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1. Förord 
 

Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Förbundet ansvarar för 

avfallsverksamheten i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun.  

 

Förbundet har under de snart fyra åren, så långt det hittills har varit möjligt, sammanfogat 

de fyra medlemskommunernas avfallshantering. Bla finns sedan 2017 en gemensam 

avfallsplan och gemensamma föreskrifter. En rad olika upphandlingar har också genomförts 

gällande samtliga kommuner. En gemensam avfallstaxa lär däremot vänta på sig då det 

kommer att ta ytterligare tid innan kommunerna har samma kostnadsnivå.  

 

Själva hanteringen av avfallet har utvecklats under förbundets regi. Vi hanterar bla numera 

samma avfallsfraktioner på alla fyra återvinningscentraler och centralernas öppettider har 

synkroniserats så att det alltid finns en central som är öppen måndag till lördag.  

 

Utvecklingen av verksamheten styrs bla av de mål som sätts för förbundet. Dessa ska driva 

arbetet framåt oavsett om det gäller ex avfallsmängder eller förbundets service. De mål som 

hittills gällt eller gäller har uppnåtts eller kommer att uppnås i hög grad. Det är därför 

angeläget att försöka höja ambitionsnivån ytterligare vilket de mål som föreslås i detta 

dokument ska bidra till. 

 

 

2. Styrning 
 

2.1 Direktion 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande organ. Direktionen fattar beslut kring 

ekonomi och budget, verksamhetsplan, delårsrapport resp. årsbokslut. Därutöver tar 

direktionen beslut i övergripande och principiella frågor. Beslut i ärenden av icke principiell 

karaktär eller större vikt har delegerats till förbundschefen. Denne kan vidaredelegera beslut 

till annan tjänsteperson. 

Direktionen sammanträder normalt en gång i månaden, förutom under sommaren. Inför 

sammanträde bereder ett utskott, bestående av ordförande och vice ordförande, ärendena 

till direktionen. Utskottet sammanträder ca två veckor innan direktionsmöte.  

Vid sammanträde sker rapportering av det ekonomiska läget samt om pågående 

verksamhet. Uppföljning av tidigare beslut eller av beslutade åtgärder enligt 

verksamhetsplan sker kontinuerligt. 
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2.2 Förbundsledning 
 

Förbundets verksamhet leds av en ledningsgrupp vilken består av förbundschef, ekonom, 

informatör/strateg, gruppledaren för administrationen samt samordnaren för renhållningen. 

Ledningsgruppen sammanträder två gånger i månaden.  

 

Ledningsgruppen fattar beslut i sådana övergripande frågor som rör hur förbundets 

verksamhet ska utföras.  

 

3. Övergripande strategier 
 

3.1 Ekonomi 
 

Verksamheten finansieras helt och hållet via avgifter. Debitering av avgifter för utförda 

tjänster utgår från den taxa respektive fullmäktige har beslutat. Förbundet har ej beslutsrätt 

när det gäller taxornas utformning och avgifternas storlek. Om behov av taxejustering 

föreligger får förbundet inlämna begäran om sådan till respektive kommun. 

 

Varje medlemskommuns intäkter och kostnader ska särredovisas. De gemensamma 

kostnaderna för förbundet – direktion, administration mm, fördelas på respektive 

avfallskollektiv enligt fastställt fördelningstal som baseras på bl.a. antalet abonnenter i 

kommunerna. 

 

3.1.1 Finansiella mål 
 

Verksamheten ska vara 100 % avgiftsfinansierad till självkostnadspris.  

 

God ekonomisk hushållning ska vara ledande. God ekonomiska hushållning kan ses ur två 

perspektiv, finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att 

varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar. Resultatet måste 

vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för 

nästkommande generation, utan att den ska behöva belastas med en högre avgift. 

 

3.1.2 Taxor 
 

Taxorna ska vara satta så att intäkterna täcker kostnaderna i varje medlemskommun över 

tid, sett på ett par års sikt. Önskvärt är att intäkterna är något större än kostnaderna för att 

möjliggöra mindre investeringar, periodiskt underhåll, projekt mm.  

 

Avgifterna för förbundets olika tjänster, exempelvis tömningar av sopkärl, ska eftersträvas 

att vara desamma i alla medlemskommuner. Detta under förutsättning att kostnadsnivåerna 

är likvärdiga. 
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3.1.3 Upphandling 
 

För upphandlingsverksamheten i förbundet har direktionen fastställt en policy. Riktlinjer för 

hur upphandlingar och direktupphandlingar ska gå till finns som komplement till antagen 

policy.  

Förbundets inköp ska, enligt policyn, präglas av effektivitet, kompetens och samverkan, där 

bästa totalekonomi för förbundet är målet. All upphandling och inköp ska bygga på de 

grundläggande principerna om transparens, likabehandling, icke-diskriminering och 

principen om ömsesidigt erkännande samt med beaktande av affärsmässighet och 

konkurrens. 

Förbundet är ansluten till SKL Kommentus upphandlingsverksamhet och kan där göra avrop 

på upphandlade ramavtal. Förbundet har också möjlighet att delta i den länsgemensamma 

upphandlingsverksamheten. 

Möjligheten till upphandling av utförandet av olika tjänster inom förbundet ska alltid prövas 

inför förändringar i verksamheten. Omvänt ska alltid möjligheten prövas att utföra tjänster i 

egen regi där dessa tidigare har bedrivits på entreprenad. 

 

3.2 Avfallshantering 
 

3.2.1 Nationella prioriteringar 

Våren 2012 beslutades Sveriges nya nationella avfallsplan: Från avfallshantering till 
resurshushållning. I planen finns fem prioriterade områden med mål inom varje område.  
 
Bygg- och rivningsavfall  
Återanvändning och materialåtervinning ska öka.  
 
Hushållsavfall  
Återanvändning och återvinning av hushållens avfall ska öka och hushållen ska vara nöjda 
med insamlingen. Särskilt fokus riktas mot textilier och elavfall. Nedskräpningen ska minska.  
 
Resurshushållning i livsmedelskedjan  
Matsvinnet ska minska och utsortering och biologisk behandling av matavfallet ska öka.  
 
Avfallsbehandling  
Hanteringen av uttjänta fordon ska förbättras. För deponier, avfallslager och 
förbränningsanläggningar ska kontrollen förbättras och risker för negativ miljöpåverkan 
minimeras. 
 
Illegal export av avfall  
Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall från Sverige. 
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Utöver målen i den nationella avfallsplanen bör förbundets mål också knyta an till Avfall 

Sveriges Vision och mål, bla det nya målet att minska mängden restavfall och matavfall med 

25 % till 2025. 

  

3.2.2 Förbundets prioriteringar 
 

Förbundet kommer de närmaste åren att prioritera arbetet med ökad återanvändning och 

materialåtervinning. En hel del har gjorts sedan förbundet bildades men mycket finnas kvar 

att göra. Genom ökad information och dialog med kommuninnevånare kan en ökad grad av 

återanvändning och återvinning uppnås. Ihop med detta måste de faktiska möjligheterna till 

inlämning av avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas utvecklas. 

 

Arbetet med att minska uppkomsten av avfall är svårt och möjligheterna till påverkan på 

inköp och konsumtionsmönster är små. Det främsta verktyget här är information om varför 

det är viktigt att så långt som möjligt minimera uppkomsten av avfall. 

 

 

3.2.3  Övergripande principer för avfallsarbetet 

Vi ska högre upp i avfallstrappan!  
 
Mängden avfall på det nedersta trappsteget – deponisteget – har minskat stort sedan i 
början av 2000-talet. Mer avfall går idag till energiutvinning och materialåtervinning. 
 
Mängden avfall som går att återvinna kan dock öka betydligt då det ännu finns mycket 
förpackningar kvar i restavfallet. I medlemskommunerna har tidigare utförda plockanalyser 
visat att det finns mellan ca 25 – 40 % förpackningar i restavfallet. Här måste informationen 
om nödvändigheten av att återvinna mer nå ut betydligt bättre än idag. Tillgången till 
näraliggande inlämningsstationer behöver öka eller att möjligheten att lämna sorterat avfall 
införs. 
 
I den nationella avfallsplanen ligger fokus på att kommunerna ska stimulera till ökad 
återanvändning och på förebyggande av avfall, trappsteg 4 och 5. Om trenden med ökande 
avfallsmängder inte vänder kommer aldrig en god resurshushållning och en hållbar 
utveckling att nås. 
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Det ska vara lätt att göra rätt  
 
En ökad återanvändning och återvinning kräver beteendeförändringar hos 
kommuninnevånarna. Mer avfall måste sorteras ut och lämnas till återanvändning och 
återvinning. Sådana förändringar kräver att det måste det bli ännu lättare att göra rätt. 
Möjligheterna och tillgängligheten till platser för inlämning av varor och utsorterat avfall 
måste bli bättre. Ihop med detta behövs också ett informations- och kommunikationsarbete 
för att öka förståelsen av behovet av källsortering och för att öka motivationen till att bidra 
till en effektivare resurshushållning. En annan viktig uppgift är att stimulera till en bättre 
infrastruktur kring avfall och till nya sätt för att ta tillvara och skapa nytt av insamlat 
material.  
 
Kommunerna ska föregå med gott exempel  
 
Kommunala verksamheter genererar stora mängder avfall. Det handlar om mat som slängs 

från de kommunala köken och matbespisningarna, kontorsmaterial, uttjänta datorer och 

möbler från olika förvaltningar eller oljor, däck och uttjänta maskiner från fordons- och 

teknikservice. Grundtanken är att alla kommunala verksamheter ska ha möjlighet och 

kunskap att hantera sitt avfall på rätt sätt. Kommunernas verksamheter ska även sträva efter 

att minska avfallsmängden genom ökad återanvändning och genom att undvika onödig 

resursförbrukning. 
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3.3 Service 
 

Förbundets verksamhet ska präglas av en hög servicenivå med hög kvalitet. 

Kommuninnevånarna ska ha lätt att nå förbundets kundtjänst och där få hjälp med 

abonnemangsfrågor och annat. Det ska också vara lätt att nå övriga anställda i specifika 

frågor. 

 

På återvinningscentralerna ska besökarna få god information om sortering av avfall och om 

hur avfall ska lämnas på centralerna. 

 

Förbundet ska ha ett bra och relevant utbud och en variation av tjänster kring hämtning och 

hantering av allt slags hushållsavfall.  

 

Mindre företag ska kunna lämna sitt verksamhetsavfall på förbundets återvinningscentraler i 

den utsträckning förbundet kan hantera sådant avfall med de resurser förbundet förfogar 

över för hanteringen av hushållens grovavfall. Förbundets hantering av företagens avfall 

bekostas av företagen själva. 

 

3.3.1 Tillgänglighet 

 

Tillgängligheten till förbundets kundtjänst ska vara hög. Kundtjänsten ska kunna nås 

vardagar måndag till fredag året runt. Kundtjänsten eller förbundets övriga anställda på 

kontoret ska kunna nås via e-post. Svars–och återkoppplingstiderna ska vara kortast möjliga. 

 

Öppettiderna på förbundets återvinningscentraler ska avspegla de behov som finns i 

respektive kommun och också vara så satta att det finns möjlighet till besök såväl förmiddag, 

som eftermiddag och kväll någon gång under veckan. 

 

3.3.2 Information 

Information är självklart oerhört viktigt i arbetet med minskningen av avfallsmängderna och 

ökningen av återanvändningen och återvinningen. Här är det viktigt att kunna nå 

kommuninnevånare och andra på olika sätt. Den viktigaste informationskanalen är 

förbundets hemsida där det ska finnas uppgifter om hur olika avfall ska sorteras och var det 

kan avlämnas. Som komplement till denna ges en årlig informationsbroschyr ut till alla 

hushåll i kommunerna. I denna återfinns bl.a. uppgifter om sortering, öppettider på 

återvinningscentralerna och när och hur insamling av grovsopor och farligt avfall sker. 

När det finns behov av ytterligare information vid specifika tillfällen kan fakturorna användas 

samt att annons kan införas i ortstidningen eller i kommunernas egna kommunblad. 
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3.4 Attraktiv arbetsgivare 

Förbundets olika verksamheter och arbetsställen ska vara så trevliga och stimulerande att 

förbundets anställda upplever en hög grad av tillfredsställelse med arbetsuppgifterna och 

miljön. 

 

Förbundet ska ta tillvara och utveckla det engagemang som finns bland personalen och 

erbjuda bra möjligheter till utveckling. 

 

 

4. Förbundets vision 

Förbundets avfallshantering är effektiv och är lätt att använda för innevånarna i våra 

kommuner. Vi arbetar förebyggande men tar också tillvara resurserna i det avfall som 

uppstår så långt som möjligt. Vi är måna om att avfallets påverkan på och risker för hälsa och 

miljön minimeras. 

 

5. Förbundets mål 2019-2021 

Förbundets målarbete omfattar följande områden – ekonomi, avfallshantering, service och 

attraktiv arbetsgivare. 

Inom respektive målområde finns ett antal mål formulerade. Uppföljningen av målen sker 

genom användandet av indikatorer. För varje mål finns ett utgångsvärde samt målvärden för 

de kommande tre åren. Utgångsvärdet är ett avvägt startvärde för hela förbundet som 

används vid uppföljning av målen. 

 

5.1 Målområde Ekonomi 
 

5.1.1 Nulägesbeskrivning 

 

Bedömt utfall 2018 i delårsrapporten 2018-08-31 är följande. Totalt sett bedöms 

nettointäkten för hela kommunalförbundet att uppgå till + 50 tkr, vilket är 645 tkr bättre än 

budget. Totalt sett omsätter verksamheten ca. 40 mkr. 

 

Nettokostnad (-) och nettointäkt (+). 

Ansvar/kommun Budget 2018 Prognos 2018-12-31 Målvärde 201 Avvikelse Budget/Prognos 

Hallsberg - 533 - 1 400 - 867 

Askersund - 338 + 500 + 838 

Laxå - 84 + 100 + 184 

Lekeberg + 360 + 850 + 490 

Nettokostnad - 595 + 50 + 645 
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5.1.1.1 Delområde Finansiella mål 

Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

100 %-ig 
avgiftsfinansiering i 
alla kommuner 

Bokslut Ej relevant Budgeten 
hålls* 

Budgeten 
hålls* 

Budgeten 
hålls* 

 
Målvärdet ”Budgeten hålls” innebär att utfallet ska överensstämma med beslutad budget. I budgeten 

kan avsättning till resultatutjämningsfond ske i den utsträckning det är nödvändigt för att klara 

mindre investeringar, periodiskt underhåll, projekt, speciella satsningar mm.  

 

5.1.1.2 Delområde Taxor 

Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde 
 

Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Likartad taxa för 
samma tjänster 

Skillnad 
mellan lägsta 

och högsta 
avgift 

98 % (2017) - - 50 % 

 

 

5.2 Målområde Avfallshantering 

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar, enligt förbundsordning och samarbetsavtalet med 

medlemskommunerna, för den avfallshantering i dessa kommuner som har sin grund i 

miljöbalkens bestämmelser, dvs hushållens avfall inklusive hushållens farliga avfall. Även 

slam från enskilda brunnar räknas som hushållsavfall. Kommunalförbundet har alltså 

monopol på att samla in och hantera dessa avfallsslag. Förbundet är ej skyldigt att hantera 

verksamhetsavfall. 

I nuläget sker insamlingen av kärl- och säckavfall i egen regi Hallsbergs och Lekebergs 

kommuner och på entreprenad i Askersunds och Laxå kommuner. Avfall (grovavfall) samlas 

också in via förbundets återvinningscentraler samt genom mobil insamling (grovavfall och 

farligt avfall). 

Tömning av enskilda slambrunnar sker på entreprenad i samtliga kommuner.  
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5.2.1 Nulägesbeskrivning 

 
5.2.1.1 Hushållsavfall 

Hushållsavfall är beteckningen på det avfall som uppkommer i ett hushåll. Dock ingår inte 

farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar i denna beteckning. Hushållsavfall 

kan indelas i matavfall, restavfall och grovavfall. Med restavfall menas sådant avfall som 

ryms i ett sopkärl. 

Utsortering av matavfall infördes i Askersund och Laxå i april 2014, i Lekeberg i september 
2014 och i Hallsbergs kommun i juli 2016. Matavfallet läggs i gröna plastpåsar vilka läggs 
tillsammans med restavfallet i det vanliga sopkärlet. Avfallet lastas om på förbundets 
omlastningsstationer för vidare transport till nuvarande behandlingsanläggning, Tekniska 
verken i Linköping. Avfallet genomgår där en optisk sortering där de gröna plastpåsarna skiljs 
ut och går vidare till företagets anläggning för framställning av biogas och biogödsel. 
 
Andelen matavfall i ett restavfall beräknas normalt vara ca 40 % från villor och ca 20 % från 
lägenheter. I våra kommuner kan inte andelen specificeras då vårt avfall blandas med 
restavfall från andra kommuner i mottagningsstationen vid behandlingsanläggningen. Enligt 
statistik från Tekniska verken ligger andelen matavfall i mottaget restavfall till bolagets 
anläggning i genomsnitt på ca 17 %. I gjorda plockanalyser 2016 i sydnärkekommunerna 
uppgick andelen matavfall i hushållens restavfall i Askersund till 24 %, i Hallsberg ca 40 %, i 
Laxå 24 % och i Lekeberg 17 %. Plockanalysen i Hallsberg gjordes innan införandet av 
matavfallssortering (för att erhålla ett utgångsvärde). Andelen matavfall ligger där dock 
något högre än andelen matavfall generellt i ett restavfall. För Askersund och Laxå är 
andelen matavfall större än genomsnittet i Tekniska verken. Lekebergs matavfall ligger på 
samma nivå som i Linköpings genomsnitt.  
 
 
Mängderna restavfall inkl matavfall (kg/person) 2014-2017 i de fyra kommunerna, enligt 
officiell statistik,   uppgår till följande:  
 

 2014 2015 2016 2017 

Askersund 310 234 235 210 

Hallsberg - 230 269 218 

Laxå 249 203 207 211 

Lekeberg 220 222 216 212 

Sverige 222 225 224 219 

 

 

5.2.1.2 Grovavfall 

 

Med grovavfall menas sådana större föremål från ett hushåll som inte hör hemma i 

sopkärlet. Grovavfallet ska uppkomma från användningen av en byggnad för 

bostadsändamål. Till grovavfall räknas exempelvis inte bildelar och byggnadsmaterial i större 

mängder. 
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Hushållen i sydnärkekommunerna kan lämna sitt grovavfall kostnadsfritt på någon av 

förbundets återvinningscentraler. Hushållen i Hallsberg kan därutöver lämna grovavfall på 

Kumla kommuns återvinningscentral i Kvarntorp.  

 

På återvinningscentralerna, vilka alltid är bemannade under öppethållandetiderna, lämnas 

grovavfallet sorterat i förekommande fraktioner. Även ris och trädgårdsavfall kan lämnas. 

På återvinningscentralerna har kommuninnevånarna också möjlighet att lämna saker för 

återbruk. 

 

Hämtning av grovsopor sker i alla fyra kommunerna under sensommar/höst. Hushållen kan 

då kostnadsfritt ställa ut maximalt 3 m3 vid det ordinarie hämtningsstället. 

Mängderna grovavfall (kg/person) 2014-2017 i de fyra kommunerna, enligt officiell statistik,    
uppgår till följande:  
 
 

 2014 2015 2016 2017 

Askersund 126 121 148 99 

Hallsberg - 154 162 154 

Laxå 133 137 211 146 

Lekeberg - 131 120 120 

Sverige/länet* 115* 180 173 158* 

 

 

5.2.1.3 Farligt avfall 

Farligt avfall är sådant avfall som är giftigt, hälsofarligt eller mutagent för människor eller för 

miljön. Farligt avfall tas inte med vid ordinarie sophämtning utan kan antingen lämnas på 

återvinningscentralerna eller till den mobila insamlingen. Vid återvinningscentralerna tar 

personalen emot avfallet för mellanlagring och senare hämtning och hantering av anlitad 

entreprenör. 

Hanteringen av det farliga avfallet sker på ett bra sätt i kommunerna och ytterst lite sådant 
avfall återfinns i restavfallet. I gjorda plockanalyser 2016 i sydnärkekommunerna uppgick 
andelen farligt avfall inklusive elavfall i hushållens restavfall i Askersund till 0,4 %, i Hallsberg  
0,2 %, i Laxå 0,1 % och i Lekeberg 0,2 %. 
 

Mängderna farligt avfall (kg/person) 2014-2017 i de fyra kommunerna, enligt officiell 
statistik, uppgår till följande:  
 

 2014 2015 2016 2017 

Askersund 6,8 9,3 7 7,2 

Hallsberg - 5,4 5,2 9,2 

Laxå 2,9 2,3 2,3 2,6 

Lekeberg 6,2 5,6 9 9,6 

Sverige/länet* 21*  7,2 7,2* 
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5.2.1.4 Förpackningsavfall 

Avfall som omfattas av producentansvar, dvs förpackningar och tidningar, kan lämnas vid 

någon av FTI´s (Förpacknings- och TidningsInsamlingen) återvinningsstationer i kommunerna 

eller till en sådan station på någon av förbundets återvinningscentraler. Insamling och 

hantering av förpackningsavfallet bekostas via avgifter på förpackningar och belastar således 

inte förbundets ekonomi. 

Förpackningar utgör, trots möjligheten att kunna lämna sådana på återvinningsstationerna, 

en relativt stor andel av hushållens restavfall. Orsakerna till detta är flera. Bristande kunskap 

eller ointresse samt närheten till en återvinningsstation är de faktorer som har störst 

betydelse i återvinningen. 

I gjorda plockanalyser 2016 i sydnärkekommunerna uppgick andelen förpackningsavfall i 
hushållens restavfall i Askersund till 33 %, i Hallsberg ca 24 %, i Laxå 36 % och i Lekeberg 43 
%. 
 
Mängderna förpackningsavfall (kg/person) 2014-2017 i de fyra kommunerna, enligt officiell 
statistik, uppgår till följande:  
 

 2014 2015 2016 2017 

Askersund 57 66 67 63 

Hallsberg - 54 59 61 

Laxå 86 68 75 71 

Lekeberg - 58 63 57 

Sverige/länet* 74* 67,4 66 69* 

 

5.2.1.5 Slam 

Tömning av enskilda slambrunnar sker normalt minst en gång per år. Där ingen vattentoalett 

är ansluten till brunnen kan tömning ske med ett glesare intervall. Tömning av slutna tankar 

sker vid behov efter budning. 

Slammet transporteras till avloppsreningsverken i respektive kommun där det går in i den 

vanliga reningsprocessen i verken. Det förhållandevis rena brunnsslammet blir därmed 

ihopblandad med mer förorenat slam. Tömningen av brunnarna sker idag på ett sådant sätt 

att slammet innehåller mycket vatten. Det är därför svårt att hitta en vettig hantering och 

avsättning av detta slam.  

 

5.2.2 Avfallsområden 

Förbundets strategiska arbete med avfallsfrågorna ska utgå från följande delområden: 
- avfallsminskning  
- avgiftning av kretsloppet 
- ökad materialåtervinning 
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5.2.2.1 Delområde Avfallsminskning 

Produktionen av en vara innebär att resurser i form av material och energi förbrukas. Det är 
därför viktigt, för att minimera en förbrukning av, kanske, ändliga resurser att varor har en 
lång livslängd. När en vara är förbrukad och inte kan återanvändas blir den ett avfall som 
måste tas omhand och behandlas på något sätt.  
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det absolut viktigast att minimera resursförbrukningen. 
Förutom att en vara bör ha en så lång livslängd som möjligt bör den också kunna återvinnas 
på något sätt enligt avfallstrappan.  
 
Att förebygga att avfall uppkommer har högst prioritet i avfallstrappan. Detta kräver en 
förändring hos befolkningen med en minskning av köpet av varor och produkter med kort 
livslängd men helst också minskning av den totala konsumtionen. När det gäller 
miljöpåverkan är det i produktionen som den största påverkan sker. Produkter som används 
länge innebär en stor miljövinst, genom att tillverkning av nya produkter undviks eller 
senareläggs. Naturvårdsverket har bedömt att störst miljönytta uppnås genom att förebygga 
avfall från textilier och elektronik, livsmedelssektorn, samt bygg och anläggningssektorn.  
 
Att minska matsvinnet, välja begagnade produkter eller produkter med högre kvalitet och 
därmed längre livslängd, samt reparera trasiga produkter, kan vara sätt att förebygga avfall. 
Kommunerna som organisationer är stora konsumenter som hanterar stora mängder mat, 
förbrukningsmaterial, möbler, elektronik mm. varje år. Arbete för minskat matsvinn i 
kommunala verksamheter, åtgärder för ökad återanvändning och minskad resursförbrukning 
innebär både minskade avfallsmängder och bättre hushållning med skattemedel.  
 
I kommunerna som geografiska områden kan förbundet tillsammans med kommunerna 
arbeta för minskat matsvinn genom bland annat information till hushåll och verksamheter. 
En annan viktig fråga för förbundet är att förbättra förutsättningar för återanvändning av 
textilier och av saker som idag lämnas som grovavfall. Här är det angeläget att arbeta för en 
ökad inlämning till återanvändning av kläder, elektronik, möbler med mera och att genom 
samverkan med olika aktörer utveckla nya former för att ta tillvara, reparera och skapa nytt 
från insamlat material. 
 
Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Mängden restavfall 
ska minska 

Statistik Mängd 2016 
 

10 % 12 % 15 % 

Utsorteringen av 
matavfall ska öka 
och kvarvarande 
mängd matavfall i 
det övriga hushålls-
avfallet ska högst 
vara 

Plockanalyser Mängd 2016 
 

15 % - - 
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Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Restavfallsfraktionen 
vid återvinnings-
centralerna ska 
minska 

Statistik Mängd 2016 
 

 40 % 45 % 50 % 

Felsorteringsgraden i 
restavfallet vid åter-
vinningscentraler ska 
minska 

Plockanalyser Saknas - - 10 % 

Insamlingen av 
kläder och textilier 
på återvinnings-
centralerna ska öka 

Statistik Mängd 2017 20 % 25 % 30 % 

 

 

5.2.2.2 Delområde Avgiftning av kretsloppet 

Det är oerhört viktigt att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppen. Vatten från de 
kommunala reningsverken, slam och rötrester som sprids på åkermark samt rök och aska 
från förbränningen av restavfallet, måste innehålla så lite skadliga ämnen som möjligt.  
 
Aktuella sådana skadliga ämnen idag är giftiga tungmetaller som kadmium och kvicksilver, 
kemikalier, oljor och färger, bekämpningsmedel och läkemedel. Andelen farligt avfall i 
restavfallet mäts genom plockanalyser. År 2016 utgjorde det farliga avfallet (exklusive 
elavfall) 0,05 % av restavfallet i de fyra sydnärkekommunerna. Elavfallet utgjorde 0,17 %.  
 
Arbetet med att avgifta kretslopp en handlar till stor del om information och upplysning för 
att öka utsorteringen av det farliga avfallet, samt om tillsyn från miljömyndigheterna för att 
säkerställa att verksamheter hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt. En ökad möjlighet för 
kommuninnevånarna att lämna sitt farliga avfall är genom den mobila insamlingen, ”Röda 
slingan” som körs en gång per år i kommunerna.  
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5.2.2.3 Delområde Ökad materialåtervinning 
 
En ökad utsortering och materialåtervinning är en viktig fråga i arbetet för en bättre 
resurshushållning. Ökad materialåtervinning kräver att det ska vara lätt att göra rätt. 
Insamlingssystemen behöver vara utformade så att det är enkelt att sortera avfallet och det 
krävs även kunskap och motivation. Närhet till och god utformning av insamlingsplatser är 
en viktig aspekt där förbundet tillsammans med kommunerna kan påverka genom bland 
annat fysisk planering och samverkan med fastighetsägare och förpacknings- och 
tidningsinsamlingen. Förbundet har även möjlighet genom information och ekonomiska 
incitament som styrmedel att öka utsorteringen av förpackningsavfallet. Avfallstaxan kan 
utformas så att det lönar sig att sortera ut matavfall och förpackningar.  
 
Ökad materialåtervinning är även när det gäller grovavfallet en viktig fråga. En noggrann 
sortering i rena fraktioner ger förutsättningar till bra återvinning.  Sorteringen kan utvecklas 
och förbättras genom att fler fraktioner införs på återvinningscentralerna. Ju bättre sortering 
ju mindre mängd restavfall som går till förbränning. Förbundet kan verka för att 
kommunerna som organisationer föregår med goda exempel och ser till att det finns 
möjlighet till källsortering i de egna verksamheterna.  
 
Ett verktyg som skolor och förskolor kan använda i arbetet med hållbar utveckling är Grön 
flagg, som tillhandahålls av Håll Sverige Rent. Syftet med Grön flagg är att få hållbar 
utveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet i skolan.  
 
Ett prioriterat mål i den nationella avfallsplanen är att minska nedskräpningen i den 
offentliga miljön. Skräpiga platser upplevs som otrygga och nedskräpningen minskar på så 
sätt trivseln i stadsmiljö och grönområden. Ansvaret för renhållningen och städningen i den 
offentliga miljön ligger hos kommunerna men förbundet kan, som avfallsansvarig 
organisation, medverka till att utveckla avfallssortering där.  
 
Mål 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Mängden 
förpackningar i 
hushållsavfallet ska 
minska 

Plockanalyser 34 % 
(2016) 

 25 % - - 

Anordna mer 
mångsidigt Återbruk 
på ÅVC:er* 

Finns på ÅVC 4  
(2017) 

6 7 8 

 

(* antal återbruksfraktioner. Ex återbruk, textilier, Pantamera, pallar, fett, elektronik, 

byggretur mm) 
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5.3 Målområde Bättre service 
 

5.3.1 Nulägesbeskrivning 

Allmänt 

Förbundets administration/kundtjänst är bemannad måndag – fredag 8-16. Kontoret är 

också öppet dessa tider för besökare. Det finns alltid minst en assistent som svarar i telefon.   

Kundtjänsten svarar på frågor kring fakturor och abonnemang och utför också ändringar av 

abonnemangen. Kundtjänsten lämnar också information om förbundets verksamhet, 

exempelvis när återvinningscentralerna håller öppet och hur avfall kan lämnas eller sorteras. 

Öppettiderna på återvinningscentralerna ändrades 1 september 2017.  I den 

kundundersökning som genomfördes våren 2017 var nöjdheten med centralernas dåvarande 

öppettider relativt stor hos besökarna. De nya öppettiderna innebär en något ökat 

öppethållande. Öppethållandet har i och med de nya öppettiderna förbättrats genom något 

ökade tider samt att det alltid finns en central som är öppen varje lördag i månaden.  

Sophämtningen sker i Hallsbergs och Lekebergs kommuner i egen regi och på entreprenad i 

de två övriga. Till insamlingen i Hallsberg förfogar förbundet över fyra sopbilar varav en bil 

servar tätorterna i Hallsbergs kommun, en bil i huvudsak på landsbygden i Hallsberg och en 

bil servar i stort sett hela Lekebergs kommun. Den fjärde bilen är till största delen en 

reservbil.  
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Tjänster 

Abonnenterna i medlemskommunerna har fem olika kärlstorlekar att välja på utifrån sitt 

behov. Sophämtning finns året runt och fritid. Från och med 2018 börjar dessa abonnemang 

i april och slutar i oktober, i samtliga medlemskommuner. Dessutom finns även ett 

fritidsabonnemang – Högsommar – med sex hämtningar under del av perioden juni-augusti. 

Möjligheten till hämtning en gång i månaden finns i samtliga kommuner. En förutsättning är 

dock att  

Information 

Utöver den information om förbundets verksamhet som kan fås genom kundtjänst utgör 

hemsidan den viktigaste källan för informationsspridning. Där läggs aktuella händelser upp, 

där finns taxor och regler och, framför allt, information om sophämtningen. 

Information om verksamheten återfinns också i den broschyr som delas ut till hushållen i 

början av året. Där står bl.a. när sommarhämtningen börjar och när hämtning av grovsopor 

och farligt avfall sker. 

Nyheter inom förbundet publiceras också på medlemskommunernas hemsidor. 

Vid viktiga händelser kan annonsering också ske i dagstidningar. 
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5.3.2 Delområde Tillgänglighet 

Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Antalet kunder som 
är nöjda med 
kundtjänsts 
tillgänglighet 

Kundenkät Resultat 2017 90 % - 95 % 

Antalet kunder som 
är nöjda med 
öppettiderna på ÅVC 

Kundenkät Resultat 2017 90 % - 95 % 

 

5.3.3 Delområde Information 

Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

God information Statistik över 
besökare på 

hemsidan 

32 000 (2017) 50 000 55 000 60 000 
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5.3.4  Delområde Tjänster 

Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Andelen kunder som 
är nöjda med 
insamlingen av 
avfallet ska öka 

Kundenkät Resultat 2017 95 % - 97 % 

Antalet kunder som 
är nöjda med 
återvinnings-
centralerna ska öka 

Kundenkät Resultat 2017 80 % - 90 % 

Möjligheten att 
lämna farligt avfall 
och elektronik ska 
öka 

Antal 
inlämningsställen 

4 (2018) Minst ett 
i varje 

kommun 

Minst två 
i varje 

kommun 

Minst tre 
i varje 

kommun 

 

5.4 Målområde Attraktiv arbetsgivare 
 

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär bl.a att personalen ges stimulerande 

arbetsuppgifter, en god, säker och trivsam arbetsmiljö samt möjligheter att utvecklas i 

arbetet. En viktig faktor också är att chefer och arbetsledare synliggör personalen och ger 

möjlighet till delaktighet och inflytande. Vad det gäller lönen handlar det främst om att den 

ligger i nivå med jämförbara arbetsuppgifter hos andra arbetsgivare. Känslan att lönen är 

rätt utifrån arbetsinsats, arbetets svårighetsgrad, ansvar mm är också viktig. 

 

Att vara en attraktiv arbetsgivare bör även innebära att anställda trivs med sitt arbete och 

inte väljer att sluta p.g.a. missnöje med detta samt att det bör vara lättare att rekrytera 

engagerade människor. Medarbetarenkäter genomfördes våren 2017 och våren 2018. Båda 

visade på en stor nöjdhet med arbetenas innehåll, arbetstider, utbildning, möjlighet till 

inflytande mm. 

 

Förbundet ska eftersträva att personalen uppfattar sitt arbete som viktigt och att detta 

resulterar i ett stort engagemang för förbundets verksamhet. 

 

5.4.1 Nulägesbeskrivning 

Av de ursprungligt anställa har nu några personer lämnat förbundet. Tre personer har avgått 

med pension sedan 2015 varav en person under 2018.  

Personalsituationen vad det gäller fast anställda har inte förändrats så mycket sedan 

förbundet övertog verksamheterna från kommunerna. Personal som slutat (slutar) ersätts 

med nya genom sedvanligt rekryteringsförfarande. Personalstyrkan har tidigare utökats med 
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två personer där den ene sköter insamlingen av hushållssopor i Lekeberg och den andre dels 

täcker upp för en person som valt deltid, dels täcker upp vid annan frånvaro inom förbundet. 

I slutet av 2018 kommer ytterligare två personer att nyanställas där den ena personen ska 

arbeta på Hallsbergs ÅVC för att öka servicen där och minska belastningen på övrig personal 

pga det stora besökstrycket och den andra personen ska dels möjliggöra ett ökat 

öppethållande på Hallsbergs ÅVC dels fungera som timvikarie. När det gäller vikarier har  

några personer timanställts. 

För renhållningspersonalen hålls regelbundna arbetsplatsträffar där information ges och 

aktuella frågor diskuteras. Forumet är viktigt för att skapa samsyn på och delaktighet i 

verksamheten. 

Trivselbefrämjande aktiviteter genomförs på initiativ av personal. Bl.a. har ordnats 

gemensamma årsavslutningar och sommaraktiviteter. 

All fastanställd personal kan erhålla 1 500 kr per år i friskvårdsbidrag. 

Medarbetarsamtal erbjuds alla anställa där egen insats, trivsel med arbete och arbetsplats 

bl.a. diskuteras. 

 

5.4.2 Mål 

Mål 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

God arbetsmiljö med 
avseende på: 

     

- arbetsuppgifter Medarbetarsamtal, 
medarbetarenkät 

Medarbetar-
enkät 2017 

90 % 90 % 95 % 

- arbetsledning Medarbetarsamtal, 
medarbetarenkät 

Medarbetar-
enkät 2017 

90 % 90 % 95 % 

- delaktighet-
/inflytande 

Medarbetarsamtal, 
medarbetarenkät 

Medarbetar-
enkät 2017 

90 %  95 % 100 % 

 

5.5 Uppföljning 
 

Uppföljning av delområdena inom respektive målområde görs utifrån använda indikatorer. 

 

Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 % av målen i detta är uppfyllda och minst ett 

mål inom respektive delområde. 

 

Uppföljning av målen i detta dokument görs i delårsrapporten och i årsredovisningen. 
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6. Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 
  

6.1 Den kommunala budgeten 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Kommunalförbundets budget är helt finansierad med avgifter baserad på de taxor som har 

beslutats i resp. kommunfullmäktige i de ingående medlemskommunerna, Hallsberg, 

Askersund, Laxå och Lekeberg. 

Till 2019 har direktionen överlämnat förslag på att taxan ska vara oförändrad 2019 jämfört 

med 2018. 

Lagregler 

Kommunallagen stadgar, 8 kap 4 § KL, att en budget ska upprättas för nästa kalenderår. 

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.  Undantag får göras i den 

utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk.  

Kommunalförbundets ekonomiska resultat ska alltid avslutas till resultatutjämningsfonder, 

dvs. avfallsverksamheten har en skuld till, alt. en fordran på resp. abonnentkollektiv. 

8 kap 5 § KL. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av 

planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 

beräknas vara vid budgetårets slut. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. 

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska 

därvid alltid vara periodens första år.  

8 kap 6 § KL Förslag till budget ska upprättas av styrelsen dvs. för vårt vidkommande, 

direktionen, före oktober månads utgång.  

8 kap 8 § KL. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.  

För oss i kommunalförbundet innebär det att budgeten ska fastställas av de fyra 

medlemskommunernas resp. kommunfullmäktige. 

Upprättande av budget 

Budgeten framställs av kommunalförbundets ekonom och förbundschef.  
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Syfte 

Syftet med budgeten är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur 

kommunalförbundets verksamhet och ekonomi är tänkt att disponeras under året. Vad olika 

delar i verksamheten ger för intäkter och vad den kostar, i vad mån satsningar är tänkta att 

göras på underhåll och ev. investeringar under året. 

Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesanalys 

I resultatbudgeten redovisas budgeterade intäkter och kostnader. I balansbudgeten 

utvecklingen av tillgångar och skulder till följd av budgeterade intäkter och kostnader, och i 

kassaflödesanalysen, hur verksamheten finansieras. 

 

6.2 Strategier 

En strategi är att kommunalförbundet ska få ihop de olika kulturer som rått i 

medlemskommunernas avfallsverksamhet tidigare till en ny gemensam kultur. 

Kommunalförbundet ska också på sikt ha likriktade taxor för avfallsverksamheten. 

Nivån på förbundets service i kommunerna och i de tjänster förbundet tillhandahåller ska 

vara densamma i samtliga kommuner. 

Förbundet ska vara tillgängligt i hög utsträckning för kommuninnevånarna och ha ett trevligt 

och korrekt bemötande vid kontakt. 

Förbundet ska genom ett aktivt informationsarbete upplysa kommuninnevånarna om 

möjligheten till bra avfallssortering som möjliggör bra återanvändning och återvinning.  

Förbundet ska i samarbete med avtalspartner och andra verka för minskande 

avfallsmängder, ökad återanvändning och ökad återvinning i syfte att minska avfallets 

påverkan på miljön. 

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar trivsel och gemensamhet och ger 

personalen möjlighet att utvecklas i arbetet. 

Förbundets och dess anställda ska måna om att upprätthålla goda relationer till 

medlemskommunernas anställda samt till kommunernas nämnder och bolag etc. 

 

6.3 Driftbudget 2019 

 

6.3.1  Driftbudget 

Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad.  

Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kommun. 
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Nedan redovisad budget 2019 bygger på de förändringar som är kända, i oktober 2018. 

Nedan redovisas 2019 års driftbudget på några olika sätt: 

  

Belopp i tkr 
Kostnadsslag 

Budget 2019 

Intäkter + 41 251 

Kostnader - 41 966 

- varav personalkostnader - 11 420 

- varav kapitalkostnader - 1 729 

- varav lokalkostnader - 1 118 

- varav övriga kostnader - 27 699 

Nettokostnad - 715 

 

 

 

Belopp i tkr 
Ansvar 

Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg Nettokostnad 

Budget 2019 - 1 260 + 237 - 178 + 486 - 715 

 

 

 

Belopp i tkr 
Verksamhet 
totalt hela 
förbundet 

Avfalls-
intäkter 

Insamling 
hushålls- 

sopor 

Omhänder-
tagande 
hushålls-

sopor 

Slam-
hantering 

ÅVC Gemen-
samma 

OH- 
kostnader 

Netto-
kostnad 

Budget 2019 + 34 835 - 11 493 - 7 750 + 550 - 10 099 - 6 758 - 715 

 

 

 

Belopp i tkr 
Per Ansvar och 
verksamhet 

Hallsberg 
 

Askersund  Laxå  
 

Lekeberg  
 

Avfallsintäkter + 12 000 + 11 000 + 5 100 + 6 735 

Insamling 
hushållssopor 

- 4 118 - 3 610 - 1 620 - 2 145 

Omhändertagande 
hushållssopor 

- 3 100 - 2 100 - 1 200 - 1 350 

Slamhantering + 450 0 + 100 0 

Återvinningscentral - 4 028 - 3 078 - 1 495 - 1 498 

Gemensamma OH-
kostnader 

- 2 464 - 1 975 - 1 063 - 1 256 

Nettokostnad - 1 260 + 237 - 178 + 486 

 



 

25 
 
 

 

6.3.2 Investeringsbudget 

De investeringar som är planerade med början 2019 är förvärv av mark och byggnation av ny 

ÅVC i Laxå, samt förvärv och byggnation av ny ÅVC på befintlig plats i Lekeberg. Som ett led i 

dessa nybyggnationer kommer Grönt kort att införas på de nya ÅVC:erna. 

En annan investering som kommer att verkställas under 2019 är byggnation av en temporär 

omlastningsstation av hushållssopor i Hallsberg. Den temporära omlastningsstationen är tänkt att 

användas för omlastning av både Hallsbergs och Lekebergs hushållssopor, för vidare transport till f.n. 

Tekniska verken i Linköping. 

 

 
6.3.3 Resultatbudget 
 

Belopp i tkr Prognos    
2018-12-31 

Budget 2019 

Verksamhetens intäkter + 42 380 + 41 251 

Verksamhetens kostnader - 40 380 - 40 117 

Avskrivningar - 1 880 - 1 729 

Verksamhetens nettokostnader + 120 - 595 

Finansiella intäkter + 20 0 

Finansiella kostnader - 90 - 120 

Finansnetto - 70 - 120 

Resultat före extraordinära poster + 50 - 715 

Årets resultat före avsättning till resultatutjämningsfonder + 50 - 715 

Avgår till avsättning till resultatutjämningsfonder, netto - 50 + 715 

Årets resultat  0 0 
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6.3.4 Balansbudget 

 

Belopp i tkr Budget         
2018-12-31 

Budget             
2019-12-31 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Omlastningsstation 0 1 900 

Maskiner och inventarier 5 111 3 482 

Summa anläggningstillgångar 5 111 5 382 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar  8 659 8 653 

- varav Resultatutjämningsfond Laxå  90 84 

Kassa och bank  20 752 17 141 

Summa omsättningstillgångar 29 411 25 794 

SUMMA TILLGÅNGAR 34 522 31 176 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Kommunalförbundet redovisar Resultatutjämningsfonder 
istället för Eget Kapital 

 

 

  

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder:  34 522 31 176 

- varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  7 279 5 152 

- varav Resultatutjämningsfond Askersund 648 1 723 

- varav Resultatutjämningsfond Lekeberg 596 1 572 

Summa skulder 34 522 31 176 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 34 522 31 176 
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6.3.5 Kassaflödesanalys 

 

Belopp i tkr Budget        
2018-12-31 

Budget             
2019-12-31 

     
Årets resultat 0 0 

Justering för av- och nedskrivningar 325 0 

Justering för gjorda avsättningar 0 0 

Justering för ianspråktagna avsättningar  0 0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 1 541 1 729 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 866 1 729 

      
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  - 84 6 

Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager 0 0 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar  -511 -3 346 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 595 - 3 340 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella anläggningstillgångar 0 - 2 000 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Kassa flöde från investeringsverksamheten 0 - 2 000 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån, revers med Hallsbergs kommun  0 0 

Amortering av skuld  - 325 0 

Anslutningsavgifter vatten och avlopp 0 0 

Långfristig skuld investeringsbidrag 0 0 

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 325 0 

      
Årets/Periodens kassaflöde 946 - 3 611 

Likvida medel vid årets/periodens början 19 806 20 752 

Likvida medel vid årets/periodens slut   20 752 17 141 
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6.4  Flerårsplan 2020 – 2021 

Nedan redovisas 2020 och 2021 års driftbudgetar på några olika sätt (beloppen i tkr):

  

6.4.1 Driftbudget 

Kostnadsslag Budget 
2020 

Budget 
2021 

Intäkter + 41 241 + 41 241 

Kostnader - 42 580 - 42 755 

- varav personalkostnader - 11 703 - 11 993 

- varav kapitalkostnader - 2 911 - 2 751 

- varav lokalkostnader - 1 118 - 1 118 

- varav övriga kostnader - 26 848 - 26 893 

Nettointäkt - 1 339 - 1 514 

 

Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg Nettokostnad 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

- 1 132 - 1 202 + 428 + 374 - 507 - 501 - 128 - 185 - 1 339 - 1 514 

 

 

 Budget 
2020 

Budget 
2021 

Avfallsintäkter + 34 835 + 34 835 

Insamling hushållssopor - 11 493 - 11 213 

Omhändertagande 
hushållssopor 

- 7 750 - 7 750 

Slamhantering + 550 + 550 

Återvinningscentral - 10 873 - 10 990 

Gemensamma OH-
kostnader 

- 6 888 - 6 999 

Nettokostnad - 1 339 - 1 514 

 

Under förutsättning att prognosen i delårsrapporten 2018-08-31, för helårsutfallet 2018, slår in 

kommer saldot i resultatutjämningsfonderna att utvecklas som följer: 

 Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg 

2018-12-31 + 6 412 tkr + 1 486 tkr +   94 tkr + 1 086 tkr 

2019-12-31 + 5 152 tkr + 1 723 tkr - 84 tkr + 1 572 tkr 

2020-12-31 + 4 020 tkr + 2 151 tkr -    591 tkr + 1 444 tkr 

2021-12-31 + 2 818 tkr + 2 525 tkr - 1 092 tkr + 1 259 tkr 
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6.4.2 Investeringsbudget 

   

 Nya ÅVC:er i Laxå och Lekeberg 
 
Förbundet räknar med att, i den händelse, ÅVC:erna  inte blir klara att driftsättas under 2019, 
kommer dessa att färdigställas under 2020.  
 
Ett annat tänkt scenario är att förbundet köper loss ÅVC:n i Askersund. När det blir aktuellt med 
nybyggnation av ÅVC i Hallsberg, är förhoppningen att förbundet även ska äga, bygga och drifta den. 
  

I övrigt, beroende på, hur direktionen beslutar med anledning av insamlingen av hushållssoporna i 
Laxå och Askersund, kan det läget uppstå att förbundet ska investera i ytterligare sopbilar under 
perioden. 
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7. Verksamhetsplan 2019-2021  

 
7.1 Aktiviteter 2019 

 

Aktiviteter 2019 Tidplan Koppling 
till mål 

Avstämning 
direktion 

Rapport 
direktion 

Taxeändringar Feb-mars 5.1.1.1 Feb Mars 

Byggnation av nya återvinningscentraler i 
Laxå och Lekeberg 

Jan och 
framåt 

5.3.4 Maj, sept, 
nov 

- 

Ev upphandling av omhändertagande av 
fraktioner från återvinningscentraler 

Jan-feb Saknas Feb Mars 

Ev upphandling av omhändertagande av 
restavfall från återvinningscentralerna 

Jan -feb Saknas Feb Mars 

Ev upphandling av behandlingen av 
hushållssopor 

Jan – april Saknas Mars Maj 

Upphandling av slamsugningen i alla 
kommuner 

Augusti – 
november 

Saknas Oktober November 

Upphandling kravhantering Okt Saknas Nov Dec 

Ev upphandling FA Maj – aug Saknas Aug Sept 

Ev upphandling av matavfallspåsar Aug-sept 5.2.2.1 Sept Okt 

Informationsinsatser enligt framtagen 
informationsplan 

Löpande 
under året 

5.2.2.1 Juni Okt 

Utredning av möjligheten till utsortering av 
fler fraktioner på ÅVC:er 

April-maj 5.2.2.1 Maj Juni 

Plockanalyser April-maj Saknas Maj Juni 

Fortsatta inköp av ELIN-skåp Under året 5.3.4 Juni Okt 

Fortsatt arbete med införande av 
markbehållare i kommunerna 

Under året 5.3.4 Sept Dec 

Utredning av budning av grovsopshämtning Sept-okt Saknas Okt Nov 

Kundenkät  April –maj 5.3.2 Maj Juni 

Medarbetarenkät Maj 5.4.2 Maj Juni 

Hitta och debitera de som saknar 
sopabonnemang 

Feb-maj 5.1.1.1 Maj Juni 

Utreda avslut av insamling av grovsopor Okt-nov Saknas Okt Nov 

Utreda mobil ÅVC Okt-nov 5.3.4 Nov Dec 

Utreda ytterligare ÅVC i Hallbergs kommun Okt-nov 5.3.4 Nov Dec 

Utreda insamling i egen regi alt entreprenad 
i samtliga 4 kommuner 

Mars-maj 5.3.4 Maj Juni 

Ta fram informationsmaterial på olika språk 
om sortering av avfall 

Sept-okt 5.3.3 Okt Nov 

Utreda EDP Mobile Okt-nov 5.3.4 Nov Dec 

Fortsatt utbildning i gott bemötande Maj 5.3.4 Maj Juni 
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7.2 Aktiviteter 2020 
 

Aktiviteter 2020 Tidplan Kopplin
g till 
mål 

Avstämnin
g direktion 

Rapport 
direktion 

Taxeändringar Jan-feb 5.1.1.1 Feb Mars 

Ev upphandling av ytterligare sopbilar Sept-okt Saknas Okt Nov 

Ev upphandling FA Maj – aug Saknas Aug Sept 

Ev upphandling av behandlingen av 
hushållssopor 

Jan – april Saknas Mars Maj 

Ev upphandling av omhändertagande av 
fraktioner från återvinningscentraler 

Jan-feb Saknas Feb Mars 

Ev upphandling av omhändertagande av 
restavfall från återvinningscentralerna 

Jan -feb Saknas Feb Mars 

Ev upphandling av matavfallspåsar Aug-sept 5.2.2.1 Sept Okt 

Ev upphandling av textilinsamling Mars-april 5.2.2.1 April Juni 

Informationsinsatser enligt framtagen 
informationsplan 

Löpande 
under året 

5.2.2.1 Juni Okt 

Utreda framtida avfallsinsamling     

Utreda miljödiplomering Mars-april Saknas Maj Juni 

Medarbetarenkät Maj 5.4.2 Maj Juni 

Utreda budning av kärltvätt April-maj 5.3.4 Maj Juni 

 

7.3 Aktiviteter 2021  
 

Aktiviteter 2021 Tidplan Kopplin
g till 
mål 

Avstämnin
g direktion 

Rapport 
direktion 

Taxeändringar Jan-feb 5.1.1.1 Feb Mars 

Ev upphandling av omhändertagande av 
fraktioner från återvinningscentraler 

Jan-feb Saknas Feb Mars 

Ev upphandling av omhändertagande av 
restavfall från återvinningscentralerna 

Jan -feb Saknas Feb Mars 

Ev upphandling larmtjänst Askersunds ÅVC Feb-mars Saknas Mars April 

Ev upphandling av textilinsamling Mars-april 5.2.2.1 April Juni 

Utredning av införande av miljöstyrande 
avfallstaxa  

 

Nov-dec Saknas Nov Dec 

Kundenkät April – maj 5.3.4 Maj Juni 

Medarbetarenkät Maj 5.4.2 Maj Juni 

Informationsinsatser enligt framtagen 
informationsplan 

Löpande 
under året 

5.2.2.1 Juni Okt 
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