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§ 1 – Godkännande av dagordning. Dnr 22 SKF 4 
Beslut 

Dagordningen godkänns. 
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§ 2 – Val av justerare. Dnr 22 SKF 5 
Beslut 

Till att justera dagens protokoll utses Arne Augustsson. 
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§ 3 – Budget 2022 - 2024 Dnr 21 SKF 184 
 

Ekonom Birgitta Harsbo redogör för förslaget till budget för 2022 och flerårsbudget för 2023-
24. 

Budgeten bygger på kända förutsättningar under hösten 2021, såsom effekter av pågående 
och kommande investeringar, personalförändringar, prisförändringar och andra förhållanden 
som har betydelse för kostnader och intäkter i verksamheten. 

Förbundet gör bedömningen att gällande taxor i samtliga abonnentkollektiv kan hållas 
oförändrade jämfört med 2021 års nivå. 

Det har uppdagats att Lekebergs ersättare inte var medlem i kommunens fullmäktige. 
Dennes delaktighet i budgetbeslutet den 19 november 2021 är därför inte enligt regler och 
fastställande av budget är därför inte giltigt.  

Beslutsunderlag 
 
 Budget 2022 
 Budgetantaganden 2022 
 Förslag till beslut. 

Beslut 

Direktionen bifaller förslaget på budget 2022 och flerårsbudget 2023-2024 utan vidare 
information. 
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1. Ekonomiska strategier 
 

1.1 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. 

 

 

1.1.1 God ekonomisk hushållning 

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.  

Förbundet har ansökt om, och beviljats s.k. Gröna lån. Gröna lån är Kommuninvests 

gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som 

främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar 

klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta 

genom Kommuninvests gröna lån. 

 

Mål God ekonomisk hushållning  

 Förbundet ska inte ta upp större lån, än vad som är absolut nödvändigt för att klara beslutade 

investeringar.  

 Avgifter ska debiteras I tid så att likviditeten inte riskeras.  

 Vår kravhantering ska vara så effektiv,  att våra abonnenter upprätthåller en god 

betalningsvilja  

 Inköp till annat än till den dagliga driften/verksamheten ska alltid prövas (övervägas)  

 Förbundets verksamhet, till alla dess delar, ska återkommande analyseras för att 

kostnadsbesparande åtgärder och effektivisering ska kunna identifieras. 
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1.1.2 Finansiella mål 
 

Verksamheten ska vara 100 % avgiftsfinansierad till självkostnadspris.  

 

Målvärde alla år: Budgeten hålls. 

 

 

1.1.3 Taxor 

Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mellan lägsta och högsta avgift. 

Målvärde 2022: Inget målvärde 

Målvärde 2023:  30 %  

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.  

 

1.1.4 Budgetantaganden 
 

Budgeten bygger dels på gjorda antaganden i delårsrapporten 2021-08-31, dels i övrigt 

kända förändringar i oktober/november 2021.  

 

Gjorda personalförändringar är en omvandling av köpta tjänster, till egen personal då vi 

kommer att köra i egen regi från och med mars 2022. Den förändringen motsvarar tre 

tjänster.  

 

Därutöver är en utökning med en halv tjänst budgeterad, då en medarbetare i kundtjänst går 

i pension under våren 2022. Den tjänsten är tänkt att vara: 

 Behjälplig i kundtjänst 

 en förstärkning av det sårbara läget med att det inte finns någon som kan utföra 

ekonomiuppgifter, utöver tjänstgörande ekonom 

 en förstärkning av nämndsekretarskapet, som nu helt ligger på förbundschefen 

 en alltiallo som kan utföra de flesta administrativa arbetsuppgifterna på kontoret, 

t.ex. arkivering, viss internkontroll eller andra förekommande arbetsuppgifter, som i 

dagsläget helt sköts av ekonom och förbundschef. 
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2. Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2024 
  

2.1 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 2022 bedöms taxorna kunna hållas oförändrade jämfört6 med 2021. 

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 direktionen. 

 Upprättande av budget 

Budgeten framställs av kommunalförbundets ekonom och förbundschef i samarbete med 

verksamhetsansvariga. 

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 
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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 och balansbudget  

I resultatbudgeten redovisas budgeterade intäkter och kostnader. I balansbudgeten 

utvecklingen av tillgångar och skulder till följd av budgeterade intäkter och kostnader. 

 

 

2.2 Driftbudget 2022 

2.2.1  Driftbudget 

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

Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kommun. 

Nedan redovisad budget 2022 bygger på de förändringar som är kända, i oktober 2021. 

Nedan redovisas 2022 års driftbudget på några olika sätt: 

  

Belopp i tkr 
Kostnadsslag 

Budget 2022 

Intäkter + 51 481 

Kostnader - 55 126 

- varav personalkostnader - 14 317 

- varav kapitalkostnader - 6 094 

- varav lokalkostnader - 1 172 

- varav övriga kostnader - 33 543 

Nettoresultat - 3 645 

 

 
Belopp i tkr 
Ansvar 

Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg Nettoresultat 

Budget 2022 - 1 213 - 728 - 457 - 1 247 - 3 645 

 

 
Belopp i tkr 
Verksamhet 
totalt hela 
förbundet 

Avfalls-
intäkter 

Insamling 
hushålls- 
sopor 

Omhänder-
tagande 
hushålls-

sopor 

Slam-
hantering 

ÅVC Gemen-
samma 
OH- 

kostnader 

Netto-
resultat 

Budget 2022 + 40 879 - 11 929 - 11 258 + 150 - 14 066 - 7 421 - 3 645 
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Belopp i tkr 
Per Ansvar och 
verksamhet 

Hallsberg 
 

Askersund  Laxå  
 

Lekeberg  
 

Avfallsintäkter + 14 590 + 11 758 + 6 369 + 8 162 

Insamling 
hushållssopor 

- 4 747 - 3 088 - 1 614 - 2 480 

Omhändertagande 
hushållssopor 

- 4 278 - 3 152 - 1 576 - 2 252 

Slamhantering + 200 - 100 - 50 + 100 

Återvinningscentral - 4 253 - 3 823 - 2 647 - 3 343 

Gemensamma OH-
kostnader 

- 2 725 - 2 323 - 939 - 1 434 

Nettoresultat - 1 213 - 728 - 457 - 1 247 

 

2.2.2 Resultatbudget 
 

 
Belopp i tkr Prognos    

2021-12-31 
Budget 2022 

Verksamhetens intäkter + 52 200 + 51 481 
Verksamhetens kostnader - 47 425 - 48 067 
Avskrivningar - 2 200 - 6 094 

Verksamhetens nettokostnader  2 575 - 2 680 

Finansiella intäkter + 25 0 

Finansiella kostnader - 200 - 965 

Finansnetto - 175 - 965 

Resultat före extraordinära poster  2 400 - 3 645 

Årets resultat före ianspråktagande ur eller avsättning till 
resultatutjämnings-fonder 

 2 400 - 3 645 

Tillkommer ianspråktagande ur eller avsättning till 
resultatutjämningsfonder, netto 

        - 2 400 + 3 645 

Årets resultat  0 0 
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2.2.3 Balansbudget 

 
Belopp i tkr Utfall           

2021-08-31 
Budget             
2022-12-31 

TILLGÅNGAR 
  

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 62 012 130 315 

Maskiner och inventarier 1 539   6 973 

Summa anläggningstillgångar 63 551 137 288 

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar  7 146 9 560 

Kassa och bank  38 121 37 167 

Summa omsättningstillgångar 45 267 46 727 

SUMMA TILLGÅNGAR 108 818 184 015 

 

 

 

 

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

 

Kommunalförbundet redovisar Resultatutjämningsfonder 
istället för Eget Kapital 

 

 

  

Långfristiga skulder 73 000 128 800 

Kortfristiga skulder * 35 818 55 215 

- varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  4 227 3 014 

- varav Resultatutjämningsfond Askersund 1 245 517 

- varav Resultatutjämningsfond Laxå 1 633 1 156 

- varav Resultatutjämningsfond Lekeberg 2 335 1 108 

Summa skulder 108 818 184 015 

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 108 818 184 015 

 

 Korta skulder redovisade som om avsättning till resp. resultatutjämningsfond hade 

skett per 2021-08-31  
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2.3  Flerårsplan 2023 – 2024 

Nedan redovisas 2023 och 2024 års driftbudgetar på några olika sätt (beloppen i tkr):

  

2.3.1 Driftbudget 

Kostnadsslag Budget 
2023 

Budget 
2024 

Intäkter + 51 481 + 51 418 

Kostnader - 56 218 - 56 690 

- varav personalkostnader - 15 058 - 15 421 

- varav kapitalkostnader - 6 827 - 6 811 

- varav lokalkostnader - 1 182 - 1 182 

- varav övriga kostnader - 33 151 - 33 276 

Nettoresultat - 4 737 - 5 272 

 

Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg Nettoresultat 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 

- 2 076 - 2 302 - 651 -  798 - 428 - 498 - 1 582  - 1 674 - 4 737 - 5 272 

 

 Budget 
2023 

Budget 
2024 

Avfallsintäkter + 40 879 + 40 879 

Insamling hushållssopor - 12 246 - 12 501 

Omhändertagande 
hushållssopor 

- 11 258 - 11 258 

Slamhantering - 150 - 150 

Återvinningscentral - 14 523 - 14 665 

Gemensamma OH-
kostnader 

- 7 439 - 7 577 

Nettoresultat - 4 737 - 5 272 

 

Under förutsättning att prognosen i delårsrapporten 2021-08-31, för helårsutfallet 2021, slår in 

kommer saldot i resultatutjämningsfonderna att utvecklas som följer: 

 Hallsberg Askersund Laxå Lekeberg 

2021-12-31 + 4 227 tkr + 1 245 tkr         + 1 633 tkr + 2 335 tkr 

2022-12-31 + 3 014 tkr + 517 tkr + 1 176 tkr + 1 088 tkr 

2023-12-31 + 938 tkr - 134 tkr + 748 tkr - 494 tkr 

2024-12-31 - 1 364 tkr - 932 tkr + 250 tkr - 2 168 tkr 
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2.3.2 Investeringsbudget 

   
Under 2021 har förbundet påbörjat en stor mängd investeringsprojekt. Några av dem kommer inte 
att vara slutförda vid årsskiftet 2021/2022. 
 
De projekt som då är pågående är följande: 
 

Investeringsprojekt Nedlagda utgifter 
2021-10-30 (tkr) 

Kalkyl (tkr) Kvarvarande utgift 
2021-10-30 (tkr) 

Hallsbergs ÅVC 20 599 34 000 13 401 

Sopbilar, 3 st 0 6 250 6 250 

SUMMA 20 599 40 250 19 651 

 
Tillkommande projekt under planperioden 2022-2024 
 

Investeringsprojekt 2022 - 
2024 

Kapitalkostnadsberäkning 
gjort fr.o.m. 

Kalkyl (tkr) 

Sopbilar, 2 st 2023 4 000 

Kärltvätt 2022 500 

SUMMA  4 500 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Tegelgatan 2 

694 32 Hallsberg 

 

Tel: 0582-685700 

Hemsida: www.kf.sydnarke.se 

E-post: info@kf.sydnarke.se 
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2021-11-05 

 

Budgetförslag 2022 – 2024 
Följande antaganden är beaktade: 
 

Utgångspunkten är generellt, prognosen/bedömningar om utfall i delårsrapporten, vad gäller både 
intäkter och kostnader. 

 

INTÄKTER: 

Intäkterna ökade efter bedömningen/prognosen i delårsrapporten 2021-08-31: 

Hallsberg  -  inget 

Askersund – 250 tkr/år 

Laxå – 150 tkr/år 

Lekeberg – 180 tkr/år. 

 

KOSTNADER bl.a. till följd av investeringar 

Aktuell personalbudget: Personalkostnader uppräknade 2,5 % för (2021) och ytterligare 2,5 % 
per år 2022-2024. 

 Personalbudgeten innehåller fyra nya tjänster. Tre stycken för att vi 
övertar insamlingen i Egen regi i Askersund och Laxå i mars 2022, och en 
Kärlutkörare till dessa kommuner. Dessutom omvandlar vi det utrymme 
som uppstår när en person i kundtjänst går i pension till en Ekonomi-
assistent/nämndsekreterare mm. 

Psykosocial arbetsmiljö: 100 tkr öronmärkt för arbete med förbättring av arbetsmiljön. 

Tekniska verken: Kostnaden räknad på 9 500 ton à 1 185 kr/ton inkl. förbränningsskatt 
och transport, fördelat mellan kollektiven efter tidigare erfarenheter. 

Kommunernas reningsverk: Ökad kostnad inlagd i Hallsberg från 2023. En fördubbling från 300 tkr 
till 600 tkr/år. Övriga kostnader hölja efter bedömt utfall 2021. 

Lastmaskiner/Kubotor: Tre nya Kubotor inlagda, á 600 tkr styck. Avskrives på 10 år, samt 
snabbfästen till desamma (2022). Service 10 tkr/maskin och år inlagt. 

Nya sopbilar: Tre nya från mars 2022, Askersund, Laxå och Hallsberg. Samt utbyte av 
ytterligare två från 2023, Hallsberg och Lekeberg. Borgen 5 mkr. 
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 GTT:n inlagd med 70 tkr 2022. 

Kärltvätt Hallsbergs ÅVC: Inlagd med 500 tkr på 10 år från 2022. 

Grovsopor besparing: De externa kostnaderna prutade = 300 tkr 

Snöröjning Laxå och Lekeberg:  inlagt med 30 tkr/central och år. I Hallsberg kan vi röja själva. 

Gemensamma OH-kostnader: Utbildning EDP inlagt med 100 tkr 2022. Intäkt Laxå Värme inlagt med 
30 tkr/år, övrig VA-adm. Samma nivå som tidigare år. Kundundersökning 
inlagt 2022 med 60 tkr. E-arkiv inlagt med 20 tkr från och med 2022. 

Beredskapskostnad: inlagd på ÅVC.erna med 100 tkr från och med 2022. 

Försäkringskostnad: Försäkringspremie för samtliga Återvinningscentraler inlagda med 15 
tkr/år och central från 2022. (Hallsberg dock endast med 8 tkr år 2022.) 

Dieselkostnad: Uppräknad med 30 % från och med 2022, utöver tillkommande 
bränslekostnader p.g.a. tillkommande sopbilar. 

 

Investeringar: Enligt kalkylerna.  

 Hallsberg 34 mkr + 2 mkr extra för fördyringar, med början 
2022-07-01. 

 Laxå 24 mkr och  
 Lekeberg 34 mkr, samtliga avskrivna på 30 år.  
 Skärmtak över sopbilar, 500 tkr på fem år. 2/3 på Asd och 1/3 

på Laxå. 

Dessutom förvärv av ÅVC i Asd. Avskrivning enligt komponent-
avskrivning, resterande enligt samma plan som Askersund tillämpade. 
Årlig kostnad 660 tkr.  

Samtlig upplåning, 126,9 mkr, är räknat med en ränta på 0,7 %. 

 

Omlastning hushållssopor: Utgift 5 mkr på 10 år, fördelat 30/70 mellan Lekeberg och Hallsberg 

    Markhyran också fördelad 30/70 

    Nya containrar 10 st i Tomta á 100 tkr, avskrivna på tio år 30/70, 

Samt nya containrar i Åmme, 6 st á 100 tkr, avskrivna på tio år.              2 
st till Laxå och 4 st till Asd. 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Tegelgatan 2 
694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se

              
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-10-18 Dnr 21 SKF 184

 Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund 
 
  

Budget 2022 och flerårsplan 2023 - 2024 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås besluta att fastställa förslaget till budget för 2022 och flerårsplan 2023 – 
2024. 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas före november månads utgång. 
Förbundet har upprättat ett förslag till budget för 2022 och flerårsplan för 2023 – 
2024. 
 
Budgeten bygger på kända förutsättningar under hösten 2021, såsom effekter av 
pågående och kommande investeringar, personalförändringar, prisförändringar och 
andra förhållanden som har betydelse för kostnader och intäkter i verksamheten. 
 
Förbundet gör bedömningen att gällande taxor i samtliga abonnentkollektiv kan hållas 
oförändrade jämfört med 2021 års nivå. 
 
 
 
Birgitta S Harsbo    
Ekonom    
 

Bilaga: BUDGET 2022 Flerårsplan 2023 - 2024
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Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 4 – Årsredovisning 2021 Dnr 22 SKF 11 
 

Årets resultat är en nettointäkt på 4888 tkr vilket är 8178 tkr bättre än budget. Sammanlagt 
finns nu 11,9 mkr i de olika fonderna. 

Abonnentkollektivets Resultatutjämningsfonder ökade i samtliga kommuner. 

Beslutsunderlag 
 
 Förslag till beslut för årsredovisningen 2021 
 Årsredovisning 2021 

Beslut 

Direktionen fastställer årsredovisningen 2021 och överlämnar den till revisionen. 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Tegelgatan 2 
694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se

              
TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-21 Dnr 22 SKF 11

 Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund 
 
  

Årsredovisning 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås fastställa årsredovisningen 2021 och överlämna den till 
revisionen. 
 
Ärendet 
 
Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika 
abonnentkollektiv. Årets resultat ska alltid avslutas till resp. abonnentkollektivs 
resultatutjämningsfond, vilka är kortfristiga skulder. Därför redovisar kommunal-
förbundet inte något Eget Kapital.  
 
För att få en mer informativ bild av årets händelser, har vi, som tidigare år, valt att 
redovisa resultaträkningen och driftredovisningen som det såg ut innan resultaten 
avslutats till resp. resultatutjämningsfond. 
 
Balansräkningen däremot redovisas som den ser ut efter att bokföring av resultaten 
har skett till resultatutjämningsfonderna. Eget kapital och summa tillgångar och 
skulder är därmed noll. 
 
Årets resultat är sammantaget en nettointäkt på 4 888 tkr, före avsättning. Det är  
8 178 tkr bättre än budget. Samtliga abonnentkollektiv har, vid årsskiftet 2021/2022, 
en fordran på kommunalförbundet. Samtliga abonnentkollektivs fordran har ökat 
2021-12-31 jämfört med 2020-12-31. 
 
Hallsbergs abonnentkollektivs fordran på förbundet har ökat, med 776 tkr, och uppgår  
till 4,4 mkr. Askersunds resultatutjämningsfond har ökat med 259 tkr och uppgår till 
1,6 mkr. Laxås resultatutjämningsfond har ökat med 2 358 tkr och uppgår till 2,8 mkr. 
Lekeberg har ökat sin fordran på förbundet med 1 495 tkr. Deras resultatutjämnings-
fond uppgår till 3,0 mkr. Sammantaget uppgår summan av saldona i resultatutjäm-
ningsfonderna till 11,9 mkr. 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Tegelgatan 2 
694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se

              
TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-21 Dnr 22 SKF 11

 
Nina Glattfelder   Birgitta Harsbo 
Förbundschef   Ekonom 
 
Bilaga: Årsredovisning 2021
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Förvaltningsberä else 

1 

Jag vill börja med a  tacka alla trevliga och kunniga 

medarbetare i Sydnärkes kommunalförbund för erat 

engagemang. Ni har kämpat på under ännu e  pan-

demiår och ni ställer all d upp i alla väder. Utan er 

skulle Sydnärkes Kommunalförbund inte fungera. 

Det har varit e  händelserikt år, bl.a. har vi jobbat hårt 

med a  rekrytera en ny förbundschef e er Leif Welan-

der. Nina Gla elder llträdde som ny förbundschef 

den 17 september 2021. 

Vad har hänt mer under året 2021? 

 Vi påbörjade byggna onerna av de nya återvinnings-

centralerna i Lekeberg, Laxå och Hallsberg. Vi påbörjade 

även bygget av en omlastningssta on i Hallsberg där 

Hallsberg och Lekebergs hushållsavfall ska omlastas för 

vidare transport.  

Den 23 oktober invigde jag och Johan Niklasson, KSO 

(Kommunstyrelsens ordförande) i Lekeberg Återvin-

ningscentralen i Lekeberg. Många ville vara med och 

fira invigningen och jag fick även höra mycket posi va 

kommentarer om återvinningscentralen, vilket var väl-

digt roligt. 

Under året har Sydnärkes Kommunalförbund köpt 

Askersunds återvinningscentral från Askersunds kom-

mun. Det gör a  det är lä are för oss a  utveckla vår 

verksamhet när vi är ägare av fas gheten själva. 

Vi inom förbundet har fortsa  a  jobba för a  likrikta 

våra centraler med samma typ av skyltning, utbildning 

m.m. De a för a  minska kommuninnevånarnas osä-

kerhet när det gäller a  sortera.  

Vi har infört ”Grönt kort” på Lekebergs återvinningscen-

tral och när de andra centralerna är klara kommer det 

även införas där. Det kommer a  ge en ökad llgänglig-

het för våra kommuninnevånare, men med stort indivi-

duellt ansvar.  

Vad mer är på gång i förbundet under 2022 

 Invigning av Laxås återvinningscentral kommer 

a  ske i slutet av januari. 

 

 Planeringen och byggna onen av Hallsbergs 

återvinningscentral och omlastningssta on rullar 

på och kommer a  stå klara under året. 

 

 Förbundet har beslutat a  ta över all insamling 

av kommuninnevånarnas hushållsavfall. Fr.o.m 

mars 2022 kommer Askersunds- och Laxås hus-

hållsavfall hämtas i egen regi. Nya sopbilar har 

inhandlats och kommer a  tas i bruk i samband 

med övertagandet.  

 

  Vi jobbar även vidare med a  minska hushållsav-

fallet genom a  minska andelen förpackningar 

som hamnar fel och där de inte hör hemma. 

 

 Vi jobbar även vidare inom Avfallssamverkan i 

Örebro Län för a  öka likriktningen av avfallshan-

teringen i hela länet. Det kan på sikt medföra a  

vi får effek vare upphandlingar då vi kan samar-

beta med flera av länets kommuner. En samver-

kan kan även ske när det gäller kompetensut-

veckling, likartat informa onsmaterial m.m. 

Som avslutning vill jag tacka Leif Welander för din d 

inom förbundet och du kan med stolthet se llbaka på 

dina insatser som du gjort där. Leif har varit med från 

förbundets start 2015 och varit med och byggt upp det 

Kommunalförbund vi har idag, med fyra kommuner som 

sköter all hushållsavfalls hantering internt samt nya fina 

återvinningscentraler.  

Jag och övriga i Sydnärkes Kommunalförbund önskar dig 

Leif lycka ll med din nya llvaro som pensionär. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalförbundets ordförande har ordet 

Andreas Hansson (M) 
direk onens ordförande 
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Sydnärkes kommunalförbunds sjunde år 
 
Under det sjunde verksamhetsåret  fortsa e arbetet 
med byggande av nya återvinningscentraler. Färdig-
ställandet av återvinningscentralen i Lekeberg innebar 
en del utmaningar mestadels på grund av den unika 
u ormningen med återbruksverksamheten. Projektet 
i Laxå framskred utan några större bekymmer och 
dri sä ning av återvinningscentralen planeras ll slu-
tet på januari. 
 
Byggna onen av  omlastningssta onen i Tomta inled-
des och planeras dri sä as under kommande vår. 
Rampen upp ll ppningspla ormen visade sig mer 
utmanande än planerat och en del större justeringar 
behövde u öras. E er färdigställandet kommer om-
lastningen av hushållsavfallet från Hallsberg och Leke-
berg a  omdirigeras från nuvarande sta oner i Åm-
meberg och Laxå ll den nya sta onen. Omlastningen 
i Laxå kommer helt a  upphöra då omlastningen av 
Laxå-soporna fly as ll sta onen i Åmmeberg.  
 
Regeringens mål är a  uppnå en fas ghetsnära in-
samling av förpackningar och under hösten  kom Mil-
jödepartementet med en PM där ansvaret för in-
samlingen fly ades över ll kommunerna.  Senast 
2026 ska kommunerna ha en insamlingssystem på 
plats. Ersä ningsmodellen för kostnaderna har ifråga-
sa s av både SKR (Sveriges kommuner och regioner) 
och branschorganisa onen Avfall Sverige.  
 
Ansvaret för insamling och omhändertagande av re-
turpapper och dningar lades över på kommunerna 
från 2022. En regional upphandling genomfördes ge-
mensamt för Örebro och Värmlandsregionen.  En  ak-
tör hanterar insamlingen från  återvinningssta onerna 
och e  auktoriseringssystem är på plats för insamling 
från flerfamiljshus. 
 
Coronapandemin fortsa e a  påverka samhället men 
förbundets skonades från några utbro . Ru nerna 
med a  hålla avstånd och hindra nära kontakt genom 
digitala möten har visat sig framgångsrikt. 
 

Återvinningscentralerna 
 
I slutet på året har även utbildningen av invånare i 
Lekeberg och Laxå lltagit och vi ser a  det snart kom-
mer a  passera 3000 Grönt kor nnehavare. Möjlig-
heten a  kunna åka ll centralen i stor se  när som 
helst under veckan är enormt . Intresset för den nya 
centralen från andra kommuner var fortsa  stort och 

e  antal studiebesök på centralen genomfördes. 
 
I Corona-pandemins spår ökade avfallsmängderna på 
våra centraler. Många som tvingades vara hemma 
sa e igång med ombyggna oner ody, vilket genere-
rade avfall som kördes ll centraler, framför allt un-
der våren.  
 
Insamlingen av hushållssopor 
 
Ökningen av  antalet abonnenterna i medlemskom-
munerna fortsa e under året. Än så länge har förbun-
det kunnat hantera det utan ökade resurser men 
snart bör resurserna utökas i insamlingen. 
 
Inför övertagandet av insamlingen 2022 i Askersund 
och Laxå levererades tre nya sopbilar i slutet på året. 
 
Övrigt 
 
Det regionala samarbetet i länet fortsa e, om än via 
digitala möten  och 10 av länets 12 kommuner har 
valt a  delta i samverkan. I samverkan har flera ar-
betsgrupper bildats som ska arbeta, förutom inform-
a onsfrågor samt frågor kring återvinningscentraler 
även med kundtjänst och avsä ning av det insamlade 
materialet.   
 
 

Oversikt över verksamhetens utveckling 
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En avgörande faktor för resultat och ekonomisk 
ställning är minskningen av den totala avfalls-
mängden. Ju mer avfall, ju högre kostnader för 
omhändertagande. De a arbete har underlä ats 
genom a  avfallsavgi erna nu får användas ll 
förebyggande arbete.  

 
Inför övertagandet av insamlingen i Askersund och 
Laxå från och med mars 2022 har vi lyckts få med 
oss chaufförer som kör dessa turer idag. En ny 
medarbetare som kärlutkörare mm behöver vi 
rekrytera. 
 
Förbundets möjligheter a  arbeta effek vt och 
ra onellt i stort och små , påverkar taxornas stor-
lek och årens resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
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Vik g förändring 
 
Inför kommande förändringar i verksamheten avse-
ende insamling av returpapper och annat kan behov 
av y erligare avgi shöjningar uppstå. För a  inte be-
lasta avgi skollek ven med all ör stora höjningar be-
höver förbundet arbeta med kostnadsdelen. Häri lig-
ger arbetet med bl.a. minskning av totala mängden 
avfall, bä re utsortering och återvinning av  material. 
 

Utmaningar för kommunalförbundet 
 
Utmaningar varierar i d och omfa ning. Hur in-
samlingen av förpackningen ska gå ll från och med 
2024 är okänt men möjligheterna är stora a  förbä ra 
kvalitén av de insamlade materialen.  Även  kom-
mande förändringar av ansvaret för hantering av bygg- 
och riv- material från hushållen  ger nya möjligheter 
a  utöka sorteringsgraden av dessa råvaror. 
 
En ständig utmaning är a  öka återvinningen av avfall/
material på våra återvinningscentraler. Där ses en 
större möjlighet nu a  i samverkan med entreprenö-
ren hi a lösningar på utsortering och omhänderta-
gande av fler materialslag.  
 
En utmaning som hör ihop med kommande nya åter-
vinningscentraler är hur utbildningen av besökare för 
Grönt kort ska genomföras. Två nya centraler öppnas 
med rela vt kort mellanrum och förbundets resurser 
för sådan utbildning får delas mellan centralerna. 
De a innebär en begränsad möjlighet på varje central 
a  snabbt få det Gröna kortet och a  det därför kom-
mer a  ta lång d a  utbilda alla som vill. 
 
Grovsopshämtningen är en förhållandevis dyr verk-
samhet i rela on ll insamlade mängder.  
I och med a  nya centraler byggs med möjlighet ll sk. 
Grönt kort, minskar behovet avsevärt för 
grovsopshämtning. Denna service i kombina on med 
en Budningstjänst, har bedömts eliminera behovet av 
grovsopshämtning. Direk onen har därför beslutat a  
avveckla grovsopshämtningen från och med 2022.  

Händelser av väsentlig betydelse
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Styrning och uppföljning 

Ledning, styrning och uppföljning 

 
Förbundet har en förbundsordning och e  sam-
arbetsavtal som styr verksamheten. Dessa är an-
tagna av Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Leke-
bergs kommuners respek ve kommunfullmäk-
ge.  

 
”Från och med den 1 januari 2015 inrä as e  
kommunalförbund för den strategiska planering-
en av frågor kring avfallshantering och de upp-
gi er rörande insamling och behandling av avfall 
samt den myndighetsutövning som åligger kom-
munerna enligt 15 kap Miljöbalken med llhö-
rande lags ning”. 
 
SKR:s publika on ”Kommunala samverkansfor-
mer” stadgar följande: 
 
"Tanken med kommunalförbund är a  kommu-
ner och/eller lands ng lägger över sådan kom-
munal/lands ngskommunal verksamhet på e  
kommunalförbund som man vill samverka om. 
Kommunalförbundet övertar uppgi erna från 
sina medlemmar och blir huvudman för verksam-
heten med egen budget och räkenskaper" (kap 
6:1). 

"När e  kommunalförbund har bildats och trä  i 
funk on, är det i princip självbestämmande inom 
ramen för kommunallagen och annan lags ning 
som gäller för uppgi en samt regleringen i för-
bundsordningen" (kap 6.6). 

Regleringen av e  kommunalförbund återfinns i 
9 kap. Kommunallagen. 

Kommunalförbundets styrande organ är Direk-
onen med fyra ledamöter och fyra ersä are, en 
ordinarie ledamot och en  ersä are, från varje 
ingående kommun.  
 
Under året har direk onen få  ekonomisk rap-
portering löpande vid direk onsmötena. 
 
Verksamheten leds av förbundets ledningsgrupp 
vilken består av förbundschef, ekonom, strateg/
informatör, samordnaren för renhållningen samt 
gruppledaren för kundtjänstassistenterna. 

Internkontroll 

En internkontrollplan antogs 2021-01-29 av di-
rek onen.§ 7 2021. 
 
Internkontroll är inte en isolerad process utan är en 
del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas 
inbyggda kontroller så a  lagar följs upp och mål 
kan uppnås.  
 
Den interna kontrollplanen är  indelad i följande 
riskområden: 
 
1. Strategiska risker 
2. Opera va risker 
3. Ekonomiska risker 
4. Egendomsrisker 
 
För sannolikheten är nivåerna följande: 
 
Mindre sannolik 1 p 
Möjlig             2 p 
Mycket sannolik 3 p 

 
För konsekvenserna är nivåerna: 
 
Lindrig  1 p 
Kännbar  2 p 
Allvarlig  3 p 
 
Värdering av riskerna har sedan gjorts genom a  
mul plicera poängen för sannolikheten med po-
ängen för konsekvensen. Riskerna har u från erhål-
len poäng delats in i följande tre kategorier: 
 
1-2 p Liten risk 
3-4 p Medelrisk 
6-9 p Hög risk 
 
Under 2021 har risken med personalens kompetens 
få  hög poäng. 

 
 
En vik g fråga under året har varit  byggandet av 
tre nya återvinningscentraler. 
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 Förbundets verksamhet, ll alla dess de-

lar, ska återkommande analyseras för a  
kostnadsbesparande åtgärder och effek -
visering ska kunna iden fieras. 

 
Då målen saknas i Budgetdokumntet 2021, sak-
nas målvärden. 
 
Finansiella mål 
 100 %-ig avgi sfinansiering ll självkostnadspris  
i alla kommuner. Bokslut.                                                              

 Målvärde 2021: Budgeten hålls. 
 
 Resultat.: Budgeten  hålls. 
 
 Kommentar:  Samtliga kommuner redovisar 
ne ointäkt för 2021. Totalt se  är u allet 8 178 
tkr bä re än budget. 

 
Taxor 
 Likartad taxa för samma tjänst. Skillnad mellan 
lägsta och högsta avgi .                        

 Målvärde  2021: saknas 
 

    Taxorna ska vara sa a så a  intäkterna täck - 
     er kostnaderna i varje medlemskommun  
     över d, se  på e  par års sikt. Önskvärt är  
     a  intäkterna är något större än kostnader- 
     na för a  möjliggöra mindre investeringar,  
     periodiskt underhåll, projekt mm.  
 
 Resultat.: Saknas 
 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet anses uppfyllt  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visioner och mål  

Vision 
 
Direk onen beslutade 2019 om en ny vision. Denna 

lyder: 

”Vi strävar e er en cirkulär ekonomi och en hållbar av-

fallshantering där förbrukningen av jordens resurser 

minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i Sverige 

och servas av Sveriges mest serviceinriktade och kom-

petenta medarbetare.” 

Mål 
 
Förbundets målarbete omfa ar från och med 2020 föl-
jande områden – ekonomi, avfallshantering, service, 
a rak v arbetsgivare och miljö/kvalitet 
 
Inom respek ve målområde finns e  antal mål formu-

lerade. Uppföljningen av målen sker genom användan-

det av indikatorer. För varje mål finns e  utgångsvärde 

samt målvärden för de kommande tre åren. Utgångs-

värdet är e  avvägt startvärde för hela förbundet som 

används vid uppföljning av målen. Nedan följer uppfölj-

ning av de mål som har e  målvärde 2021.  Uppfölj-

ningen redovisas som en bedömning om målen uppnås 

för hela året. För varje aktuellt mål kommenteras också 

uppfyllelsen. 

E  målområde anses vara uppfyllt om minst 80 % av 
målen i de a är uppfyllda och minst e  mål inom re-
spek ve delområde. 

Mål 2021 inom EKONOMI 
 
God ekonomisk hushållning 
 

God ekonomisk hushållning ska vara ledande. God 
ekonomiska hushållning kan ses ur två perspek v, 
finansiellt perspek v och verksamhetsperspek v. 
En allmän utgångspunkt är a  varje genera on ska 
bära kostnaderna för den service den konsumerar. 
Resultatet måste vara llräckligt stort för a  mot-
svarande servicenivå ska kunna garanteras även 
för nästkommande genera on, utan a  den ska 
behöva belastas med en högre avgi .  
 
Mål God ekonomisk hushållning 
 
 Förbundet ska inte ta upp större lån, än vad 

som är absolut nödvändigt för a  klara be-
slutade investeringar. 
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Visioner och mål  

Mål 2021 inom AVFALLSHANTERING 
 
Avfallsminskning 
 
 Mängden restavfall ska minska. Sta s k.  
 
 Målvärde 2021: 20 % 
 Resultat: XX % 
  Kommentar:  Till stor del ligger minskningen 
mellan 2016 och 2020 i införandet av mat- 

  avfallssorteringen i Hallsbergs kommun 2016.  
Skillnaden 2021 från 2020 är 
 

 Restavfallsmängden vid återvinningscen-
tralerna ska minska. Sta s k. 

 Målvärde 2021: 55 % 
 Resultat: XX % 
 Kommentar: . 
 
 
 Utsorteringen av matavfall ska öka och 

kvarvarande mängd matavfall i det övriga 
hushållsavfallet ska högst vara 

 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: - 
 Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och 
 planeras genomföras 2022. I analysen 
 2019 var mängden matavfall i restavfallet 
 20 % vilket är över digare mål 2019. 
 
Ökad materialåtervinning, mål 
 
 Mängden förpackningar i hushållsavfallet 

ska minska. 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: - 
 Kommentar: Plockanalys gjordes 2019 och 

planeras a  genomföras 2022. I analysen 
2019 var andelen förpackningar ca 30 % 
vilket är över digare mål 2019. Nästa 
plockanalys sker 2022. 

 
Bedömning av måluppfyllelse:  
Målet anses ej uppnå          
 
 
 
  

Mål 2021 inom BÄTTRE SERVICE 
 
Tillgänglighet, mål 
 Antalet kunder som är nöjda med kund-

tjänsts llgänglighet. 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: Saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är u örd 2021, 
 nästa enkät sker 2022, under kommande år 
 införs inpassering på obemannade der på 
 samtliga ÅVC i området. 
  
 Antalet kunder som är nöjda med öppet-

derna på ÅVC. 
 Målvärde 2021: Saknas 
 Resultat: Saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är u örd 2021, 
 nästa enkät sker 2022, under kommande år 
 införs inpassering på obemannade der på 
 samtliga ÅVC i området. 
Informa on, mål 
 God informa on. Kundenkät 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är u örd 2021, 
 nästa enkät sker 2022. 
 
Tjänster, mål 
 Andelen kunder som är nöjda med insamling-

en av avfallet ska öka. 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: saknas. 
 Kommentar: ingen kundenkät är u örd 2021, 
 nästa enkät sker 2022. 
 
 Antalet kunder som är nöjda med återvin-

ningscentralen ska öka. 
 Målvärde 2021: saknas 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: ingen kundenkät är u örd 2021, 
 nästa enkät sker 2022. 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet  uppnå      
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Mål 2021 inom ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
 
God arbetsmiljö, med avseende på: 
 
 Arbetsuppgi er,  Medarbetarsamtal                                       
 Målvärde 2021: 95% 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: Tidigare undersökningar saknar 

anonymitet i sina svar vilket troligtvis har 
påverkat resultatet. Anonyma personalun-
dersökningar kommer a  u öras flera 
gånger per år under 2022. 

 
 Arbetsledning,  Medarbetarsamtal                                       
 Målvärde 2021: 95 % 
 Kommentar: Tidigare undersökningar saknar 

anonymitet i sina svar vilket troligtvis har 
påverkat resultatet. Anonyma personalun-
dersökningar kommer a  u öras flera 
gånger per år under 2022. 

 
 Delak ghet/inflytande,  Medarbetarsamtal                                       
 Målvärde 2021: 100 % 
 Resultat: saknas 
 Kommentar: Tidigare undersökningar saknar 

anonymitet i sina svar vilket troligtvis har 
påverkat resultatet. Anonyma personalun-
dersökningar kommer a  u öras flera 
gånger per år under 2022. 

 
 
Bedömning av måluppfyllelse:  
 
Målet delvis uppnå           
 
Sammanställning måluppfyllelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Renhållningsordning 
 
Utöver dessa mål som återfinns i dokumentet: 
”Budget, mål och verksamhet” har förbundet en  
Renhållningsordning som gäller för åren 2021-2025.  
 
Den består av  följande delar: Avfallsplan, Renhåll-
ningsföreskri er för förbundet och Sorteringsanvis-
ningar. Samt bilagorna Nulägesbeskrivning, Åt-
gärdsplan och Miljöbedömning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visioner och mål  

Ekonomi  

Avfallshantering  

Bä re service  

A rak v arbetsgivare  
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Personalekonomisk redovisning 

Personalen är den vik gaste resurs för kommunal-
förbundet.  25 % av de totala kostnaderna är per-
sonalkostnader. I personalkostnaderna ingår kost-
nader för lön, arvoden, sociala avgi er, pensions-
kostnader, utbildning mm. 2021 uppgick personal-
kostnaderna ll 12,45 mkr.  

Sydnärkes kommunalförbund är en liten organi-
sa on med 22 anställda. Av dessa är 50 procent 
kvinnor och 50 procent män. Medelåldern var 
2021, 50 år. Av llsvidareanställd personal arbetar 
82 procent hel d. Omräknat ll hel dsanställning-
ar har kommunalförbundet 20,6 årsarbetare. 

De närmaste fem åren kan 5 personer komma a  
gå i pension. Under de kommande o åren beräk-
nas 10 personer a  gå i pension. Beräknad pens-
ionsålder är 65 år. 
 
Personalförsörjningsplan 
 
Någon personalförsörjningsplan finns inte. För-
bundet har funnit det nödvändigt a  säkerställa 
en god llgång ll vikarier. Under 2021 har två 
nya medarbetare introducerats. Nu pensionerade 
personer användas som m-/semestervikarier.  
 
Löneöversyn 
 
Löneöversynen 2021 u ördes enligt plan. Ny lön 
utbetalades i april. 
 
Jämställdhet 
 
Jämställdheten är skev inom administra onen där 
kvinnorna utgör numera utgör 100 % Inom ren-
hållningen har  förhållandet  73 % män och 27 % 
kvinnor. Det är  ändå glädjande a  andelen kvin-
nor inom renhållningen är så pass hög.  
 
Vid rekrytering ska e ersträvas a  jämna ut köns-
skillnaderna i nämnda grupper. 
 
 
 

Antal månadsanställda per verksamhet Antal Andel % 

Kontoret, kundtjänst och ledning 7 32 

Insamling, bor orsling avfall 4 18 

Återvinningscentraler 11 50 

Totalt 22 100 

Sjukfrånvaro 2020 2019 2021 

Total sjukfrånvaro/
sammanlagd ordinarie arbets-
d (%) 

5,5 3,9 6,7 

Summa d med lång dssjuk-
frånvaro (>60 dagar)/ total 
sjukfrånvaro (%) 

41,9 33 17,8 

Total sjukfrånvaro kvinnor/
sammanlagd ordinarie arbets-
d kvinnor (%) 

8,9 3,5 9,9 

Total sjukfrånvaro män/
sammanlagd ordinarie arbets-
d män (%) 

2,6 4,3 3,8 

Total sjukfrånvaro -29 år/
sammanlagd ordinarie arbets-
d för gruppen (%) 

3,5 2,5 4,5 

Total sjukfrånvaro 30-49/
sammanlagd ordinarie arbets-
d för gruppen (%) 

4,0 4,3 12,7 

Total sjukfrånvaro 50- år/
sammanlagd ordinarie arbets-
d för gruppen (%) 

6,3 3,4 4,7 
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Sydnärkes kommunalförbund har utarbetat föl-

jande policies, vilka har antagits av direk onen: 

 

 Upphandlingspolicy  

 Policy för krav– och inkassoverksamhet 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Policy för hantering av personuppgi er 

 

 Informa onssäkerhetspolicy 

 
Direk onen har fastställt följande riktlinjer: 
 

 Riktlinjer för upphandling 

 Riktlinjer för direktupphandling 

 Riktlinjer för hyresgäster (nu upphävd) 

 Riktlinjer för kravhantering, anstånd och avbe-
talningsplaner 

 Riktlinjer för felsorterings– och överfyllnadsavgi  
 

 Riktlinje hantering av personuppgi er (GDPR) 
 

 Riktlinje incidenthantering (GDPR) 
 

 Riktlinje informa onssäkerhet (GDPR) 
 
 

Policies, riktlinjer  

Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaron ökade betydligt  från föregående år. 
Lång dsfrånvaro minskade och kor dsfrånvaro 
ökade. En utredning kring orsaken ll problemet har 
inle s under hösten 2021 med support från företags-
hälsovården. Den psykosociala arbetsmiljön anses 
preliminärt ligga ll grund  för sjuktalen. 
 
Arbetsskador 
 
Även 2021 inträffade en olyckshändelse som medför-
de en längre sjukskrivning på grund av personskador. 
Rapportering av llbud behöver utvecklas då  och 
göras mer llgänglig då idag endast olyckor rapporte-
ras.  
 
Tillbud 
 
Några få incidenter inträffar som vanligt på återvin-
ningscentralerna, så även under 2021. De rörde  
otrevligt bemötande från besökares sida, klämskador 
mm.   
E  arbete för a  förändra säkerhetskulturen inleds 
hösten 2021. 

 
Företagshälsovård 
 
Förbundet har avtal med Regionhälsan. 
 

Personalekonomisk redovisning 
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Årets verksamhet 
 
Kommunalförbundet svarar för den verksamhet 
som åligger förbundet enligt förbundsordning 
och samarbetsavtal. 
 
Direk on 
 
Under 2021 sammanträdde direk onen vid elva 
llfällen. Samråd/ägarmöten med medlemskom-
munerna hölls två gånger under året. 
 
Ekonomi 
 
Förbundet har skuld ll samtliga abonnentkol-
lek v. 2021 års resultat medför a  skulden ll 
abonnenterna ökar i alla fyra kommunerna. 

Den största skulden är for arande ll Hallsbergs 
abonnentkollek v, 4,4 mkr.  

 

Sydnärkes kommunalförbund 

Antal ledamöter 4, ersä are  4 
Ordförande: Andreas Hansson  

 
 
I Askersund  uppgår skulden ll 1,6 mkr, i Leke-
berg ll 3,0 mkr och i Laxå ll 2,8 mkr den 31 
december 2021. 

Under året har förbundet lånat mycket pengar 
för a  klara finansieringen av investeringspro-
jekten. Skulden vid årsski et uppgår ll 121 850 
tkr. 

Förbundet har ansökt om, och beviljats, sk. 
Gröna lån för alla fyra återvinningscentralerna. 
Det betyder a  även finansieringen är 
”miljömärkt”. 

Kommunalförbundet äger alla fas gheter som 
nya Återvinningscentraler har eller ska uppföras 
på. Från den 1 november 2021 äger förbundet 
även Askersunds ÅVC, som förvärvats från 
Askersunds kommun. 

 
Fram den 
 
Taxan hålls oförändrad från 2021 ll 2022 i 
samtliga kommuner.  

En inriktning på det fram da avfallsarbetet är 
a  minska mängden avfall, koldioxidutsläpp och 
a  öka återanvändning och återvinning. 

I och med a  nya Återvinningscentraler byggs 
inom förbundet, införs det  s.k. ”Gröna kortet” 
som ger llträde ll e   inpasseringssystem, 
med åtkomst ll centralerna årets alla dagar 
mellan kl. 8.00 och 21.00. 
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Dri redovisningen 
 
Budgeten bygger på självkostnad. Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är 
redovisade per ansvar dvs. per kommun llika abonnentkollek v.  
 
 
 
Redovisning per kostnadskategori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Verksamhet          

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Ansvar/Kommun/ Abonnentkollek v 

U all 2020 
 

Reviderad Bud-
get 2021 

U all 2021 
 

Avvikelse       
Budget/U all 

Hallsberg  - 2 362 - 797 + 776 + 1 573 

Askersund  - 728 - 1 147 + 259 + 1 406 

Laxå  + 188 - 853 + 2 358 + 3 211 

Lekeberg  + 87 - 493 + 1 495 + 1 988 

Ne okostnad - 2 815 - 3 290 + 4 888 + 8 178 

Belopp i tkr 
Verksamhet totalt hela förbundet 

U all 2020 
 

Reviderad Bud-
get 2021 

U all 2021 
 

Avvikelse             
Budget/U all 

Avfallsintäkter  + 36 118 + 40 299 + 41 614 + 1 315 

Insamling hushållssopor - 11 946 - 12 342 - 12 754 - 412 

Omhändertagande hushållssopor - 8 102 - 10 353 - 9 718 + 635 

Slamhantering  - 885 + 395 + 1 109 + 714 

Återvinningscentral  - 11 003 -  13 973 - 8 393 + 5 580 

Gemensamma OH-kostnader - 6 997 - 7 316 - 6 970 + 346 

Ne okostnad - 2 815 - 3 290 + 4 888 + 8 178 

Belopp i tkr 
Kostnadskategori 
Totalt hela förbundet 

U all  2020      Reviderad    
Budget 2021 

U all  2021      Avvikelse      
Budget/U all 

Intäkter +45 568 + 50 880 +54 750 + 3 870 

Kostnader -48 383 - 54 170 -49 862 + 4 308 

- varav personalkostnader -11 870   - 12 545 -12 450 + 95 

- varav kapitalkostnader -1 507   - 4 192 -1 456 + 2 736 

- varav lokalkostnader -1 033   -  1 123 -1 200 - 77 

- varav övriga kostnader -33 973 - 36 310 -34 756 + 1 554 

Ne okostnad -2 815 - 3 290 + 4 888 + 8 178 
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Driftredovisning  
 
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 
 

Belopp i tkr 
Hallsberg  

U all 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 

U all 2021 
 

Avvikelse             
Budget/U all 

Avfallsintäkter  + 11 996 + 14 590 + 14 500 - 90 

Insamling hushållssopor  - 4 453 - 4 413 - 4 531 - 118 

Omhändertagande hushållssopor - 3 209 - 4 065 - 3 782 + 283 

Slamhantering  + 203 + 300 + 574 + 274 

Återvinningscentral  - 4 334 - 4 455 - 3 461 + 994 

Gemensamma OH-kostnader - 2 565 - 2 754 - 2 524 + 230 

Ne okostnad - 2 362 - 797 + 776 + 1 573 

Belopp i tkr 
Askersund  

U all 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 

U all 2021 
 

Avvikelse             
Budget/U all 
 

Avfallsintäkter  + 11 669 + 11 508 + 12 109 + 601 

Insamling hushållssopor  - 3 698 - 3 831 - 4 021 - 190 

Omhändertagande hushållssopor - 2 195 - 2 878 - 2 652 + 226 

Slamhantering  - 917 0 + 277 + 277 

Återvinningscentral  - 3 527 - 3 781 - 3 297 + 484 

Gemensamma OH-kostnader - 2 060 - 2 165 - 2 157 + 8 

Ne okostnad - 728 - 1 147 + 259 + 1 406 
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Belopp i tkr 
Laxå  

U all 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 
 

U all 2021 
 

Avvikelse             
Budget/U all 

Avfallsintäkter  + 5 686 + 6 219 + 6 839 + 620 

Insamling hushållssopor  - 1 690 - 1 842 - 1 843 - 1 

Omhändertagande hushållssopor - 1 326 - 1 705 - 1 450 + 255 

Slamhantering  - 199 0 + 50 + 50 

Återvinningscentral  - 1 196  - 2 423 - 267 + 2 156 

Gemensamma OH-kostnader - 1 087 - 1 102 - 971 + 131 

Ne okostnad + 188 - 853 + 2 358 + 3 211 

Belopp i tkr 
Lekeberg  

U all 2020 
 

Reviderad 
Budget 2021 

U all 2021 
 

Avvikelse             
Budget/U all 

Avfallsintäkter  + 6 767 + 7 982 + 8 166 + 184 

Insamling hushållssopor  - 2 105 - 2 256 - 2 359 - 103 

Omhändertagande hushållssopor - 1 372 - 1 705 - 1 834 - 129 

Slamhantering  + 28 + 95 + 208 + 113 

Återvinningscentral  - 1 946 - 3 314 - 1 368 + 1 946 

Gemensamma OH-kostnader - 1 285 - 1 295 - 1 318 - 23 

Ne okostnad + 87 - 493 + 1 495 + 1 988 

Driftredovisning  
 
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 
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Dri redovisning 
 
Totalt se  i hela förbundet 
 
Enligt budget 2021 lläts förbundet ha en 
ne okostnad på 3 290 tkr.  Verkligt u all blev  
en ne ointäkt på 4 888 tkr. Det är 8 178 tkr 
bä re än budget.  

De största förklaringarna ll det stora budgetö-
versko et är: 

 kapitalkostnaderna som blev 2 736 tkr 
lägre än budgeterat, då investeringspro-
jekten, p.g.a. förseningar, inte har skrivits 
av under 2021 som budgeterat. 

 Intäkterna blev 3 870 tkr högre än bud-
get. Intäkterna  på Återvinningscentraler-
na (ÅVC:erna) översteg de budgeterade 
med  1 863 tkr, varav den försålda last-
maskinen i Laxå inbringade 1 mkr.        
Debiterade intäkter från abonnenterna 
blev 1 315 tkr högre än budgeterat.  

 Köpta tjänster på ÅVC:erna, blev 2 342 tkr 
lägre än budget, ll stor del  ll följd av 
e  ny  avtal med den entreprenör som 
tar hand om de insamlade frak onerna. 

 Den verksamhet som har blivit lite dyrare 
i samtliga kommuner, är Insamlingen av 
hushållssoporna. Det är köpta tjänster, 
repara oner av fordon samt dieselkost-
naden som blivit dyrare. 

 

 
 
 
 
 

Driftredovisning  

Redovisat per Ansvar/kommun 
 
Hallsberg redovisar en ne ointäkt på 776 tkr 
mot budgeterad ne okostnad på 797 tkr. Det 
är 1 573 tkr bä re än budget.   
 
Största budgetavvikelsen återfinns på  ÅVC:n  
(+ 994 tkr) av samma orsak som redan har be-
skrivits. 
 
Askersund redovisar en ne ointäkt på  259 tkr 
mot budgeterad ne okostnad  på 1 147 tkr, 
sålunda 1 406 tkr bä re än budget.  
 
I Askersund blev de debiterade intäkterna 601 
tkr högre än budgeterat. Ne okostnaden för 
ÅVC:n blev 484 tkr billigare än budget. Förkla-
ras även här av köpta tjänster och kapitalkost-
nader. 
 
Laxå redovisar en ne ointäkt på  2 358 tkr mot 
budgeterad ne okostnad på 853 tkr. Det är           
3 211 tkr bä re än budget.  
 
Förklaringen i Laxå är i första hand det som di-
gare har beskrivits, dvs. de uteblivna kapital-
kostnaderna på ÅVC:n, samt försäljningen av 
lastmaskinen som i sin helhet blev en reali-
sa onsvinst. De debiterade intäkterna blev 
även i Laxå högre än budgeterat. 
 
Lekeberg redovisar en ne ointäkt på 1 495 tkr, 
mot budgeterad ne okostnad på 493 tkr, 
sålunda 1 988 tkr bä re än budget. 
 
Även i Lekeberg förklaras avvikelsen med lägre 
kostnader på ÅVC:n. 
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 Kalkylen  avviker från beviljad borgen för sopbi-

lar. Borgen ej begärd fullt ut. 
** Beviljad borgen inkluderar byggande av skärm-
 tak/carport, vid Askersunds ÅVC. 
*** Borgen ej begärd för anskaffning av last- 
 maskiner. Kalkyl 600 tkr/lastmaskin. 

16 

Investeringsredovisning  
 
Anläggnings llgångar 
 
Askersunds ÅVC har förvärvats och llgångsförts un-
der året. Den llgången är bokförd ll 19,7 mkr. 
 
(Beviljad borgen för Asd ÅVC, uppgår ll 25 mkr**  
inklusive Momsfordran på 3,3 mkr, samt byggande av 
Skärmtak) 
 
Lastmaskinen***  i Lekeberg är llgångsförd. Den har 
e  bokfört värde på 611 tkr. 
 
Pågående investeringsprojekt 
 
ÅVC Fjugesta/Lekeberg. Den invigdes i oktober, men 
har inte slutligt redovisats än. 
 
ÅVC:n i Laxå kommer a  invigas i slutet av januari. 
 
Hallsbergs ÅVC är på gång, men här har arbetet pau-
sats då markförhållandena påkallade det.  E  fortsa  
arbete beräknas komma igång i vår. 
 
Kalkylen för Lekebergs och Hallsbergs ÅVC:er, visar en 
utgi  på i storleksordning  34 mkr. Kalkylen för Laxå 
uppgår ll 24 mkr. 
 
Till samtliga nya återvinningscentraler, har förbundet  
införskaffat nya lastmaskiner a  kunna köra med 
uppe på rampen. 
 
Byggande av en Omlastningssta on för Hallsbergs– 
och Lekebergs-soporna, har påbörjats under 2021. 
Placeringen är vid Tomta, förbundet  arrenderar mar-
ken av Häradsallmänningen.  Även här har  arbetet 
få  pausats. 
 
Förbundet kommer a  behöva, totalt, tre nya sopbi-
lar. Dessa kommer a  levereras i god d lls förbun-
det tar över insamlingen i egen regi i mars 2022. 
 
Två av bilarna ska köra i Askersund och Laxå. Den 
tredje bilen ska ersä a den s.k. citybilen i Hallsberg. 
 
För finansiering av investeringsprojekten, har upplå-
ning ske  via Kommuninvest, med borgen från resp. 
berörd kommun. 
 

Pågående    
Investerings- 
Projekt eller –
objekt 

Nedlagda  
utgi er  
2021-12-31 
Tkr 

Kalkyl/
Borgen 

 
Tkr 

Lekebergs ÅVC 32 102 34 000 

Laxå ÅVC 22 786 24 000 

Hallsbergs ÅVC 24 280 34 000 

Omlastningen 
Tomta 

5 094 5 000 

Lastmaskiner 1 232 1 800/*** 

Skärmtak 
Askersunds 
ÅVC 

26 25 000** 

Sopbilar 0 6 250*/   
5 000 

SUMMA: 85 520 130 050/      
128 800 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 

U all 
20201231 

 

U all 
20211231 

 

Reviderad 
Budget 
2021 

Avvikelse 

            

Verksamhetens intäkter 1 45 549 54 721 50 880 + 3 841 

Verksamhetens kostnader 2 - 46 785 - 48 209 - 48 923 + 714 

Avskrivningar 3 - 1 509 - 1 462 - 4 192 + 2 730 

Verksamhetens ne okostnader   - 2 745 5 050 - 2 235 + 7 285 

        

Finansiella intäkter 4 19 28 0 + 28 

Finansiella kostnader 5 -89 -190 - 1 055 + 865 

Finansne o  - 70 - 162 -  1 055 + 893 

      

Resultat före extraordinära poster   - 2 815 4 888 -  3 290 + 8 178 

        

Årets resultat före avsä ning ll resultatutjäm-
ningsfonder 

  - 2 815 4 888 -  3 290 + 8 178 

Avgår avsä ning ll resultatutjämningsfonder, 
ne o 

 2 815 - 4 888 3 290 - 8 178 

Årets resultat    0 0 0 0 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR     

      

Anläggnings llgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Pågående arbeten 6 4 510 105 192 

Maskiner och inventarier 7 2 520 1 783 

Summa anläggnings llgångar   7 030 106 975 

      

Omsä nings llgångar     

Kor ris ga fordringar 8 9 146 13 503 

Kassa och bank 9 12 484 34 456 

Summa omsä nings llgångar   21 630 47 959 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  28 660 154 934 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital    

Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som 
resultatutjämningsfonder 

    

      

Avsä ningar   0 0 

Kommunalförbundet har inte några avsä ningar    

Summa avsä ningar   0 0 

      

Skulder     

Långfris ga skulder 10 5 000 121 850 

Kor ris ga skulder 11 23 660 33 084 

Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  3 650 4 426 

Varav Resultatutjämningsfond Askersund   1 379 1 638 

Varav Resultatutjämningsfond Laxå  476 2 834 

Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg  1 535 3 030 

Summa skulder   28 660 154 934 

      

SUMMA    

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 28 660 154 934 
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Kassa lödesanalys 

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2021-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

      

Årets resultat   0 0 

Justering för av- och nedskrivningar  12 1 509 1 462 

Justering för gjorda avsä ningar   0 0 

Justering för ianspråktagna avsä ningar   0 0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  0 0 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital   1 509 1 462 

      

Ökning (-)/minskning (+) kor ris ga fordringar  13 - 79 - 4 357 

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

Ökning (+)/minskning (-) kor ris ga skulder och avsä ningar  14 - 2 937  9 424 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   - 3 016  5 067 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investering i materiella anläggnings llgångar  15 - 4 030 - 101 407 

Försäljning av materiella anläggnings llgångar   0 0 

Försäljning av finansiella anläggnings llgångar   0 0 

Kassa flöde från investeringsverksamheten   - 4 030 - 101 407 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån  16 5 000 117 000 

Amortering av skuld   0 - 150 

Anslutningsavgi er va en och avlopp   0 0 

Långfris g skuld investeringsbidrag   0 0 

Ökning av långfris ga fordringar   0 0 

Minskning av långfris ga fordringar   0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5 000 116 850 

    

Årets kassaflöde  - 537 21 972 

Likvida medel vid årets början   13 021 12 484 

Likvida medel vid årets slut   12 484 34 456 
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Ekonomisk redovisning  
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Upplysningar 

Resultaträkning (tkr)   
   
Not 1: Verksamhetens intäkter 
 2020 2021 
Taxor och avgi er 43 684 51 737 

Övrigt 1 865 2 984 

Summa 45 549 54 721 
   

Not 2: Verksamhetens kostnader 
 2020 2021 
Löner och soc avg - 11 377 -11 855 
Pensionskostnader - 501 - 597 
Inköp av anl och uhållsmtrl - 175 -1 126 
Bränsle, energi och va en - 1 203 -1 553 
Entreprenader och köp av 
vht 

-27 306 -27 121 

Lokal- och markhyror - 2 067 -1 886 
Förbrukn invent o mtrl - 1 535 -1 374 
Lämnade bidrag och trans-
fereringar 

- - 

Reaförluster - - 
Övriga kostnader - 2 621 - 2 696 
- varav kostnad för revision - 190 - 171 

Summa - 46 785 - 48 209 

   

Not 3: Avskrivningar 
 2020 2021 
Planenliga avskrivningar på 
materiella anläggnings ll-
gångar 

- 1 509 - 1 462 

Nedskrivning - - 

Summa - 1 509 - 1 462 
   

Not 4: Finansiella intäkter   
 2020 2021 

Ränteintäkter 0 0 
Ränteintäkter o inkassoavg 
kundfordringar 

19 28 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa 19 28 
 

   

   

Balansräkning (tkr) 
  

   

Not 6: Mark, byggnader 
och tekniska anlägg-
ningar 

  

Fas gheter för affärs-
verksamhet 

2020-12-31 2021-12-31 

Ingående bokfört värde 0 0 

Periodens anskaffning 0 19 782 

Periodens avskrivning 0 - 110 

Summa fas gheter 0 19 672 

   
Pågående investeringar 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående bokfört värde 480 4 510 

Pågående ny-, ll– och 
ombyggnad 

4 030 81 010 

Summa pågående 4 510 85 520 

Summa fas gh. och på-
gående 

4 510 105 192 

   

Not 7:  Maskiner, fordon 
och inventarier 

  

 2020-12-31 2021-12-31 

Ingående bokfört värde 4 029 2 519 

Nyanskaffningar 0 616 

Försäljning mm - - 

Årets avskrivningar - 1 509 - 1 352 

Omklassificeringar - - 

Summa (avrundning) 2 520 1 783 

Summa Anläggnings ll-
gångar 

7 030 106 975 

   

Not 8:   Kor ris ga ford-
ringar 

  

 2020-12-31 2021-12-31 

Kundfordringar 6 170 5 644 

Övriga fordringar 0 0 

Moms 2 202 7 612 

Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter 

774 247 

Summa 9 146 13 503 

   

Not 5: Finansiella kostnader   
 2020 2021 
Räntekostnader långfris ga 
lån 

0 - 60 

Räntekostnader pensioner - - 
Räntekostnader lev- o bank-
skulder 

- - 

Övr fin kostn - 89 - 130 

Summa - 89 - 190 
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 21 

Upplysningar 

Upplysning om fram da lokalhyreskostnader 

Externa hyresavtal med avtals d över 3 år:  To-
talt 3 objekt med 3 olika hyresvärdar.  

 2020 2021 

Hyresavtal som förfaller:   

Inom 1 år 1 227 873 
1-3 år 670 718 

   

Not 10: Långfris ga skulder 
 2020-12-31 2021-12-31 
Låneskuld   
Ingående balans 0 5 000 
Årets nyupplåning 5 000 117 000 
Årets amortering 0 150 
Utgående balans 5 000 121 850 

Summa 5 000 121 850 
   

Not 11: Kor ris ga skul-
der 

  

 2020-12-31 2021-12-31 
Leverantörsskulder 3 794 8 023 
Moms  2 847 3 403 
Personalens ska er och 
avgi er, inkl. särskild lö-
neska  

1 553 1 455 

VA-skuld ll Hallsbergs   
VA-kollek v 

5 265 5 610 

VA-skuld ll Askersunds 
VA-kollek v 

198 72 

VA-skuld ll Lekebergs    
VA-kollek v 

2 190 2 280 

Skuld ll Hallsbergs       
Avfalls-kollek v 

3 650 4 426 

Skuld ll Askersunds     
Avfallskollek v 

1 379 1 638 

Skuld ll Laxås                
Avfallskollek v 

476 2 834 

Skuld ll Lekebergs        
Avfalls-kollek v 

1 535 3 030 

Upplupna kostnader/
förutbet intäkter 

773 135 

Övrigt 0 0 

Summa 23 660 33 084 
   

   

Övriga Upplysningar   

 2020 2021 

Hyror   

Sydnärkes kommunalförbunds 
Kansli, hyra  ll Hallsbergs kom-
mun  

289 303 

Del i Gatukontoret, (2020)   
Förråd och uppställningsytor 
Skördetröskan (2021)            
hyra ll Hallsbergs kommun 

379 290 

Hyra av Hallsbergs ÅVC 309 314 

Hyra av Laxås ÅVC 66 66 

Hyra av Askersunds ÅVC            
* 10 månader 2021 

998 817* 

Summa hyra 2 041 1 790 

   

Not 9:  Kassa och bank   

 2020-12-31 2021-12-31 

Bankkonto  12 484 34 456 

Summa 12 484 34 456 

Summa Omsä nings ll-
gångar 

21 630 47 959 

Bedömningen är a  hyra för Laxå ÅVC,       
Mosjön, upphör vid årsski et 2021/2022. 
Hyra för Hallsbergs ÅVC, Vissberga, upphör 
vid halvårsski et 2022. 
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Upplysningar 

 2020-12-31 2021-12-31 

Not: 12 Justering för av-
skrivningar  

1 509 1 462 

Not: 13 förändring kor ris-
ga fordringar, kontogrup-
per 15-17 

- 79 - 4 357 

Not: 14 Förändring 
kor ris ga skulder, konto-
grupp 25-29 

- 2 937 9 424 

Not: 15 Investering i mate-
riella anläggnings ll-
gångar, årets förändring på 
konto  1131, 1171 och 
1241. 

- 4 030 - 101 407 

Not: 16 Nyupptagna lån, 
Kommuninvest 

5 000 117 000 
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Upplysningar 

Innehåll 
 
Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsbe-
rä else,  resultaträkning, balansräkning och finansie-
ringsanalys (kassaflödesanalys). 
 
Förvaltningsberä else 
 
Förvaltningsberä elsen redovisar en översikt över 
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet. 
Här tas vik ga händelser upp som inte redovisas i 
resultat- eller balansräkning men som är vik ga för 
bedömningen av kommunalförbundets ekonomi. I 
förvaltningsberä elsen redovisas även väsentliga 
händelser under året, kommunalförbundets förvän-
tade utveckling, samt dri - och investeringsredovis-
ning. Andra förhållanden som är av betydelse för 
styrningen och uppföljningen av kommunalförbun-
dets verksamhet ska också ingå i förvaltningsbe-
rä elsen. 
 
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys 
 
I resultaträkningen redovisas det ekonomiska u allet 
av kommunalförbundets verksamhet. Den ekono-
miska ställningen vid årets slut redovisas i balansräk-
ningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhet-
ens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter  
ger y erligare förklaringar ll posterna. De återfinns 
i anslutning ll resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys. 
 
Målgrupper 
 
Kommunalförbundet lämnar årsredovisningen ll 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäk ge. Andra 
målgrupper är  externa intressenter i form av med-
borgare, kreditgivare, leverantörer och andra offent-
liga myndigheter. 
 
Revision 
 
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska 
revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovis-
ningen, upprä ats i enlighet med lagen om kommu-
nal redovisning samt god redovisningssed. Räken-
skaperna skall ge en rä visande bild av resultat och 
ställning. 

 
 
 

Den kommunala årsredovisningen 

23 

Lagregler 
 
Kommunallagen stadgar (8 kap 17 § KL) a  årsredovis-
ningen ska lämnas ll fullmäk ge och revisorerna sen-
ast den 15 april året e er det år som redovisningen 
avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäk ge. 
Det  bör inte ske innan fullmäk ge beslutat om an-
svarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala 
redovisningslagen reglerar innehåll och u ormning av 
den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommu-
nal redovisning, som bildades i samband med lagens 
införande, har genom sin normgivning arbetat med a  
förtydliga och utveckla god redovisningssed för kom-
munsektorn. Direk onen har ansvaret för a  upprä a 
årsredovisningen. 
 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning stadgar i kapitel 4 om Allmänna bestämmelser 
om årsredovisning. 
 
Upprä ande av årsredovisning 
 
Årsredovisningen framställs av kommunalförbundets 
ekonom och förbundschef.  
 
Sy e 
 
Sy et med årsredovisningen är a  ge medborgare, 
poli ker och andra intresserade en bild av hur kom-
munalförbundets verksamhet och ekonomi har ut-
vecklats under året. Årsredovisningen ger också svar 
på hur det verkliga resultatet blev i förhållande ll 
budgeten. Den beskriver utveckling och händelser un-
der en passerad period och llståndet vid periodens 
slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger ll 
grund för bedömningar av utvecklingen och utkrä-
vande av ansvar. Årsredovisningen är e  vik gt doku-
ment för a  säkra insyn i en verksamhet och ta ställ-
ning ll graden av effek vitet. För a  årsredovisningen 
ska kunna fullgöra uppgi en fordras a  den är ll-
gänglig och a  informa onen är av hög kvalitet. Den 
ekonomiska redovisningen ska upprä as i enlighet 
med god redovisningssed.  
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Upplysningar 

Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundet 
 
Sydnärkes kommunalförbund följer Lagen om kom-
munal bokföring och redovisning. Kommunalför-
bundet llämpar de rekommenda oner som läm-
nats av  Rådet för kommunal redovisning eller dess 
företrädare. 
 

Anläggnings llgångar 

Anläggnings llgångarnas värde i balansräkningen 
motsvarade anskaffningsvärdet e er avdrag för  
planenliga avskrivningar.  
 
Avskrivningar materiella anläggnings llgångar 

Avskrivning av materiella anläggnings llgångar görs 
i huvudsak linjärt för llgångens bedömda ny jan-
de d baserat på anskaffningsvärde. Vägledning 
hämtas i idéskri en från Rådet för kommunal redo-
visning. Befintliga och nya fordon, sopbilar och last-
maskin, skrivs i regel av på fem år, utom den lilla 
lastmaskinen i Askersund som skrivs av på o år. 
 
Komponentavskrivning 

Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedömning-
en a  llgångarna, i form av fordon och maskiner, 
utgör en avskrivningskomponent.  För övriga an-
läggnings llgångar llämpas komponentavskriv-
ning. 
 
Avskrivning osäkra fordringar 
Vi har e  samarbete med Intrum gällande kravhan-
teringen. Förbundet arbetar ak vt med de utestå-
ende fordringarna löpande, och skriver av de vi har 
bedömt som osäkra. En del fordringar handläggs av 
kronofogdemyndigheten.  Det händer även a  vi 
går så långt som ll ngsrä en för a  få in våra och 
kommunernas pengar. 
I de fall det även är VA-intäkter på fakturan, tas 
kontakt med resp. kommun om i vilken utsträck-
ning va enavstängning ska llämpas som påtryck-
ningsmedel och om ev.  avskrivning ska göras.  
 
Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisas som opera v lea-
sing, dvs. hyra. Kostnaden för hyra av kopierings-
maskin och kaffeautomat redovisas som en dri s-
kostnad. 
 
 
 

 

Särskild löneska  

Löneska en som belastar årets resultat, avser föregå-
ende års pensioner. 
  
Resultat avgi sfinansierad verksamhet 

Över- respek ve undersko  för verksamheter med sär-
skilda avgi skollek v ska enligt lags ning och rekom-
menda oner från Rådet för kommunal redovisning re-
dovisas som skuld ll respek ve fordran på kollek vet.  
 
Kommunalförbundet redovisar skulderna ll och fordran 
på resp. avfallskollek v.  De a förfaringssä  innebär a  
kommunalförbundet inte redovisar något Eget kapital. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande ll 
föregående bokslut. 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Org.nr 222000-3095 

 

Tegelgatan 2 

694 32 Hallsberg 

 

Tel 0582-68 57 00  

Hemsida: www.kf.sydnarke.se 

E-post: info@kf.sydnarke.se 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 5 – Beslut om firmatecknare för förbundet. Dnr 22 SKF 6 
Beslutsunderlag 
 
 Beslut om firmatecknare för förbundet. 

Beslut 

Direktionen utser följande personer att teckna förbundets firma: 

Ordförande           Andreas Hansson     Personnummer 19730215-6737 

Vice ordförande     Ewa Rosa Sliwinska  Personnummer 19530329-5546 

Förbundschef        Nina Glattfelder       Personnummer  19720214-0542 

Ekonom                Birgitta Harsbo        Personnummer  19580222-6661 

Rätt att teckna förbundets firma äger ledamot samt tjänsteperson i förening. 
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Beslut om firmatecknare för förbundet. 

§5 

22 SKF 6 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Tegelgatan 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 

694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-01-16 Dnr 22 SKF 36 

 

  

 

 

  

  

Beslut om firmatecknare för förbundet 

 

Förslag till beslut 

 

Direktionen föreslås utse följande personer att teckna förbundets firma: 

 

Ordförande  Andreas Hansson Personnummer 19730215-6737 

Vice ordförande Ewa-Rosa Sliwinska Personnummer 19530329-5546 

Förbundschef Nina Glattfelder Personnummer 19720214-0542 

Ekonom  Birgitta Harsbo Personnummer 19580222-6661 

 

Rätt att teckna förbundets firma äger ledamot samt tjänsteperson i förening. 

 

 

 

. 

 

 

Nina Glattfelder    

Förbundschef    
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 6 – Attestförteckning 2022 Dnr 22 SKF 12 
Beslutsunderlag 
 
 Förslag till beslut, attestförteckning 2022 

Beslut 

Direktionen beslutar att: 

1.      utse förbundschef Nina Glattfelder till beslutsattestant och ekonom/utredare Birgitta 
Harsbo till behörighetsattestant för ansvar 360000-365000 samt verksamheterna 87000-
87008 och 87100 avseende: 

·       leverantörsbetalningar 

·       utbetalning av kommunernas VA-intäkter 

·       återbetalning till abonnent 

·       rättelser i ekonomisystem/omkonteringar 

2.      ge ekonom/utredare Birgitta Harsbo behörighet att via Bank-Id inge moms- och 
arbetsgivardeklarationer till Skatteverket. 

3.      ge förbundschef Nina Glattfelder rätt att kontrasignera och ekonom/utredare Birgitta 
Harsbo rätt att godkänna utbetalningsfiler i Internet-bank avseende leverantörsbetalningar 
samt att utse assistent Sabrina Vale och Therese Andersson till ersättare för Birgitta Harsbo. 

4.     ge assistenterna Susanna Ungdal, Sabrina Vale, Marie Matsson, Birgith Ekblom, Helena 
Sköldqvist och Therese Andersson samt ekonom/utredare Birgitta Harsbo och förbundschef 
Nina Glattfelder behörighet till hemtagning av inkomna betalningar, betalfiler och 
automedgivande i Internet-bank. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-19 Dnr 22 SKF 37

  
Attestförteckning 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås besluta att: 
1. utse förbundschef Nina Glattfelder till beslutsattestant och ekonom/utredare 

Birgitta Harsbo till behörighetsattestant för ansvar 360000-365000 samt 
verksamheterna 87000-87008 och 87100 avseende: 
 leverantörsbetalningar 
 utbetalning av kommunernas VA-intäkter 
 återbetalning till abonnent 
 rättelser i ekonomisystem/omkonteringar 

 
2. ge ekonom/utredare Birgitta Harsbo behörighet att via Bank-Id inge moms- och 

arbetsgivardeklarationer till Skatteverket. 
 

3. ge förbundschef Nina Glattfelder rätt att kontrasignera och ekonom/utredare 
Birgitta Harsbo rätt att godkänna utbetalningsfiler i Internet-bank avseende 
leverantörsbetalningar samt att utse assistent Sabrina Vale och Therese Andersson 
till ersättare för Birgitta Harsbo. 
 

4. ge assistenterna Susanna Ungdal, Sabrina Vale, Marie Matsson, Birgith Ekblom, 
Helena Sköldqvist och Therese Andersson samt ekonom/utredare Birgitta Harsbo 
och förbundschef Nina Glattfelder behörighet till hemtagning av inkomna 
betalningar, betalfiler och automedgivande i Internet-bank. 
   

 
 
Nina Glattfelder    
Förbundschef    
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 7 – Delegationsordning 2022 Dnr 22 SKF 16 
 

Förslag till delegationsordning för 2022 innebär en ändring från föregående år. 

Ändringen består i möjlighet att delegera beslutsrätten i frågor som avser uppehåll i 
sophämtning och tömning av slambrunnar, delning av kärl och slutligen månadshämtning 
vidare i organisationen. 

Beslutsunderlag 
 
 Förslag till beslut. 
 Delegationsordning med vidaredelegering 2022 

Beslut 

Direktionen fastställer delegationsordning 2022 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Tegelgatan 2 
694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se

              
TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-21 Dnr 22 SKF 16

 Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund 
 
  

Delegationsordning 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås fastställa delegationsordningen. 
 
Ärendet 
 
Föreliggande Förslag till delegationsordning för 2022 innebär en ändring från 
föregående år. 
 
Ändringen består i möjlighet att delegera beslutsrätten i frågor som avser uppehåll i 
sophämtning och tömning av slambrunnar, delning av kärl och slutligen 
månadshämtning. 
 
 
 
Nina Glattfelder    
Förbundschef    
 

Bilagor: Delegationsordningen 2022

Page 65 of 140



      
  

Delegationsordning med vidaredelegering 
  

Ärende Delegat Vidaredelegering 

1. Allmänna ärenden 
  

   

Brådskande ärenden 
  

Besluta i brådskande direktionsärenden Ordförande eller vid dennes frånvaro 
vice ordförande 

 

   

Utlämnande av allmän handling 
  

Beslut att inte lämna ut allmän handling Förbundschef 
 

Yttrande vid överklagande att inte lämna ut allmän handling Förbundschef 
 

   

Arkiv 
  

Arkivering enligt arkivreglemente Förbundschef X    

2. Personalärenden 
  

   

Avstängning, diciplinpåföljd, uppsägning mm 
  

Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner Förbundschef 
 

Lönesättning förbundschef Ordförande 
 

Diciplinpåföljd, skriftlig varning Förbundschef 
 

Uppsägning pga arbetsbrist eller personliga skäl Förbundschef 
 

Avskedande Förbundschef 
 

Ändrad tjänstgöring vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall - förbundschef Ordförande 
 

Ändrad tjänstgöring vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall - övrig personal Förbundschef 
 

Prövning av förbud mot bisyssla - förbundschef Ordförande 
 

   

Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder 
  

Rätt att träffa kollektivavtal Förbundschef 
 

Förhandla för förbundet gällande lagstiftning om förhandlingsrätt Förbundschef 
 

Beslut om tolkning av anställnings- och kollektivavtal Förbundschef 
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Ärende Delegat Vidaredelegering 

3. Ekonomiärenden 
  

   

Avskrivning av fordran samt avbetalning 
  

Avskrivning av fordran upp till ett prisbasbelopp per motpart Förbundschef 
 

Överenskommelse om avbetalningsplan för fordran Förbundschef X 

Beslut om inkassoåtgärder, ansökan om lagsökning och handräckning Förbundschef X    

Upphandling, avtal, försäljning och inköp 
  

Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar Förbundschef 
 

Tecknande av andra avtal inom förbundets verksamhetsområde Förbundschef 
 

Inköp av kontorsmaterial mm till ett belopp understigande 10 000 kr per tillfälle Gruppledare administration/ 
Samordnare renhållning 

 

Inköp av kläder, utrustning och material till sopbilar och återvinningscentraler, beställning 
av underhåll och reparationer av fordon och annan utrustning där inköpets eller 
beställningens värde understiger 10 000 kr per tillfälle 

Gruppledare administration/ 
Samordnare renhållning 
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Ärende Delegat Vidaredelegering 

Bidragsansökningar   

Ansöka om externa medel för projekt och utvecklingsarbete Förbundschef 
 

Beslut om bidrag till organisationer Förbundschef 
 

   

6. Tekniska frågor 
  

Avfall och återvinning 
  

Tillämpa renhållningsföreskrifter och taxa Förbundschef X 

Tillämpa avgifter avseende ÅVC Förbundschef X 

Beslut om uppehåll av sophämtning Förbundschef X 

Beslut om delning av kärl Förbundschef X 

Beslut om månadshämtning Förbundschef X 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 8 – Uppföljning av internkontrollen 2021 Dnr 22 SKF 14 
 

Ärendet 

Kontroller utifrån beslutad internkontrollplan 2021 utfördes som beslutat inom 
riskområdena strategiska risker, operativa risker, ekonomiska risker samt egendomsrisker. 

Genomförda kontroller visar i stort att det mesta fungerar enligt rutiner och inarbetat 
arbetssätt. Fokus på frisktalen och förbyggande underhåll i framtiden bör säkerställa 
driftsäkerheten av verksamheten i framtiden. 

Beslutsunderlag 
 
 Förslag till beslut uppföljning av internkontrollen 2021 
 Återrapportering internkontroll 2021 

Beslut 

Direktionen godkänner uppföljningen av internkontrollen och lägger den till handlingarna. 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Tegelgatan 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 
694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-16 Dnr 22 SKF 14

  
 
 
  
  

Uppföljning av internkontrollen 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås godkänna uppföljningen av internkontrollen och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendet 
 
Kontroller utifrån beslutad internkontrollplan 2021 utfördes som beslutat inom 
riskområdena strategiska risker, operativa risker, ekonomiska risker samt 
egendomsrisker. 
 
Genomförda kontroller visar i stort att det mesta fungerar enligt rutiner och inarbetat 
arbetssätt. Fokus på frisktalen och förbyggande underhåll i framtiden bör säkerställa 
driftsäkerheten av verksamheten i framtiden. 
 
 
Nina Glattfelder   
Förbundschef    
 

Bilagor: Återrapportering Interkontroll 2021 
  
 

Page 71 of 140



         
 

 

 

 

 

 

Återrapportering 
Intern kontroll 

 
2021 
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Strategiska risker      

 
Identifierad risk Åtgärd/kontroll Kontrollansvarig Metod Resultat av kontroll Förslag på åtgärder 

Hög sjukfrånvaro 
 

Åtgärd: 
Löpande uppföljning av 
frånvaro och 
frånvaroorsaker, vilket 
bör dokumenteras. 
 
Kontroll: 
Att uppföljning har skett 
i tillräcklig omfattning. 
 

Förbundschef Statistik från 
lönekontoret. 

Kontroll av frånvaro sker när anställd varit 
sjuk vid upprepade tillfällen. Under 2021 
har två anställda varit sjuka 17 respektive 
27 tillfällen och 4 anställda har varit sjuka 
6 tillfällen. 

Statistiken visar att detta är en 
återkommande problematik under flera år. 
Företagshälsovården har kontaktats för att 
lägga upp en långsiktig strategi för att 
komma till en lösning. 
En OSA (Organisatorisk, Social, 
Arbetsmiljö) enkät kommer att 
genomföras i början på 2022 och en 
handlingsplan kommer att upprättas 
utifrån resultatet.  Risken överför till 
nästkommande år med hög prioritet. 

Att GDPR inte följs Åtgärd: 
Översyn över var 
personuppgifter lagras. 
 
Kontroll: 
Att inkommen e-post 
med personuppgifter 
raderas efter avslutad 
åtgärd. 

Förbundschef Kontroll av 
brevlådor. 

Kundtjänstens hantering av inkommen e-
post visar sig fungera väl. E-post som 
innebär någon abonnentåtgärd hanteras 
vidare i verksamhetssystemet. Annan e-
post besvaras och raderas därefter. 
 
Brister finns i personliga brevlådor där e-
post sparas för länge. 

Hantering av förbundsbrevlådan fungerar 
väl. Ingen åtgärd nödvändig avseende den. 
 
Det är framförallt lagring av mail i egna 
inkorg som är problemet.  
 
Åtgärd: Användandet av kundnummer 
istället för personuppgifter i interna mail 
och implementering av flera E-tjänster 
istället för ansökningar i mail formulär. 
 

Identifierad risk Åtgärd/kontroll Kontrollansvarig Metod Resultat av kontroll Förslag på åtgärder 
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Att inkomna 
klagomål/synpunkter 
hanteras enligt 
fastställda rutiner 

Åtgärd: Återkommande 
avrapportering av 
inkomna 
klagomål/synpunkter. 
 
Kontroll: kontroll av 
dokumentationen. 

Förbundschef/ 
gruppledare kund-
tjänst 

Kontroll av 
dokumentation i 
verksamhetssys-
temet Future 

Klagomål/synpunkter noteras på 
kundkortet.  
 
Speciella inkomna sådana avrapporteras 
på ledningsgruppsmötena. 

Klagomålen läggs upp i platina. 

 
 

Operativa risker        

 
Identifierad risk Åtgärd/kontroll Kontrollansvarig Metod Resultat av kontroll Förslag på åtgärder 

Att gällande 
rutiner i kundtjänst 
inte är adekvata 

Kontroll: 
Av att gällande rutiner 
fortfarande är 
aktuella. 

Ekonom/ 
förbundschef 

Genomgång av 
samtliga rutiner 
avseende 
kundtjänst 
 

Rutinerna är så detaljerade att de blir 
utdaterade vid det minsta 
systemuppdatering. Rutinerna är mer 
en arbetsinstruktion än en allmän 
rutin som beskriver ansvarsfördelning 
och arbetsflöde. 

Alla arbetsmoment som utförs av 
kundtjänst ska kartläggas schematiskt. 
Detta är även nödvändigt för att kunna 
skapa framtida E-tjänster.  
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Identifierad risk Åtgärd/kontroll Kontrollansvarig Metod Resultat av kontroll Förslag på åtgärder 

Att rutiner inte följs 
inom 
administrationen 

Kontroll: 
Uppföljning av inkomna 
ärenden. 

Förbundschef Stickprov Stickproven har avsett ägarbyten, 
vattenmätaravläsning, återbetalning. 
 

Inga. Kundtjänstens handläggning av 
inkomna ärenden följer väl inarbetade 
rutiner. 

Att rutiner inte följs 
inom 
renhållningsverksam
heten  
 

Kontroll: 
Av dokumentation av 
utförda kontroller, 
utfärdade 
transportdokument mm. 
 

Samordnare/ 
arbetsledare 

Stickprov 
 

Dokumentation av genomförda kontroller 
sker i stort sett utifrån beslutad 
egenkontroll. En viss eftersläpning av 
dokumentation har noterats. 

Övergång till digital hantering av all 
information rörande transporter och 
leveranser. 

Att ärenden som ska 
arkiveras inte blir det 

Kontroll: 
Av att dokument-
hanteringsplanen följs. 

Förbundschef Stickprov Slutarkivering har inte påbörjats då vi 
avvaktar utvecklingen av E-arkiv för att 
eventuellt inleda ett arbete med en 
utfasning av den fysiska arkivet. 

Uppdatering av dokumenthanteringsplanen. 

Att personalen inte 
har rätt kompetens 

Åtgärd: 
Kartlägga vilken 
kompetens som 
erfordras och 
dokumentera detta. 
Kontroll: 
Att personalen har ut-
bildning/certifikat/ 
tillstånd för de arbets-
uppgifter som utförs. 

Samordnare/arbets
ledare och 
förbundschef 

Genomgång av 
personalens 
arbetsuppgifter 
och kompetens. 

Krav för YKB framgår tydligt efter 
konversation med Trafikverket. Alla 
personal som kör förbundets fordon 
behöver ha erforderlig utbildning. Vid 
kontroll är det endast en person som 
saknar det. 
  

Efter genomgång så bedöms personalen ha 
rätt kompetens. 
Utöver en individuell utbildningsplan som 
tas fram i dialog med personalen kommer 
inga andra aktiviteter att utföras, risken och 
dess påverkan bedöms som lågt 
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Ekonomiska risker       
Identifierad risk Åtgärd/kontroll Kontrollansvarig Metod Resultat av kontroll Förslag på åtgärder 

Att avgifter inte blir 
debiterade. 

Kontroll: 
Av att fakturerings-
rutiner följs. 

Extern kontrollant 
 

Stickprov 
 

Inga avvikelser mot rutin eller årshjul Ingen åtgärd. 

Att avgifter inte 
faktureras efter rätt 
taxa. 

Kontroll: 
Att rätt taxa tillämpas. 

Extern kontrollant Stickprov 
 
 

Fakturering sker efter de i 
verksamhetssystemet inlagda taxorna. 

Ingen åtgärd. 

Att upphandlingar 
inte sker på ett 
korrekt sätt. 

Kontroll: 
Av att dokumenterad 
rutin avseende 
upphandling följs. 

Ekonom/utredare Årligen De upphandlingar som genomfördes 2021 
följde upprättad rutin. 

Hjälp av konsult i upphandlingsarbetet bör 
beskrivas. Riktlinjerna i övrigt bör ses över 
då den har några år på nacken. 

Att löptidtiden på 
avtal inte bevakas. 

Åtgärd: 
Göra en 
sammanställning av 
löptiderna. 
Kontroll av rutiner för 
bevakning: 
Säkerställa att det finns 
rutiner för bevakning. 

Ekonom/utredare Granskning av 
avtalsförteckning 

Aktuell förteckning granskad vid två 
tillfällen. Förteckningen innehåller 
löptiden på ingångna avtal, 
uppsägningstid, meddelade förlängningar 
mm. 

Kontroll av pågående avtal läggs in i 
kalender. 
 

Att 
försäkringsskyddet 
inte är tillfyllest 

Åtgärd: 
Inventera vilka 
försäkringar som bör 
finnas. 
Kontroll: 
Att erforderliga 
försäkringar finns. 
 
 
 

Extern kontrollant Stickprov Gällande försäkringar för personal, 
egendom och fordon finns. Uppdateras 
årligen av försäkringsmäklaren. 

Ingen åtgärd. 
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Identifierad risk Åtgärd/kontroll Kontrollansvarig Metod Resultat av kontroll Förslag på åtgärder 

Att oegentligheter 
kan förekomma 
 
 

 

Kontroll: 
Av att bankgiron och 
plusgiron som är upp-
lagda i leverantörs-
reskontran tillhör rätt 
betalningsmottagare. 

Extern kontrollant Stickprov Inga avvikelser konstaterade. Inga åtgärder. 

 
Egendomsrisker                    

Identifierad risk Åtgärd/kontroll Kontrollansvarig Metod Resultat av kontroll Förslag på åtgärder 
Brand på ÅVC:er Åtgärd: 

Utrusta samtliga ÅVC:er 
med brandsläckare, och 
att det finns 
säkerhetsrutiner kring 
brandfara. 
Kontroll: 
Av att det finns 
erforderlig utrustning 
och erforderliga rutiner 
för att motverka risken. 

Samordnare/ 
arbetsledare och 
förbundschef 

Kontroll av 
utrustning och 
säkerhetsrutiner 

Brandsläckare finns på samtliga centraler 
och besiktas av extern firma varje år. 

En vecka per år vigs att arbeta förbyggande 
med brandrisken. Personalen får 
tillsammans med samordnare ta fram 
förslag på övningar och andra aktiviteter 
med fokus på risker för brand och annat. 

Fordonshaverier Åtgärd: 
Dokumenterad 
rutin/checklista för  
service och underhåll av 
fordon. 
Kontroll: 
Av att det finns 
erforderliga rutiner för 
att motverka risken. 

Samordnare/ 
arbetsledare och 
förbundschef 

Kontroll av att 
rutinerna följs 

Kontroll och service sköts av Arver,  
Rejmes, Citroen samt VEHO Bil genom 
avtal.  
 
Daglig tillsyn ska ske av fordonsansvariga 
eller chaufförerna men följs inte upp. 
De flesta av förbundets fordon har 
påkörningssador som inte har anmälts 

En ansvarig för flottan utses, samarbete 
med Hallsbergs kommuns 
verkstadsorganisation inleds. Ett lägesstatus 
inventering utförs. 
Körjournalerna struktureras upp för 
uppföljning av förebyggande underhåll. 
En underhållsplan och en investeringsplan 
tas för samtliga fordon. 
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eller åtgärdats. Stillestånd har orsakats av 
att småfel förblir oåtgärdade. 
  Alla körjournaler är bristfälliga. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 9 – Internkontrollplan 2022 Dnr 22 SKF 13 
 

De kontroller som bedöms vara viktiga att fortsätta att utföra är i stort desamma som 
föregående års.  

IT-säkerhet, personalhälsan och driftsäkerheten av fordonen uppskattas vara de största 
riskerna för verksamheten i dagsläget.. 

Beslutsunderlag 
 
 Internkontrollplan 2022 
 Förslag till beslut Internkontrollplan 2022 

Beslut 

Direktionen efterfrågar en tydligare anslag för nödrutiner vid brand 
på återvinningscentralerna med hänsyn till att under Grönt korts tiderna är de obemannade. 

Direktionen fastställer internkontrollplan 2022 
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Intern kontrollplan 
 

År 2022 
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”Intern kontroll är ett roligt utvecklingsarbete. Det handlar om att få nöjda kunder, arbeta effektivare och få bättre rutiner” 

 

Intern kontroll och riskhantering  

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 
Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. 

I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment: 

 tydlig ansvarsfördelning 
 riskbedömning och riskhantering 
 faktiska kontrollaktiviteter av olika slag 
 information och kommunikation 
 uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring. 
 att kommunalförbundets verksamhet är ekonomisk och resultatrik 
 att informationen som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig 
 att lagstiftning, myndighetsföreskrifter och beslut av olika organ iakttas  
 att egendom och resurser tryggas.  
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Riskhanteringen 

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen och dess syfte är att trygga att organisationens mål uppfylls och att verksamheten fortgår 
utan störningar.  

Riskhanteringsprocessen grundar sig på  

1. identifiering och beskrivning av risker  
2. bedömning av riskens sannolikhet och konsekvens (hur betydande risken är)   
3. möjligheterna att hantera risken med olika metoder (kontroll)  
4. rapportering och uppföljning av risker.  

  
Förbundets risker kan indelas i till exempel strategiska risker, operativa risker, ekonomiska risker och egendomsrisker. En del av riskerna är 
interna inom förbundet medan andra är externa.  
 
Direktionen har det yttersta ansvaret för att organisationen har en god intern kontroll. Årligen görs en återrapportering av de kontrollåtgärder 
som finns i internkontrollplanen. Denna kontrollplan samt återrapporteringen av de åtgärder som genomförts är verktyg för att tydliggöra 
direktionens ansvar och tillgodose behovet av att genomförda åtgärder inom området återrapporteras. 
 
Utifrån de kontrollmål som verksamheterna tagit fram tillsammans med direktionen har det gjorts en gemensam analys av samtliga mål 
avseende väsentlighet och risk och valt ut ett antal processer som presenteras i nedanstående kontrollplan för 2020.  
 
Bedömningen av sannolikheten och konsekvensen har delats in i tre nivåer och poängsatts. 
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För sannolikheten är nivåerna följande: 
Mindre sannolik 1 p 
Möjlig  2 p 
Mycket sannolik 3 p 

 
För konsekvenserna är nivåerna: 
Lindrig  1 p 
Kännbar  2 p 
Allvarlig  3 p 

 
Värdering av riskerna har sedan gjorts genom att multiplicera poängen för sannolikheten med poängen för konsekvensen. Riskerna har utifrån 
erhållen poäng delats in i följande tre kategorier: 
1-2 p Liten risk 
3-4 p Medelrisk 
6-9 p Hög risk 
 
I kontrollplanen framgår gjord bedömning i kolumnen Riskvärdering inom parentes, ex 1x2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Page 84 of 140



         
 

 

Kontrollplan 
 
Strategiska risker 
 

Identifierad risk Kontroll Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Metod Riskvärdering 

Hög sjukfrånvaro Kontroll: 
Löpande uppföljning av frånvaro och 
frånvaroorsaker, vilket bör 
dokumenteras. 
Åtgärd: 
Arbetsmiljökartläggning och rehabs-
planer. 

Förbundschef Månadsvis Uppföljning och 
orsaksframtagning. 

Hög risk  
(3x2) 

IT - säkerhet Kontroll: 
Vilka system är av väsentlig vikt för 
verksamheten och vilka skyddsåtgärder 
ska implementeras för att säkra driften. 
Åtgärd: 
Skattning av risker vid systemhaveri 
och attacker av system.  
 

Förbundschef Årsvis Uppföljning och 
orsaksframtagning. 

Hög risk  
(2x3) 

Att GDPR inte följs Åtgärd: 
Översyn av var personuppgifter lagras. 
Kontroll:  
Att känsliga personuppgifter hanteras 
riktigt. 

Förbundschef Halvårsvis Kontroll av 
verksamhetssystemet 

Liten risk 
(2x1) 
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Operativa risker 
 

Identifierad risk Kontroll Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Metod Riskvärdering 

Att gällande rutiner i 
kundtjänst inte är 
adekvata 

Kontroll: 
Av att gällande rutiner fortfarande är aktuella. 
Kartläggning av arbetsprocesser. 

Kundtjänst sam./ 
Förbundschef 

Årligen Genomgång av 
samtliga rutiner 

avseende kundtjänst 
 

Medelrisk (2x2) 

Att rutiner inte följs 
inom administ-
rationen 
 

Kontroll: 
Uppföljning av inkomna ärenden 
 

Förbundschef Kvartalsvis Stickprov Medelrisk (3x1) 

Identifierad risk Kontroll Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Metod Riskvärdering 

Att rutiner inte följs 
inom renhållnings-
verksamheten 

Kontroll: 
Egenkontrollprogrammet ska dokumenteras 
för respektive anläggning. Att respektive 
anläggning uppfyller tillståndskraven. 

Samordnare Uppföljning 
kvartalsvis 

Genomgång data 
kontrollpunkter. 

Liten risk 
(2x1) 

Att ärenden som ska 
arkiveras inte blir det 

Kontroll: 
Av att dokumenteringsplanen följs 

Förbundschef Årligen Stickprov Liten risk 
(1x1) 

Att personalen inte 
har rätt kompetens 

Kontroll: 
Att personalen har utbildning-/certifikat 
/tillstånd för de arbetsuppgifter som utförs. 
Att nyrekryterad personal ej utför arbets-
uppgifter för vilka kompetens mm saknas. 

Samordnare/ 
arbetsledare 

och 
förbundschef 

Årligen Genomgång av 
personalens arbets-
uppgifter och kom-
petens/behörighet 

Liten risk 
(1x2) 

 
 

 

 
Ekonomiska risker 
 

Identifierad risk Kontroll Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Metod Riskvärdering 
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Att avgifter inte blir 
debiterade 

Kontroll: 
Av att faktureringsrutiner följs 

Extern kontrollant Årligen Stickprov, mot 
framtagen rutin, 
och gjorda 
debiteringar 

Liten risk 
(1x2) 

 

Att avgifter inte fak-
tureras efter rätt 
taxa 

Kontroll: 
Att rätt taxa tillämpas. 

Extern kontrollant Kvartalsvis Stickprov Liten risk  
(1x1) 

Att upphandlingar 
inte sker på ett 
korrekt sätt 

Kontroll: 
Av att dokumenterad rutiner med avseende 
på upphandling följs. 

Ekonom/utredare Årligen Stickprov Medelrisk 
(1x3) 

Att löptiden på avtal 
inte bevakas 

Kontroll: 
Genomgång av gällande avtal. 

Ekonom/utredare Två gånger per år Granskning av 
avtalsförteckning 

Liten risk 
(1x2) 

Identifierad risk Kontroll Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Metod Riskvärdering 

Att försäkrings-
skyddet inte är 
tillfyllest 

Kontrollera: 
Att erforderliga försäkringar finns. 

Extern kontrollant Årligen Genomgång av 
försäkringsskyddet 

Liten risk 
(1x2) 

Att oegentligheter 
kan förekomma 

Kontroll: 
Av att bankgiron och plusgiron som är 
upplagda i leverantörsreskontran tillhör rätt 
betalningsmottagare. 

Extern kontrollant Årligen Stickprov Medelrisk 
(1x3) 

 

 
 
Egendomsrisker 
 

Identifierad risk Kontroll Kontrollansvarig Kontrollfrekvens Metod Riskvärdering 

Brand på ÅVC:er Kontroll: 
Av att det finns erforderlig utrustning och 

Samordnare 
 

Årligen Kontroll av 
utrustning och 

Medelrisk 
(1x3) 
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erforderliga rutiner för att motverka risken. 
 

säkerhetsrutiner 

Fordonshaverier Kontroll: 
Körjournaler och kontroll av antal 
incidenter/fordon/sträcka.  

Samordnare/ 
arbetsledare 

och 
förbundschef 

Årligen Kontroll av 
rutiner och att 
rutinerna följs 

Hög risk 
(3x2) 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Tegelgatan 2 
694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se

              
TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-22 Dnr 22 SKF 13

 Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund 
 
  

Internkontrollplan 2022 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås fastställa internkontrollplan 2022 
 
Ärendet 
 
Intern kontroll av valda delar av verksamheten utförs årligen utifrån beslutad 
kontrollplan. Det som kontrolleras ska vara av väsentlig betydelse i verksamheten med 
utgångspunkt i hur sannolikt det är att en risk uppstår och om den uppstår – vilka 
konsekvenser det kan medföra. 
 
Utförd internkontroll genom åren har visat att förbundet har bra ordning i 
verksamheten. Dock innebär detta inte att en intern kontroll av verksamheten är 
onödig. Vissa saker behöver kontrolleras regelbundet och årligen för att säkerställa att 
verksamheten fungerar. 
 
I förslaget till kontrollplan för 2022 har de risker tagits med som bedöms som 
nödvändiga att kontrollera oaktat resultatet av tidigare utförda kontroller för dessa 
risker. IT-säkerhet, personalhälsan och driftsäkerheten av fordonen uppskattas vara de 
största riskerna för verksamheten i dagsläget. 
 
 
Nina Glattfelder   
Förbundschef    
 

Bilagor: Internkontrollplan 2022
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§ 10 – Verksamhetsplan 2022 Dnr 22 SKF 15 
 

Verksamhetsplanen har även i år behållits som ett eget dokument. 
Planen delas i flera målområden – avfall/återbruk, service, attraktiv arbetsgivare och 
miljö/kvalitet. Inom dessa målområden har nya mål för 2022 satts upp. Dessa är till största 
delen desamma som tidigare men har uppdaterats. För att kunna möta de förändrade 
kraven från omvärlden behöver verksamheten omstruktureras, under 2022 kommer en mer 
långsiktig strategi kunna mejslas fram med gemensamma krafter.   

  

Nu finns inte aktiviteter kopplade till alla mål men pga. ett par extraordinära år 2021–2022 
med byggnation av nya återvinningscentraler mm är utrymmet för nya aktiviteter ganska 
begränsat. 

Beslutsunderlag 
 
 Förslag till beslut angående verksamhetsplan 2022 
 Verksamhetsplan 2022 

Beslut 

Direktionen fastställer verksamhetsplan för 2022 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Tegelgatan 2  e-post: info@kf.sydnarke.se 
694 32 Hallsberg Tel: 0582-685700 www.kf.sydnarke.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-01-16 Dnr 22 SKF 14

  
 
 
  
  

Uppföljning av internkontrollen 2021 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås godkänna uppföljningen av internkontrollen och lägga den till 
handlingarna. 
 
Ärendet 
 
Kontroller utifrån beslutad internkontrollplan 2021 utfördes som beslutat inom 
riskområdena strategiska risker, operativa risker, ekonomiska risker samt 
egendomsrisker. 
 
Genomförda kontroller visar i stort att det mesta fungerar enligt rutiner och inarbetat 
arbetssätt. Fokus på frisktalen och förbyggande underhåll i framtiden bör säkerställa 
driftsäkerheten av verksamheten i framtiden. 
 
 
Nina Glattfelder   
Förbundschef    
 

Bilagor: Återrapportering Interkontroll 2021 
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Förord 
 

Sydnärkes kommunalförbund bildades 1 januari 2015. Förbundet ansvarar för 

avfallsverksamheten i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun.  

 

Förbundet har under de sju åren, så långt det hittills har varit möjligt, likriktat de fyra 

medlemskommunernas avfallshantering. Bla finns sedan 2017 en gemensam avfallsplan och 

gemensamma föreskrifter. En ny reviderad avfallsplan samt föreskrifter har antagits och 

började gälla 2021. 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. 

 

 

1 Styrning 
 

1.1 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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1.2 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.  

 

2 Övergripande strategier 
 

2.1 Ekonomi 
 

Behandlas i budgetdokumntet. 

 

2.2 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 Adda 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. 

 

 

 

 

Page 97 of 140



6 
 
 

 

2.3 Avfall/återbruk 
 

2.3.1 Nationella/internationella prioriteringar 

Naturvårdsverket fastställde hösten 2018 Sveriges nya nationella avfallsplan: Att göra mer 
med mindre. I denna plan finns inte några förslag på nya mål utan innehåller beskrivning av 
inriktningen som är fastslagen genom mål, styrmedel och åtgärder mm.  
FN:s globala hållbarhetsmål 

2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål och 169 delmål för en 

bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Avfallsmål finns främst under Mål 12, bla att: 

- till 2030 halvera det globala matsvinnet per person 

- till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 

återanvända och återvinna avfall 

EU:s avfallsmål 

Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat med 

minst 55 viktprocent till 2025, till 2030 med 60 viktprocent och till 2035 med 65 viktprocent. 

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. 

Nationella miljömål 

Avfallshantering och avfallsförebyggande är främst placerade under miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö. I detta mål finns följande preciseringar: 

 Användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 

resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara 

energikällor används. 

 Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkelt att använda för konsumenterna och 

avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög 

grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

Avfall Sverige 

Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar 

märkbart högre upp i avfallshierarkin. 

Avfall Sverige har också ett mål avseende mat- och restavfall. Till år 2025 ska mat- och 
restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015 - kort kallat 25/25-målet. Syftet med 
målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallshierarkin. 
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2.3.2 Förbundets prioriteringar 

 

Förbundet kommer fortsatt att prioritera arbetet med ökad återanvändning och 

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

naturligtvis 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. 

 

2.3.3   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 utförda plockanalyser visat att 
det finns mellan ca 25 – 35 % 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 
bostadsnära blir verklighet på ett bra och effektivt sätt. 
 
I den nationella avfallsplanen ligger nu fokus på en cirkulär ekonomi där resurserna behålls i 
samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återförs till naturens eget kretslopp. Att gå 
över till en cirkulär ekonomi kräver en samhällsomställning. För att lyckas behövs ny teknik, 
nya innovativa produkter och tjänster, hållbara och resurseffektiva affärsmodeller och 
förändrat konsumtionsmönster. Innan allt detta har tagit fart får avfallsarbetet utgå från 
avfallstrappan, dvs att stimulera till ökad återanvändning och på förebyggande av avfall, 
trappsteg 4 och 5.  
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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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2.4 Service 
 

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

innevånarna ska ha lätt att nå förbundets kundtjänst och där få hjälp med abonnemangs-

frågor 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. 

 

 

 

 

2.4.1 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. 

 

2.4.2 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. Även respektive kommuns hemsida kan vara en lämplig kanal. Facebook och 

Instagram används för att lägga ut dagsaktuella händelser.  

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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Nya kanaler behöver utvecklas de kommande åren och med detta även E-tjänster. 

Digitaliseringsarbete måste prioriteras de närmaste åren men under tiden behöver vår 

samhällsnyttiga information även nå de som inte har datoriserats, då i tryckt form. 

 

2.5  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. Fokus läggs på att skapa delaktighet och solidaritet 

genom att utveckla medarbetarna möjlighet till medbestämmande.  

 

2.6  Miljö/kvalitet  
 

Förbundets verksamhet ska ha så liten påverkan på jordens resurser, miljö och klimatet som 

det är möjligt att uppnå utifrån tekniska, ekonomiska, infrastrukturmässiga mm 

förutsättningar. 

 

Allt vad förbundet gör ska kännetecknas av hög kvalitet med omsorg om kommuninnevånare 

och abonnenter samt, gemensamma resurser i allmänhet. 

 

 

 

 

3 Förbundets vision 
Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar avfallshantering där förbrukningen av 

jordens resurser minimeras, där våra abonnenter är nöjdast i Sverige och servas av Sveriges 

mest serviceinriktade och kompetenta medarbetare. 

 

4 Förbundets mål 2022-2023 
Förbundets målarbete omfattar följande områden – ekonomi, avfall/återbruk, service,  

attraktiv arbetsgivare och miljö/kvalitet. Budgetmålen återfinns i budgetdokumntet. 

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. 
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Förbundets strategiska arbete med avfallsfrågorna ska utgå från följande delområden: 
- avfallsminskning  
- matavfall 
- återbruk 
 

4.1 Mål: Avfall/Återbruk 

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 (sk 

kommunalt avfall). Även slam från enskilda brunnar räknas som kommunalt avfall. 

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. Insamlingen i Askersund 

och Laxå kommer från och med 1 mars 2022 att utföras i egen regi. Mobilt insamling sker för 

farligt avfall. 

Tömning av enskilda slambrunnar sker på entreprenad i samtliga kommuner.  

4.1.1 Övergripande mål 

 

 Den totala mängden avfall ska minska 

 Mängden rest- och matavfall ska minska och återbruket öka 

 

 

 

4.1.2 Nulägesbeskrivning 

4.1.2.1 Kommunalt avfall (fd hushållsavfall) 

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

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

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

sådant avfall som ryms i ett sopkärl och som inte ska sorteras ut och hanteras på annat sätt. 

Utsortering av matavfall infördes i Askersund och Laxå i mars 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 
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anläggning i genomsnitt på ca 17 %. I plockanalysen 2019 i sydnärkekommunerna uppgick 
andelen matavfall i hushållens restavfall i Askersund till 22 %, i Hallsberg ca 16 %, i Laxå 21 % 
och i Lekeberg 22 %. Från den tidigare plockanalysen (2016) har andelen sjunkit i alla 
kommuner utom i Lekeberg.  
 
Mängderna restavfall inkl matavfall (kg/person) 2016-2020 i de fyra kommunerna, enligt 
officiell statistik, uppgår till följande:  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Askersund 235 210 207 244 197 

Hallsberg 269 218 218 221 213 

Laxå 207 211 227 219 239 

Lekeberg 216 212 192 201 176 

Sverige 224 219 216 209 202 

 

4.1.2.2 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. 

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. 

Utöver öppningstiderna kan man även besöka ÅVC:erna mellan 7 – 21 under årets samtliga 

dagar efter att ha genomgått en kortare sorteringsutbildning (Gröntkort). 

 

Hämtning av grovsopor sker i alla fyra kommunerna efter budning.  

Mängderna grovavfall (kg/person) 2016-2020 i de fyra kommunerna, enligt officiell statistik,    
uppgår till följande:  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Askersund 148 99 114 144 186 

Hallsberg 162 154 127 121 191 

Laxå 211 146 246 138 150 

Lekeberg 120 120 117 116 146 

Sverige/länet* 173 158* 165 - 187 

 

Kommenterad [NG1]: @Titti Jansson Hej! Har du lust att 
uppdatera med 2020 års data? Tack 
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4.1.2.3 Farligt avfall 

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

farligt 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 i sydnärkekommunerna uppgick andelen 
farligt avfall inklusive elavfall i hushållens restavfall i Askersund till 0,4 % 2016 och till 0,99 % 
2019, i Hallsberg till 0,2 % 2016 och till 0 % 2019, i Laxå till 0,1 % 2016 och till 0,45 % 2019 
och i Lekeberg till 0,2 % 2016 och till 0,18 % 2019. 
 
Mängderna farligt avfall inkl. elektronik (kg/person) 2016-2020 i de fyra kommunerna, enligt 
officiell statistik, uppgår till följande:  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Askersund 22,3 20,8 24 28 31 

Hallsberg 22,1 22,8 25 25 29 

Laxå 22,3 19,2 23 27 25 

Lekeberg 27,1 24,4 23 24 16 

Sverige   23 31  

 

4.1.2.4 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. 

Ansvaret för insamlingen övergår till kommunerna från den 1:a januari 2022, insamlingen 

kommer att skötas på entreprenad i avvaktan på beslut kring övriga förpackningsmaterial ( 

väntas under våren 2022). 

I gjorda plockanalyser i sydnärkekommunerna uppgick andelen förpackningsavfall i 
hushållens restavfall i Askersund till 33 % 2016 och till 30 % 2019, i Hallsberg till ca 24 % 
2016 och till ca 31 % 2019, i Laxå till 36 % 2016 och till ca 32 % 2918 och i Lekeberg till 43 % 
2016 och till 38 % 2019. 
  

Kommenterad [NG2]: @Titti Jansson Hej! Har du lust att 
uppdatera med 2020 års data? Tack 
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Mängderna förpackningsavfall (kg/person) 2016-2019 i de fyra kommunerna, enligt officiell 
statistik, uppgår till följande:  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Askersund 67 63 71 78 76 

Hallsberg 59 61 58 61 50 

Laxå 75 71 70 70 68 

Lekeberg 63 57 60 56 51 

Sverige/länet* 66 69* 69 62 64 

 

Tidningsfraktionen har minskat, men alla andra fraktioner har ökat. 

4.1.2.5 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.  

 

4.1.3 Mål Avfallsminskning/återbruk 

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.  
 
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.  
 

Kommenterad [NG3]: @Titti Jansson Hej! Har du lust att 
uppdatera med 2020 års data? Tack 
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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  
saker som idag lämnas som grovavfall. Här är det angeläget att arbeta för en ökad inlämning 
till återanvändning av 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 tabell Avfallsminskning 
 

Mål Indikator Utgångsvärde 
 

Målvärde 201 Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Mängden 
restavfall ska 
minska 

Statistik 8 617 ton 
(Mängd 2016) 

15 %  20 % 25% 

Restavfallsfraktio
nen vid 
återvinnings-
centralerna ska 
minska 

Statistik 1 578 ton 
(Mängd 2016) 

 

55 %  60 % 65% 

Insamlingen av 
kläder och 
textilier på 
återvinnings-
centralerna ska 
öka 

Statistik 33 ton 
(Mängd 2017) 

25 %  30 % 35% 

Mängden 
förpackningar i 
hushållsavfallet 
ska minska 

Plockanalyser 34 % 
(2016) 

-  30 % - 
 

 

 

  

Kommenterad [NG4]: @Titti Jansson Hej   Har du lust 
att fylla i de faktiska värden 2016 och utfallet? Förutom det 
som endast kan anges efter plockanalys. 

Kommenterad [TJ5R4]: Har fyllt i faktiska värden, men ej 
utfallet.  
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4.2 Målområde Matavfall 
Att minska matavfallet i restavfallet är oerhört viktigt då matavfallet är en stor resurs i 

klimatarbetet då det kan rötas för framställning av biogas till fordonsbränsle. Efter rötning 

kan restprodukten dessutom användas som gödningsmedel i lantbruket (biogödsel). Att i 

stort minska matavfallet är naturligtvis också viktigt då kastad mat är ett slöseri med jordens 

resurser. 

 
Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Målvärde 

2023 

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

Plockanalyser Mängd 2019 
 

- 15 % - 

 
 

4.3 Mål: Bättre service 

4.3.1 Övergripande mål 

Vår service ska uppfattas som effektiv med hög kvalitet. 

4.3.2 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 har ändrats genom åren och delvis utökats. På den 

nya återvinningscentralen i Askersund infördes ett inpasseringssystem som tillåter besök alla 

dagar i veckan mellan kl 8 och 21. Systemet infördes i Lekebergs ÅVC i slutet på 2021. 

I förbundet finns alltid minst en bemannad central som är öppen varje lördag i månaden.  

Sophämtningen sker just nu 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 hemkompostering av matavfallet sker. 

Under 2022 kommer E-tjänster att implementeras för det vanligaste tjänsterna. Även en 

digital utbildning för Grönt kort ska utvärderas, initialt som repetitionsutbildning men med 

möjligheter till utökning om försöket lyckas. 

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. 

Under 2022 kommer även ett närmare samarbete med kommunerna att inledas för att 

återkanalisera informationsflödet genom ägarkommunernas hemsidor. 

Information om verksamheten återfinns också i den broschyr som tas fram inför ett nytt år. 

Där står bl.a. när sommarhämtningen börjar och när hämtning av grovsopor och farligt avfall 

sker. 

Vid viktiga händelser kan annonsering också ske i dagstidningar. 

 

4.3.3 Delområde Tillgänglighet 

Mål tabell Bättre Service 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Antalet kunder som 
är nöjda med 
kundtjänsts 
tillgänglighet 

Kundenkät Resultat 2017 - 95 % - 

Antalet kunder som 
är nöjda med 
öppettiderna på ÅVC 

Kundenkät Resultat 2017 - 95 % - 
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4.3.4 Delområde Information 

Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

God information Kundenkät Saknas - 85 % - 

 

4.3.5 Delområde Tjänster 

Mål 
 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Andelen kunder som 
är nöjda med 
insamlingen av 
avfallet ska öka 

Kundenkät Resultat 2017 - 97 % - 

Andelen kunder som 
är nöjda med 
återvinnings-
centralerna ska öka 

Kundenkät Resultat 2017 - 90 % - 
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4.4 Mål: 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 har genomförts 2017, 2018 och 2019. Samtliga 

har visat 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. 

 

4.4.1 Övergripande mål 

Vi månar om våra medarbetare genom bra arbetsplatser, goda möjligheter till 

utbildning/utveckling och trivsamt arbetsklimat. 

4.4.2 Nulägesbeskrivning 

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

med pension sedan 2015.  
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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 

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 anställdes ytterligare två personer för att möjliggöra en ökad service på 

Hallsbergs ÅVC med ett ökat öppethållande och för att täcka upp vid annan personals 

frånvaro. 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. 
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4.4.3 Mål  

Mål 

Under 2022 ska samtliga anställda delta i en OSA undersökning där resultatet kommer att 

bearbetas i samråd med företagshälsovården. Handlingsplan för riskområden ska utformas 

för att känsla av engagemang och delaktighet ska etableras. Resultatet av åtgärden föls upp 

under november genom att samma OSA enkät genomförs. 

Hälsotal ska redovisas löpande för både direktionen och personalen. Dessa är utformas för 

att kunna fånga upp återkommande sjukfrånvaro och arbetsmiljöproblem.  

2023 ska fokus läggas på förbyggande av olycksfall och tillbud 

Mål Indikator Utgångsvärde 
2021 

 Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Sjuklönekostnader Statistik- Ack 
kostnader 

74 309 kr    

Anställningstrygghet Antal tillsvidare/totalt 
anst. 

62 %    

Arbetsersättning Personalkostnad/ 
arbetad timme 

    

Jämställdhet % kvinnliga anställda 43%    

Kompetensutveckling Timmar 
utbildning/anst. 

Ej registrerad     

Arbetsbelastning % övertid av tot 
arbetstid 

    

Arbetsmiljö Sjukfrånvaro mindre 
än 15 dagar  

86 tillfällen    

Rehabiliteringsbehov Sjukfrånvaro större än 
14 dagar 

7 tillfällen 
 

   

Turbolens Antal  avgångar/antal 
tillsv. Anst. 

    

      

Riskobservationer  Ej registrerad  100 
st/år 

  

Tillbud   Ej registrerad     

Olyckor  Ej registrerad     
 Andelen av personalen som har rätt kompetens inom respektive arbetsområde 
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4.5 Miljö/kvalitet 

 

4.5.1 Övergripande mål 

 Förbrukningen av ändliga resurser ska minska. 

 Upphandlingar ska ske med beaktande av miljöaspekter där så är möjligt 

 Våra tjänster ska utföras med hög kvalitet 

 

 

 

 

 

4.5.2 Delmål bränsle/energi 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2021 

Målvärd
e 2022 

Målvärde 
2023 

Användningen av 
fossila bränslen ska 
minska 

Statistik 
 

80 386 liter 79 780 liter 
-1% 

(Mål 7 %) 

10 % 10 % 

Fordon som inte går 
att köra på 
alternativa bränslen 
ska fasas ut 

Antal aktuella 
fordon 

6 5 4 4 

Körsträckan ska 
optimeras genom 
effektiv planering 

Körsträcka per 
abonnent 

Saknas 5 %* 7 %* 7 %* 

Bränsleåtgången ska 
vara så låg som 
möjligt 

Statistik 
(l/abonnent) 

Saknas 5 % 10 % 10 % 

 Avser minska körsträcka per abonnent 

4.5.3 Upphandlingar 

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Upphandlingar ska 
där så är möjligt vara 
”miljömärkta” 

Antal/antal 
upphandlingar 

Saknas 50 % 75 % 100 % 

 

 

4.5.4 Kvalitet  

Mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 201 Målvärde 
2021 

Målvärde 
2022 

Målvärde 
2023 

Vi ska vara 
”miljöcertifierade” 

System för 
miljöledning infört 

0 - - Infört 
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4.6 Uppföljning 
 

Uppföljning av delområdena inom respektive målområde görs utifrån använda indikatorer. 

 

Ett målområde anses vara uppfyllt om minst 80 % av målen i detta är uppfyllt. 

 

Uppföljning av målen i detta dokument görs i delårsrapporten och i årsredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydnärkes kommunalförbund 

Tegelgatan 2 

694 32 Hallsberg 

Tel: 0582-68 57 00 

 

Hemsida: www.kf.sydnarke.se 

E-post: info@kf.sydnarke.se 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 11 – Byggnation av ny återvinningscentral i Lekeberg Dnr 
18 SKF 106 
 

Nina Glattfelder informerar om processen med byggandet av en återvinningscentral i 
Lekeberg. 

Beslut 

Återvinningscentralen i Lekeberg är nu i full drift och slutbeskedet har erhållits. Efter den 
kommande ekonomiska slutredovisningen kommer detta ärenden att utgå. 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Byggnation av ny återvinningscentral i Lekeberg 

§11 

18 SKF 106 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 12 – Byggnation av ny återvinningscentral i Laxå Dnr 18 SKF 
105 
 

Nina Glattfelder informerar om processen med byggandet av en återvinningscentral i Laxå. 

Centralen invigs den 28 januari 2022.  Bo Rudolfsson (KD) och direktionsmedlemmen Arne 
Augustsson (C) håller invigningstalet.    

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Byggnation av ny återvinningscentral i Laxå 

§12 

18 SKF 105 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 13 – Byggnation av ny återvinningscentral i Hallsberg Dnr 
18 SKF 28 
 

Nina Glattfelder informerar om processen med byggandet av en återvinningscentral i 
Hallsberg. 

Byggprojektledare är Per-Anders Norman AdABACUM och entreprenaden delas mellan 
Modulo (Prefabmoduler) och Södermännen (Mark och övrig bygg).  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Byggnation av ny återvinningscentral i Hallsberg 

§13 

18 SKF 28 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande  

 
 

Direktionen

Protokoll 2022-01-28

 

 

 

 

§ 14 – Omlastningsstation Hallsberg Dnr 18 SKF 104 
 

Nina Glattfelder informerar om processen med byggandet av en omlastningsstation i 
Hallsberg. 

Förseningen av byggnationen i kombination med avvecklingen av återvinningscentralen i 
Mosjön (Laxå) innebär att Åmme blir den enda omlastningscentralen för alla kommunerna. 
De nya helt täta containerna med öppningsbart tak har driftsatts. För att 
möjliggöra logistiken ska materialet från alla kommuner blandas och kostnaderna fördelas i 
efterhand, detta kommer att ske fram tills att omlastningsstationen i Tomta är i drift. 

  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 15 – Ekonomirapport Dnr 22 SKF 7 
 

Ekonom Birgitta Harsbo informerar om aktuellt ekonomiskt läge. 

Beslutsunderlag 
 
 Budgetuppföljning december 2021 

Beslut 

Direktionen lägger rapporten till handlingarna. 
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Budgetuppföljning 20211231
20220121

BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse Avvikelse i Procent

helår 2021 dec-21 20211231
Total
Intäkt -50 880 -50 880 -54 749 3 869 7,60%

Kostnad 54 170 54 170 49 861 4 309 7,95%

Nettokostnad 3 290 3 290 -4 888 8 178

Periodiserade intäkter

Periodiserade kostnader 0
Periodiserade kapitalkostnader

360000 Hallsberg BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse

helår 2021 dec-21 20211231

Intäkt

87000 Gem. OH-kostnad -316 -316 -349 33
87001 Avfallsavgifter -14 690 -14 690 -14 591 -99
87002 Slamhantering tömning/insamling -2 000 -2 000 -2 119 119
87006 Insamling hushållssopor -68 -68 -74 6
87008 Återvinningscentral -960 -960 -1 150 190

Summa intäkt -18 034 -18 034 -18 283 249
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360000 Hallsberg BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse

Kostnad helår 2021 dec-21 20211231

87000 Gem. OH-kostnad 3 070 3 070 2 873 197
87001 Avfallsavgifter 100 100 91 9
87002 Slamhantering tömning/insamling 1 400 1 400 1 245 155
87003 Slamhantering kvittblivning/behandling 300 300 300 0
87005 Omhändertagande/behandling hushållssopor 4 065 4 065 3 782 283
87006 Insamling hushållssopor 4 481 4 481 4 604 -123
87008 Återvinningscentral 5 415 5 415 4 612 803
87100 Gem. OH-kostn. Och -intäkter 0 0 0 0

Summa kostnad 18 831 18 831 17 507 1 324
Nettokostnad 797 797 -776 1 573

361000 Askersund BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse

helår 2021 dec-21 20211231
Intäkt

87000 Gem. OH-kostnad -270 -270 -283 13
87001 Avfallsavgifter -11 610 -11 610 -12 212 602
87002 Slamhantering tömning/insamling -2 900 -2 900 -3 034 134
87006 Insamling hushållssopor -41 -41 -15 -26
87008 Återvinningscentral -510 -510 -845 335

Summa intäkt -15 331 -15 331 -16 389 1 058
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361000 Askersund BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse

helår 2021 dec-21 20211231
Kostnad

87000 Gem. OH-kostnad 2 435 2 435 2 441 -6
87001 Avfallsavgifter 102 102 103 -1
87002 Slamhantering tömning/insamling 2 000 2 000 1 838 162
87003 Slamhantering kvittblivning/behandling 900 900 919 -19
87005 Omhändertagande/behandling hushållssopor 2 878 2 878 2 652 226
87006 Insamling hushållssopor 3 872 3 872 4 035 -163
87008 Återvinningscentral 4 291 4 291 4 142 149

Summa kostnad 16 478 16 478 16 130 348
Nettokostnad 1 147 1 147 -259 1 406

362000 Laxå BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse

helår 2021 dec-21 20211231
Intäkt

87000 Gem. OH-kostnad 0 0 -148 148
87001 Avfallsavgifter -6 300 -6 300 -6 883 583
87002 Slamhantering tömning/insamling -1 070 -1 070 -1 032 -38
87006 Insamling hushållssopor -13 -13 -15 2
87008 Återvinningscentral -280 -280 -1 345 1 065

Summa intäkt -7 663 -7 663 -9 423 1 760
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362000 Laxå BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse

helår 2021 dec-21 20211231
Kostnad

87000 Gem. OH-kostnad 1 102 1 102 1 119 -17
87001 Avfallsavgifter 81 81 44 37
87002 Slamhantering tömning/insamling 800 800 628 172
87003 Slamhantering kvittblivning/behandling 270 270 354 -84
87005 Omhändertagande/behandling hushållssopor 1 705 1 705 1 450 255
87006 Insamling hushållssopor 1 855 1 855 1 858 -3
87008 Återvinningscentral 2 703 2 703 1 612 1 091

Summa kostnad 8 516 8 516 7 065 1 451
Nettokostnad 853 853 -2 358 3 211

363000 Lekeberg BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse

helår 2021 dec-21 20211231
Intäkt

87000 Gem. OH-kostnad -187 -187 -197 10
87001 Avfallsavgifter -8 050 -8 050 -8 210 160
87002 Slamhantering tömning/insamling -1 500 -1 500 -1 829 329
87006 Insamling hushållssopor -13 -13 -44 31
87008 Återvinningscentral -102 -102 -374 272

Summa intäkt -9 852 -9 852 -10 654 802

363000 Lekeberg BUDGET BUDGET UTFALL Avvikelse
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helår 2021 dec-21 20211231
Kostnad

87000 Gem. OH-kostnad 1 482 1 482 1 515 -33
87001 Avfallsavgifter 68 68 44 24
87002 Slamhantering tömning/insamling 1 105 1 105 1 321 -216
87003 Slamhantering kvittblivning/behandling 300 300 300 0
87005 Omhändertagande/behandling hushållssopor 1 705 1 705 1 834 -129
87006 Insamling hushållssopor 2 269 2 269 2 403 -134
87008 Återvinningscentral 3 416 3 416 1 742 1 674

Summa kostnad 10 345 10 345 9 159 1 186
Nettokostnad 493 493 -1 495 1 988
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§ 16 – Verksamhetsrapport. Dnr 22 SKF 8 
 

Nina Glattfelder informerar om aktuella händelser i förbundet. 

Schemaläggningen av personalen i verksamheten är för komplicerad. Under våren behöver 
problemet adresseras och resultera i raka arbetsveckor och heltidstjänster.  

I senaste avstämningsmötet för Regionsamverkan tackades Håkan Gustavsson av, han har 
lett samarbete under ett flertal år men har nu valt att starta eget konsultbolag.  

Verksamheten saknar skyddsombud, de som har haft uppdraget har ännu inte blivit 
omvalda. 

Beslut 

Direktioner ger förbundschefen i uppdrag att kartlägga och omstrukturera bemanningen i ett 
projekt som redovisas i maj 2022.    

Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 17 – Övriga rapporter. Dnr 22 SKF 9 
 

Henrik Hult lämnar en muntlig rapport över de positiva kommentarer från Lekeberg om den 
nya återvinningscentralen och den personal som arbetar där. 

Repliken rörande insamling av förpackningar i fyrfackskärl för Askersundskommuns räkning 
besvarades med en önskan om svar från politiken, Direktionen anser sig dock stödja svaret i 
sin helhet och har ingenting att tillägga. 

Den 25 februari 2022 kallas ekonomicheferna för förbundets ägarkommuner till ett mötet, 
förutom årsbokslutet kommer även frågan kring borgensåtagande av lånet för inköp av 
sopbilar att diskuteras. 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 18 – Delegationsbeslut 2022. Dnr 22 SKF 10 
 

Nina Glattfelder redogör för fattade delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
 
 220113-220117 

Beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
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DELEGATIONSBESLUT 

Nr. Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

1 22 SKF 02
Björn Gustavsson Grönlid Skinnarängen 1 695 94 
Finnerödja GRÖNLID 1:3 Knr 1658

Ansökan om att dela kärl. Laxå Grönlid 1:3/ 2:5 Avslutad 2022-01-13

2 22 SKF 03
Lars-Rune Pettersson Hidingesund 1136 716 92 
Fjugesta

Ansökan om uppehåll i sophämtning Lekeberg Hidinge 2:17 Avslutad 2022-01-13

3 22 SKF 17 Monica Bichis Stora Ykullen 23 695 96 Tived Ansökan om delning av kärl Laxå St Ykullen 1:26/1:20 Avslutad 2022-01-13

4 22 SKF 18 Lars-Olof Persson Stora Ykullen 26 695 96 Tived Ansökan om delning av kärl Laxå St Ykullen 1:40/1:29/1:21 Avslutad 2022-01-13

5 22 SKF 19
Thomas Persson Nyborgshage 4 69593 Finnerödja 
Nyborg 1:21 2848

Ansökan om delning av kärl Laxå Nyborg 1:18/1:21/1:22 Avslutad 2022-01-13

6 22 SKF 20 Eje Johansson Bergshult 856 695 92 Laxå Ansökan om delning av kärl Laxå Laxsjömarken 1:45/1:46 Avslutad 2022-01-13

7 22 SKF 21 Britt Johansson Baldergatan 6 692 32 Kumla Ansökan om delning av kärl Hallsberg Kvarsätter 1:44 /1:9 Avslutad 2022-01-13

8 22 SKF 22 Jan Kumm Boda Bostället 425 696 92 Askersund Ansökan om delning av kärl Askersund Boda 1:7 /1:24 Avslutad 2022-01-13

9 22 SKF 23 Henrik Ohlsson Bäcken 1 695 92 Laxå Ansökan om delning av kärl Laxå Laxåskogen 1:258 / 1:259 Avslutad 2022-01-13

10 22 SKF 24 Gillanette Sjöberg 66 år Skalltorp69591 LAXÅ Ansökan om delning av kärl Laxå Hasselfors 4:148/4:38 Avslutad 2022-01-13
11 22 SKF 25 Mats Lagnesjö Vretavägen 36 719 93 Vintrosa Ansökan om månadshämtning Lekeberg Vreta 1:25 Avslutad 2022-01-14

12 22 SKF 26 Bernt Persson Skarbyholm 2 695 91 Laxå Ansökan om delning av kärl. Laxå Skarbyholm 1:23 / 1/11 Avslutad 2022-01-14

13 22 SKF 27
Dödsbo Ylva Johansson Sannerud Sörgården 1 695 
97 Tived

Ansökan om uppehåll i sophämtning Laxå Sannerud 1:73 Avslutad 2022-01-14

14 22 SKF 28 Roger Andersen Brostugan 1A 695 91 Laxå Ansökan om uppehåll i sophämtning Laxå Brostugan 1:3 Avslutad 2022-01-14

15 22 SKF 29 Anders Ekshagen Villagatan 29 695 30 Laxå Ansökan om uppehåll i sophämtning Laxå Bjursnäs 1:93 Avslutad 2022-01-14

16 22 SKF 30 Sabri Erdinc Riagatan 10 702 26 Örebro
Ansökan om uppehåll i sophämtning Askersund Stora Forsa 
1:101

Avslutad 2022-01-17

17 22 SKF 31 Gun Sedström Duvgatan 7 696 33 Askersund
Ansökan om uppehåll i sophämtning Askersund Närlunda 
1:118

Avslutad 2022-01-17

18 22 SKF 32 Marcus Petersson Norrby 317 692 93 Kumla Ansökan om uppehåll i sophämtning Hallsberg Videt 5 Avslutad 2022-01-17

19 22 SKF 33 Pär Carlsson Värnsta 370 694 95 Vretstorp
Ansökan om uppehåll i sophämtning och slamtömning 
Hallsberg Sållaretorp 1:3

Avslutad 2022-01-17

20 22 SKF 34
Carina Peterson Gryts Bruk Grytstorp 130 697 93 
Hjortkvarn

Ansökan om uppehåll i slamtömning Hallsberg Gryts Bruk 
2:1

Avslutad 2022-01-17

2022-01-28
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DELEGATIONSBESLUT 

Nr. Diarienummer Sändare/mottagare Ärenderubrik Status Reg.-datum

21 22 SKF 35
Jan Olof Eriksson prästängsvägen 9 697 74 
Sköllersta

Ansökan om uppehåll i sophämtning Hallsberg Sköllersta 
prästgård 1:28

Avslutad 2022-01-17

22 22 SKF 38
Fredrik Ericsson Kungsgatan 12 Lgh 1101 545 30 
Töreboda

Ansökan om att dela kärl Laxå Herrängen 5/5B Avslutad 2022-01-24
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