
Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Jörgen 
Karlsson (s) 

Hellre barnvagnar och barn än bilar vid klockstapeln! 

I valrörelsens sista skälvande minut, dagen innan valdagen 2014, fanns i Värnamo Nyheter 
lördagen den 13 september, en insändare med rubriken" Ett vallöfte om lekplats". Den var 
undertecknad av dåvarande samverkanspartiernas gruppledare under fåregående 
mandatperiod. 

Under rubriken" Ett löfte om lekplats" stod att läsa: 

"Då en debatt har uppstått om en lekplats i centrum av Gislaved vill vi ge ett kort och 
konkret vallöfte. Gruppledarna i undertecknade partier lovar att verka/ör att en sådan 
lekplats kommer till stånd under kommande mandatperiod. 
Niclas Palmgren (M) 
Carina Johansson (C) 
Lennart Kastberg (KD) 
Ann-Katrin Strand (FP) 
Robert Erlandsson (MP) " 

(VN den 13 september 2014) 

Som bekant är det delvis en annan styrande koalition vid rodret innevarande mandatperiod, 
men detta innebär inte att man kan strunta i givna vallöften. (En praxis som man tyvärr sett 
mycket av under pågående mandatperiod.) Ser man på Tekniska nämndens ordinarie 
ledamöter, som är nio till antalet, så finns där tre moderater och två ledamöter från centern 
vilket i denna sakfråga är majoritet. 

Nu har mer än halva mandatperioden gått och 20 månader återstår till valet nästa år. 
Min fråga är: Vilka åtgärder och fårberedelser har vidtagits i relation till detta vallöfte som 
undertecknats av partier som tillsammans, i sakfrågan, har majoritet i Tekniska nämnden och 
vad är er egen uppfattning i frågan? 

Gislaved den 23 januari 2017 

Erik Anderson, 
~~ 

Gruppledare, Kommunistiska Partiet 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §3    Dnr: KS.2017.5      

 

Interpellation angående lekplats i centrum av Gislaved  

 

Ärendebeskrivning 

Erik Anderson (K) har den 24 januari 2017 lämnat in en interpellation angående 

lekplats i centrum av Gislaved. 

 

Interpellationen är ställd till tekniska nämndens ordförande. 

  

Beslutsunderlag 

Interpellation från Erik Anderson (K), daterad den 24 januari 2017 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att interpellationen får ställas, samt 

 

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 

den 23 februari 2017.  

  

 

Expedieras till: 

Erik Anderson 

Jörgen Karlsson 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §10    Dnr: KS.2017.3      

 

Valärende, entledigande av ersättare i Gisletorp Lokaler AB  

 

Ärendebeskrivning 

Marie-Louise Dinäss (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Gisletorp Lokaler AB. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Marie-Louise Dinäss (S), daterad den 19 januari 2017 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Marie-Louise Dinäss (S) begäran om entledigande från 

uppdraget som ersättare i Gisletorp Lokaler AB. 

  

 

Expedieras till: 

Marie-Louise Dinäss 

Gisletorp Lokaler AB 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet 

Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten 

Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten 

 

 

 



Socialdemokrate na 
FRAfVlTIDSPARTIET I GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 6 februari 2017 

Nominering till Gisletorp Lokaler AB 

som ersättare 

Gislaved dag som ovan, 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Thomas Töreland 
Stenbrohult 15 
33491 Anderstorp 
070-9421843 



IS GISLAVEDS 
m KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

Organ 

Sekreterare 

Ordförande 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Valberedningens presidium 

Sammanträdesdatum 2017-02-10 

Fredagen den 10 februari 2017 

Rose-Mari Modem (S), ordförande 
Lis Melin (M) 

Maria Thorup, sekreterare 

Lis Melin (M) 

Kommunstyrelsekontoret, 2017-02-10 

l~!:?~ H H~72 HH H H 
Maria Thorup 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Valberedningens presidium 

2017-02-10 

2017-02-10 

Valberedningens kansli 
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Utdragsbestyrkande 

Paragraf 7 

Paragraf 

Datum för 
anslags nedtagande 

7 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2017-02-10 

Justerares signatur r 

Vb § 7 Dnr: KS.20 17.3 

Fyllnadsval, ersättare i Gisletorp Lokaler AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2017 att godkänna Marie-Louise 
Dinäss (S) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i Gisletorp 
Lokaler AB. 

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Tomas Töreland (S) som ny 
ersättare i Gisletorp Lokaler AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 26 januari 2017, § 10 
Nominering från Socialdemokraterna, daterad den 6 februari 2017 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Tomas Töreland (S), Stenbrohult 15, 334 91 Anderstorp som ny 
ersättare i Gisletorp Lokaler AB till och med bolagsstämman 2019. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Gislaved den 8 februari 201 7 

o 

N ominering av ersättare i kommunförbundet SAM 

llloderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Den moderata fullmäktigegruppen vill som ersättare i kommunförbundet SÅM 
(Samverkan Återvinning och Miljö) nominerar Niclas Palmgren, Gislaved. 

För den moderata fullmäktigegruppen 

d~~ 
Maria Gullberg Lorensson (M) 
Vice gruppledare 



Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET I GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 8 februari 2017 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering till Kommunalförbundet Samverkan återvinning - miljö 
SÄM 

Ledamot i direktionen 

Gislaved dag som ovan, 

~~~ 
Margareta Lindgren 
Socialdemokraterna 

Marie Johansson 
Torsgatan 1 
33236 Gislaved 

[ 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-02-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §15 Dnr: KS.2017.8

Reglemente för referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor

Ärendebeskrivning
Av kommunstyrelsens reglemente framgår under § 33 Samverkansorgan att
kommunstyrelsen har två samverkansorgan: Rådet för social hållbarhet och
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor.

Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter ska regleras i särskilda
reglementen antagna av kommunfullmäktige.

Med anledning av kommunstyrelseförvaltningens organisationsöversyn har
följande förändringar gjorts som innebär att näringsutskottets ordförande blir
ordförande i rådet och att även avdelningschef för Hållbar utveckling kommer
att ingå.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor daterat
13 januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2017
Kommunstyrelsens näringsutskott den 25 januari 2017, § 5

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i Gislaveds
kommun, daterat den 17 januari 2017, samt

att upphäva Reglemente för referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor i
Gislaveds kommun, daterat den 23 januari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Avdelningschef Hållbar utveckling

Revideras: Minst vart 4:e år

Följas upp: Avdelningschef Hållbar utveckling
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Styrdokument
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Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Avdelningschef Hållbar utveckling

Revideras: Minst vart 4:e år

Följas upp: Avdelningschef Hållbar utveckling

1. Syfte och ändamål
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor är ett forum för samråd och samarbete kring
arbetsmarknads - och integrationsfrågor i Gislaveds kommun. Referensgruppen ska också verka
för att samarbete mellan myndigheter kommer till stånd.

2. Uppdrag
Referensgruppen ska ha informationsutbyte inom följande områden:
• Kompetensförsörjning.
• Integration och mångfald.
• Socialpolitik och rehabilitering.

I referensgruppen ska också behandlas frågor som rör
• Hantering av varselsituationer.
• Rekryterings- och marknadsföringsfrågor t ex gemensamma mässor.
• Samarbete som leder till att skapa ett gemensamt ansvar för kommunen t ex i frågor kring
tillgången av barnomsorg eller bostäder.

3. Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor
sammansättning

Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen.

Referensgruppen ska bestå av 16 ledamöter och 11 ersättare.
Följande funktioner inom kommunens organisation, företrädare för externa myndigheter och
företrädare för arbetsmarknadens parter ska vara representerade:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, ordförande i näringsutskottet
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kommundirektör
Socialchef
Barn- och utbildningschef
Avdelningschef för Hållbar utveckling
Rektor för den kommunala vuxenutbildningen
Verksamhetsledaren för Arbetsmarknadsorganisationen (AMO) inom socialförvaltningen
Arbetsförmedlingschefen i Gislaved
Representant från LO
Representant från TCO
Representant från SACO
VD Gislaveds Näringsliv AB
Näringslivsrepresentant

2:e vice ordförande i socialnämnden är ersättare för socialnämndens ordförande.
2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden är ersättare för BUN:s ordförande.
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Därutöver ska varje myndighet/organisation utse sina egna ersättare.

Ordförande för referensgruppen är näringsutskottets ordförande och Kommunstyrelsens andre
vice ordförande är referensgruppen vice ordförande.

4. Kallelse och protokoll
Ordföranden i referensgruppen är sammankallande.
Referensgruppen skall ha minst två planerade sammanträden per år.
Kallelse och handlingar skall vara översända till ledamöter och ersättare minst 8 dagar före
referensgruppens sammanträden. Ledamöter som vill anmäla frågor lämnar dessa till
sekreteraren och ordföranden senast 10 dagar före sammanträdet.
Referensgruppens samtliga handlingar distribueras till de myndigheter och organisationer som
utsett ledamöter/tjänstemän via e-post.
Protokoll ska föras av verksamhetsledaren på Arbetsmarknadsorganisationen.
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en person.
Protokollet ska delges kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
samt samtliga utsedda ledamöter och ersättare.

5. Adjungerande och sakkunniga
Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor kan när det så önskar kalla andra sakkunniga för
föredragning och information.

6. Arvoden och ersättningar
Varje myndighet/organisation tar sina egna kostnader.



Förbundsordning för Samverkan Återvinning och Miljö 

1 § Namn och säte  

Kommunalförbundets namn är Samverkan Återvinning och Miljö. Förbundet har sitt 
kontor och säte i Vaggeryds kommun.  

2 § Medlemmar  

Medlemmar i förbundet är Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommun.  

3 § Bildande och verksamhetsstart  

Kommunalförbundet är bildat när samtliga medlemskommuner har fattat beslut om att 
bilda kommunalförbundet och att anta förbundsordningen. Kommunalförbundet ska 
starta sin renhållningsverksamhet enligt denna förbundsordning den 1 januari 2018. 

Dessförinnan, för perioden mellan den tidpunkt då samtliga medlemskommuner fattat 
beslut om att bilda kommunalförbundet och den 1 januari 2018, får förberedande 
åtgärder för kommunalförbundets kommande verksamhet företas av interimsdirektionen 
enligt 5 §. 

4 § Ändamål och uppgifter m.m.  

Kommunalförbundets ändamål är att bära det kommunala renhållningsansvaret inom 
medlemskommunerna och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i regionen.  

Inom ramen för kommunalförbundets ändamål ska kommunalförbundet ansvara för 
medlemskommunernas strategiska planering av frågor som rör avfallshantering samt för 
bortskaffning eller återvinning av avfallet. Ansvaret gäller sådant hushållsavfall som faller 
inom ramen för det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap miljöbalken, dvs. 
avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Inom ramen för kommunalförbundets ansvar ligger även den myndighetsutövning som 
kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken, såvida inte 
kommunalförbundet och medlemskommunerna kommer överens om annat. Denna 
myndighetsutövning innefattar bland annat beslut om dispenser och uppehåll i 
avfallshämtning. Kommunalförbundet ansvarar även för den tillsyn enligt 26 kap 
miljöbalken och som avser bestämmelserna i 15 kap miljöbalken.  

När kommunalförbundet har hand om en angelägenhet som det finns bestämmelser om i 
en särskild författning, ska den författningens bestämmelser om kommuner gälla för 
kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet äger rätt att äga och förvalta fast egendom samt att äga, förvalta 
och leasa lös egendom. 

Inom ramen för den kommunala kompetensen och gällande lagstiftning får 
kommunalförbundet;  

• tillhandahålla tjänster som avser att samla in och behandla annat avfall än 
hushållsavfall  

• utföra andra uppgifter än ovan angivna åt medlemmarna 



• tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än 
medlemmarna om det sker på affärsmässiga grunder  

• verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar 
kommunalförbundets verksamhet och därmed dess medlemmar  

Verksamheten ska; 

• bedrivas rationellt och resurseffektivt 

• sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål 

• bedrivas med hög service till kommunalförbundets kunder 

Kommunalförbundet ska aktivt; 

• arbeta för minskad uppkomst av avfall, ökad återanvändning och återvinning samt 
omhändertagande av matavfall som medför att miljö och klimat främjas 

• fortlöpande utveckla verksamheten 

• samarbeta med offentliga och privata aktörer 

• ansvara för kommunikation med kunder 

• vara engagerat i nationella och regionala sammanhang  

Kommunalförbundet ska med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål 
ansvara för framtagande av gemensam renhållningsordning och renhållningstaxa. 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun fattar därefter beslut om antagande 
av taxan. 

5 § Organisation  

Kommunalförbundet är ett kommunalförbund med direktion. Förbundsdirektionen utgör 
enligt lag kommunalförbundets beslutande organ och är även förbundsstyrelse. 

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.  

Interimsdirektion får inrättas för tiden från den dagen samtliga medlemskommuners 
respektive kommunfullmäktige fattat beslut om att anta denna förbundsordning (laga 
kraft krävs ej) och minst två av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige fattat beslut 
som vunnit laga kraft om att utse totalt minst fyra (4) ledamöter till interimsdirektionen, till 
och med den 31 december 2017. Under denna tid ska det reglemente enligt bilaga 1, 
som gäller för förbundsdirektionen, även gälla för interimsdirektionen enligt vad som 
framgår av reglementet. 

Förbundsdirektionen  

Direktionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlem utser två 
ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som 
respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska 
majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen. 
Ledamöter och ersättare utses av respektive medlems kommunfullmäktige. 



Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då ordinarie val till fullmäktige ägt rum i medlemskommunerna.  

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice 
ordförande med 2 års uppdrag (delat under mandatperiod). Turordning för 
medlemskommunernas ledamöter att utses till ordförande och vice ordförande är 
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Detta innebär att ledamot från Gislaveds 
kommun inleder som ordförande och att ledamot från Gnosjö kommun inleder som vice 
ordförande och att valen därefter följer turordningen.  

Är direktionen enig kan turordningen frångås och ordförande och vice ordförande ändras 
under planperiod.  

När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska valet avse tiden från valets 
förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum 
i medlemskommunerna.  

Ledamöterna måste vid val vara ledamot eller ersättare i förbundsmedlems fullmäktige 
och väljas bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige. 

Interimsdirektionen 

Interimsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje medlem utser 
två ledamöter och två ersättare vardera. Av de två ledamöterna och två ersättarna som 
respektive medlem utser ska en ledamot och en ersättare utses från den politiska 
majoriteten och en ledamot och en ersättare utses från den politiska oppositionen. 
Ledamöter och ersättare utses av respektive medlems kommunfullmäktige. 

Interimsdirektionens beslutsförhet framgår av reglemente i bilaga 1 och ska gälla från 
den dagen interimsdirektionen har inrättats enligt 5 § tredje stycket. 

Interimsdirektionens ledamöter och ersättare väljs för den tid som interimsdirektionen 
inrättas. 

Interimsdirektionen väljer bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande. 
Interimsdirektionen ska även utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman för 
den tid interimsdirektionen verkar. Interimsdirektionen kan även utse en vice 
förbundsdirektör. 

Interimsdirektionen har behörighet att ingå de avtal och vidta de åtgärder som erfordras 
för att kommunalförbundets verksamhet ska kunna starta den 1 januari 2018. Bland 
interimsdirektionens uppgifter ingår bland annat att upprätta budgetförslag, rekrytera 
personal och att ingå erforderliga avtal med medlemskommunerna. 

Interimsdirektionen får uppta lån i bank för finansieringen av kommunalförbundets 
verksamhet. För det fall interimsdirektionen upptar lån ska samtliga kommunmedlemmar 
gå i borgen för lånet och svara för detta enligt vad som beskrivs under 14 § Andel i 
tillgångar och skulder. 

  



Förbundsdirektör 

Direktionen ska utse en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman. Direktionen kan 
även utse en vice förbundsdirektör.  

Förbundsdirektörens uppgifter och befogenheter ska regleras i särskild instruktion.  

Beredningsorgan 

Direktionen ska utse ett presidium, som har till syfte att förbereda ärenden inför 
förbundsdirektionens sammanträden. Direktionen får även utse sådana olika 
arbetsutskott för bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga.   

Presidiet ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.  

6 § Revisorer  

Kommunalförbundet ska ha två lekmannarevisorer. Dessa väljs av medlemmarna i 
rullande turordning där kommuner som inte innehar ordförande- och vice ordförandepost 
i direktionen innehar revisorsuppdragen. Vaggeryd och Värnamo inleder att välja en 
lekmannarevisor vardera.  

Lekmannarevisorer väljs för samma period som ordförande och vice ordförande (2 år). 
När val av lekmannarevisorer sker första gången ska valet avse tiden från valets 
förrättande till och med den 1 januari året efter det år ordinarie val till fullmäktige ägt rum 
i medlemskommunerna.  

Till stöd för revisionsarbetet ska lekmannarevisorerna ha en av kommunalförbundet 
upphandlad revisor.  

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige.  

Revisorerna är skyldiga att på begäran från förtroendevalda revisorer i varje 
medlemskommun lämna upplysningar om kommunalförbundets angelägenheter och 
sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 16 a–18 b §§ kommunallagen 
lämnat över vården av en kommunal angelägenhet. 

7 § Initiativrätt  

Ärenden i direktionen får väckas av:  

• ledamot i direktionen  

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen  

• förbundsdirektör eller vice förbundsdirektör (eller motsvarande position) 

8 § Närvarorätt m.m.  

Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 
rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 



Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 

9 § Informationsskyldighet  

Medlemmarna har rätt till insyn i kommunalförbundet  

Kommunalförbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om kommunalförbundets 
verksamhet.  

Kommunalförbundet ska utan begäran informera medlemmarna om principiella ärenden 
eller ärenden av större vikt.  

Kommunalförbundet ska utan begäran överlämna de rapporter som kan erfordras för att 
medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av kommunalförbundet. 

Omfattning och form för informationsskyldigheten ska i övrigt fastställas av 
medlemmarna i samråd med direktionen.  

10 § Tillkännagivanden  

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 
tillkännagivanden sker på kommunalförbundets officiella anslagstavla.  

För information ska dessutom motsvarande anslag ske på medlemskommunernas 
anslagstavlor.  

11 § Medgivanden från medlemskommuner 

Kommunalförbundet ska se till att kommunfullmäktige i medlemskommunerna får tillfälle 
att yttra sig innan kommunalförbundet fattar beslut i verksamheten som är av principiell 
art eller annars av större vikt.  

Kommunalförbundet ska erhålla medgivande från medlemskommunerna för att; 

• bilda bolag, 

• köpa eller sälja fastigheter,  

• köpa aktier eller andelar i företag eller, 

• teckna borgen 

Vad som i ovanstående stycken angetts om kommunalförbund gäller för såväl 
förbundsdirektionen som interimsdirektionen. 

12 § Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska i första hand täckas av 
renhållningsavgifter fastställda av respektive medlems fullmäktige. Avgifter för andra 
tjänster fastställs av kommunalförbundet. 

Den del av verksamheten som omfattar andra tjänster än de tjänster som finansieras 
inom ramen för respektive medlems fastställda taxa för renhållningsavgifter ska vara 
avgiftsfinansierad enligt självkostnadsprincipen. 



Beslut om renhållningsordning, avfallstaxa och arvode till revisorer samt ledamöter och 
ersättare i förbunds- och interimsdirektionen ska ske i respektive medlemskommuns 
fullmäktige utifrån gemensamt fastställda principer. 

Kommunalförbundet får uppta lån eller leasing i bank eller hos annan juridisk person som 
erbjuder sådana tjänster, för det fall direktionen bedömer att sådan finansiering är 
nödvändig för att täcka kostnader inom ramen för kommunalförbundets verksamhet. 

För det fall kommunalförbundet upptar lån eller tecknar leasingavtal omfattande större 
värde än 1 miljon kronor enligt ovan och borgen krävs, ska samtliga kommunmedlemmar 
gå i borgen för lånet eller leasingavtalet och svara för detta enligt vad som beskrivs 
under 14 § Andel i tillgångar och skulder.  

13 § Budget och ekonomisk uppföljning 

Direktionens reglemente fastställer hur löpande rapportering och uppföljning av 
verksamheten ska ske.  

Direktionen ska årligen, senast vid april månads utgång, uppta samråd med 
förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser kring ett av direktionen upprättat förslag till 
budget. Förslaget ska i tillämpliga delar utformas i enlighet med intentionerna i 
förbundsmedlemmarnas regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer 
därefter, senast vid utgången av november månad, kommunalförbundets budget för 
nästkommande verksamhetsår. Budgeten ska innehålla en investerings- och 
finansieringsplan för den kommande treårsperioden. 

Budgeten ska fastställas vid ett sammanträde som är offentligt. Vid sammanträdet har 
ledamot i respektive medlems fullmäktige rätt att yttra sig och ställa frågor om 
kommunalförbundets verksamhet. 

Sammanträdet ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst 1 vecka före 
sammanträdesdagen.  

Kommunalförbundets bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas till 
medlemskommunerna senast den 31 januari.  

Kommunalförbundet har att följa upp verksamhetens resultat vid två tillfällen under året, 
per den 30 april och per den 31 augusti. Utfallen ska delges respektive 
medlemskommuns kommunstyrelse. I de fall kommunerna har delårsbokslut vid annan 
tidpunkt än ovan, ska kommunalförbundet lämna efterfrågade uppgifter. 

14 § Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska baseras på invånarantal 
enligt folkbokföringen i respektive medlemskommun per den 31 december 2016 
(kvotfördelning). 

Kvotfördelningen beräknas genom att antalet folkbokförda invånare för varje enskild 
medlemskommun divideras med det totala antalet folkbokförda invånare i samtliga 
medlemskommuner. Kvotdelen avrundas därefter till närmaste hela procenttal. Avrundad 
kvotdel används sedan för att beräkna de enskilda medlemskommunernas andel av 
kommunalförbundets tillgångar och skulder.   

Om medlemskommunerna tecknar borgen eller annan säkerhet för lån som upptagits av 
kommunalförbundet eller interimsdirektionen ska sådan borgen vara solidarisk gentemot 



kreditgivaren. Om borgensansvar utkrävs av någon av medlemskommunerna ska 
borgensansvaret därefter, medlemskommunerna sinsemellan, fördelas enligt 
motsvarande kvotfördelning som anges ovan, inklusive beräkning och avrundning av 
kvotdelar, för att beräkna respektive medlemskommuns borgensansvar. 

För det fall ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande av denna 
förbundsordning skulle leda till att kommunalförbundet aldrig bildas, är 
medlemskommunerna överens om att denna paragraf om kvotdelning även ska gälla för 
interimsdirektionens uppburna kostnader från tiden interimsdirektionen inrättats till den 
dagen dom eller beslut beträffande överklagat beslut vunnit laga kraft. 

15 § Arvoden  

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt 
arvodesbestämmelser som medlemskommunerna antar. 

Direktionen fastställer arvode till ordförande. 

16 § Inträde av ny medlem  

Direktionen ska behandla en eventuell ansökan om att bli medlem i kommunalförbundet 
och därvid yttra sig över ansökan och överlämna ärendet till respektive medlems 
fullmäktige för beslut. Direktionen ska i sitt yttrande föreslå andel och antal ledamöter för 
den nya medlemmen samt antal totala ledamöter och fördelning av dessa i den nya 
direktionen.  

Ny medlem har antagits när samtliga medlemmars fullmäktige biträtt ansökan och en ny 
förbundsordning fastställts.  

Vid ny medlemskommuns inträde ska överenskommelse och reglering träffas om andel i 
tillgångar och skulder samt eventuella övriga ekonomiska frågor. 

17 § Uppsägning och utträde  

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En medlem i kommunalförbundet har rätt 
att utträda med iakttagande av tre års uppsägningstid räknat från den dag uppsägningen 
har kommit direktionen till handa.  

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den 
utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar.  

Den ekonomiska regleringen mellan kommunalförbundet och den utträdande 
medlemmen ska ske utifrån de andelar i kommunalförbundets tillgångar och skulder som 
följer av de grunder som anges i § 14. 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemmar söka träffa överenskommelse om ny 
förbundsordning. 

Medlemskommunerna är överens om att vad som sägs här om uppsägning och utträde 
ska gälla redan från den dagen samtliga medlemskommuners respektive 
kommunfullmäktige fattat beslut om antagande av denna förbundsordning. 

18 § Likvidation och upplösning  



Kommunalförbundet ska omedelbart träda i likvidation vid medlems utträde, dvs. när 
uppsägningstiden är till ända, om kvarvarande medlemmar inte kan nå enighet om ny 
förbundsordning.  

Kommunalförbundet ska även träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om 
det på grund av en eller flera medlemmars utträde inte längre är möjligt för 
kommunalförbundet att uppfylla sitt ändamål.  

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.  

Vid skifte av kommunalförbundets tillgångar fördelas utifrån respektive medlems andel 
enligt beräkningen i § 14, om inte medlemmarna är överens om en fördelning enligt 
andra principer.  

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att förbundsmedlemmarnas möjligheter 
att återta de uppgifter som överlämnats till kommunalförbundet underlättas. 

När kommunalförbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion 
eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska 
årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationstiden. Till slutredovisningen ska även fogas direktionens beslut om vilken av 
medlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till kommunalförbundets 
arkiv.  

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
medlemmarna. När så har skett är kommunalförbundet upplöst.  

19 § Tvister  

Tvist mellan kommunalförbundet och en eller flera medlemmar, ska i första hand avgöras 
genom förhandling mellan parterna. För det fall parterna inte kan nå en frivillig 
överenskommelse ska tvisten avgöras i allmän domstol, om parterna inte kommer 
överens om att hänskjuta tvisten till avgörande genom skiljedomsförfarande. 

20 § Ändringar i förbundsordningen  

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när samtliga 
kommunmedlemmars beslut i kommunfullmäktige vunnit laga kraft. 

 



Bilaga till förbundsordningen  

Reglemente för förbundsdirektionen för kommunalförbundet Samverkan Återvinning 
och Miljö. 

Utöver vad som skrivs om kommunalförbund i kommunallagen eller annan författning eller vad som 

regleras i förbundsordningen gäller bestämmelser i detta reglemente. 

 

Interimsdirektion 

Vad som anges i detta direktionsreglemente gäller även för den interimsdirektion som får inrättas för 

viss tid enligt förbundsordningen. Bestämmelserna i detta reglemente gäller för interimsdirektionen 

såvida inte annat särskilt framgår av detta reglemente eller av förbundsordningen.  

 

Förbundsdirektionens sammansättning 

§ 1 Direktionen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter samt åtta personliga ersättare  

 (se förbundsordning 5 §). 

 

Ersättarnas tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 2 Ersättarna ska vara personliga. Om ordinarie ledamot inte kan närvara kallas den personliga 

ersättaren från samma medlemskommun. Icke tjänstgörande ersättare som är närvarande vid 

sammanträdet har rätt att yttra sig men inte att delta i beslut. 

§ 3 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

§ 4 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till förbundsdirektionens sekreterare, eller någon annan anställd vid 

kommunalförbundets kansli, som kallar ersättare. 

 

Ersättare för ordförande 

§ 5 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller 

 i en del av ett sammanträde utser direktionen en annan ledamot att vara ordförande 

tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga 

ordföranden har utsetts. 

 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

längre tid får direktionen utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Närvarorätt för utomstående 

§ 6 Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelseordförande har närvaro- och yttranderätt vid 

direktionens sammanträden även om de inte är ordinarie ledamot eller ersättare i direktionen. 

Närvarorätten gäller ej vid myndighetsutövning mot enskild och endast deltagande i 

överläggning men inte i beslut. 



 Direktionen har rätt att kalla särskild sakkunnig att närvara vid sammanträden för att lämna 

upplysningar. 

 Kommunalförbundets förbundsdirektör ska närvara vid direktionens sammanträden och äger 

rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten. 

 

Sammanträden 

§ 7 Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. 

 Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kommunalförbundets ledamöter 

begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

 En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och skickas till 

direktionens kansli. En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som 

ledamöterna önskar att direktionen ska behandla. Ett extra sammanträde hålls på en tid som 

ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden. 

 Ordföranden i samråd med vice ordföranden bestämmer plats för sammanträdena, som bör 

förläggas omväxlande till de ingående medlemskommunernas orter. 

 Sammanträde för fastställande av budget är offentligt. Kungörelse om 

 sammanträdet anslås på medlemskommunernas anslagstavlor. 

 Direktionen ska sammanträda minst sex (6) gånger per år. 

 

Beslutsförhet 

§ 8 Direktionen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Närvarokravet gäller inte bara när beslut fattas utan också vid handläggningen i övrigt. 

 

Särskilt som beslutsförhet för interimsdirektionen  

§ 9 Interimsdirektionen får handlägga ärenden när minst fyra (4) ledamöter är närvarande. 

Närvarokravet gäller inte bara när beslut fattas utan också vid handläggningen i övrigt.  

 Interimsdirektionen får handlägga ärenden från den tidpunkt samtliga förbundsmedlemmar 

fattat beslut om att anta förbundsordningen och att utse interimsdirektionens ledamöter och 

ersättare. För det fall detta beslut skulle överklagas i någon eller några av 

förbundsmedlemmarna ska interimsdirektionen ändå vara beslutsför med de fyra (4) ledamöter 

som utsetts av de två kommunmedlemmar vars beslut i kommunfullmäktige har vunnit laga 

kraft. 

  

Kallelse 

§ 10 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om dag, tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju (7)  dagar före 

sammanträdesdagen. 



 Kallelsen bör följas av dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på 

annat sätt. 

 

Protokoll, justering och reservation m.m. 

§ 11 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Direktionen kan besluta om omedelbar justering av viss paragraf. 

 Motiv till reservation ska inlämnas skriftligt innan protokollet justerats. 

 Protokoll ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare samt till medlemskommunernas 

styrelser samt till kommunalförbundets revisorer. 

 Delgivning av beslut ska skickas till den myndighet eller enskild som berörs av beslutet. 

 

Delgivning 

§ 12 Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon annan anställd som 

direktionen bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

§ 13 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som 

direktionen bestämmer. 

 

Utskott  

Inom förbundsdirektionen får enligt 5 § i förbundsordningen finnas sådana beredningsorgan som 

direktionen anser behövs. Sådana beredningsorgan ska vara ett presidium, som har till syfte att 

förberedereda ärenden inför förbundsdirektionens sammanträden, och sådana olika arbetsutskott för 

bestämda frågor som förbundsdirektionen anser nödvändiga.  Presidiet ska bestå av tre ledamöter 

och tre ersättare. 

§ 15 Förbundsdirektionens ordförande ska för den tid direktionen bestämmer vara ordförande för 

inrättat presidium och motsvarande gäller för direktionens vice ordförande. 

Om ordföranden i presidiet är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får 

förbundsdirektionen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 

fullgöra dennes uppgifter. 

§ 16 En ersättare ska närvara vid presidiets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. 

 Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av förbundsdirektionen vid valet bestämda 

ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i presidiet ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 17 Presidiet sammanträder på dag och tid som presidiet bestämmer. 



 Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 

ledamöter begär det. 

 Presidiet får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

§ 18 De ärenden som ska avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet ska beredas av presidiet om 

beredning behövs 

Ordföranden eller kommunalförbundets chefstjänsteman överlämnar sådana ärenden till 

presidiet. 

 När ärendet beretts ska presidiet lägga fram förslag till beslut. 

 

Ikraftträdande 

§ 19 Detta reglemente träder i kraft samtidigt som förbundsordningen för kommunalförbundet. 
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Bakgrund
Det uppdrag som gavs maj 2013 var följande;

 Utreda formellt samarbete (gemensam nämnd, bolag eller kommunalförbund). Hela länet ska

beaktas. Olika samverkanskonstellationer ska analyseras.

 Avfallshanteringen ska genomföras i enlighet med gällande lagar och i enlighet med

nationella, regionala och kommunala miljömål samt övriga relevanta mål och planer.

 Separat matavfallsinsamling med rötning och återföring av näring till jordbruksmark och

eventuell även fastighetsnära insamling av förpackningar ska förutsättas ingå i den framtida

avfallshanteringen.

I augusti 2013 tillkom Jönköping i utredningen.

Utredningen har presenterats vid tre olika kommunledningsmöten (april 2014, feb 2015 och maj 2015)

och vid mötet maj 2015 överenskommes om följande;

 Alla kommuner angav att de är positiva till att delta i en gemensam organisation

 Beslutsunderlag ska tas fram av en särskilt utsedd beredningsgrupp i syfte att kunna besluta

om gemensam organisation i respektive kommunfullmäktige första kvartalet 2016 med målet

att gemensam organisation ska kunna träda ikraft 2017-01-01

 Beredningsgruppen ska bestå av en förtroendevald och en tjänsteman

 Beslut om att ta fram beslutsunderlag och bildande av beredningsgrupp ska föreslås

respektive kommunstyrelse under september månad 2015.

 Arbetsgruppen gavs i uppdrag att ta fram förslag tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen i Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö och Värnamo beslutade under hösten

2015 i huvudsak enligt följande;

 Ingå i beredningsgrupp med uppdrag att överenskomma om samverkansform

(kommunalförbund eller bolag) samt ta fram förslag till erforderliga beslutshandlingar

 Beredningsgruppen ges i uppdrag att i samarbete med Jönköping Biogas AB ta fram

samverkansavtal gällande omhändertagande matavfall. I arbetet ingår att belysa möjligheter

och hinder med samverkan kring avfall utöver matavfall (brännbart, restavfall,

återvinningsmaterial, etc.).

 Beredningsgruppen ges i övrigt uppdrag att besluta om erforderliga insatser i övrigt som kan

krävas kopplat till beslutsunderlaget och dess beslutsprocess, exempelvis gällande

personalhantering, anläggningsägande, tillgångar, miljöansvar.

 I beredningsgrupp utse kommunstyrelsens ordförande eller ansvarigt kommunalråd samt 1

tjänsteman (namn). Till gruppen kan ytterligare resurser kallas in. Till sammankallande utses

för uppdraget utsedd konsult.

 Uppdra åt avfallsansvariga att planera för framtagande av en i huvudsak samordnad

renhållningsordning under 2016 samt planera för införande av källsortering av matavfall samt

fastighetsnära insamling där detta bedöms vara lämpligt och ekonomiskt rimligt.

Gemensamma principer i avfallssystemet bör gälla för att skapa en rationell och hållbar

avfallsverksamhet. I uppdraget ingår också att belysa hur verksamhetsmässiga frågor ska

hanteras vid en eventuell gemensam organisation.



I Jönköping beslutades också att stadskontoret ges i uppdrag att närmare utreda juridiska aspekter av

ett samgående och verka för att denna utredning beaktas i beredningsgruppens fortsatta arbete.

Vid beredningsgruppsmöte den 27 april 2016 meddelade Jönköping att de ej avser medverka i en

gemensam organisation, främst baserat på att det saknas politiskt stöd. Skäl som angetts är juridiska

svårigheter i att utnyttja egna anläggningar utan upphandling samt svaga incitament för Jönköping,

som kommit mycket längre än övriga i utvecklingen av avfallssystemet.

På samma möte beslutades följande;

 Det finns god kompetens och sannolikt tillräckliga resurser för att gå vidare utan Jönköping.

 HB och GGV undersöker möjligheter att bilda gemensam organisation i syfte att utveckla

avfallsverksamheten, såväl var för sig som alla fem ihop. Innebär att även andra kommuner

kan komma att tillfrågas. Bland annat Vaggeryd. Politikerna ansvarar för kontakter med andra

kommuner.

 Utgångspunkten bör vara kommunalförbund och insamlingssystem med flerfackssystem.

 Möjligheterna att skapa rationell administration, via samarbete med kommuner, ska särskilt

analyseras.

 Till att börja med gäller enbart avfallsverksamhet med det bör beaktas framtida möjligheter

med ex VA.

 Verksamhetsmässigt samarbete bör fortgå med Jönköping, såväl med fortsatt framtagande av

renhållningsordning som driftsamarbete inom ex kommunikation, upphandlingar, mm.

Vid beredningsgruppsmöte den 20 maj 2016 meddelade Gislaved, Gnosjö och Värnamo att de är

positivt inställda att bilda kommunalförbund med FNI med flerfackssystem som systemval. Habo och

Mullsjö meddelade att de fått förfrågan från Jönköping och att de skulle lämna besked senast 17 juni.

Besked lämnades som innebar att Habo och Mullsjö avser att bilda gemensamt avfallsbolag med FNI

fyrfackssystem som insamlingssystem. Intresset från Vaggeryd skulle undersökas vidare.

Vid beredningsgruppsmöte den 17 juni 2016 överenskom beredningsgruppen bland annat;

 Gislaved, Gnosjö och Värnamo avser att bilda kommunalförbund med FNI fyrfackssystem

som bas.

 Samarbetet ska planeras för att vara öppet för anslutning av fler kommuner.Vaggeryd har

intresse och kommunen ska försöka ta ställning senast i oktober. Vaggeryd ges dock möjlighet

att omgående vara med i arbetsgruppen för bildande av kommunalförbund samt

renhållningsordning, vilket kommunen svarade positivt på.

 Bildandet och införande av system ska så långt möjligt följa ursprunglig tidplan.

 Arbetet med renhållningsordning ska fortgå. Deltagande kommuner Gislaved, Gnosjö,

Värnamo, Vaggeryd, Jönköping, Habo och Mullsjö.

 Arbetsgruppen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med tillägget att samverkansområden ska

fördjupas i syfte att gagna kommunalförbundets och regionens utveckling inom

avfallsområdet.

 Samverkansområden kan vara inom kompetens, kommunikation, logistik, transport och

avfallsbehandling. Samarbetskommuner kan exempelvis vara Jönköping/Habo/Mullsjö,

Ljungby och Växjö.

Beredningsgruppen GGVV har under hösten 2016 träffats vid två tillfällen och ett studiebesök har

genomförts till Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Vid beredningsgruppsmöte den 8 september överenskom gruppen bland annat om följande;

 Vaggeryd ska ge besked senast oktober om deltagande i förbundet



 Tidplan att förbund bildas senast 2017-07-01 och att beslut i KF bör vara tagna mars 2017.

Vid beredningsgruppsmöte den 7 november överenskom beredningsgruppen bland annat;

 Vaggeryd beslutade i kommunstyrelsen att inriktningen är att delta i kommunalförbundet

GGVV och att de ställer sig positiva till att vara säte för förbundets verksamhet

Nulägesanalys

Organisation och personal

Styrning

Tabell 1. Avfallsverksamhetens nuvarande tillhörighet i kommunens organisation samt det politiska

organ som handhar avfallsverksamheten.

Personal

Tabell 2. Nuvarande personal anställda inom kommunen eller dess kommunala bolag som arbetar

med det kommunala renhållningsuppdraget.

STYRNING FORM POLITISKT ORGAN

Gislaved Tekniskt kontor Teknisk nämnd

Gnosjö Teknik och fritidsförvaltning Kommunstyrelsen

Vaggeryd Tekniskt kontor Kommunstyrelsen (tekniskt utskott)

Värnamo Teknisk förvaltning Kommunstyrelsen

ORGANISATION ANSTÄLLDA AVFALL,

HELTIDSTJÄNSTER

KOMMENTAR

Gislaved 7,2 0,5 chef

1 ingenjör

5 ÅVC

0,7 kundtjänst/adm

Gnosjö 2,1 0,5 chef

0 ingenjör

1 ÅVC (övrigt köps in)

0,6 kundtjänst/adm

0,4 heltidstjänst köps in på ÅVC uppdelat på 6-7

personer

Vaggeryd 3,6 0,3 chef

0,2 ingenjör

1,85 ÅVC



Egen regi/entreprenad

Alla kommuner har egen administration, delvis samordnad inom förvaltning, samt drift av ÅVC

(återvinningscentraler). I övrigt upphandlas avfallstjänsterna.

Avfallssystem

Samtliga kommuner tillämpar den minimala nivån, d.v.s. krav på källsortering av farligt avfall,

förpacknings- och tidningsmaterial, grovavfall samt restavfall (brännbart i kärl). Farligt avfall samlas in

på olika sätt, förpackning-och tidningsmaterial via FIT:s återvinningsstationer, grovavfall vid

kommunens återvinningscentraler (eller vid fastighet) och restavfall i ett kärl för transport till

avfallsförbränningsanläggning.

Samtliga kommuner erbjuder invånare och företag att lämna grovavfall, farligt avfall (begränsat för

företag) och förpacknings- och tidningsmaterial vid återvinningscentraler.

Samtliga kommuner erbjuder också invånare att ha hemkompostering.

Samtliga kommuner hämtar också slam från enskilda brunnar och latrin. I flera kommuner hämtas

också fett från fettavskiljare.

Fakta och nyckeltal

Samtliga data är hämtade från Avfall Sveriges statistikdatabas, Avfall Web, om inte annat anges.

Tabell 3. Basuppgifter i kommunerna.

0,1 maskinförare

1,15 kundtjänst/adm

Värnamo 9,25 0,25 chef

1 ingenjör (avfallstekniker)

6 ÅVC

2 kundtjänst/adm

SUMMA 22,15 1,55 chef

2,2 ingenjör

13,95 ÅVC/maskin

4,45 kundtjänst/adm

ADMINI-

STRATIVA

UPPGIFTER,

2015

INVÅNAR

E

HUSHÅLL I EN-

OCH TVÅ-

FAMILJSHUS

LÄGEN-

HETER

FRITIDS-

HUS

ANTA

L ÅVC

ANTAL ENSKILDA

AVLOPPS-

ANLÄGGNINGAR

Gislaved 29272 8476 4512 954 2 3237

Gnosjö 9514 2815 1156 238 2 1081

Vaggeryd 13372 3980 1715 524 1 1523

Värnamo 33473 8607 6101 6101 3 2892



Tabell 4. Mängd hushållsavfall

Tabell 5. Totala intäkter och kostnader inom kommunens renhållningsansvar.

Samtliga värden är hämtade från Avfall Sveriges statistikdatabas ”Avfall web”. Värden som över- eller

understiger Sverige värdet med > 10 % markeras med grönt (bättre) eller rött (sämre).

För kundomdömen markeras skillnader större än 5 %. Värden som ej är värderingsbara markeras ej.

Tabell 6. Nyckeltal mängder hushållsavfall jämfört med Sverige median.

SUMMA 85631 23878 13484 7817 8 8733

AVFALLS-

MÄNGDER

HUSHÅLL 2015,

TON

HUSHÅLLS-

AVFALLEXKL

SLAM

MAT- OCH

REST-

AVFALL

VARAV

INSAMLA

T

MATAVFA

LL

GROV-

AVFALL

FARLI

GT

AVFAL

L

FÖRPACK-

NINGS- OCH

TIDNINGS-

MATERIAL

Gislaved 13200 6400 26 5200 300 1250

Gnosjö 4500 1800 0 2100 100 450

Vaggeryd 7100 2300 0 3700 130 1000

Värnamo 12500 7400 0 3100 370 1600

SUMMA 37300 17900 <50 14100 900 4300

EKONOMI HUSHÅLLSAVFALL

2015, TKR

TOTALA

INTÄKTER

VARAV

SLAM

TOTALA

KOSTNADER

VARAV

SLAM

Gislaved 19 700 1700 20 400 1900

Gnosjö 7 600 950 6 700 650

Vaggeryd 11 400 1400 9 700 2200

Värnamo 24 100 1800 21 500 1600

SUMMA 62 800 5850 58 300 6350 (11%)

AVFALLS-

MÄNGDER 2015,

KG/PERSON

HUSHÅLLS-

AVFALLEXKL

SLAM

MAT- OCH

REST-

AVFALL

VARAV

INSAMLA

T

MATAVFA

LL

GROV-

AVFALL

FARLI

GT

AVFAL

L

FÖRPACK-

NINGS- OCH

TIDNINGS-

MATERIAL

Gislaved 460 214 0,9 176 10,3 42

Gnosjö 475 182 0 220 10,3 48

Vaggeryd 559 172 0 280 9,9 73

Värnamo 384 219 0 91 11,0 48

Sverige median 509 213 26 202 8,6 69



Kommentar: Uppgifterna indikerar bristande källsortering av förpacknings- och tidningsmaterial i

Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Stor variation i mängden grovavfall indikerar olikartade rutiner för

mottagande av företagsavfall samt, i Värnamos fall, att grovavfall går andra vägar.

Tabell 7. Miljönyckeltal, som visas hur väl materialåtervinning, källsortering och minskande deponering

är i kommunerna.

Kommentar: Materialåtervinning speglar indikerar bristande källsorteringen av förpacknings- och

tidningsmaterial.

Tabell 8. Kundomdömen baserade på statistiskt jämförbara kundundersökningar.

MILJÖ,

2015

MÄNGD HUSHÅLLS-

AVFALL INSAMLAT

ÄMNAT FÖR

MATERIAL-

ÅTERVINNING,

KG/PERSON

ANDEL

MATAVFALL

TILL

BIOLOGISK

BEHANDLI

NG1

MILJÖ-

VÄNLIGA

DRIV-MEDEL

INSAMLING

MAT- OCH

REST-

AVFALL,%

MÄNGD FÖR-

PACKNINGS- OCH

TIDNINGS-

MATERIAL I

RESTAVFALL,

VILLA,

KG/HUSHÅLL *

VECKA

HUSHÅLLS-

AVFALLTILL

DEPO-NERING,

KG/ PERSON

Gislave

d

97 3,6 02 - 24

Gnosjö 120 1,1 0 - 6,9

Vaggery

d

117 4,5 0 - 10,7

Värnam

o

85 3,8 100 - 14,0

Sverige

median

138 15,4

(medel)

35 (medel) 2,0 8,0

KUNDNÖJDHET

20153
AVFALLSSYSTEMEN- OCH

TVÅFAMILJSHUS

HÄMTNING

HUSHÅLSLAVFALLVID

BOSTAD

INFORMATION OM

KÄLLSORTERING

Gislaved 84 92 64

Gnosjö 85 90 53

Vaggeryd - - -

Värnamo 87 - 84

Sverige median 85 89 75



Tabell 9. Vanligaste avgift i kommunerna (det abonnemang som är mest förekommande)

Lagar och myndighetskrav
Avfallshanteringen styrs till stor del av EUs ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och nationella

miljömål.

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det

hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande

renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan

och föreskrifter för avfallshanteringen. 

För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige

även anta en avfallstaxa. Dessa får tas ut på sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan

miljöanpassad avfallshantering främjas.

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska bland

annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv och de

nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet.

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom

kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll

samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Enligt 15 kap 24 § miljöbalken är det förbjudet för annan än kommunen eller den kommunen anlitar att

transportera hushållsavfall. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen ska bedrivas, antingen

KUNDNÖJDHET
4

SAMLAT OMDÖME

BESÖK ÅVC

FÖRTROENDE ATT AVFALL

OMHÄNDERTAS MILJÖRIKTIGT

LEVERANTÖR

AVFALLSHANTERING

Gislaved 88 78 84

Gnosjö 89 79 83

Vaggeryd - - -

Värnamo 80 - -

Sverige

median

85 78 83

AVGIFTER 2015,

KR/ÅR

VANLIGASTE AVGIFT EN- OCH

TVÅFAMILJSHUS

VANLIGASTE AVGIFT

LÄGENHET

VANLIGASTE AVGIFT

FRITIDSHUS

Gislaved 1645 923 895

Gnosjö 1654 - 979

Vaggeryd 2088 1765 994

Värnamo 1685 - 829

Sverige median 2016 1259 1102



i egen regi eller gemensamma organisationer med andra kommuner.

Det innebär att verksamhetsutövandet kan läggas över på ett kommunalt bolag. Kommunen förblir

dock alltid huvudman för verksamheten och kan aldrig överföra sitt avfallsansvar till ett bolag.

Kommunen kan dock inrätta gemensam nämnd med annan kommun eller överföra

huvudmannaskapet på ett kommunalförbund. Förutsättningarna för detta regleras i

förbundsordningen.

Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem för att uppnå en ur

miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. I föreskrifterna anges bland annat vilka

hämtningsintervall som ska gälla för de olika områdena och de olika fraktionerna av avfall. Detta gäller

även tider då uppehåll i ordinarie hämtning görs beträffande fritidsfastigheter. I avfallsföreskrifterna

ska kommunen även ange under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och

nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Kommunen ska i sin planering och

sina beslut anpassa behovet av borttransport till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse.

Kommunallagen reglerar kommunalförbund och dess förbundsordning.

Branschutveckling
Grundläggande för avfallshanteringen är att största möjliga miljö- och samhällsnytta ska eftersträvas i

alla steg. Man kan förväntas sig, från såväl EU som nationellt, att styrmedel införs för att uppnå målen

och lyfta avfallshanteringen högre upp i den så kallade avfallstrappan, se nedan.

Avfallshanteringen fokuserar allt mer på att förebygga att avfall uppkommer och ökad återanvändning.

Detta kräver helt andra typer av arbetssätt för kommunerna med mer inriktning på kommunikation,

attityder och beteende. Avfall som inte uppkommer innebär att kostnaden inte uppstår är viktigt i

sammanhanget. Här finns fler aktörer än avfallsorganisationen som måste samarbeta.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har idag ansvaret för att samla in tidningar och



förpackningar för återvinning.

Regeringen intog i sin budget hösten 2014 att kommunerna bör överta ansvaret för insamling av

förpacknings- och tidningsmaterial. Om ansvaret överförs innebär detta stora konsekvenser för

kommunerna då grundtanken är att fastighetsnära insamling ska öka markant (ex flerfackskärl eller

optisk sortering). I mars överlämnade regeringens utredare sitt utkast till rapport om hur ett kommunalt

insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska kunna utformas. Underlaget slår fast att det

är nödvändigt med ett kommunalt insamlingsansvar för att nå de högre återvinningsnivåerna som

träder i kraft år 2020 och den högre ambitionen om tillgänglighet och service som regeringen anser

behövs.

Alliansen har vid interpellationsdebatt angett motstånd till övertagande. I debattartikel i Dagens

Samhälle 20 jun i 2016 anger 14 lokala centerpolitiker mer av samsyn och pragmatism och de är

samtliga för ett kommunalt insamlingsansvar och skriver att de blev förvånade när Alliansen tidigare i

våras drev fram ett tillkännagivande i riksdagen om att stoppa arbetet med att ändra ansvaret för

insamlingen av förpackningarna.

Målen för materialåtervinningen ökar och nu pågår även införande av textil återvinning i stor skala på

många håll.

I materialåtervinning hänförs också biologisk behandling av matavfall där energi uttas och biogödsel

återförs till kretsloppet. De nationella miljömålen anger att matavfall ska behandlas i

biogasanläggningar.

I Sverige finns 15-20 biogasanläggningar där de flesta även behandlar matavfall. Marknaden är

komplicerad med många aktörer. För att öka förutsättningarna till att nå målen på ett effektivt sätt

krävs att anläggningarna får en kontinuitet i substrat, såväl typ som mängd, och att avsättning av gas

och biogödsel kan ske nära anläggningen. Dessutom är det viktigt att substratet transporteras så litet

som möjligt (närområdet) och detta överensstämmer också med EUs avfallsdirektiv där det anges att

avfall ska omhändertas så nära den plats det uppstår som möjligt.

Avfallsförbränning är traditionellt den vanligaste metoden för behandling av hushållens avfall. Allt

högre utbyggnadskapacitet har skapat en pressad inhemsk marknad där avfall allt mer importeras från

andra länder. Fortfarande är en stor del av det avfall som förbränns felsorterade förpackningar- och

tidningsmaterial (i plockanalyser ligger andelen ofta kring 30-40 % i restavfall) och med bättre

källsortering kommer mängderna till förbränning att minska. Det är viktigt att notera att förpackningar

och tidningsmaterial har en avsevärt större miljöbelastning vid förbränning jämfört med återvinning.

Detsamma gäller matavfall som främst kan minska klimatpåverkan i transport (biogas) och öka

kretsloppet av näringsämnen (biogödsel är eftertraktad av jordbrukare).

Nya nationella miljömål beslutades 2012. Ur kommunernas synvinkel är främst följande konkret och

viktigt;

 Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40
procent behandlas, så att även energi tas tillvara.

År 2012 fastställdes Sveriges avfallsplan för år 2012 – 2017. Den nya planen trycker mer än tidigare

på behovet av att minska avfallets mängd och farlighet genom att förebygga dess uppkomst med

följande mål;

 Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli enklare för
hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för
återanvändning (ex textilier)

 Materialåtervinning av hushållsavfall ska öka och minst 90 % av hushållen ska vara nöjda
med insamlingen



Beskrivning av det gemensamma förbundet och dess
verksamhet och avfallssystem (Gislaved, Gnosjö,
Vaggeryd och Värnamo)

Kommunalförbundet

Kommunerna överför genom beslut om förbundsordningen att bära det kommunala

renhållningsansvaret enligt miljöbalken.

Förbundet driver avfallsverksamheten såsom medlemskommunerna vore en kommun med en

gemensam organisation. Förbundet optimerar och utvecklar verksamheten i hela området utifrån lagar

och krav, förbundsordning och renhållningsordning.

Renhållningsansvaret innebär främst;

 Ansvara för den strategiska planeringen av avfallshanteringen.

 Ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall.

 Ansvara för information till hushållen inom avfallsområdet.

 Ansvara för att ta fram förslag till renhållningstaxa och renhållningsordning för beslut i

respektive kommunfullmäktige.

 Myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande

reglering och som juridiskt kan läggas på förbundet, såvitt inte annat överenskommes mellan

förbundet och medlemskommunerna.

Kommunerna ska ha gemensam renhållningsordning. Avfallstaxa bör vara gemensam men kan dock

behöva vara lokal tills system är samordnade. Väljer medlemskommun annat systemval för

insamlingen än förbundet i övrigt, kan detta innebära egen avfallstaxa.

Förbundet ska årligen fastställa budget med investerings- och finansieringsplan.

Förbundet ska vidare aktivt;

 fortlöpande utveckla avfallsverksamheten

 samarbeta med offentliga och privata aktörer

 kommunicera med kunder

 vara engagerad i nationella och regionala sammanhang.

Avfallssystemet

Avfallshanteringen ska;

 bedrivas rationellt och resurseffektivt

 sträva efter att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål

 bedrivas med hög service till våra kunder

I korthet kan detta innebära följande;

I första hand avses avfallshanteringen utvecklas så att förebyggande, återanvändning och

materialåtervinningen ökar, tillvaratagande av energi och näringsresurser i mat- och restavfall

förbättras och att utsläpp av fossila gaser från transporter minskar. Strävan är att komma allt längre



upp på den så kallade avfallstrappan, se nedan, som nu är införd i miljöbalken.

Ekonomiska synergier skapas genom att behov av ökade resurser för utveckling av avfallshanteringen

kan samordnas inom förbundet (ökade kostnader kan minimeras). Dessutom erhålls ekonomiska

fördelar vid upphandlingar, insamling, fjärrtransport, materialavsättning, mm.

Invånare ges möjlighet till att källsortera matavfall och lämna allt hushållsavfall exkl grovavfall vid

bostaden. Erfarenheterna från kommuner som infört detta system är mycket positiva. Information om

källsortering och dess effekter återges allmänhet till gagn för attityder och beteenden för god miljö.

Invånare kan besöka vilken återvinningscentral de vill inom förbundet och alla ÅVC har gemensamma

anvisningar och på sikt gemensamt högre standard med högre servicenivå (öppettider, etc).

Exempelvis kan det vara aktuellt att införa inpassering med kort vilket kan möjliggöra avlämning av

grovavfall mer flexibelt. Möjligheten till att lämna grovavfall till återanvändning är annan möjlighet.

Förbundets gemensamma resurser kan bidra till att avfallshanteringen kan utvecklas även inom



kommunala förvaltningar såsom kostenheter (matsvinn, etc), bostadsbolag, m.fl..

Förbundet avses också vara aktivt inom bransch- och omvärldsarbete för att utveckla kompetens och

hämta in erfarenheter och goda idéer till regionen.

Anläggningar

Drift av anläggningar som avfallsverksamheten driver, främst återvinningscentraler, ska ske av

förbundet oavsett ägandeförhållanden.

Efter beslut om förbund ska ett överlåtelseavtal framtas som reglerar tillgångar och i samband med

denna tas slutlig ställning vilket sätt anläggningar och mark bäst hanteras. I avtalet hanteras även

fordon och andra tillgångar som tillhör avfallsverksamheten.

Organisationen

Det är upp till kommande förbundsledning att avgöra omfattning och utformning av organisation.

Översiktligt förväntas följande resurser vara utgångspunkt för utvecklingen av en gemensam

organisation;



ORGANISATION ANSTÄLLDA

AVFALL, HELTIDS-

TJÄNSTER

KOMMENTAR

Chefer 4 Förbundsdirektör

 Ekonomi/adm chef

Ansvar administration. Controller. Samordning

kommuner. Taxor.

 Planerings- och utvecklingschef

Ansvar för ingenjörer och avfallstekniker. Ansvar

drift avfallsverksamhet exkl ÅVC. Branscharbete.

 Driftchef ÅVC

Ansvar drift ÅVC och tillhörande verksamhet

Normal placering huvudkontor.

Ingenjörer 2-3 Bevaka lagar och regler inom avfallsverksamheten. I

detta ingår att underhålla och bevaka att vi följer de

tillstånd som krävs för vår verksamhet, ex

miljötillstånd för ÅVC.

Övrig myndighetsbevakning, vara kontaktperson

gentemot Länsstyrelsen, miljökontor etc. som vår

verksamhet kräver.

Upprätta miljörapporter och annan relaterad

rapportering samt att genomföra utredning,

handläggning och uppföljning av vår verksamhet vad

gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Underlag systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utredningar ex utveckling av insamlingssystem för

hushållen.

Upphandlingar av entreprenader och tjänster.

Normal placering huvudkontor.

Kommunikation 1 Informationsmaterial, hemsida, sociala medier,

nyhetsbrev, mail och SMS-tjänster. Kommunikation i

FNI och matavfallsprojekt.

Under införandefas projektanställningar etc

Normal placering huvudkontor.

Avfallstekniker 2-4 Kontakter och rådgivning gällande avfallssystem

med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och

verksamheter. Dimensionering och placering av kärl

och djupbehållare.

Uppföljning och kontroll av fastighetsägare,



bostadsrätter och verksamheter. Samarbete med

miljökontoret.

Plockanalyser, stickprover, kvalitetsuppföljning och

åtgärdsprogram. Följa upp felrapporteringar.

Entreprenadkontakter.

Samråd med kommun vid kärlplacering mm.

Information och utbildning av personal/boende vid

nyinstallationer av avfallsinrättningar.

Samverkan med producentföreningar

Delta i olika informationssammanhang

Vid införande av matavfallsortering och FNI,

rådgivning och information kring nytt

insamlingssystem.

Normal placering huvudkontor men kan också ha

lokal placering.

ÅVC driftpersonal 14-17 Ansvar drift ÅVC. Upphandlingar och transport

kopplad till detta. Utvecklingsarbete.

Behov arbetande arbetsledning hanteras i förbund.

Antalet är beroende på servicenivå (öppettider etc)

och om upplägg inpasseringssystem (kort).

Normal placering ÅVC

Administration

ekonomi

1-2 Budget och ekonomisk redovisning

Ekonomisystem

Direktionsarbete

Kostnadsstyrning/stöd

Normal placering huvudkontor.

Administration

kundtjänst/fakturering

3 Abonnemang och fakturafrågor

Order- och ärendehantering

Arkiv, diarie

Ev VA kundtjänstfunktion

Normal placering huvudkontor.

Övrig administration 0 Upphandling, HR och IT tjänster köps i första hand

av medlemskommun.

Behov egna resurser/köp tjänster bedöms senare för

hantering av taggning kärl, GIS/GPS utveckling, etc.

Till att börja med köps dessa tjänster utifrån behov.

SUMMA 27 - 34



Konsekvenser
Konsekvenser bedöms utifrån att avfallsverksamheten utvecklas i förbundets regi, i enlighet med det

som anges ovan och som kommer att utvecklas i kommande renhållningsordning.

Kund/service

I samtliga kommuner bedöms servicenivån höjas kraftigt via införande av fastighetsnära källsortering,

utveckling av ÅVC och möjlighet lämna grovavfall samt farligt avfall (ex över kommungränser). Det

bedöms vara rimligt att på lite sikt uppnå hög kundnöjdhet vilket andra kommuner med motsvarande

system påvisat. I arbetet med gemensam renhållningsordning avses mål för kundnöjdhet

konkretiseras.

Avgifterna kommer att behöva höjas på grund av kostnaderna för införande av källsortering matavfall

och fastighetsnära insamling av förpacknings- och tidningsmaterial. Se närmare under avsnitt

ekonomi.

Miljö/klimat

Miljö/klimateffekterna bedöms baserat på skillnaden mot idag. Följande faktorer bedöms påverkas;

Förbättringar

 Källsortering matavfall bedöms bidra till att ca 670 000 Nm3 fordonsgas produceras, som

motsvarar bränsle till ca 20 stadsbussar eller 680 personbilar. Detta motsvarar ca 2000 ton

CO2eq i minskade växthusgaser. Källa HBK biogasredovisning där 1 ton matavfall beräknas ge

94 Nm3 fordonsgas och omräknat räcker 1000 ton matavfall till drift av 2,8 bussar eller 96 bilar.

 Återföring av näringsämnen till jordbruksmark från 7100 ton matavfall (40 % av mat- och

restavfall), bedöms motsvara gödsel på ca 400 ha åkermark för ekologisk odling baserat på

fosforgiva.

 Bättre källsortering uppskattas på sikt ge ca 2000 ton mindre mängd felsorterade

förpackningar och tidningar . Detta medför ca 20 % mindre restavfall till förbränning. Innehållet i

restavfall (plockanalys) i kommuner med fyrfackssystem har ca 1,3 kg förpackningar och tidningar

í restavfall per hushåll och vecka jämfört med Sverige som är 2,0 kg. GGVV bedöms ha sämre än

Sverigesnittet – uppskattningsvis 2,3 kg.

 Ökad materialåtervinning (bättre källsortering - se ovan och ökad service ÅVC). GGVV har i

genomsnitt ca 100 kg/person som går till materialåtervinning. Minst 40 % förbättring (till 140

kg/person) ökad materialåtervinning bedöms medföra ca 4000 ton ökad

materialåtervinning . Snittet i Sverige är ca 140 kg/person och medel för de kommuner som infört

fyrfackssystem är ca 170 kg/person.

 Effektivare transportarbete genom att optimera insamling och fjärrtransport. Bedömd minskning ca

5 % av dieselanvändningen, motsvarande ca 100 MWh. (baserat på 100 kWh/ton=medelkommun

10-30000 inv. i Sverige)

 Bättre möjligheter lämna grovavfall vid ÅVC och farligt avfall (FNI, utvecklad service ÅVC)

Försämringar

 Energiutvinningen via avfallsförbränning bedöms minska på grund av källsortering matavfallet,

motsvarande ca 19000 MWh/år. Baserat på 2,7 MWh/ton



Demokrati

Inom avfallshanteringen styrs demokratin till stor del via renhållningsordningen och dess avfallsplan

och föreskrifter. Avfallsplanen anger bland annat vilket avfallssystem som ska användas och de mål

som ska uppfyllas. Föreskrifter anger de regler som gäller mellan fastighetsinnehavare och kommun.

Renhållningsordningen ska även framdeles beslutas i kommunfullmäktige i respektive

medlemskommun, om än med gemensam utformning i regionen. Via renhållningsordningen ges

kommunen och dess verksamheter samt allmänhet möjlighet att ge synpunkter på kommunens

framtida avfallshantering.

I förbundet har varje kommun ledamöter i direktionen. Den lokala demokratin förändras genom att den

sker mer samordnat med de övriga kommunerna (direktion), men det finns fortfarande goda

möjligheter, exempelvis genom initiativrätt i direktionen och rätt till insyn samt informationsskyldighet

från förbundet.

Ekonomi

Nedan redogörs översiktligt bedömda konsekvenser av bildande av nytt kommunalförbund och

införande av nytt insamlingssystem i medlemskommunerna.

Samlad ekonomisk bedömning

Omställningskostnader är av engångsart och bedömningen är att nuvarande verksamheter kan

inrymma dessa i aktuell budget för 2017 utan att för den sakens skull behöva begära taxejustering

(omprioriteringar).

De ekonomiska konsekvenserna av att förbundet bildas bedöms vara relativt neutrala eller något lägre

jämfört med nuvarande situation, även om det är svårt att i förväg prognosticera kommande

utveckling. Det finns synergier i gemensam drift (minskade avfallsmängder, rationellare insamling,

samordnade tjänster) men också tillkommande kostnader som uppkommer på grund av ökad

ambitionsnivå och utveckling.

Införande av nytt insamlingssystem medför en höjning av kostnaderna, i storleksordningen 700 - 950

kr/villahushåll och år (60-80 kr/månad), lägre för lägenheter. I bedömningen har synergier i drift

inbegripits men också ökad servicenivå, ex vid ÅVC. Om inte förbund bildas hade denna kostnad varit

avsevärt högre för samma utveckling.

Det är viktigt att notera att förbundets framtida ledning avgör exempelvis organisation, lokaler, mm.

Det kan också vara svårt att bedöma om det finns oförutsedda kostnader i kommunerna som

framkommer vid utbrytning av avfallsverksamheten och som måste få sin finansiering via taxeavgifter.

Utfall pris vanligaste abonnemang bör hamna i storleksordningen 2400 - 2800 kr/år för ett

abonnemang FNI + matavfall om FNI införs där det är lämpligt och ekonomiskt rimligt. Detta

motsvarar en höjning i Gislaved, Gnosjö och Värnamo på ca 700 – 950 kr/år (60 – 80 kr/månad).

Vaggeryd tar ställning till systembal 2019.

Antaganden stöds av Avfall Sveriges Avfall web, 2015;

I samband med framtagande renhållningsordning och underlag införande (upphandlingar, mm)

AVFALLWEB 2015, 22 FYRFACKSKOMMUNER MEDEL MIN MAX

Invånare 37 800 7211 137 909

Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus 2456 1562 3280



kommer kostnader att kunna specificeras än mer detaljerat.

Omställningskostnader (engångskostnad)

Omställningskostnader hösten 2016 -2017 består främst av följande;

 Projektledning, utredningskostnader

 Systemanpassningar (verksamhetssystem, ekonomi, kart, etc.)

 Grafisk profil, hemsida, mm

 Tillfälligt ökade informationsinsatser

 Kostnader för överföring av anläggningar

Erfarenheter från andra sammanslagningar visar att engångskostnaderna uppgår till ca 2-3 mkr,

beroende på utgångsläget.

Innebär en tillfällig kostnad för respektive organisation på i storleksordningen (fördelat på

kommuninvånare);

Gislaved 700 – 1000 tkr

Gnosjö 200 - 300 tkr

Vaggeryd 300 – 450 tkr

Värnamo 700 – 1000 tkr

Etablerat förbund

När förbundet etablerat sig kommer de löpande kostnaderna att tydliggöras. Dessa kostnader är ännu

svåra att bedöma men de ska uppdateras löpande i syfte att utgöra underlag för budget och förebygga

oskälig kostnadsutveckling, ex gällande lokaler och administration.

De kostnadsposter som främst berörs är;

Lokaler, systemkostnader

Lokalkostnader och systemkostnader ingår ofta idag i overhead, som sammantaget uppgick till ca 6

mkr per år (2015). Denna summa kan användas inom förbundets gemensamma kostnader för lokaler

och administration.

Vid antagande att ett kontor för förbundet byggs eller hyrs baserat på ca 15 kontorsplatser med

tillhörande utrymmen för konferens, gemensamma utrymmen, parkering, mm bedöms årskostnaden

uppgå till i storleksordningen 400 - 600 tkr/år (ca 25 - 40 tkr/kontorsplats).

Köpta tjänster inom kommun (ekonomi, HR, etc.) bör förbundet i ha i egen regi. Förbundet kan välja

att ha eget ekonomisystem eller köpa tjänst av medlemskommun. Sannolikt ingen större skillnad

jämfört med idag.

IT/telefoni köps redan idag och antalet personer med behov av IT är ungefär samma i förbundet som

idag. Sannolikt ingen större skillnad jämfört med idag. Bedömd kostnad ca 500 tkr (12 tkr/dator, 5

tkr/teleanknytning). Kostnaden ingår idag till stor del i overhead.

Dessutom tillkommer kartsystem och PA system som bedöms kunna köpas av någon

medlemskommun, utan större skillnad jämfört mot idag.

Verksamhetssystem (debitering) är ett centralt verktyg inom avfallsverksamheten. Dagens kostnader

för systemet bedöms kunna minska i förbund med gemensam licens, översiktlig bedömning 100 tkr.

Personalkostnader



Sammantaget bedöms antalet personal öka med 5 - 9 tjänster. Denna bedömning baseras på tiden

efter att införande av matavfall och FNI är infört.

Förändring av personalkostnaderna i förbundet sammanfattas i följande;

 Chefer arbetar heltid inom avfall (idag ofta splittrat på delade tjänster)

 Ungefär samma omfattning på administration (ekonomi, HR) som idag till stor del köps av

kommunerna (overhead). Innebär sannolikt inte ökade årskostnader.

 Ökade resurser och fördelning av gemensamma resurser inom utredning, planering,

kommunikation, projektledning

 Ökade resurser inom drift ÅVC

Driftkostnader

Driftkostnaderna exkl införande av nytt insamlingssystem bedöms påverkas i och med förbundets

bildande, främst inom;

 Effektivare insamling genom att optimera insamlingsområden inom förbundets

medlemskommuner, oavsett egen regi eller entreprenad. Översiktlig bedömning 10 % lägre

kostnader, vilket motsvarar ca 0,7 mkr/år.

 Minskade mängder förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall i alla kommuner bedöms kunna

medföra minskade insamlings- och behandlingskostnader på i storleksordningen 1 mkr/år.

 Införande av källsortering matavfall bedöms innebära något högre behandlingspriser jämfört med

förbränning i alla kommuner, ca 0,7 mkr (se dock nedan angående förbränningsskall och priser).

 Höjd servicenivå, ex gällande ÅVC (öppettider, standard). Bedömd tillkommande årskostnad ca 1

– 3 mkr (beroende på ambition och upplägg).

 Det bedöms också finnas synergier vid inköp av material och (kärl, påsar, etc.) och tjänster

(transporter, konsulter, etc.) samt drift ÅVC. Översiktlig bedömning minst 0,5-1 mkr.

Regeringen utreder också behovet av att införa skatt på avfallsförbränning, redovisning 2017-06-01.

Syftet anges vara att utveckla möjligheter att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i

enlighet med avfallshiearkin.

Vid exemplet 300 kr/ton innebär detta ökade driftkostnader i GGVV på 5,4 mkr/år. Övergång till

biologisk behandling innebär att denna kostnad reduceras med ca 2,1 mkr.

Som framgår ovan tar kostnadsförändringarna i stort sett ut varandra. Införs förbränningsskatt

bedöms kostnaderna minska jämfört med idag.

För närvarande bedöms också förbränningspriserna vara stigande, främst på grund av ökad import av

avfall.

Kommun/region

Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas mellan parterna och en

samverkan inom avfallsområdet bedöms bidra till att samverkan inom andra kommunala sektorer

initieras och genomförs. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv och är

förhållandevis lämpligt som samverkansområde. Samverkan bedöms vara en allt viktigare utmaning

inom de kommunala uppgifterna, såväl för stora som små kommuner.

Dessutom bedöms förbundet kunna intressera flera kommuner att ansluta sig i framtiden vilket gynnar

den regionala utvecklingen och förbundet.

De lokala konsekvenserna utvecklas separat i riskbedömning verksamhet och organisation samt

riskbedömning arbetsmiljö.



Sammanfattning

I tabell framgår sammanfattning av för- och nackdelar med bildande av kommunalförbund för

respektive kommun.

Tabell 10. För- och nackdelar med bildande av kommunalförbund jämfört med nuvarande situation

(nollalternativ)

++ Betydande fördel

+ Mindre betydande fördel

0 Ingen betydande skillnad

- Mindre betydande nackdel

-- Betydande nackdel

FÖR- OCH NACKDELAR GGVV

Kund/service

- Sortering och avlämning

hushållsavfall

++

- Avlämning grovavfall +

- Information ++

Avgifter --

Miljö/klimat

- Hantering av farligt avfall +

- Avfallsmängder +

- Materialåtervinning ++

- Återföring av näringsämnen ++

- Energihushållning -

- Klimatpåverkan ++

Demokrati 0

Ekonomi +

Kommun/region +



Rekommendation
Fördelarna bedöms överväga nackdelarna för samtliga kommuner.

Förbundet innebär att förutsättningar ges för att utveckla en miljöriktig avfallshantering med hög

servicenivå i berörda kommuner. Utan förbundet är dessa möjligheter mycket svårare att realisera.

Att bara se sin egen kommungräns hämmar också denna utveckling. Invånare är allt rörligare med

ökad arbetspendling och de flesta invånare förväntar sig att kommunerna tar ett ansvar som inte

avgränsas till kommungränser.

Samverkan med gemensam organisation skapar också förutsättningar till en effektivare

avfallshantering genom att utforma insamlingsarbetet och samordna omhändertagandet optimalt

utifrån förbundets verksamhetsområde. En regional organisation ger bättre möjligheter till rekrytering

och bibehållande av strategisk personal. Att ha kollegor att utvecklas med är centralt för många,

framförallt yngre utbildade personer som ska etablera sig eller nyligen är etablerade på

arbetsmarknaden.

Nackdelarna med samverkan är främst att avståndet till kontoret ökar men även att den lokala

demokratin kan upplevas sämre. Fysiska avstånd till kontor etc. får dock allt mindre betydelse i ett

samhälle där kommunikation alltmer sker via internet och sociala medier.

Dessutom kommer de lokala återvinningscentralerna även fortsättningsvis vara knutpunkten för

kommunens avfallshantering utanför den egna fastigheten. Den lokala demokratin förändras genom

att den sker mer samordnat med de övriga kommunerna men det finns fortfarande goda möjligheter,

exempelvis genom initiativrätt i förbundets direktion och rätt till insyn samt informationsskyldighet från

förbundet. Vidare bör det tilläggas att nuvarande förhållanden till stor del innebär en demokrati som

saknar verktyg då befintliga organisationer har begränsade resurser och kompetens för att

åstadkomma utveckling inom avfallsområdet.

Erfarenheter från andra håll i Sverige visar att fler kommuner i regionen med stor sannolikhet kommer

att vilja ansluta sig till förbundet och att detta kan ge ytterligare positiva effekter på såväl förbundet

som dess medlemskommuner.

Det gemensamma förbundet bedöms inte i sig medföra betydande ökade kostnader för

medlemmarna, då synergier och samordningsfördelar (administration, system, drift, inköp) bedöms

utjämna behovet av förstärkning av kompetens och resurser (ex. kommunikation).

Införande av källsortering matavfall och fastighetsnära insamling av förpacknings- och tidningsmaterial

bedöms innebära markant ökade kostnader men skulle kommunerna själva göra motsvarande

omställning skulle denna kostnad vara klart högre. Genom införandet tar kommunerna sitt ansvar med

att bidra till en god miljö och en hög servicenivå för invånarna. Med god miljö avses främst ökade

insatser för att förebygga att avfall uppkommer, ökad återanvändning och mer miljöriktigt

omhändertagande av det avfall som ändå uppstår (minskad farlighet, materialåtervinning, återföring av

näring till jordbruk, minskad klimatpåverkan och bättre resurshushållning).

Med servicenivå menas främst bättre förutsättningar till källsortering och lämning av mat och restavfall

nära hushållet. Dessutom avses återvinningscentralerna utvecklas med ökade öppettider som bidrar

till en mer kundinriktad verksamhet för avlämning av grovavfall.

Erfarenheter från kommuner som infört källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av

förpackningar och tidningar visar att källsortering förbättras med mindre mängd farligt avfall i

restavfallet och en bättre sortering av förpacknings och tidningsmaterial. Detta bidrar till bättre miljö

och lägre kostnader. Kundnöjdheten är också hög.



Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas mellan parterna och en

samverkan inom avfallsområdet bedöms därmed även bidra till att samverkan inom andra kommunala

sektorer initieras och genomförs. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv

och är därför förhållandevis lämpligt som samverkansområde.

Fortsatta åtgärder
Bildande av kommunalförbund

Efter att förbundsordning är beslutad krävs ett omställningsarbete, bland annat innefattande följande;

 Ordna lokaler

 Utveckla och anpassa administrativa system samt ekonomi

 Kommunikation

 Verksamhetsövergång

 Överlåtelse av tillgångar

 Formalia kring direktion och förbundsordförande

 Identifiera och finna samarbetsformer med medlemskommuner som ger nytta åt respektive

part (ex VA debitering)

Organisationen ska utvecklas av ny förbundsledning.

En arbetsplan är upprättad för att påvisa insatserna och dess tider och ansvar.

En projektorganisation bör tillsättas för att driva omställningsarbetet innan det finns resurser på plats i

förbundet.

Lokala konsekvenser måste hanteras av kvarvarande förvaltningar och nämnder.

Införande av nytt avfallssystem

Gemensamt framtagande av renhållningsordning avses vara klar och beslutad i respektive

kommunfullmäktige under 2017.

Planera för införande av matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av förpacknings- och

tidningsmaterial (införande påbörjas under 2018 i Gislaved och Gnosjö, Värnamo preliminärt 2019-

2020). Särskild införandeplan finns upprättad som uppdateras löpande. Vaggeryd tar ställning till

systemutbyggnad 2019 med omställning tidigast 2021.
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Frågeställning 

Vad händer i förvaltningen när avfall bryts ut (organisation, personal, lokaler, ekonomi, system, 
tjänster, nämnd, etc) 

Bedömning av konsekvensernas omfattning, ex det går att hantera utan större problem, det krävs 
insatser i XX eller konsekvenserna är av stor omfattning och det krävs omfattande 
omorganisation eller dylikt.  
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Sammanställning 
Avfallsverksamheten har en budget på 20 400 tkr. Del av verksamhetens budget ska tas över av den 
tekniska verksamheten efter övergången. Behovet är ca 1000 tkr för att täcka hanteringen av prover 
på befintliga deponier, kartavgift, lakvattenhantering, utredningar, konsultinköp mm. samt planerar för 
framtida markhantering. Utöver kostnaderna kan behovet uppstå att hantera upp till 8 personer i 
omställning beroende av vilka som går med i verksamhetsövergången.  

Kommunstyrelsen kommer att få en minskad kostnadstäckning med ca 1 350 tkr för minskade 
uppdrag för kassa, upphandling och minskade overheadkostnader för personalen som går över.  

Vatten och avlopp kommer att få större kostnader samt minskad kunskapsbackupp för 
verksamhetsprogrammet EDP.  

Övriga förvaltningar kommer att beröras i mindre utsträckning. 

Konsekvensen för verksamheten kommer att vara mindre organisatoriska förändringar som arbetas 
upp i befintliga förvaltningar med hjälp av utbildning och eventuell rekrytering beroende vad som 
händer med personalen.  

 
BAKGRUND 

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av en gemensam 
organisation inom kommunal avfallshantering.  

De främsta motiven till regional samverkan är att; 

• Utveckla en hållbar verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som med hänsyn till 
ekonomiska och sociala aspekter bidrar till en god miljö.  

• Säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser för att utveckla 
avfallsverksamheten till att uppnå uppställda krav och mål  

• Tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration, insamling, fjärrtransporter,  

• Ökad service till medborgare som bidrar till att kunder är nöjda och har förtroende för 
verksamheten 

BESLUT 
Beslut är tagna för att arbeta för att bilda ett gemensamt kommunalförbund. För att kunna ta beslutet 
angående avfallssamverkan ska en konsekvensanalys tas fram från verksamheten som beskriver de 
konsekvenser som berör respektive kommun. 

KONSEKVENSER FÖR GISLAVEDS KOMMUN 
Vem eller vilken organisation berörs när samverkan mellan kommunerna genomförs under 2017/18. 
Vad blir konsekvensen och omfattningen när det gäller för organisation, personal, ekonomi, system, 
tjänster, nämnds verksamhet mm 
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KOMMUNSTYRELSE FÖRVALTNINGEN 

DEBITERING OCH KASSA 
Avfall skickar ut ett stort antal fakturor som kommunstyrelseförvaltningen hanterar åt 
taxeverksamheten. 

Ekonomi  ca 450 tkr minskad intäkt samt större kostnad för EDP 
Tjänst  25-30%  
System EDP Future All fakturering från avfall går genom EDP 

IT OCH VERKSAMHETSPROGRAM 
Avfall påverkar en liten dela av kommunens IT.  

UPPHANDLING 
Ekonomi  ca 150 tkr 
Tjänst  Liten påverkan  
   
Avfall påverkar en liten del av kommunens upphandling.  

KONTAKTCENTER 
Antal händelser som kommer att hanteras av kontaktcenter är 10 st. Enligt fördelningen kommer 
detta belasta avfall med 17% av tekniska förvaltningens del av kostnaden. Vid övergång kommer 
justering av ekonomin belasta kontaktcenter med mindre intäkter. 

Ekonomi  ca100 tkr 

TEKNISK FÖRVALTNING 
Avfallsområdet har en del beröringspunkter med övriga områden i förvaltningen. Justering av avfall 
kan innebära omorganisation av personal inom tekniska förvaltningen beroende av antalet personer 
som följer med i avfallssamverkan. 

STABEN 
Kompetens inom staben hämmas om personal följer med till kommunalförbundet. Tjänsterna som 
berörs är 2st utvecklingsingenjörer och en avfallschef. Avfallschefen har även hand om naturvård på 
uppdrag av kommunstyrelseförvaltningen (övergår till tekniska nämnden 2017). 

Ekonomin berörs eftersom avfallskollektivet betalar ca 90% av utvecklingstjänsterna samt 50% av 
avfallschefens lön. Vid övergång behöver staben se över kostnaderna beroende vad som händer vid 
övergången. Går alla över eller ingen? 

Tjänst  140% 
Ekonomi  800 tkr  

AVFALL 
Avfallsverksamheten består av 50% avfallschef 90% utvecklingsingenjör och 500% yrkesarbetare. 
Alla tjänster kommer förmodligen att erbjudas tjänst inom det nya bolaget.  
Viss del av verksamheten kommer inte att gå över till samverkan utan kvarstår i kommunens 
åtaganden. Beskrivs under nya uppdrag.  
 
Tjänster  640% 
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Ekonomi  20 400 tkr 
POH kostnader 650 tkr/år minskar kommunens utrymme 

VATTEN OCH AVLOPP 
Bli en större kostnad för att eventuellt bär kostnaden för utvecklingsingenjörerna samt ökad kostnad 
för att bära systemprogrammet EDP som man i nuläget har tillsammans med avfall.  

Ekonomi  Kan bli upp till 400 tkr större kostnad för VA 

GATA OCH PARK 
Gatuområdet har 2tjänster som avfall är med och betalar för. Förrådsförmannen och 
personalredogöraren. Eventuellt är det personal som går över till kommunalförbundet som är med i 
kommunens beredskap för vinterväghållning. Gäller 2tjänster 

Tjänst   20% 
Ekonomi  90 tkr 

NATURVÅRD 
Tjänst som kommunstyrelsen köper av tekniska kontoret. Kommer avfallschefen gå med i samverkan 
kommer någon annan behöva göra arbetet i framtiden. 

Tjänst  50% som behöver lösas inom KS eller TK? 
Ekonomi Kostnaden blir samma om en befintlig person tar över tjänsten.  

NYA UPPDRAG 
Befintliga deponier så som Oscars- och  Mossarpstippen samt 32st mindre nerlagda deponier  ska 
hanteras i fortsättningen. Prover på befintlig verksamhet, kartavgift, lakvattenhantering, utredningar, 
konsultinköp mm. 

Tjänst  60%  
Budget  1000 tkr 
 

ÖVRIGA FÖRVALTNINGAR 
Kostnaderna kan komma att öka för förvaltningar som har haft möjlighet att slänga verksamhetsavfall 
på återvinningscentralerna. 

Bygg och miljö får minskade intäkter från avfall i kartavgifter om inte avtal skrivs med det nya 
kommunalförbundet.  

SWOT ANALYS 

Styrkorna 

Bättre utveckling för avfallshanteringen för kommunens invånare. 
Lika hantering i en större region 

Svaghet 

Kommunen kommer längre ifrån fastighetsägaren med deras frågor om avfallshanteringen 
Berör personal och verksamhet i andra verksamheter, mer sårbart 
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Utveckling 

Ekonomi och kompetens blir bättre i avfallssamverkan 
Uppsatta mål blir nåbara på ett rationellt sätt  
 

Hot 

Mindre ekonomi och personal i befintlig kommun 
Sämre kunskap i egna kommunen angående avfallsutvecklingen. 
 

RISKANALYS 
Typ av förändring (kan vara 

mer än en): 
 

Ja 
 

 

Nej Beskrivning 

Personalförändringar X  Viss personal kommer att ges möjlighet att ingå i nya 
kommunalförbundets verksamhet.  

Produktionsförändring X  Minskad produktion inom förvaltningen pga att personal och 
ekonomi går över till kommunalförbundet 

Förändrade arbetsuppgifter X  Vissa arbetsuppgifter kommer att övergå till befintlig verksamhet  

Nya arbetslag/grupper X   

Nya arbetsmetoder X   

Lokalbyte X   

 
 

Typ av risk 

 

Allvarlig 
risk 

 

Risk 

 

Ej risk 
 

Åtgärd 

 

Ansvarig 

 

Genomförs 
datum 

Nya/otydliga 
arbetsuppgifter 

 X  Vissa arbetsuppgifter kommer att övergå 
till befintlig verksamhet 

  

Otydlig 
arbetsorganisation 

 X  Arbetet mellan befintlig verksamhet och 
kommunalförbundets verksamhet  

  

Verksamhets 
förändringar 

 X     

Ledarskapsförändring  X     

Otydliga 
arbetsuppgifter 

 X     

Arbetslokaler  X     

Psykisk belastning  X     
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Risk- & konsekvensbedömning 

Datum: Påbörjad 2016-12-05, fortsatt 2017-01-10  
Förvaltning, enhet: Tekniska kontoret, avfall 
Förändring: Verksamhetsövergång till nystartat kommunalförbund, GGVV-området 
Deltagare: Huvudskyddsombud Maybritt Reljanovic/ Stina Nivalainen, Arbetsmiljöingenjör Karolina Westberg, Renhållningschef Gunnar Gustafsson och 
Personalkonsult Audrey Fransson (delvis) 

Typ av förändring och dess konsekvenser 
1 Typ av förändring  Ja Nej Beskrivning 
Personalförändringar: 
 ☒ ☐ 

Samtliga anställda som idag arbetar med avfallsfrågor i Gislaveds kommun kommer få ett erbjudande om att 
gå över till kommunalförbundet SÅM (samverkan återvinning och miljö).  
Det innebär olika förutsättningar för anställda inom kommunals avtalsområde och tjänstemän.  
För tjänstemännen ser det ut att blir det mer förändringar.  
För dem som går över till det nya bolaget blir det ny arbetsgivare, ny organisation, nya kollegor samt ny 
chef.  
För de som inte går över kan det finnas risk för övertalighet.  

Processförändring: 
 ☒ ☐ 

Kommunalförbundet kommer som det ser ut just nu, bildas i februari/mars 2017.  
Till årsskiftet 2017/2018 skulle det kunna vara aktuellt med verksamhetsövergång och då kommer ett 
erbjudande till personalen innan det.  
Under 2017 kommer utrustning och entreprenad handlas upp. Inledningsvis kommer tillfälliga tjänster 
tillsättas i nya förbundet gällande kommunikation. 

Förändrade arbetstider: 
 ☒ ☐ 

Arbetstiderna kan komma att förändras.  
Anställda i förbundet med geografisk placering Gislaveds kommun kan komma behöva täcka upp i andra 
kommuner vid sjukdom. Den nya organisationen kommer ha gemensamma eller kompletterade 
öppethållandetider med övriga regioner.  

Förändrat arbetsinnehåll eller 
förändrade arbetsuppgifter: 
 

☒ ☐ 
Inte för personalen på återvinningen (kommunals medlemmar) men för tjänstemännen blir det sannorlikt 
förändrat arbetsinnehåll. Dels renodlat inom avfallsområdet men också mer fokus på utveckling.  
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Förändrad arbetsvolym: 
 ☒ ☐ 

Under genomförande och förberedelser. 

 
2 Konsekvenser Ja Nej Beskrivning 
Nya arbetslag eller nya 
gruppsammansättningar: 
 

☒ ☐ 
Ja, det blir det. 

Nya arbetsmetoder: 
 ☒ ☐ 

Svårt att säga, under förberedelserna och efter kan det bli det.  
De nya metoder som införs i SÅM får hanteras där. 

Om - och nybyggnationer, 
lokalbyten: 
 

☒ ☐ 
För tjänstemännen blir det lokalbyte. Idag fungerar lokalen som apotek. Anpassningar kommer säkerligen 
behövas under tiden. 

Förändrad arbetsutrustning – 
maskiner, fordon, redskap: 
 

☐ ☒ 
Kan vara aktuellt i SÅM och hanteras där. 

Nya kemiska produkter: 
 ☐ ☒ 

Inte mer än idag. 

Förändrade installationer, t ex 
ventilation:  
 

☐ ☒ 
Hanteras av SÅM 

Annan förändring: 
 ☒ ☐ 

För de tjänstemän som väljer att gå över är arbetsplatsen förlagd i annan kommun. 
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Risker för ohälsa eller olycksfall som på grund av förändringen 

Typ av risk Risk 
Ej 
risk Beskrivning/Kommentar  Åtgärd Ansvarig  

Planerat 
datum 

Uppföljn 
datum 

Stor arbetsmängd 
 ☒ ☐ 

Framför allt för chef och ev några 
tjänstemän under 
förändringsprocessen 

Se över prioritering och 
arbetsfördelning. 

Peter E Påbörjas 
2017-01-
11 

Löpande 

Tidspress 
 ☐ ☒ 

Inga särskilda deadlines utan 
processen kommer att få ta sin 
tid.  

    

Svåra/komplicerade 
arbetsuppgifter 
 ☒ ☐ 

Stor förändring av en typ man 
inte genomfört tidigare. 

Konsultstöd 
 

Marie J 
Carina J 
(repr 
styrgrupp) 

Löpande Löpande 

Liten påverkansmöjlighet/ lågt 
inflytande 
 ☐ ☒ 

Det nya kommunalförbundet blir 
en större organisation inom 
verksamhetsområdet, som 
dessutom verkar i flera 
kommuner. Personalen kan 
uppleva att man blir mindre 
delaktig eller att andra 
anläggningar prioriteras.  

Hanteras inom SÅM. SÅM   

Otydligare arbetsorganisation 
 ☒ ☐ 

Under övergångsfasen kan en 
otydlighet upplevas, kanske 
framför allt på tjänstemannasidan 
där den troligen blir mer flytande. 
Inom SÅM borde organisationen 
bli tydligare, bland annat pga mer 
renodlat uppdrag. 

Information och dialog Gunnar G 
(inlednings
vis) 

Löpande Löpande 
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Typ av risk Risk 
Ej 
risk Beskrivning/Kommentar  Åtgärd Ansvarig  

Planerat 
datum 

Uppföljn 
datum 

Försvårat samarbete 
 ☒ ☐ 

Kan bli märklig situation för ÅVC-
personal när tidigare kollegor 
som besöker anläggning blir 
externa. 
För tjänstemän som går över blir 
det nya kollegor, uppdrag och 
organisation. Kan vara svårt 
under inledningsskedet. 

Hanteras inom SÅM SÅM   

Ständiga 
verksamhetsförändringar 
 ☐ ☒ 

Detta är en stor förändring som 
delvis genomförs för att 
underlätta fortsatta förändringar, 
men det bedöms inte som en risk 
att det blir för många 
förändringar. 

    

Förändringar av chefskapet 

 ☒ ☐ 

Personalen kommer troligen att 
få nya chefer, men det bedöms 
inte som en risk. 
ÅVC-personal kommer ha längre 
avstånd till chef geografiskt. 

 
 
 
Ronderande arbetsledare 

 
 
 
Styrgrupp 

  

Ensamarbete 
 ☐ ☒ 

Förändringen ska inte innebära 
mer ensamarbete 

    

Våld, hot och kränkningar 
 ☐ ☒ 

Risken bedöms inte öka pga 
förändringen.  
Risken för hot och våld är dock 
påtaglig i verksamheten.  

    

Otydliga arbetsuppgifter 
 ☒ ☐☐☐☐ 

Under uppbyggnadsfasen finns en 
risk för otydlighet. Men den nya 
verksamheten blir mer renodlad 
så på sikt borde det bli tydligare 
än innan. 

Hanteras inom SÅM SÅM   
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Typ av risk Risk 
Ej 
risk Beskrivning/Kommentar  Åtgärd Ansvarig  

Planerat 
datum 

Uppföljn 
datum 

Förflyttningar 
 ☐☐☐☐ ☒ 

Tjänstemännen kommer att täcka 
ett större geografiskt område 
vilket kan innebära lite mer 
förflyttning, men det bedöms inte 
som någon direkt risk. 

    

Arbete på hög höjd 
 ☐ ☒ 

     

Dåligt anpassade arbetslokaler 
 ☐ ☒ 

Nya lokaler kommer att anpassas.     

Ändrad arbetsutrustning 
 ☐ ☒ 

Ny arbetsutrustning hanteras 
separat 

    

Arbete med farliga ämnen 
 ☐ ☒ 

Ingen ökad risk pga förändringen     

Buller/vibrationer 
 ☐ ☒ 

Ingen ökad risk pga förändringen     

Belysningsförhållanden 
 ☐ ☒ 

Ingen ökad risk pga förändringen     

Ensidigt och upprepat arbete 
 ☐ ☒ 

Ingen ökad risk pga förändringen     

Tunga lyft 
 ☐ ☒ 

Ingen ökad risk pga förändringen     

Arbete i trafik 
 ☐ ☒ 

Ingen direkt ökad risk pga 
förändringen. 
Se förflyttningar. 
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Typ av risk Risk 
Ej 
risk Beskrivning/Kommentar  Åtgärd Ansvarig  

Planerat 
datum 

Uppföljn 
datum 

Psykisk belastning 
 ☒ ☐ 

All förändring innebär en ökad 
psykisk belastning. 

Information och dialog under 
förändringsprocessen. 
 
Viktigt att arbeta med 
gruppkänsla och tillhörighet i nya 
organisationen. 
 
Samtalsstöd går att få på 
Kommunhälsan vid behov 

Peter och 
Gunnar 
 
SÅM 
 
 
 
Resp. 
medarbeta
re 

Löpande 
 
 
Löpande 
 
 
 
Vid behov 

 

Annan faktor 
 ☒ ☐ 

Tillgången på företagshälsovård 
försvinner vid bildande av 
kommunalförbund. 

Tillgången på företagshälsovård är 
viktig att säkra vid uppstarten då 
behoven kan vara som störst. 
 

Styrgrupp Höst 2017  
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Samarbete inom avfallshanteringen, bildande av
kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och Miljö (SÅM) för
renhållning inom GGVV

Ärendebeskrivning
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har utrett bildande av en
gemensam organisation inom kommunal avfallshantering. Förslaget är att bilda
kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM).

Avsikten är att SÅM ska bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall enligt
15 kap miljöbalken.

Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor har i de juridiska delarna granskats av
för ändamålet utsedd juristkompetens.

Framgång med samverkan bygger till stor del på att förtroende skapas mellan
parterna. Avfallsområdet är avgiftsfinansierat med tydliga miljömässiga motiv
och är därför förhållandevis lämpligt som samverkansområde.

Syftet med att bilda kommunalförbundet för avfallsverksamheterna inom
GGVV är främst att bidra till en god miljö genom att utveckla en hållbar
verksamhet. Målsättningen är att:

- säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så

att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar

- tillgodogöra storskalighetsfördelar, ex inom administration,

information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och

materialhantering

- öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdhet och

förtroende för verksamheten

- bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och långsiktiga

lösningar som håller över tid

Avfallshanteringen styrs till stor del av EUs ramlagstiftning, nationell
miljölagstiftning och nationella miljömål. Miljöbalken anger att kommunen
ansvarar för att hushållsavfall omhändertas för att tillgodose skyddet för
människors hälsa och miljön. Vidare ska kommunen besluta om en
renhållningsordning innehållande avfallsplan och föreskrifter. I renhållnings-
ordningen ska anges hur avfallets mängd och farlighet minskas. Avfallsplanen
ska också ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s
avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom
avfallsområdet.

För att ordna detta får kommunen ta ut avgifter (taxa) på sådant sätt att
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunalförbundet skapar förutsättningar för att utveckla en miljöriktig
avfallshantering med hög servicenivå i berörda kommuner.
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Samverkan med gemensam organisation skapar också förutsättningar för en
effektivare avfallshantering genom att utforma insamlingsarbetet och samordna
omhändertagandet optimalt utifrån förbundets verksamhetsområde. En
regional organisation ger också bättre möjligheter att rekrytera och bibehålla
strategisk personal.

Den lokala demokratin förändras genom att den samordnas med de övriga
kommunerna men det finns fortfarande goda möjligheter till lokal påverkan,
exempelvis genom initiativrätt och rätt till insyn i förbundets direktion.
Dessutom finns informationsskyldighet från förbundet gentemot de fyra
kommunerna.

Att införa källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av
förpacknings- och tidningsmaterial bedöms innebära markant ökade kostnader
men skulle varje enskild kommun själva göra motsvarande omställning, skulle
kostnadsökningen bli väsentligt större.

De lokala återvinningscentralerna kommer även fortsättningsvis vara
knutpunkten för kommunens avfallshantering vid sidan om den lokala
sophämtningen.

Kommunalförbundet bör också vara en drivande part i regional samverkan,
exempelvis med Jönköping/Habo/Mullsjö, som bildar gemensamt bolag, men
även med närliggande kommuner. Syftet är att optimera kompetensutbyte,
kommunikation, upphandlingar, logistik/transport och behandling.

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har för avsikt att införa
källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpacknings- och
tidningsmaterial. På så sätt tar dessa kommuner sitt ansvar för en långsiktig
och betydande miljö- och resurshushållning i regionen med samtidigt hög
servicenivå.

Insamlingen i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner avses ske i
fyrfackssystem, där flerfackskärl placeras vid fastigheterna. I kärlen insamlas
och separeras matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar med
småbatterier och ljuskällor som möjligt tillval.

Vaggeryds kommun har avtal som bygger på nuvarande insamlingssystem till
och med 2020-12-31. Därför kan politiskt beslut om val av system vänta och
fattas senast 2018.

I Gislaved och Gnosjö införs detta system med början under 2018. I Värnamo
kommun är avsikten att införa flerfackssystem 2019 - 2020 beroende på att
nuvarande entreprenad går ut 2019-03-31.

Nedlagda deponier flyttas inte till förbundet då ansvaret är varje kommuns
enskilda angelägenhet, som i princip inte ska finansieras via avgiftsmedel.
Däremot kan förbundet sköta uppgifter kopplat till deponier på uppdragsbasis.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 14 (forts.)

Förtydligande angående turordning direktion och revision enligt förslag till
förbundsordning;

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande
och vice ordförande med 2 års uppdrag (delat under mandatperiod).
Turordning medlemskommuner för ordförande och vice ordförande är
Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo där Gislaveds kommun inleder som
ordförande och Gnosjö som vice ordförande. Nästkommande period är det
Gnosjö som är ordförande med Vaggeryd som vice ordförande o.s.v. Är
direktion enig kan turordning frångås och ordförande och vice ordförande
ändras under planperiod.

Förbundet ska ha två lekmannarevisorer. Dessa väljs av medlemmarna i
rullande turordning där kommuner som inte innehar ordförande- och vice
ordförandepost i direktionen innehar revisorsuppdragen. Vaggeryd och
Värnamo inleder att välja en lekmannarevisor vardera. Nästkommande period
är det Gislaved och Värnamo som har uppdraget.

I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner beslutas att
källsortering matavfall, samt fastighetsnära insamling av förpackningar och
tidningar ska införas under förutsättning att detta ges stöd för i den kommande
renhållningsordningen, som planeras vara klar för beslut under 2017.

I Gislaved och Gnosjö kommuner påbörjas införande av detta system under
2018 och i Värnamo kommun under 2019 - 2020.

I Vaggeryd ska ställningstagande för systemval tas senast 2018. Nuvarande
entreprenadinsamling utgår 2020.

Utformningen av systemet ska utvecklas i pågående arbete med
rehållningsordning som förväntas vara klar under 2017.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2017

Förslag till förbundsordning (Bilaga 1)

Reglemente direktion (Bilaga 2)

Beslutsunderlag (Bilaga 3)

Lokala konsekvenser i kvarvarande verksamhet (Bilaga 4)

Riskbedömning arbetsmiljö (Bilaga 4.1)

Kommunstyrelsen den 25 januari 2017, § 7

Yrkande

Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Niclas Palmgren (M), Carina
Johansson (C) och Peter Bruhn (MP) och Leif Andersson (-): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bilda gemensamt kommunalförbund inom kommunal avfallshantering

med verksamhetsstart 2018-01-01,
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-02-08 4(4)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 14 (forts.)

att godkänna förslag till förbundsordning enligt bilaga 1,

att godkänna förslag till reglemente för direktionen enligt bilaga 2,

att uppdra till förbundet att i samverkan med medlemskommunerna

utarbeta och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och

avfallsplan för medlemskommunerna,

att förbundets verksamhet i sin helhet (innefattande till exempel kostnader

för insamling, transport, slutlig behandling av hushållsavfall och

förbundets administration) ska vara helt intäktsfinansierad,

att utse två ledamöter och två ersättare till förbundets interimsdirektion,

att uppdra åt interimsdirektionen att rekrytera förbundsdirektör, sluta

nödvändiga förberedande avtal samt vid behov uppta lån för att

finansiera de förberedande åtgärderna för förbundet,

att uppdra åt interimsdirektionen att fatta, eller i förekommande fall hos

medlemskommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför

förbundets start,

att uppdra åt interimsdirektionen att efter samråd med

medlemskommunerna fastställa budget (baserad på respektive

medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för

verksamhetsåret 2017 snarast möjligt efter förbundets bildande och för

2018, senast vid april månads utgång,

att kostnaderna för interimsdirektionen och för etablerandet av förbundet,

för verksamhetsåret 2017, fördelas och betalas löpande av

medlemskommunerna enligt grunderna i förbundsordningen § 14,

att detta beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av

kommunfullmäktige i Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga avtal

och handlingar i övrigt.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



1/3 

NYTTJANDERÄTTSAVTAL 
Upplåtare 

Nyttjanderätts
havare 

Tidigare avtal 

Upplåtet område 

Ändamål 

Upplåtelsetid 

Ersättning 

Förbud mot upplå
telse i andra hand 

Förbud mot 
överlåtelse 

Gislaveds kommun, 
(212000-0514) 
332 80 GISLA VED 
Nedan kallad kommunen 

Smålands stenar Tennisklubb 
(828500-2725) 
Hörsjögatan 37 
333 31 SMALANDSSTENAR 

Nedan kallad Tennisklubben 

§1 
Avtalet som tecknades med Smålandsstenars Tennisklubb 2016-05-
10 ersätts med detta avtal. 

§2 
Ett markområde om ca 14 000 m2 beläget inom kommunens 
fastigheter Uvekull 1:5 och 1:8 i Smålandsstenar. 
För området gäller byggnadsplan (S 50) avsatt för fritidsområde. 
Områdena framgår av karta som hör till avtalet. 

§3 
Inom det upplåtna området finns tennishall, tennisbanor med därtill 
tillhörande anläggningar etc. Inom områdena får ej bedrivas 
verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 

§4 
Upplåtelsen av markområdet gäller för en tid av 25 år räknat från 
tillträdesdagen som är den l april 20 17. 

Avtalet förlängs på oförändrade villkor i 10 år om det inte sägs upp 
senast 2 år innan avtalstidens utgång. 

§5 
Någon ersättning för upplåtelsen skall ej utgå. 

§6 
Utan kommunens skriftliga medgivande får tennisklubben inte 
upplåta nyttjanderätt till områdena eller del av detta. 

§7 
Tennisklubben får inte överlåta nyttjanderätten eller eljest 
sätta annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från kommunen. 

Vid ombildning eller byte av organisation skall tennisklubben 
meddela kommunen och nytt avtal skall upprättas. 

Smålandsstenars Tennisklubb/2016-12-28/LM 



· Områdets skick 

Avgifter 

Ledningsdragning 

Återtagande 

Villkor 

Inskrivningsrörbud 

Ansvar 

Föreningens styrelse 

§8 
Området upplåtes i befintligt skick. Tennisklubben är skyldig att 
hålla området i vårdat skick. Större träd tar ej nedtagas utan 
kommunens medgivande. 

På områdena befintliga byggnader/anläggningar tillhör sedan 
tidigare Smålandsstenar Tennisklubb. Då nyttjanderätten upphör 
skall området avlämnas i ett avstädat skick dvs 
byggnader/anläggningar skall vara borttagna. 

§9 
Tennisklubben bekostar ev bygglov samt alla abonnemangs- och 
bruknings avgifter för va, el och tele m.m. som finns inom 
nytt j anderättsområdet. 

§ 10 
Nyttjanderättshavaren medger att kommunen eller annan, som 
därtill har dennes tillstånd, tar framdraga och vidmakthålla 
ledningar i eller över området där sådant kan ske utan avsevärd 
olägenhet för nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren är 
skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av 
anläggandet och nytt j andet, men är berättigad till ersättning för 
direkta skador. 

§11 

2/3 

Kommunen äger rätt att återtaga området före upplåtelsetidens ut
gång om detta avtal ej följs eller om nyttjanderättshavaren upphör 
med sin verksamhet eller ej nyttjar området eller om kommunen 
behöver marken till annat ändamål. 

I det fall tennisklubben upphör med sin verksamhet eller av annat 
skäl avser att flytta alt. sälja hallen skall kommunen i första hand 
ges möjlighet att förvärva den samma. 

§ 12 
Detta avtal gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun godkänner nyttjanderättsavtalet genom laga 
kraft vunnet beslut. 

§ 13 
Detta avtal tar inte inskrivas utan kommunens medgivande. 

§ 14 
Smålandsstenar tennisklubb, svarar ensam för skadeståndsanspråk 
eller andra klagomål från tredje man som kan förorsakas av 
olyckshändelser eller bristfällig skötsel av områdena. 

§ 15 
Smålandsstenars Tennisklubb/2016-12-28ILM 



Avträdesersättning 

Hänvisning till 
Jordabalken 

3/3 

Det åligger Tennisklubben att fortlöpande hålla kommunen (mark
och exploateringsenheten) informerad om ändringar i styrelse och 
stadgar 

§ 16 
Tennisklubben äger ej rätt till avträdesersättning. 
Undantag är om uppsägning av detta avtal sker p g a att kommunen 
behöver marken för annat ändamål. Kommunen skall då i den mån 
det är möjligt hitta ersättningsmark till Tennisklubben. 

F ör att avträdesersättning skall erhållas krävs att investeringarna 
godkänts av Gislaveds kommun, Fritidsnämnden samt att 
tennisklubben kan tänka sig att bedriva samma verksamhet i samma 
omfattning på annan plats. Avträdesersättningen baseras då på en 
värdering och en överenskommelse mellan tennisklubben och 
kommunen. 

§ 17 
I övrigt gäller vad som i 7 kap Jordabalken (JB) eller eljest i lag 
stadgas om nytt j anderätt. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Datum 2017- -

För Gislaveds kommun 
Ägare till Uvekull 1:5 och 1:8 

Firmatecknare för Gislaveds kommun 

Smålandsstenars Tennisklubb/20 16-12-28/LM 

Datum 2017- -

För Smålandsstenar Tennisklubb 

'Y. D~e-....: L 
.~ ....................... . 
Leif Danielsson 
Ordförande 



Nyttjanderätt 
Smålandsstenars tennisklubb 

Avtal nr: 1177 
Fastighet: Del av 
Uvekull 1:5 och 1:8 

Teckenförklaring 

[I]] Nyttjanderätt 

Areal: - 1,4 ha 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-02-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §16 Dnr: KS.2016.32

Nyttjanderättsavtal gällande Uvekull 1:5 och 1:8 med
Smålandsstenars tennisklubb

Ärendebeskrivning
Smålandsstenars tennisklubb har ett avtal med kommunen inom
Hörsjöområdet sedan 1983. 2016 hörde klubben av sig till kommunen för att
förlänga avtalet ytterligare. Det nya avtalet gäller i 25 år och området är 1,3 ha.
Nu har föreningen hört av sig igen och önskar att utöka sitt område till 1,4 ha
då de avser att bygga ytterligare en tennishall.

Förslag till avtal innebär att marken upplåtes i 25 år och avtalet följer mallen
från 2009 för upplåtelse av mark för idrottsföreningar.

Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal daterat 13 januari 2017
Kommunstyrelsens näringsutskott den 25 januari 2017

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Niclas
Palmgren (M), Anders Gustafsson (SD), Leif Andersson (-), Peter Bruhn (MP)
och Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal gällande del av Uvekull
1:5 och 1:8 med Smålandsstenars tennisklubb, daterat den 13 januari
2017, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Vatten Spillvatten

Dagvatten 

fastighet

Dagvatten 

gata

BURSERYD 2:88 DEL V S

LIDA 1:11 HELA V S

LIDA 1:13 HELA V S

LIDA 1:14 DEL V S

LIDA 1:16 DEL V S

LIDA 1:18 HELA V S

LIDA 1:20 DEL V S

Tjänster

Fastighetsbeteckning Fastighetsdel

Datum: 2016-10-19

Dnr: TN 2010.96

FASTIGHETSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER 

I LIDA BURSERYD

1 av 1



Vatten Spillvatten

Dagvatten 

fastighet

Dagvatten 

gata

MOSSARP 1:10 HELA V S

MOSSARP 1:11 DEL V S

MOSSARP 1:24 HELA V S

MOSSARP 1:26 DEL V S

MOSSARP 1:28 HELA V S

MOSSARP 1:29 HELA V S

MOSSARP 1:31 DEL V S

MOSSARP 1:32 HELA V S

MOSSARP 1:46 HELA V S

MOSSARP 1:48 HELA V S

MOSSARP 1:8 DEL V S

Tjänster

Fastighetsbeteckning Fastighetsdel

Datum: 2016-10-14

Dnr: TN 2010.96

FASTIGHETSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER 

I MOSSARP RIDHUSOMRÅDET

1 av 1



TECKENFÖRKLARING
Dagvatten gata APH
Dagvatten gata F
Dagvatten fastighet
Spillvatten
Spillvatten, Dagvatten fastighet

Vatten
Vatten, Dagvatten fastighet
Vatten, Spillvatten
Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet

VERKSAMHETSOMRÅDE
Lida Burseryd

Handläggare: Linda Henriksson
Datum: 2016-10-18
Skala (A4): 1:1 600

±

0 10050 m

APH = Allmän platsmark-hållare
F = Fastighetsägare



VERKSAMHETSOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING
Dagvatten gata APH
Dagvatten gata F
Dagvatten fastighet
Spillvatten
Spillvatten, Dagvatten fastighet

Vatten
Vatten, Dagvatten fastighet
Vatten, Spillvatten
Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet

Mossarp Ridhusområdet

Handläggare: Linda Henriksson
Datum: 2016-10-18
Skala (A4): 1:3 300

±

0 500250 m

APH = Allmän platsmark-hållare
F = Fastighetsägare
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2017-01-25 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §8 Dnr: KS.2016.233

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Lida Burseryd
och Mossarp ridhusområde

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.

Länsstyrelsen i Jönköpings län förelade med stöd av ovanstånde lag den 28
december 2010 Gislaveds kommun att bygga ut och ta i drift allmänna vatten-
och avloppsanläggningar i bland annat i Lida i Burseryd och i Mossarp
Ridhusområde. Gislaveds kommun har nu byggt ut den allmänna va-
anläggningen i dessa områden och beslut om bildande av verksamhetsområde
ska tas.

Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
· Vatten för normal hushållsanvändning (V)

· Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)

Förslag till verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns
listade.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens föreläggande om att anordna allmän vatten- och
avloppsanläggning daterad 28 december 2010.
Tekniska nämnden den 16 november 2016 § 122
Karta Lida Burseryd, daterad den 18 oktober 2016
Fastighetsförteckning Lida Burseryd, daterad 19 oktober 2016
Karta Mossarp Ridhusområde, daterad 18 oktober 2016
Fastighetsförteckning Mossarp Ridhusområde, daterad den 14 oktober 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 11 januari 2017, § 1

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S), Agneta
Karlsson (M) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt
karta Lida Burseryd daterad den 18 oktober 2016 och
fastighetsförteckning Lida Burseryd daterad den 19 oktober 2016, samt
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 8 (forts.)

att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt
karta Mossarp Ridhusområde daterad den 18 oktober 2016 och
fastighetsförteckning Mossarp Ridhusområde daterad den 14 oktober
2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-16     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §122    Dnr: TN.2010.96   340  

 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Lida Burseryd och 

Mossarp Ridhusområdet  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 

vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda 

människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta 

om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 
 

Vattentjänster 

Förslaget omfattar följande vattentjänster: 

 Vatten för normal hushållsanvändning (V) 

 Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

 

Förslag till verksamhetsområde 

Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till 

befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 

Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.  

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut om föreläggande, 563-6354-2010, daterat 2010-12-28 

Karta Lida Burseryd, daterad 2016-10-18 

Fastighetsförteckning Lida Burseryd, daterad 2016-10-19 

Karta Mossarp Ridhusområdet, daterad 2016-10-18 

Fastighetsförteckning Mossarp Ridhusområdet, daterad 2016-10-14 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-11-02, §62 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för 

allmänna vattentjänster enligt karta Lida Burseryd daterad den 18 

oktober 2016 och fastighetsförteckning Lida Burseryd daterad den 19 

oktober 2016, samt 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för 

allmänna vattentjänster enligt karta Mossarp Ridhusområdet daterad den 

18 oktober 2016 och fastighetsförteckning Mossarp Ridhusområdet 

daterad den 14 oktober 2016 

 

  

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska kontoret 
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