaget svarar för investeringar i avfallsanläggningar med tillhörande anordningar. 

6.4 Organisation 

Bolagets organisation utformas efter det uppdrag bolaget tilldelas av ägarna. När styrelsen 

utsett en VD så ansvarar VD för att utforma en organisation som ska utföra bolagets uppgifter. 

Det framstår som enklast att till inget annat är bestämt utgå från att en organisation kan 

utformas enligt nedan. Organisationen bygger på den struktur som finns i Växjö kommun. 

' ., 
~ Enhet.ÅVC 
: · och 

·. · Behandling 
;{ ... '" r.~~:__ .... ~ 

Enhet Teknik 
och 

Utveckling 
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6.5 IT 

Bra arbetssätt/processer med tillhörande IT-stöd är grundläggande för väl fungerande 

insamlingsentreprenader från uppstart till framtida entreprenörsbyten. 

Utgångspunkter för bolagets affärs- och logistiksystem: 

• Bygger vidare på Växjös lösningar och arbetssätt med gemensamt verksamhetssystem 

och IT stöd 

• Flytta ihop alla databaser till en gemensam databas, som initialt driftas av Växjö IT

avdelning som har den teknik som krävs. 

• RFID-taggade kärl i alla kommuner. Upptaggning sker av insamlingsentreprenör(er) efter 

entreprenadstarten i 2019. 

7 Konsekvenser avfallsverksamhet 

7.1 Inledning 

Riskbedömning arbetsmiljö och konsekvenser i kvarvarande verksamhet biläggs 

tjänsteskrivelse i respektive kommun och ingår ej i detta underlag. 

7.2 Kund/Service 

I samtliga kommuner bedöms servicenivån höjas kraftigt via införande av fastighetsnära 

källsortering, utveckling av ÅVC och möjlighet lämna grovavfall samt farligt avfall (ex över 

kommungränser). Det bedöms vara rimligt att på lite sikt uppnå hög kundnöjdhet vilket andra 

kommuner med motsvarande system påvisat. I arbetet med gemensam renhållningsordning 

avses mål för kundnöjdhet konkretiseras. 

Avgifterna kommer att behöva höjas på grund av kostnaderna för införande av källsortering 

matavfall och fastighetsnära insamling av förpacknings- och tidningsmaterial. Se närmare 

under avsnitt ekonomi. 

7.3 Miljö/klimat 

Växjö kommun bedöms ha förutsättningar att utveckla avfallshanteringen. Övriga kommuner 

bedöms vara beroende av att samverkan inleds och konsekvenserna nedan redogörs för 

förväntade effekter av om Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult inför källsortering 

matavfall och fastighets nära insamling av förpackningar och returpapper. 

Sammantagna förbättringar 

• Källsortering matavfall bedöms sammantaget bidra till att ca 9000 - 10000 ton matavfall 

samlas in i de 5 kommunerna jämfört med nuvarande mängd på 5800 ton i Växjö (2016). 

Detta bedöms översiktligt motsvara en ökning jämfört med idag med ca 350 000 Nm3 

fordons gas produceras, som motsvarar bränsle till ca 10 stadsbussar eller 300 personbilar. 

Detta motsvarar ca 1000 ton C02eq i minskade växthusgaser. 

Källa HBK biogasredovisning där 1 ton matavfall beräknas ge 94 Nm3 fordons gas och 

omräknat räcker 1000 ton matavfall till drift av 2,8 bussar eller 96 bilar. 

• Återföring av näringsämnen till jordbruksmark bedöms öka jämfört med idag (2016) 

motsvarande gödsel på ca 140 ha åkermark för ekologisk odling baserat på fosforgiva 

(ersätter 3,7 ton fosfor). 
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• Bättre källsortering uppskattas på sikt ge upp till 70 % bättre utsortering av förpackningar 

och tidningar, vilket motsvarar ca 4500 ton som materialåtervinns istället för att 

förbrännas. 

Baserat på resultat i Helsingborg som uppnår 0,82 kg/hushåll*vecka i jämförelse med 

Växjö som har 2,56 kg/hushåll*vecka (förpackningar och returpapper i restavfall). 

• Effektivare transportarbete genom att optimera insamling och fjärrtransport. 

• Bättre möjligheter lämna grovavfall vid ÅVC och farligt avfall (FNI, utvecklad service ÅVC) 

7 .4 Demokrati 

Inom avfallshanteringen styrs demokratin till stor del via renhållningsordningen och dess 

avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplanen anger bland annat vilket avfallssystem som ska 

användas och de mål som ska uppfyllas. Föreskrifter anger de regler som gäller mellan 

fastighetsinnehavare och kommun. Renhållningsordningen ska även framdeles beslutas i 

kommunfullmäktige i respektive delägarkommun, om än med gemensam utformning. Via 

renhållningsordningen ges kommunen och dess verksamheter samt allmänhet möjlighet att ge 

synpunkter på kommunens framtida avfallshantering. 

I bolaget har varje kommun ledamöter i styrelsen. Utöver detta kan kommunerna påverka 

verksamheten via sin ägarstyrning och bolagsstämman. 

Nackdelarna med samverkan är främst att avståndet till kontoret ökar men även att den lokala 

demokratin kan upplevas sämre. Fysiska avstånd till kontor etc. får dock allt mindre betydelse i 

ett samhälle där kommunikation alltmer sker via internet och sociala medier. 

7.5 Ekonomi 

7.5.1 Samlad ekonomisk bedömning 

Omställningskostnader är av engångsart och bedömningen är att nuvarande verksamheter kan 

inrymma dessa i aktuell budget för 2018 utan att för den sakens skull behöva begära 

taxejustering (omprioriteringar). 

Det finns tydliga synergier i gemensam drift (minskade avfallsmängder, rationellare insamling, 

samordnade tjänster) men också tillkommande kostnader som uppkommer på grund av ökad 

ambitionsnivå och utveckling. 

Införande av nytt insamlingssystem medför en höjning av kostnaderna, i storleksordningen 40-

80 kr/månad, lägre för lägenheter. I bedömningen har synergier i drift inbegripits men också 

ökad servicenivå, ex vid ÅVC. Om inte bolag bildas hade denna kostnad varit avsevärt högre för 

samma utveckling. 

Det är viktigt att notera att bolagets framtida ledning avgör exempelvis organisation, lokaler, 

mm. Det kan också vara svårt att bedöma om det finns oförutsedda kostnader i kommunerna 

som framkommer vid utbrytning av avfallsverksamheten och som måste få sin finansiering via 

taxeavgifter. 

Utfall pris vanligaste abonnemang bör hamna i storleksordningen 200 - 250 kr/månad för ett 

abonnemang FNI + matavfall om FNI införs där det är lämpligt och ekonomiskt rimligt. Detta 

motsvarar en höjning i på ca 40 - 80 kr/månad. 
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Antaganden stöds av Avfall Sveriges Avfall web, 2016; 

AVFALL WEB 2016, 25 FLERFACKSKOMMUNER MEDEL MIN MAX 

Invånare 41560 7338 140 547 

Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus, kr/månad 210 155 275 

I samband med att budget och investerings planer tas fram under 2018 för bolagets kommande 

verksamhetsår baserat på upphandlingar, organisation, lokaler, system, m.m. kommer 

kostnader att kunna specificeras än mer detaljerat. 

7 .5 .2 Omställningskostnader 

Omställningskostnader under 2018 består främst av följande; 

• Projektledning, utredningskostnader 

• Systemanpassningar (verksamhetssystem, ekonomi, kart, etc.} 

• Grafisk profil, hemsida, mm 

• Tillfälligt ökade informationsinsatser 

• Kostnader för överföring av anläggningar 

Erfarenheter från andra sammanslagningar visar att engångskostnaderna uppgår till ca 2 - 4 

mkr, beroende på utgångsläget. 

7.5.3 Etablerat avfallsbolag 

När bolaget etablerat sig kommer de löpande kostnaderna att tydliggöras. Dessa kostnader är 

ännu svåra att bedöma men de ska uppdateras löpande i syfte att utgöra underlag för budget 

och förebygga oskälig kostnadsutveckling, ex gällande lokaler och administration. 

De kostnadsposter som främst berörs är; 

Lokaler, systemkostnader 

Lokalkostnader och systemkostnader ingår ofta idag i overhead, som sammantaget uppgick till 

ca 4 mkr per år (2016}. Denna summa kan användas inom bolagets gemensamma kostnader 

för lokaler och administration. Lokaler och grundläggande system avses köpas av Växjö 

kommun till självkostnader. 

Verksamhetssystem är ett centralt verktyg inom avfallsverksamheten. Dagens kostnader för 

systemet bedöms kunna minska via synergier i ett gemensamt system. 

Goda möjligheter finns således för att utveckla och effektivisera arbetet i avfalls bolaget genom 

samordning och processutveckling. 

Personalkostnader 

Sammantaget bedöms antalet personal inte behöva öka i betydande utsträckning. Beroende 

på hur många tjänster som kommer till bolaget via verksamhetsövergången (delade tjänster 

etc.} bedöms dock det uppkomma ett rekryteringsbehov. 

Personalkostnaderna bedöms inrymmas i den ram som anges under samlad ekonomisk 

bedömning då utveckling av avfallssystem innebär att personalresurser måste utvecklas för 

ändamålet. 
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Driftkostnader 

Driftkostnaderna exkl. införande av nytt insamlingssystem bedöms påverkas i och med 

bolagets bildande, främst inom; 

• Effektivare insamling genom att optimera insamlingsområden inom bolagets 

delägarkommuner, oavsett egen regi eller entreprenad. Översiktlig bedömning 10 % lägre 

kostnader, vilket motsvarar ca 3 - 4 mkr/år. 

• Minskade mängder förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall i alla kommuner bedöms 

kunna medföra minskade insamlings- och behandlingskostnader på i storleksordningen 2 -

3 mkr/år. 

• Det bedöms också finnas synergier vid inköp av material (kärl, påsar, etc.) och tjänster 

(transporter, konsulter, etc.) samt drift ÅVC. 

Regeringens utredare föreslår också en skatt på förbränning på 100 kr/ton från 1 januari 2020. 

Detta motsvarar ca 3 mkr i ökade kostnader för förbränning som efter införande av 

källsortering matavfall och FNI reduceras till ca 2 mkr. 

För närvarande bedöms också förbrännings priserna vara stigande, främst på grund av ökad 

import av avfall. 

7.6 Kommuner 

Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas mellan parterna och en 

samverkan inom avfallsområdet bedöms bidra till att samverkan inom andra kommunala 

sektorer initieras och genomförs. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga 

motiv och är förhållandevis lämpligt som samverkansområde. Samverkan bedöms vara en allt 

viktigare utmaning inom de kommunala uppgifterna, såväl för stora som små kommuner. 

Dessutom bedöms bolaget kunna intressera flera kommuner att ansluta sig i framtiden vilket 

gynnar den regionala utvecklingen och bolaget. 

De lokala konsekvenserna utvecklas separat i riskbedömning verksamhet och organisation 

samt riskbedömning arbetsmiljö. 

7.7 Sammanfattning 

I tabell framgår sammanfattning av för- och nackdelar med bildande av bolag för respektive 

kommun. 

++ Betydande fördel 

+ Mindre betydande fördel 

0 Ingen betydande skillnad 

- Mindre betydande nackdel 

-- Betydande nackdel 
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Tabell 19. För- och nackdelar med bildande av bolag jämfört med nuvarande situation 

(nollalternativ) 

FÖR- OCH NACKDELAR BOLAG 

Kund/service 

Sortering och avlämning hushållsavfall ++ 

Avlämning grovavfall + 

Information ++ 

Avgifter --
Miljö/klimat 

Hantering av farligt avfall + 

Avfallsmängder + 

Materialåtervinning ++ 

Återföring av näringsämnen ++ 

Klimatpåverkan ++ 

Demokrati 0 

Ekonomi + 

Kommun/region + 

8 Övriga frågor 

8.1 Lagen om offentlig upphandling 

Den 1 januari 2017 trädde tre nya lagar i kraft: lag om offentlig upphandling (LOU), lag om 

upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lag om upphandling av koncessioner (LUK). 

I samtliga lagar finns undantag för upphandling reglerat via så kallad intern upphandling. För 

att kunna tillämpa detta ska de så kallade Teckal kriterierna uppfyllas, kontroll- och 

verksamhetskriteriet. 

Sammanfattningsvis anger dessa att följande förutsättningar ska vara uppfyllda; 

• För det första ska moderföretaget (myndigheten) utöva en kontroll över motparten eller 

motparterna som motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning 

(kontrollkriteriet). När moderföretaget (myndigheten) gemensamt med andra 

myndigheter kontrollerar en motpart, ska kontrollen motsvara den som 

moderföretaget och myndigheterna utövar över sina egna förvaltningar. 

• För det andra ska dotterföretaget, i egenskap av upphandlande myndighet eller 

motpart, utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för moderföretagets räkning 

eller för andra personer som moderföretaget kontrollerar (verksamhetskriteriet). När 

dotterföretaget kontrolleras av moderföretaget gemensamt med andra myndigheter, 

ska dotterföretaget utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för moderföretagets 

och de andra myndigheternas räkning. 

33 



114

• För det tredje ska det inte finnas något direkt privat ägarintresse i den motpart som är 

leverantör. 

I princip kan undantagen tillämpas i följande fall; 

Kommun köper av ex 
helägt kommunalt bolag 

r 

Upphandlande 

myndighet 
'· 

l 
r 

Fristående enhet 

Systerföretag med samma 
ägare köper av varandra 

Upphandlande 
myndighet 

--.. 

" 

Fristående 
enhet 

Fristående 
enhet 

Ex helägt kommunalt bolag 
köper av kommun 

Upphandlande 
myndighet 

l 
r 

Fristående enhet 

Flera de/ägande kommuner 
köper av ex gemensamt ägt 

kommunalt bolag 

Upphandlande 
myndighet 

Upphandlande 
myndighet 

Fristående enhet 

Som framgår ovan bedöms det inte finnas problem med att kommunerna köper av bolaget om 

kontroll- och verksamhetskriteriet uppfylls, vilket inte bedöms vara ett problem. Det råder viss 

osäkerhet främst avseende verksamhetskriteriet men en försiktig tolkning i detta fall kan vara 

att bolaget inte bör bedriva mer än 20 % sammantaget med verksamhetsavfall. 

Däremot bedöms inte bolaget kunna köpa av medlemskommun om bolaget ägs av flera 

medlemskommuner med stöd av Teckal kriterierna. 

Följderna av otillåten direktupphandling kan sammanfattningsvis anges enligt följande; 

• En leverantör (aktör på marknad) och Konkurrensverket kan rättsligt angripa ett 

kontrakt som tilldelas (ingås) utan annonsering om kontraktet rätteligen skulle ha 

annonserats (så kallad otillåten direktupphandling). 

• En leverantör kan ansöka om ogiltigförklaring av ett otillåtet direktupphandlat avtal. 

Leverantörens ska ansöka om ogiltigförklaring inom sex månader från det att avtalet 

slöts. Domstolen kan förbjuda att avtalet tillämpas under tiden för domstols processen. 
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Om annonsering skulle ha skett kommer avtalet ogiltigförklaras om man inte övertygar 

rätten om att det föreligger ett så kallat tvingande hänsyn till allmänintresse. 

• Konkurrensverket kan ansöka om upphandlingsskadeavgift (böter}. Avgiften är högst 10 

% av kontraktsvärdet eller 10 miljoner kronor. 

• En leverantör som anser sig lidit skada av direkttilldelningen kan föra en 

skadeståndstalan. Detta är inte så vanligt på grund av att leverantören får betala den 

upphandlande myndighetens rättegångskostnader om leverantören förlorar målet. 

Det högsta belopp, förutom motpartens rättegångskostnader, som upphandlande 

myndighet riskerar är det så kallade positiva kontraktsintresset. Detta innebär att 

leverantören ska försättas i samma ekonomiska situation som om denne tilldelats 

kontraktet. 

8.2 Avfallsanläggningar 

Det har funnits två alternativ till hantering av avfallsanläggningar; 

• Hyra av anläggningar 

• Överföring av avfallsanläggningar (exkl. biogasanläggning} 

I övriga avfallsbolag i Sverige är det normala att överföra avfallsanläggningar. 

Ägande innebär att avfallsbolaget övertar såväl avfallsanläggningar som drift. Ansvar, styrning 

och riskhantering regleras i bolagsordning och aktieägaravtal på sådant sätt att teckal 

kriterierna uppnås och parterna sinsemellan är överens. 

Hyra av avfallsanläggningar innebär att driften läggs i bolaget och att anläggningarna ligger 

kvar i kommunerna. Hyresupplägg innebär att bolaget hyr avfallsanläggningar av kommunerna 

i befintligt skick. Detta innebär att bolaget har all personal och sköter all drift. LOU gäller inte 

heller för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, 

servituts rätt eller någon annan rätt till fastighet. 

Avfallsbolaget kan däremot inte köpa tjänster av en delägarkommun utan att upphandla enligt 

LOU. Hyresupplägget måste, för att fungera lagenligt, hanteras mycket strikt i sin tillämpning i 

annat fall kan tolkningen ses som ett köp av tjänster som ska upphandlas. Om upplägget blir 

eller utvecklas på sådant sätt att hyresupplägget kan ifrågasättas som köp av tjänst eller 

byggkontrakt uppstår problem med LOU. Upplägget med hyra kan också innebära onödig 

administration avseende hyresjusteringar, redovisning samt beslut om investeringar. 

Avseende slurry från förbehandlingsanläggning måste den oavsett upplägg med hyra eller 

delägande överlåtas till Växjö kommun mot ersättning baserat på slurryns "marknadsvärde". 

Avfallsbolaget kan, som anförts ovan, inte utan upphandling köpa behandlingstjänster av Växjö 

kommun eller betala för omhändertagande av slurryn. 

Skillnaden mellan hyra och ägande kan sammanfattas så att relationen mellan delägarna och 

Avfallsbolaget blir enklare om Avfallsbolaget äger avfallsanläggningarna. Avfalls bolaget 

kontrollerar då drift, investeringar och annat som är väsentligt för verksamheten. 

Vid hyra måste hyreskontraktet och dess villkor återkommande samordnas med hyresvärden 

och dessa typer av anläggningar har ett markant underhålls- och reinvesteringsbehov med 

ekonomiska konsekvenser. Detta gäller särskilt förbehandlingsanläggningen som har ett stort 

framtida behov av underhåll och reinvesteringar då maskiner och utrustning verkar i en 

aggressiv miljö med högt slitage. Att komma överens med fastighetsägaren/hyresvärden om 

hur detta ska hanteras kan medföra återkommande problem i relationen Växjö kommun och 

avfalls bolaget. 
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Hantering av nyinvesteringar innebär också att beslut och genomförande ska regleras mellan 

parterna. 

Motiven till att överföra avfallsanläggningarna (ÅVC + förbehandling) är främst; 

• Det bästa för avfallsverksamheten bedöms vara att bolaget har fullt ansvar och kontroll 

på avfallsanläggningarna och dess utveckling. 

• Avfallsbolaget kan, inom ramen för bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, 

hantera beslut och investeringar kring anläggningar i avsevärt effektivare processer än 

vad som varit fallet med hyra. 

• Det öppnar upp möjligheter att göra skattemässiga avskrivningar (hantering av vinst och 

förlust) 

8.3 Skatte- och redovisningsmässiga frågor 

PWC har utrett en del skatte- och redovisningsmässiga frågeställningar åt Växjö kommun med 

anledning av förslag att bilda ett gemensamt avfallsbolag. I utredningen gavs följande 

sammanfattning och slutsats (vänster kolumn) där kommentarer anges i höger kolumn; 

PWC UTREDNING KOMMENTAR 

A. En bolagisering innebär att verksamheten Avfallsverksamheten är taxefinansierad 

förs in i ett inkomstbeskattat subjekt där och ska drivas enligt 

eventuella överskott kommer träffas av självkostnadsprincipen utan vinstkrav. 

bolagsskatt som f.n. uppgår till 22 %. Tillfälliga mindre över- och underskott 

regleras mot uttag av taxa nästkommande 

år eller förutbetalda intäkter, se punkt L. 

B. Överlåtelser av fastigheter kan komma att Kommunen är medveten om att 

utlösa en skyldighet att erlägga fastighetsöverlåtelser medför 

stämpelskatt om detta inte sker genom stämpelskatt. 

fastighetsregleringar. För närvarande är inte 

fastighetsöverlåtelse/avstyckn ing planerad 

utan avsikten är att enbart själva 

anläggningarna överförs till bolaget. 

Om kommun önskar att även fastighet 

övergår till bolag i de fall där anläggning 

ska överföras ska detta behandlas inför 

upprättande av överlåtelseavtal (under 

2018). 

C. Prissättningen av det som överlåts till Principen med marknadsvärden avses 

aktiebolaget bör ställas i relation till tillämpas vid prissättning och en 

marknadsvärden för att kunna analysera genomgång av avfallsanläggningarna 

eventuella underpris/överpris och de kommer ske under 2018 inför att 

effekter sådana överlåtelser kan medföra. överlåtelseavtal upprättas. 

Förbehandlingsanläggningen ska värderas 

innan överföring (2018), främst för att 

undvika att anläggningen är övervärderad 

vid överföring. 

För övriga avfallsanläggningar bedöms 

marknadsvärde normalt motsvara 
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PWC UTREDNING KOMMENTAR 

bokförda värden då dessa anläggningar 

finansierats av avfallskollektivet via 

avgifter och det annars skulle uppstå risk 

för att självkostnadsprincipen (nödvändiga 

kostnader) ej upprätthålls. 

D. Det kan finnas verksamhetsspecifik Under 2018 kommer denna fråga att 

lagstiftning (bl.a. avseende över- och belysas med utgångspunkt från 

underuttag) som kan komma i konflikt erfarenheter från andra avfallsbolag i 

med skattelagstiftningen, där viss Sverige (105 kommuner har 

osäkerhet kring avfallsverksamhet i bolag år 2016). 

beskattningskonsekvenserna kan finnas. 

E. Sammantaget bör inte Inga kommentarer 

inkomstskattemässiga överväganden vara 

ett absolut hinder mot en bolagisering, 

det bör dock finnas en medvetenhet kring 

frågeställningarna. 

F. Avfallsverksamhet är momspliktig oavsett Inga kommentarer 

om den bedrivs i kommunal regi eller i 

bolag. Normalt föreligger därför också full 

momsavdragsrätt i affärsmomssystemet 

för kostnader avseende 

avfallshanteringen. 

G. Detta medför att momsfrågorna inte bör Under 2018 kommer denna fråga att 

vara av avgörande betydelse vid valet av belysas med utgångspunkt från 

driftsform. Ett flertal momsfrågor bör erfarenheter från andra avfalls bolag i 

dock beaktas i samband med flytt av Sverige (105 kommuner har 

verksamhet och framtida drift för att avfallsverksamhet i bolag år 2016). 

undvika negativa momseffekter. 

H. Momslagens och Under 2018 kommer denna fråga att 

kommun momssystemets jämkningsregler belysas med utgångspunkt från 

behöver beaktas för att säkerställa att erfarenheter från andra avfalls bolag i 

kommunen inte behöver återbetala Sverige (105 kommuner har 

investeringsmoms genom jämkning i avfallsverksamhet i bolag år 2016) . 

samband med bolagiseringen. 

I. Alla momspliktiga varor och tjänster som Uppdragsgivare är kommunerna och 

bolaget säljer till kommunen bör fakturering sker till självkostnadsprincip 

faktureras till marknadspris för att möjligtvis med visst påslag, vilket förövrigt 

undvika att momslagens regler om gäller även i övriga kommunala bolag som 

uttagsbeskattning och omvärdering blir drivs enligt självkostnadsprincipen. 

tillämpliga . Omvänt gäller att kommunen 

också bör fakturera bolaget för de 

momspliktiga varor och tjänster som 

kommunen tillhandahåller till bolaget. 

J. Reglerna kring vad som kan anses vara Under 2018 kommer denna fråga att 

nödvändiga kostnader för belysas med utgångspunkt från 

renhållningsverksamheten m.m. är enligt erfarenheter från andra avfallsbolag i 
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PWC UTREDNING KOMMENTAR 

vår bedömning komplexa och behöver Sverige (105 kommuner har 

analyseras vidare under projektet. avfallsverksamhet i bolag år 2016). 

Redan nu kan det konstateras att det 

normala är att engångskostnader för 

bildande av gemensamt avfallsbolag där 

syftet är att utveckla avfallsverksamheten 

så att bättre miljö och service uppnås till 

gagn för avfallskollektivet betraktas såsom 

en nödvändig kostnad. 

K. Framförallt bedömer vi att kostnader av Se ovan 

engångskaraktär i samband med 

omstruktureringen, eventuell ökade 

kostnader för en ny organisationsform 

samt risken för eventuella 

återbetalningskrav i historiska överuttag 

behöver analyseras. 

L. Förutsatt att det görs en grundlig analys Under 2018 kommer denna fråga att 

av bl.a. vad som kan anses vara belysas med utgångspunkt från 

nödvändiga kostnader för erfarenheter från andra avfallsbolag i 

renhållningsverksamheten så bör det Sverige (105 kommuner har 

redovisnings mässigt vara möjligt att, i avfallsverksamhet i bolag år 2016). 

samband med inkråmsöverlåtelsen av 

renhållningsverksamhetens övriga 

tillgångar och skulder, föra över eventuell 

skuld. På samma sätt bör det, enligt 

nuvarande praxis, vara möjligt att 

redovisningsmässigt hantera eventuella 

överskott i renhållningsverksamheten 

som en förutbetald intäkt i bolaget 

framöver. Vi vill dock betona att det råder 

en osäkerhet kring vad som är god 

redovisningssed för redovisning av 

överskott i renhållningsverksamhet som 

ligger i bolag. 

I korthet kan också följande noteras (som ej lyfts fram särskilt i sammanfattning och 

slutsatser); 

• I förslag aktieägaravtal så anges det att tillgångar som helt är kopplade till enskild delägare 

och dess särredovisning ska överlåtas till kommunen innan eventuell likvidation av bolaget. 

Utredningen noterar att detta skulle kunna tolkas som att den ger rätt till enskild kommun 

att inför en likvidation återköpa tillgångar till bokförda värden, vilket riskerar att inte 

godtas inkomstskattemässigt. 

Kommentar: Bedömningen är att aktieägaravtalet inte ändras med anledning av denna 

notering, se även punkt C ovan. Det finns inget som hindrar att en analys av vad som är rätt 

värdering sker inför eventue/1 likvidering av bolag med utgångspunkt från då gällande praxis. 
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• Utredningen pekar på redovisningsmässig teknik för konsolidering av det nya bolaget in i 

Växjö kommuns sammanställda redovisning. Inom den kommunala sektorn anger rådet för 

kommunal redovisning att proportionell konsolidering sker, d.v.s. endast ägd andel av 

intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder räknas in i den sammanställda 

redovisningen. I förslag till avfallsbolag har det diskuterats att konsolidera utifrån 

respektive taxekollektivs särredovisning. Utredningen pekar på att effekterna kan vara 

betydande och behöver utredas vidare. 

Kommentar: Bedömningen är att denna fråga kan hanteras utan större problem men frågan 

avses utredas inför bolagsstart 2018 med utgångspunkt från erfarenheter från andra 

avfallsbolag i Sverige. 

9 Rekommendation 

Fördelarna bedöms överväga nackdelarna för samtliga kommuner. Sammantaget kan vi uppnå 

bättre miljö och service till lägre kostnader än vad var och en skulle kunna klara. 

Ett gemensamt avfallsbolag skapar förutsättningar för en stark organisation med hög 

kompetensnivå som kan bidra till att kommunerna kan utveckla avfallshanteringen avseende 

miljönytta och service i syfte att uppnå EU:s avfallshierarki och nationella, regionala och lokala 

miljömål. Med samverkan mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult skapas 

förutsättningar för detta. För Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult är ett gemensamt 

avfalls bolag närmast en förutsättning för att utveckla avfallsverksamheten. För Växjö 

underlättas denna utveckling samtidigt som kommunen erhåller synergier genom 

sam utnyttjande av avfallsanläggningar för matavfall och samordning av administration och 

drift. 

Kommunerna avser införa fastighetsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar 

och returpapper, vilket är en stor omställning för kommunernas medborgare i syfte att 

förbättra miljöarbetet och service, se kapitel 5. 

Människor är allt rörligare {arbetspendling m.m.) och med gemensamt bolag och samordnat 

avfallssystem tar kommunerna ett gemensamt ansvar för miljö och service som inte avgränsas 

till kommungränser. Det är också så att en mer utvecklad service med högre miljöambitioner 

bedöms gynna förutsättningarna för bebyggelseutveckling där regionen som helhet blir 

attraktivare. 

Samverkan med gemensam organisation skapar också förutsättningar till en effektivare 

avfallshantering genom att utforma insamlingsarbetet och samordna omhändertagandet 

optimalt utifrån bolagets verksamhetsområde. En regional organisation ger bättre möjligheter 

till rekrytering och bibehållande av strategisk personal. Att ha kollegor att utvecklas med är 

centralt för många, framförallt yngre utbildade personer som ska etablera sig eller nyligen är 

etablerade på arbetsmarknaden. 

Varje kommun beslutar om renhållningsordning {avfallsplan och föreskrifter) samt 

renhållningstaxa i kommunfullmäktige. För detta krävs särredovisning av samtliga kostnader. 

Kostnader som direkt är kopplade till viss kommun belastar denna. Delade kostnader fördelas 

med lämplig fördelningsnyckel {invånare, antal fakturor, etc.). Renhållningsordning bör 

samordnas mellan kommunerna. Avfallsplanen anger målen för avfallshanteringen och utgör 

därmed en viktig grund för det eventuella avfallsbolaget och dess verksamhet. 

Renhållningstaxan bör samordnas avseende konstruktionen. Efter ett antal års verksamhet 

kommer sannolikt avfallsverksamheten att bli alltmer likformig och då ökar förutsättningar till 

att även avgiftsnivåerna kan samordnas i hög utsträckning. 
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Utvecklingen av system för avfallshantering (källsortering matavfall samt fastighets nära 

insamling av förpackningar och returpapper) bedöms vara den stora förändringen som 

påverkar alla hushåll i kommunerna på ett betydande sätt. Det är också den omställningen 

som medför högre kostnader (fordon, kärl, insamling, behandling, information, etc.) och 

därmed högre avgifter. Kostnader för eventuellt bildande av avfallsbolag bedöms främst vara 

tillfälliga kostnader som inte får betydande långsiktiga verkningar för avgifterna. Utformningen 

av det eventuella bolaget gällande lokaler, administration och organisation styrs av kommande 

ledning och styrelse inom ramen för fullmäktiges taxeramar. Utgångspunkten för detta 

bedöms kunna vara att utgå från Växjö kommuns nuvarande organisation med eventuell 

förstärkning där behov uppstår ex som följd av verksamhetsövergång (delade tjänster, etc.). 

Det bör vara möjligt för kommunerna att i viss omfattning lägga till eller avgränsa tjänster som 

läggs på det eventuella bolaget - detta bör dock vara del i gemensam diskussion mellan 

kommunerna och stödjas av utformning av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv 

samt lagstiftning. LOU och dess undantagsregler medger att kommunerna kan köpa tjänster av 

det eventuella bolaget förutsatt att de så kallade teckal kriterierna uppfylls. Eventuellt bolag 

kan dock inte lika enkelt köpa tjänster av kommunen med stöd av dessa regler (bedömning 

sker från fall till fall). 

9.1 Särskilt om förbehandlingsanläggning för matavfall 

Genom att förbehandlingsanläggningen för matavfall överlåts till bolaget skapas 

förutsättningar för behandling av samtliga ägarkommuners matavfall. Den slurry som tillverkas 

kan överlåtas till Växjö kommuns biogasanläggning och där rötas för att producera biogas för 

drift av stads- och regionbusstrafik. Den rötrest som kvarstår efter rötning används för gödsling 

av åkermark och därmed återförs näringsämnen till marken och kretsloppet sluts. 

Kostnaderna för anläggningen avses baseras på självkostnader utifrån den mängd matavfall 

som delägande kommuner lämnar till anläggningen om inte parterna överenskommer om 

annat. Under tiden källsortering matavfall införs i Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult 

hanteras kostnaderna i överenskommelse mellan Växjö kommun och Växjö 

renhållningskollektiv (via bolaget) på liknande grunder som gäller idag. Avlämning av slurry till 

biogasanläggning ska ske till på villkor där helhetssyn för matavfallsbehandling och 

biogasproduktion skall vara rådande. 

Detta upplägg innebär att Växjö kommuns behandlingsavgift till bolaget, om så anses lämpligt, 

kommer att kunna justeras efterhand som mängderna matavfall ökar genom att även övriga 

ägarkommuner inför matavfallsinsamling. Det bör i upplägget ingå ett åtagande för bolaget 

att, om så anses lämpligt, även kontraktera matavfallsmängder utanför ägarkretsen om så 

krävs för att hålla behandlingsavgiften på en låg nivå. 

10 Fortsatta åtgärder 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om att bilda gemensamt avfalls bolag krävs ett 

omställningsarbete, bland annat innefattande följande; 

• Ordna lokaler 

• Utveckla och anpassa administrativa system samt ekonomi 

• Kommunikation 

• Verksamhetsövergång 
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• Överlåtelse av tillgångar med tillhörande frågor 

• Formalia kring bolagsbildning 

• Identifiera och finna samarbetsformer med medlemskommuner som ger nytta åt 

respektive part (ex VA debitering) 

• Upprätta ekonomiska underlag för de kommande åren (budget, investeringsplan, etc.) 

Organisationen ska utvecklas av ny styrelse och VD. 

En arbetsplan ska upprättas för att påvisa insatserna och dess tider och ansvar. 

En interimsorganisation bör tillsättas för att driva omställningsarbetet innan det finns resurser 

på plats i bolaget. 

Lokala konsekvenser måste hanteras av kvarvarande förvaltningar och nämnder. 
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Aktieägaravtal för 

Södra Smålands Avfall & Miljö AB 

Organisationsnummer XX 

2017-12-19 

Bakgrund 

Kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult, nedan 
gemensamt kallade ägarna, har kommit överens om att samarbeta i ett 
gemensamt bolag, Södra Smålands Avfall & Miljö AB, nedan kallat bolaget. 
Avsikten med detta aktieägaravtal är att reglera delägares rättigheter och 
skyldigheter som långsiktiga ägare av Södra Smålands Avfall & Miljö AB. 
Målet med delägandet är således strategiskt och långsiktigt. 

Bolaget skall ha ägarnas uppdrag att svara för kommunernas skyldigheter 
avseende hanteringen, dvs. insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande, av det hushållsavfall som uppstår i ägarkommunerna. Till 
grund för uppdraget ligger den av respektive ägares kommunfullmäktige 
beslutade renhållningsordningen bestående av lokala föreskrifter och 
avfallsplan, bolagsordningen, ägardirektiv och detta aktieägaravtal. 

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer såsom 
likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincipen, för ägarkommunerna 
tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv insamling, transport 
och behandling av avfall. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

1 Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att för ägarkommunerna utföra 
verksamhet avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt 
verksamhetsavfall. I detta kan ingå att bolaget även ska äga, driva, förvalta, 
underhålla och investera i anläggningar som ingår i ägarkommunernas 
ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. 

Inom ramen för de för Bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, 
bolagsordningen och gällande ägardirektiv får Bolaget även; 

• utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt 

• i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband 
med föremålet för Bolagets verksamhet. 
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Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolagets verksamhet 

skall alltid bedrivas i enlighet med vid var tid tillämpliga kommunalrättsliga 

principer. 

Bolaget får inte erbjuda insamling, transport och behandling av avfall och 

därmed förenliga tjänster till annan än ägare i sådan omfattning att den 

verksamhet som är hänförlig till sådana tjänster överstiger 18 procent av 

bolagets totala omsättning. 

Verksamheten ska alltid bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning, detta aktieägaravtal och fastställda ägardirektiv. 

2 Aktiekapital och aktieinnehav 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2500 000 kronor och högst 10 000 000 

kronor. I bolaget skall finnas lägst 2 500 och högst 10 000 aktier. 

Aktiekapitalet uppgår idag till 5 000 000 kronor och följande kommuner är 

delägare: 

Aktieägare Antal aktier Nominellt belopp 

Lessebo X XXX aktier(%) XXX XXX kronor 

Markaryd X XXX aktier(%) XXX XXX kronor 

Tingsryd X XXX aktier(%) XXX XXX kronor 

Växjö X XXX aktier(%) XXX XXX kronor 

Älmhult X XXX aktier (%) XXX XXX kronor 

Fördelningen av aktier baseras på invånarantal 2017-12-31. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 

part eller ändring av bolagets aktiekapital fattas av bolagsstämman efter 

underställning av respektive kommunfullmäktige. 

Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan person än sådan 

som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 

och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 
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3 Pantsättning, mm 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option avseende parts aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 

4 Bolagets styrelse 

Respektive kommunfullmäktige väljer vardera en ledamot och en suppleant 
för denne om inte parterna särskilt överenskommer om annat antal 
ledamöter. 

Om annat inte följer av parternas överenskommelse i det enskilda fallet gäller 
följande. Kommunfullmäktige i Växjö kommun utser ordförande. Vice 
ordförande utses vart annat år i turordning bland övriga delägares 
kommunfullmäktige enligt följande turordning; 1. Älmhult, 2. Tingsryd, 3. 
Markaryd och 4. Lessebo. 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val 
till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar 
närmast efter följande val till kommunfullmäktige. Första gången val sker ska 
valet gälla från bolagsstämman där val sker till och med den bolagsstämma 
som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. 

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om 
året samt därutöver senast två veckor efter det att part framställt begäran 
därom till styrelsens ordförande. 

Utöver aktieägarombuden ska ledamöter i kommunstyrelserna ges rätt att 
närvara vid ordinarie bolagsstämma. 

Arvoden till styrelseledamöter, om inte annat beslutas på bolagsstämman, 
utgå enligt Växjö kommuns regler för arvodering till styrelseledamöter. 

En suppleant har rätt att närvara vid styrelsesammanträdena och ska alltid 
delges handlingarna. Ersättning till suppleant utgår enligt Växjö kommuns 
arvodesregler. 

Arvode till revisorer beslutas av bolagsstämman. 
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5 Styrelsebeslut 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

Styrelsen skall särskilt tillse att bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 § att 

beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter 
representerande samtliga delägare fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

Styrelsen ansvarar för att kommunfullmäktige i respektive kommun som är 

delägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs att samtliga av ägarna utsedda 

styrelseledamöter eller, i förekommande fall ersättare, varit närvarande och 

eniga; 

• Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller 

annan likvärdig association 

• Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av 
verksamhetsg ren 

• Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

• Ändring av antalet aktier, och innehållet i denna punkt 5 

• Beslut om investeringar utom verksamhetsplan och/eller 
verksamhetsbudget överstigande 20 000 000 kronor och finansiering 

av dessa 

• Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning 

• Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell 

vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor 

om verksamhetens inriktning och omfattning. 

6 Aktieägarmöte 

Inför årsstämma ska aktieägarna, om behov finns, ha ett möte där eventuella 

förändringar av ägardirektiv eller andra förändringar av vikt diskuteras. 

Bolaget är sammankallande. Aktieägarmöte kan också begäras av endera av 

delägarna i annan fråga vid annan tidpunkt under året. VD i bolaget är 

sammankallande och föredragande. 

7 Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på 

ordinarie bolagsstämma. 
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Två lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige och antas av 
bolagsstämman i enlighet med för bolaget gällande föreskrifter i 
aktiebolagslagen och kommunallagen. 

Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde skall bekostas av 
bolaget. 

8 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 
av kommunallagen bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 
principer. 

9 Ekonomiska föreskrifter och borgen 

Parterna förbinder sig att iaktta de föreskrifter och principer som följer av 
kommunallagen och de instruktioner och föreskrifter som anges i för bolaget 
antagna ägardirektiv. 

Beslut i följande frågor skall efter förslag från styrelsen alltid fattas av 
bolagsstämman: 

• Fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål 

• Fastställande av verksamhetsbudget 

Styrelsen skall bereda kommunfullmäktige i envar ägarkommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som avses ovan. 

Parterna går solidariskt i borgen för bolagets låneförpliktelser proportionerligt i 
förhållande till ägarandel intill ett belopp om 300 000 000 kronor. Parterna är 
eniga om att Växjö kommun enligt bolagets ägardirektiv kan ombesörja 
bolagets behov av upplåning och att Växjö kommuns vid var tid gällande 
principer för utlåning då tillämpas. 

10 Likvidation 

Innan likvidation skall tillgångar som helt är kopplade till enskilda delägare 
och dess särredovisning överlåtas till kommunen. 

Förbehandlingsanläggning för matavfall skall innan likvidation överlåtas till 
Växjö kommun. 

Gemensamma tillgångar i bolaget utskiftas bland aktieägarna i proportion till 
aktieinnehav. 
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11 Hembud och samtycke vid överlåtelse av aktier samt inlösen vid 
avtals brott 

Om hembud vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen. 

Aktieägare som avser att överlåta aktie, skall före överlåtelsen ansöka om 
övriga delägares samtycke. Ansökan skall göras hos bolagets styrelse. Av 
ansökan skall framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och samtliga villkor för 
överlåtelsen. Bolagsstämman beslutar i frågor om samtycke. Samtycke kan 
inte ges eller vägras för ett mindre antal aktier än ansökan om samtycke 
omfattar. Beslut om samtycke skall meddelas inom tre månader från det att 
den tilltänkta överlåtelsen anmäldes till styrelsen. Fattas beslut inte inom 
denna tid skall övriga delägare anses ha givit samtycke till överlåtelsen. 
Vägrar övriga delägare samtycke till överlåtelsen, skall dessa ange skälen för 
det. 

Beslut om samtycke skall fattas med kvalificerad majoritet innebärande att 
majoriteten tillsammans företräder minst 3/4 av samtliga aktier i bolaget. 

Bryter part mot bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig 
betydelse samt vidtas ej rättelse inom 30 dagar efter anmaning har övriga 
parter rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande partens 
aktier. Skulle endast någon eller några av parterna önska utnyttja sin 
lösenrätt har denne eller dessa rätt men ej skyldighet att lösa samtliga den 
felande partens aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Inlösen enligt 
denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av 
kontraktsbrottet. Inlösen ska ske genom att förfördelad part inom två månader 
från det kontraktsbrottet begicks (inlösenfristen) skriftligen begär inlösen. 
Dagen efter utgången av inlösenfristen ska felande part till part(er) som 
begärt inlösen överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in 
blanko, varvid äganderätten till aktierna övergår. Köpeskillingen fastställs, om 
berörda parter inte kommer överens härom inom en månad från utgången av 
inlösenfristen, med för parterna bindande verkan av bolagets revisor. 

Köpeskillingen ska dock reduceras med 30 procent av det sålunda fastställda 
värdet för att kompensera in lösande part(er) för kontraktsbrottet. 

Köpeskillingen för aktierna ska erläggas kontant inom två månader från den 
dag värdet på aktierna slutligt fastställts. 

12 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får 
fattas endast med enhälligt beslut och efter beslut av respektive 
kommunfullmäktige. En förutsättning för ett sådant beslut är att den nye 
delägaren biträder detta avtal. 
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Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 

därvid beakta bolagets värde och dess tillgångar. 

Önskar ytterligare någon kommun eller något kommunalägt bolag inträda 

som aktieägare och delta i verksamheten under samma förutsättning som 

parterna ska aktietilldelning i första hand ske genom riktad nyemission. Ny 

aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med 

övriga parter och ansluta sig till ingångna avtal med åtföljande rättigheter och 

skyldigheter. Om ny aktieägare tillkommer ska detta aktieägaravtal omarbetas 

i tillämpliga delar. 

13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall delägarna 

tillse att styrelsen låter upprätta underlag och en konsekvensbeskrivning som 

möjliggör en god beredning av ärendet och ett ändamålsenligt underlag för 

delägarnas beslut innan bolagsstämman fattar det formella beslutet. 

14 Avta Istid 

Detta avtal gäller från och med att beslut i kommunfullmäktige vunnit laga 

kraft till och med 2022-12-31. 

Om inte avtalet sägs upp av part senast två år före avtalsperiodens utgång 

förlängs avtalet med tre år i sänder åt gången. 

För varje period avtalet förlängs gäller den uppsägningstid som stadgas i 

föregående stycke. 

Uppsägning skall vara skriftlig och tillställas Södra Småland Avfall & Miljö AB, 

som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

15 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 

inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast 

erbjudas övriga delägare för inlösen enligt föreskrifterna i punkt 11 ovan . 

Reduktion av köpeskillingen skall dock inte äga rum i de fall avtalsbrott inte 

förekommit. 

17 Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom 

skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut (SCC). 

7 



129

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med 

beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga 

omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda 

fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre 

skiljemän. 

Detta avtal är upprättat i fem (5) likalydande exemplar varav parterna erhållit 

var sitt. 
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Bolagsordning för Södra Smålands Avfall & Miljö AB 

Org.nr. XX 

Godkänd av Lessebo kommunfullmäktige den XX 
Godkänd av Markaryds kommunfullmäktige den XX 
Godkänd av Tingsryds kommunfullmäktige den XX 
Godkänd av Växjö kommunfullmäktige den XX 
Godkänd av Älmhults kommunfullmäktige den XX 

Beslutad på extra bolagsstämma den XX oktober 20XX 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Södra Smålands Avfall & Miljö AB. 

§ 2 Säte 
Bolaget ska ha sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att för ägarkommunerna utföra verksamhet avseende 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. I detta kan ingå att 

bolaget även ska äga, driva, förvalta, underhålla och investera i anläggningar som ingår i 

ägarkommunernas ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt 

verksamhetsavfall. 

Inom ramen för de för Bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, aktieägaravtal och 

ägardirektiv får Bolaget även; 

• utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt 

• i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet 

för Bolagets verksamhet. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten 

ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas i enlighet 

med vid var tid tillämpliga kommunalrättsliga principer och föreskrifter. Bolaget får ej 

bedriva spekulativ verksamhet. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer i kommunallagen och 

annan relevant lagstiftning för ägarkommunerna tillgodose behovet av information samt 

miljömässig och kostnadseffektiv insamling samt transport av avfall i enlighet med 

bolagets föremål. 

§ 5 Underställning och vissa stämmobeslut 
Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som är delägare i bolaget 

får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 
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Det åligger bolaget att, i enlighet med 8 kap. kommunallagen (2017:725), ge allmänheten 

insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare. 

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman: 

• Fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål 

• Fastställande av verksamhetsbudget 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar ägarkommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som avses ovan fattas. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 2 500 och högst 10 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter och högst tio (10) 

suppleanter. 

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val 

till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 

ordinarie val till kommunfullmäktige. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det 

fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall lekmannarevisorer och 

suppleanter för dessa antas av bolagsstämman efter beslut i kommunfullmäktige. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 
1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
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5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen; 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas 

granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
d) fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål 
e) fastställande av verksamhetsbudget; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 
10. Val av revisor och revisorssuppleant, om det är erforderligt; 
11. Anteckning om respektive ägarkommuns fullmäktige val av styrelseledamöter med 

suppleanter, om det är erforderligt; 
12. Anteckning om kommunfullmäktiges i respektive ägarkommun val av 

lekmannarevisorer med suppleanter, om det är erforderligt; 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller 

utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. 

§ 15 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast 

i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 16 Hembud 
Har aktie övergått till annan som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast 

hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren 

för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien. 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska detta genom styrelsens försorg genast 
antecknas i aktieboken med uppgift om dag för anmälan. Bolaget ska lämna underrättelse 

om hembudet till varje lösningsberättigad, med anmodan att använda sig av lösningsrätten 

och att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från 

anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett 

mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
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Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget och de aktier som anmälts till förköp ska fördelas 

mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget. 

Företrädesrätten för eventuellt återstående aktier ska därefter bestämmas genom lottning. 

Priset för aktierna ska motsvara aktiernas substansvärde. Vederlaget för aktierna ska betalas 

inom en månad från det att köpeskillingen har blivit bestämd. Lösenbeloppet ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. 

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 

inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket 

framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet. 

§ 17 Upplösning av bolaget 
Likvideras bolaget ska dess behållna gemensamma tillgångar tillfalla ägarkommunerna i 

proportion till antalet ägda aktier. 

§ 18 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

ägarkommunerna. 
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ÄGARDIREKTIV 

Södra Smålands Avfall & Miljö AB 
2017-12-19 

För den avfallsverksamhet som bedrivs i det av kommunerna Lessebo, Markaryd, Tingsryd, 

Växjö och Älmhult, delägda Bolaget "Södra Smålands Avfall & Miljö AB", gäller dessa 

ägardirektiv. 

Utfärdade och fastställda av kommunfullmäktige i respektive de/ägarkommun; 

Lessebo 2018-xx-xx § .XX 

Markaryd 2018-xx-xx § .XX 

Tingsryd 2018-xx-xx § .XX 

Växjö 2018-xx-xx § .XX 

Älmhult 2018-xx-xx § .XX 

Antagna vid bolagsstämma 2018-xx-xx 

1. Allmänt 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet av 

• bolagsordningen 

• aktieägaravtal 

• dessa ägardirektiv 

• av ägarna utfärdade särskilda direktiv och avtal 

2. Inriktning av bolagets verksamhet och det kommunala ändamålet 

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer såsom likställighets-, 

lokaliserings och självkostnads principen, där sistnämnda är tillämplig, för ägarkommunerna 

tillgodose behovet av miljömässig och kostnadseffektiv hantering av hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall samt verksamhetsavfall. 

Utöver detta kan bolaget även äga, driva, förvalta, underhålla och investera i anläggningar som 

ingår i ägarkommunernas ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt 

verksamhetsavfall. 

Ägande eller drift av biogasanläggning i Växjö ingår ej i bolagets verksamhet. 

Nedlagda deponier avses ej överföras till bolaget. 

Inom ramen för de för Bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, bolagsordningen och 

aktieägaravtalet får Bolaget även; 

• utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt 
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• i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet 

för Bolagets verksamhet. 

Bolagets verksamhet regleras främst av bolagsordning och aktieägaravtal och får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med dessa. Bolaget får inte heller bedriva spekulativ verksamhet 

eller verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget är skyldigt att 

utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av dess ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i 

ägarens ställe. 

Med beaktande av såväl kommunallag som konkurrenslagstiftning och övriga relevanta 

bestämmelser ska bolaget sträva efter avgifter som gör dess produkter och tjänster till bästa 

alternativ för delägarkommunerna och dess invånare. 

Bolaget ska vara aktivt i delägarkommunernas utvecklingsarbete för att främja en god miljö och 

hög service till människor och näringsliv. Bolaget ska arbeta för att bidra till kommunernas 

attraktivitet att leva och bo i. I detta ingår samarbete och samordning med kommunerna och dess 

koncerner gällande fysisk planering och skapande av attraktiva bebyggelsemiljöer. 

Avfallshantering 

Bolaget har ägarnas uppdrag att som renhållare svara för kommunernas skyldigheter avseende 

hanteringen, dvs. insamling, transport och återvinning eller bortskaffande, av det hushållsavfall 

som uppstår i ägarkommunerna. Till grund för uppdraget ligger den av respektive ägares 

kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen bestående av lokala föreskrifter och 

avfallsplan. 

Bolaget ska årligen i samråd med respektive ägare ta fram förslag på renhållningstaxa som 

överlämnas till ägarkommunerna i enlighet med överenskommen tidplan för ägarnas 

budgetberedning. På motsvarande sätt ska bolaget inför revidering av renhållningsordning ta fram 

förslag i samråd med respektive ägare. 

Arbetet med avfallsplan ska följa av Naturvårdsverket framtagna föreskrifter med vägledning för 

kommunal avfallsplanering samt i övrigt beakta gängse branschpraxis. 

Bolaget ska även bistå ägarna med kvalificerad kompetens inom avfallshantering, fysisk planering 

samt yttranden, godkännanden och tillstånd som krävs för verksamheten enligt gällande 

författningar samt i övrigt svara för erforderliga kontakter med myndigheter. 

3. Mål och riktlinjer 

God ekonomisk hushållning 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska 

klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. Redovisning och 

uppföljning av mål sker på årsstämman för ägarna. Styrelsen ansvarar för hur bolaget avser 

uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet. 

Verksamhetsmål 

Bolagets ska utföra sin verksamhet och tillhandahålla tjänster så att bolaget långsiktigt bidrar till 

att främja hållbar utveckling och tillväxt inom regionen samt utveckla samhälls-, miljö- och 

kundnytta. 

Detta innebär konkret följande: 

• Verksamheten ska bedrivas rationellt och resurseffektivt med hög service 

2 
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• Aktivt arbeta för att ägarkommunerna ska bidra till att uppnå EU:s miljömål, nationella och 

lokala miljömål 

• Sträva för prioriteringsordning enligt EU:s avfallstrappa, dvs. förebygga, återanvända, 

materialåtervinna, energiåtervinning och i sista hand deponera avfall. 

• Aktivt medverka till att uppnå ägarkommunernas övergripande mål och visioner 

• Svara för kommunikation och information rörande hushållsavfall och därmed jämförligt 

avfall 

• Samordna arbetet med taxekonstruktion i samråd med delägarkommunerna 

• Samordna arbetet med renhållningsordning i samarbete med delägarkommunerna 

• Främja, stödja och utveckla medborgarnas kunskaper och kompetens kring 

avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att skapa ett hållbart samhälle 

• Aktivt söka samarbete med offentliga, kommunala och privata aktörer inom 

ägarkommunerna för att utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå största möjliga 

nytta för samhället, miljö och kunder. 

• Vara ledande avseende samarbete i regionen för att främja kompetensförsörjning och 

ekonomiska synergier {upphandlingar, samutnyttjande anläggningar, insamling, transport, 

etc.) 

• Omsätta omvärldsbevakning i form av kreativitet och innovation i den dagliga 

verksamheten 

• Verka för jämställdhet 

Målen ska inarbetas i strategisk utvecklings plan eller motsvarande inom avfalls- och 

återvinningsområdet för ägarkommunerna där rutiner för uppföljning framgår. 

4. Demokratifrågor 

Bolagets arbetssätt skall präglas av öppenhet om inte affärsmässighet eller sekretess föranleder 

annat. Information till medborgarna och media ska vara en naturlig del i verksamheten. 

Allmänheten ska ha närvarorätt vid ordinarie bolagsstämma {årsstämma) i bolaget. Bolaget ska 

sträva efter att ägarna och allmänheten får relevant och begriplig information om de ärenden som 

skall behandlas. 

Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan. För utbe kommande av 

allmänna handlingar ska avgift uttas enligt av Växjö kommun bestämd taxa, som ska antas av 

bolaget. Saknas fastställd taxa ska bolaget anta egen taxa. 

5. Ekonomi m.m. 

Effektivisering 

Bolaget skall fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet vilket också 

inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas. 

Bolaget skall göra regelbundna kostnads jämförelser och kvalitetsmätningar med bolag av 

motsvarande slag och storlek. 

Riskanalys 

3 
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Bolaget skall regelbundet göra analyser avseende bl.a. finansiella, operativa och legala risker. 

4 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska 

klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. Redovisning och 

uppföljning av mål sker på årsstämman för ägarna. Styrelsen ansvarar för hur bolaget avser 

uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks 

genom taxor och avgifter. I den del av bolagets verksamhet som ska bedrivas på affärsmässig 

grund ska intäkterna överstiga kostnaderna. 

6. Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen anta en verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första 

detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska för kännedom lämnas till ägarna 

senast på sätt som överenskoms särskilt. 

7. Medelsförvaltning och finansiering 

Styrelsen ska se till att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med 

tillfredsställande säkerhet. 

Styrelsen ska fastställa finanspolicy för bolaget och regler för penninghanteringen. 

Växjö kommuns övergripande finanspolicy gäller för bolaget. 

Bolaget ska välja den för bolaget mest förmånliga finansieringen för sina investeringar. I den mån 

bolaget behöver finansiera investering eller motsvarande med upplåning kan bolaget hemställa 

hos Växjö kommun om upptagande av lån. Lån ges av Växjö kommun enligt vid var tid gällande 

principer för utlåning och mot erläggande av borgensavgift. 

8. Underställningsplikt 

Bolaget ska se till att respektive ägares kommunfullmäktige eller annat relevant kommunalt organ 

får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. Råder olika uppfattningar i en bo lagsstyrelse om en fråga är av sådan art 

att fullmäktiges ställningstagande bör inhämtas, skall detta ske om minst en tredjedel av 

styrelsens ledamöter begär det. Minoritetsskyddet gäller inte frågor där fullmäktiges 

ställningstagande redan har inhämtats. 

Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som rör 

a) investeringar utom verksamhetsplan och/eller verksamhetsbudget överstigande 20 

miljoner kr 

b) förvärv och bildande av dotterföretag 

c) frivillig likvidation 

d) fusion 

e) försäljning av företag eller del av företag 

f) etablering eller avveckling av rörelsegren 

g) ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

h) ändring av aktiekapital 

5 
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i) förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller tomträtt till sådan egendom. 

9. lnformationsskyldighet 

Kommunfullmäktige hos respektive ägare skall hållas väl informerade om bolagets 

förhållanden och utveckling. Det ankommer på kommunstyrelsen hos respektive ägare att vid 

de tidpunkter och i de avseenden som fullmäktige bestämmer svara för sådan information. 

Bolagets styrelse skall också på anmodan lämna fullmäktige information. 

Det åligger vidare bolaget att till respektive kommunstyrelse snarast översända: 

• protokoll från bolagsstämma 

• protokoll från styrelsesammanträde 

• bolagets årsredovisning 

• revisionsberättelse 

• granskningsrapport 

• delårsrapport per augusti månad 

• underlag till ägarnas sammanställda redovisning inom tid och med den utformning som 

respektive ägare bestämmer. 

Innehåller protokoll som ska översändas till ägarna uppgift av sådant slag att bolaget inte är 

skyldigt att tillhandahålla handling vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften. Av 

översänt material ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits. 

10. Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltnings berättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 

redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 

dessa direktiv antagna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning 

liksom för kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 kap kommunallagen (2017:725). 

11. Revision 

Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det kommunala 

syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisions rapporten ska innehålla uttalande om hur 

denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 

Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets 

verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om 

innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till bolagets 

styrelse återfinns i aktiebolagslagen. 

12. Lekmannarevisionens granskningsrapport 

Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget 

bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta 

ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

6 
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Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma ägaren på om bolaget brister i de avseenden 

som omnämns i första stycket. 

13. lnformationssammanträden m.m. 

Bolagets styrelse, verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer ska på anmodan av 

ägarna närvara vid informationssammanträde med ägarnas kommunstyrelse eller annat organ och 

därvid lämna information om bolagets verksamhet. 

Bolaget ska minst en gång per år bjuda in ägarna till information om utvecklingen i bolaget. 

14.Kommunstyrelsen uppsiktsplikt 6 kap kommunallagen (2017:725) 

Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen utöva uppsikt eller med andra ord 

förvaltningskontroll, förutom över nämnderna, över hel- och delägda bolag. Denna 

förvaltningskontroll är grunden för kommunens ägarstyrning. 

För att kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sin uppsiktsplikt är bolagen skyldigt att fortlöpande 

på kommunstyrelsens begäran informera om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga 

utveckling. Informationen kan lämnas antingen vid sammanträden som kommunstyrelsen kallar 

bolagets företrädare till eller skriftligt. Bolaget är dessutom skyldiga att informera 

kommunstyrelsen löpande om väsentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt 

kan blir föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas av bolaget. 

Bolaget erinras om att respektive ägares kommunstyrelse har att fatta årligt beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 

kommunala kompetensen. 

Bolaget ska senast i maj varje år till respektive ägare överlämna skrivelse om hur verksamheten 

har bedrivits under föregående år och då särskilt hur verksamheten har varit förenlig med det 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen. 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling 

eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

15. Bolagsstämma 

Kommunernas ombud vid bolagsstämma utses av respektive kommunstyrelse eller 

kommunstyrelsens arbetsutskott allt efter kommunernas rutiner och förses med vederbörlig 

fullmakt. 

Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet. Instruktionen får endast avse 

ställningstaganden i ärenden varom fullmäktige har fattat beslut eller som omfattas av 

kommunstyrelsens uppdrag eller delegation enligt styrelsens reglemente. 

16. Suppleants inträde m.m. 

En suppleant har rätt att närvara vid styrelsesammanträde och ska alltid delges 

sammanträdeshandlingarna. Ersättning till en suppleant utgår enligt Växjö kommuns 

arvodes regler. 

En närvarande suppleant som inte ersätter en ledamot ska iaktta samma tystnadsplikt som gäller 

för en ledamot. 

7 
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17. Verkställande direktör och styrelse 

Det är ägarnas ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt ta tillvara bolagets 

och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. 

Bolagsstyrelserna skall dels årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete dels i skriftliga 

instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. 

Arbetsordningen och vd-instruktionen skall vara skriftliga. 

Styrelsen ska ansvara för att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för uppdraget. 

Bolagets styrelse ska fastställa en skriftlig instruktion för verkställande direktören och årligen 

fastställa en skriftlig instruktion för sitt eget arbete. 

Av vd-instruktionen skall bl.a. framgå att remisser till bolaget bör styrelsebehandlas och att vd 

åläggs att för styrelsen anmäla de beslut som han eller hon fattat i frågor av större betydelse. 

Anmälda beslut skall tas upp i styrelsens protokoll. 

Styrelsen skall i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapport 

och övrig information som skall lämnas till ägaren. 

Vid anställning av VD i bolaget ska styrelsens beslut om såväl personval som lönesättning föregås 

av samråd med respektive ägare. 

18.Samförstånd och acceptans 

Kommunernas styrfunktion över bolaget skall i första hand ske genom dialog och bygga på 

samförstånd och acceptans. 

19. Policyer, riktlinjer och samordning 

Bolaget ska verka för sådan samordning med aktieägarna och dess koncerner som är till fördel för 

Bolaget, utan att strida mot de lagar som gäller inom Bolagets verksamhetsområde. Sådan 

samordning kan gälla exempelvis användande av samma policyer och riktlinjer, sam utnyttjande av 

resurser samt andra effektiviseringar. 

Bolaget ska utnyttja resurser för, men inte begränsat till, administrativt och IT-stöd som Växjö 

kommun tillhandahåller. 

20.Arkivreglemente 

Växjö kommuns arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 

8 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (16) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-11 

usterare 

§ 274 

Motion om mera gymnastiktimmar i grundskolan 
Dnr 2017/99 611 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn-och 

utbildningsnämndens beslut§ 98, 2017-11-22. 

Bildningsnämndens yttrande (beslut BN § 98, 2017-11-22) 

Bildningsnäinnden anser att det är en god andemening i förslaget men 

att kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till avslag är att det 

är omöjligt att införa pulspass på 20-30 minuter bland eleverna i klass 4-

6 i kommunens skolor. Skälet är att skolorna inom ramen för timplanen 

och skolskjutsarnas begränsningar inte har möjlighet att erbjuda 

ytterligare 40-50 minuter per dag. Pulspass innebär per definition att 

pulsen ska öka så mycket så att eleven blir andfådd och därmed också 

svettig. Detta innebär att vi måste erbjuda eleverna möjlighet att byta om 

innan passet och att duscha efter pulspasset. I flertalet av våra skolor är 

omklädningsrummen hårt belastade och att varje elev ska ges möjlighet 

att byta om och duscha ytterligare en gång per dag är inte genomförbart. 

Ombyte och dusch gör dessutom så att tiden för pulspasset utökas med 

minst 20 minuter. 

Frågan om mer rörelse i skolan ska vidare utredas i samverkan med 

idrottslärarna i grundskolan under vårterminen 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 

eleverna i grundskolan skall få daglig motion i form av så kallade 

"pulspass". Motivet är att fysisk aktivitet befrämjar elevernas lärande. 

Genom motionen föreslås Tingsryds kommun att köpa in pulsmätare och att 

införa ett pulspass på 20-30 minuter bland eleverna i årskurs 4-6. Förslaget 

innebär ett test under läsåret 2018/2019 och en utvärdering av resultatet 

våren 2019. Om utvärderingen visar ett ökat kunskapsresultat föreslås 

pulspass införas i åk 1-9 från och med läsåret 2019/2020. 

Bildningsnämnden har avgett yttrande enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden § 98, 2017-11-22 

2017-12-14 
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Tingsryds kommun 

Kommunfullmäktige TINGSRYDS l<OMMUN 

2017 -02- 1 3 

Motion angående mera gymnastiktimmar på grundskolan Dnr 

Daglig fysisk aktivitet är inte bara bra för kroppen utan även för knoppen, det finns det idag 

vetenskapliga studier som visar på detta. 

Forskning kring det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visade för fem år sedan att framför allt 

pojkar lyckades bättre i skolan om de hade idrott varje dag istället för ett par gånger per vecka. 

På Ryssbyskolan i Ljungby inleds skoldagen med rörelse. Fyra dagar i veckan har elever i årskurs 5 o 6 

ett pulspass på mellan 20 o 30 minuter. Nästan alltid på morgonen. Det kan innebära bollspel, 

hopprepshoppning, hinderbana m.m 

Ryssbyskolan lät eleverna göra tester i matematik o läsförståelse innan de började med 

morgonpasset. Nya tester har visat att eleverna redan presterar bättre. Särskilt de som inte hade 

bäst resultat på de första testerna. 

Vi i Vänsterpartiet vill att man testar detta på alla skolorna i klass 4 -6 under ett års tid och sedan att 

man gör en utvärdering av resultatet. Om man ser ett bra resultat bland eleverna så anser vi att man 

bör permanenta detta. 

Vänsterpartiet yrkar att: 

Man ger Bun i uppdrag att införa ett pulspass på 20 - 30 minuter bland eleverna i 

klass 4 - 6 i alla skolorna i kommunen 

Man köper in pulsmätare till alla berörda skolor 

Man testar detta i 1 år och att man startar med detta läsåret 2018-19 

Man utvärderar resultatet under våren 2019 

Man permanentar detta fr.o.m läsåret 2019-20 på alla skolor och klasser i 

kommunens grundskolor fr. klass 1- 9 om kunskapsresultatet blir bättre för 

eleverna. 

Bun gör ett studiebesök i Ljungby på Ryssbyskolan och tar in deras goda resultat 

Tingsryd 2017.02.11 

_ ___,, ... ~f .:. ...... ~~ ........ .. b .11~!.... ................ . 
· Jörgen Forsberg, Vänsterpartiet Göran Mård, Vänsterpartiet 
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~Tingsryds 
\:.!)kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-11-22 

§ 98 

Motion angående mera gymnastik.timmar på 

grundskolan 
Dnr 2017/55 619 

Beslut 

14(21) 

1. Bildningsnämnden avger följande yttrande angående motionen om 

"Mera gymnastiktimmar på grundskolan": 

Bildningsnämnden anser att det är en god andemening i förslaget men att 

kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till avslag är att det är 

omöjligt att införa pulspass på 20-30 minuter bland eleverna i klass 4-6 i 

kommunens skolor. Skälet är att skoloma inom ramen för timplanen och 

skolskjutsamas begränsningar inte har möjlighet att erbjuda ytterligare 

40-50 minuter per dag. Pulspass innebär per definition att pulsen ska öka 

så mycket så att eleven blir andfådd och därmed också svettig. Detta 

innebär att vi måste erbjuda elevema möjlighet att byta om innan passet 

och att duscha efter pulspasset. I flertalet av våra skolor är 

omldädningsrummen hårt belastade och att varje elev ska ges möjlighet 

att byta om och duscha ytterligare en gång per dag är inte genomförbart. 

Ombyte och dusch gör dessutom så att tiden för pulspasset utökas med 

minst 20 minuter. 

Frågan om mer rörelse i skolan ska vidare utredas i samverkan med 

idrottslärarna i grundskolan under vårte11ninen 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 

eleverna i grundskolan skall få daglig motion i form av så kallade 

"pulspass". Motivet är att fysisk aktivitet befrämjar elevemas lärande. 

Genom motionen föreslås Tingsryds kommun att köpa in pulsmätare och att 

införa ett pulspass på 20-30 minuter bland elevema i årskurs 4-6. Förslaget 

innebär ett test under läsåret 2018/2019 och en utvärdering av resultatet 

våren 2019. Om utvärderingen visar ett ökat kunskapsresultat föreslås 

pulspass införas i åk 1-9 från och med läsåret 2019/2020. 

Den 26 april 2017 beslutade bildningsnämnden att remittera motionen till 

skolchefen för att, tillsammans med grundskolerektorema, bereda ärendet 

och föreslå formulering av yttrande till nämnden. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(21) 

2017-11-22 

§ 98 fortsättning 

Ärendet har beretts och bildningsnämnden föreslås besluta att avge följande 
yth·ande angående motionen om "Mera gymnastiktimmar på grundskolan": 
Bildningsnämnden anser att det är en god andemening i förslaget men att 
kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till avslag är att det är 
omöjligt att införa pulspass på 20-30 minuter bland elevema i ldass 4-6 i 
kommunens skolor. Skälet är att skoloma inom ramen för timplanen och 
skolskjutsamas begränsningar inte har möjlighet att erbjuda ytterligare 40-
50 minuter per dag. Pulspass innebär per definition att pulsen ska öka så 
mycket så att eleven blir andfådd och därmed också svettig. Detta innebär att 
vi måste erbjuda elevema möjlighet att byta om innan passet och att duscha 
efter pulspasset. I fle1talet av våra skolor är omklädningsrummen hårt 
belastade och att varje elev ska ges möjlighet att byta om och duscha 
ytterligare en gång per dag är inte genomförba1t. Ombyte och dusch gör 
dessutom så att tiden för pulspasset utökas med minst 20 minuter. 

Frågan om mer rörelse i skolan ska vidare utredas i samverkan med 
idrottslärarna i grundskolan. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef Yngve Rehnström, 2017-11-06. 
2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-04-26 § 15, Motion 

angående mera gymnastiktimmar på grundskolan. 
3. Remiss - Motion gällande mera gymnastiktimmar på grundskolan, 

2017-03-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Gummesson (S) yrkar att frågan om mer rörelse i skolan ska utredas 
under vårterminen 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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