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Kalmarsundsregionens Renhållare – KSRR 
 

 

Dagordning till möte i Förbundsdirektionen 

 
    

Tid:  Fredagen den 22 mars 2019, kl 10.00  

     
Plats: Sammanträdesrum Moskogen, Kalmar  

 
 

Meddela eventuellt förhinder i god tid till undertecknad på telefon 076-787 28 77 

eller via e-post: maria.schade@ksrr.se. 

 

 

 

Jan Fors/ gm Maria Schade 

förbundschef 
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§ 8 Val av protokolljusterare 

 
  

 
§ 9 Rubrik:  Anmälningsärende 

 Beslutsområde:  KSRR 
 Föredragande:  Jan Fors 
 

Sammanfattning 
Anmälningsärende avseende § 2, förbundsdirektionens sammanträde den 25 januari 2019 där  

beslut fattades om att delge namn på revisor från Mörbylånga och Torsås kommun på  

kommande sammanträde. 
 

Ärendeframställning 

Som revisorer i KSRR för mandatperioden 2019 – 2022 har utsetts: 

Mörbylånga kommun Margita Asén 

Torsås kommun  Ronny Ramberg   

 

 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Inga anmärkningar 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Inga anmärkningar 

 

Förslag till beslut 
Förbundschefen föreslår: 

 

Att  ta informationen för kännedom 
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§ 10 Rubrik:  Årsredovisning 2018 samt  

  revisionsberättelse   
 Beslutsområde: KSRR 

 Föredragande: Mikael Svensson 
 

Sammanfattning 

Förbundsledningen lägger fram bifogad årsredovisning 2018 till direktionen för 

godkännande, bilaga 1. Därefter läggs årsredovisningen till medlemskommunernas 

fullmäktige för godkännande och beslut om ansvarsfrihet. 

 

Ärendeframställning 

Årets resultat är +0,6 Mkr (förra året +2,8 Mkr). Omsättningen är 187 Mkr (förra året 

198 Mkr).  

 

Investeringar har aktiverats för 146,7 Mkr bl. a för nytt huvudsäte på Moskogen om 83,1 

Mkr, ny återvinningscentral i Kalmar med 38,0 Mkr, ny behandlingsplatta på Moskogen 

för 10,2 Mkr och 3 st. insamlingsfordon om 7,2 Mkr.  

 

Långfristig upplåning uppgår till 220 Mkr (90) efter nyupplåning om 130 Mkr och 

återupplåning av 60 Mkr och kassalikviditeten är -19,3 Mkr  

(-72,8 Mkr). 

 

Samtliga verksamhetsmål och finansiella mål har uppnåtts.  

 

Bilaga 2. Granskning av årsrapport 

Bilaga 3. Revisionsberättelse 

 

 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Kommunallagen kap 5 § 25a, kap 8 §§ 16-20 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Det egna kapitalet är vid årsskiftet 84 Mkr (84). Av beloppet är 25 Mkr (25) 

resultatutjämningsreserv. 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Tertialrapporter 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

 

Att  godkänna årsredovisningen 2018 och överlämna den till medlemskommunerna 

för godkännande och beslut om ansvarsfrihet. 
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§ 11 Rubrik:  Taxejustering  

 Beslutsområde: KSRR 

 Föredragande: Jan Fors 
 

Sammanfattning 

I budgetbeslutet för 2019 lämnades möjlighet att höja taxan under innevarande år i 

samband med andra halvårsfaktureringen.   

 

Ärendeframställning 

I budgeten för 2019 fastslogs att det finns en omsättningsosäkerhet om ca 10 Mkr för ett 

balanserat resultat. Förbundsledningen har startat ett åtgärdsprogram för att såväl 

stärka intäkter som att reducera kostnader. Så här långt indikerar resultat-

sammanställningen en förstärkt intäkt, främst från Avdelning Avfall.  

 

Samtidigt har förbundsledningen identifierat ett antal effektiviseringsområden inom 

produktionen genom bl. a: 

 Minska insamlingskostnad per kärl 

 Minska uttaget av timtidsvikarier 

 Färre konsulttimmar 

 Lägre produktionskostander MOSA 

 Nya affärsområden för Moskogens Miljö AB 

 Ökad intäkt från företagskunder på ÅVC:er 

 

Med påbörjat åtgärdsprogram gör förbundsledningen den sammantagna bedömningen att 

behovet för en taxejustering i dagsläget inte behöver genomföras, med reservation för 

kommande utveckling. Förbundsledningen kommer att löpande avrapporterar utfall,  

om situationen förändras negativt återkomma på kommande direktionsmöten.       

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Förbundsordning 

Kommunallagen 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Genomföra åtgärdsprogrammet för att uppnå balanserat resultat 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Kommande direktionsmöten 

Delårsrapport 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att  bibehålla taxor oförändrade för 2019 

ge förbundsledningen i uppdrag att avrapportera ekonomisk status på 

kommande direktionsmöten  
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§ 12 Rubrik:  Skrivelse Mörbylånga kommun med  

flera avseende företagsbesök vid  
ÅVC:er 

 Beslutsområde: KSRR 
 Föredragande: Jan Fors 
 

Sammanfattning 

Mörbylånga kommun har tillskrivet KSRR avseende beslutet om företagsbesök vid ÅVC:n 

i Mörbylånga. 

 

Ärendeframställning 

Förbundsledningen informerade Mörbylångas majoritetsgrupp den 25/2 avseende 

direktionsbeslutet om att endast tillåta företag vid förbundets huvud-ÅVC:er, 

samt förbättrad företagsdebitering genom införande av nytt systemstöd. 

 

Mörbylånga kommun anger i skrivelsen att kravet endast gäller för Mörbylånga kommun,  

KSRR tar alltid beslut enligt likabehandlingsprincipen att gälla i samtliga 

medlemskommuner. Mörbylånga menar att hänvisning till kommunens huvud-ÅVC i 

Färjestaden motverka företagsklimatet för de södra kommundelarna. Vidare att 

miljöbelastning ökar med fler transporter. 

 

KSRR har uppvaktats av Elkretsen (producentansvariga för elektronik) avseende 

inlämning av vitvaror på våra ÅVC:er. Elkretsen tecknar idag avtal med olika 

återförsäljare för att säkra en korrekt returnering av uttjänta vitvaror. Elkretsen ersätter 

idag KSRR för viss del av våra kostnader. Vi har lämnat ett förslag om att få lämna 

vitvaror från av dem ackrediterade återförsäljare vid våra avfallsanläggningar vid 

Moskogen och Storskogen. Även de större fastighetsägarna ställt frågan om möjligheten 

att lämna uttjänta vitvaror.  

 

KSRR har inlett sonderande diskussioner om hur producenternas insamling av 

förpackningar och returpapper ska gå till från 2021. I diskussionen har producenterna 

ställt frågan om insamling av verksamhetsförpackningar samt större 

konsumentförpackningar vid våra ÅVC:er   

 

KSRR:s uppdrag är att omhänderta hushållens avfall, för grovavfallsinsamling används 

ÅVC:er. Företagsdebitering har funnits sedan förbundet bildades då de inte erlägger 

någon grundavgift. Beslutet om företagsdebitering berör i grunden teknikstöd som ökar 

personalens möjlighet att korrekt debitera avgiften. Investeringskostnaderna för beslutat 

systemstöd motsvarar inte debiteringsbehovet vid våra mindre ÅVC:er. Att genomföra 

förslagen i ÅVC-utredningen försvåras om företag tillåts att lämna avfall på samtliga 

ÅVC:er. I utredningen av framtida ÅVC-struktur konstaterades att merparten av 

företagsbesöken sker vid huvud-ÅVC:er. Vidare visade utredningen på att en ökad 

tillgänglighet för abonnenterna ökar deras nyttjandegrad.   

 

Bedömningen är att de inledande frågeställningar måste utredas och att förbunds-

ledningen återkommer med förslag vid kommande direktionsmöten. Parallellt med detta 

fortsätter fokuseringen att ökad företagsfaktureringen att nå satta mål.    
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Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Förbundsordning 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökade investeringskostnader 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Kommande direktionsmöte 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att återremittera frågan om företagsbesök vid ÅVC:er 

utreda hanteringen av vitvaror samt verksamhetsförpackningar  
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§ 13 Rubrik:  Förslag till ÅVC-struktur  

 Beslutsområde: KSRR 
 Föredragande: Niclas Beermann 
 

Sammanfattning 

Vid beslutet att uppföra två nya självservice-ÅVC:er i Alsterbro och Kristdala gavs 

förbundsledningen i uppdrag att göra en behovsanalys av insamlingen för grovavfall vid 

våra återvinningscentraler, med fokus på mini-ÅVC:er. 

 

Ärendeframställning 

En behovsanalys har genomförts för hela ÅVC-strukturen med målsättningen till en 

bibehållen och hög tillgänglighet för insamling av grovavfall, där fokus fortsatt är 

insamling av hushållens farliga avfall.  

 

Förbundsledningen har noterat att tidigare identifierade besökstrender delvis förstärkts 

under 2018. Mini-ÅVC:er visar på en stadigt nedgående besökstrend, vilket driver upp 

produktionskostnaderna per besökare. För övriga ÅVC:er och framförallt för huvud-

ÅVC:er ökar besöksantalet. Här finns flera bakomliggande faktorer, högkonjunktur 

tillsammans med ökad tillgänglighet.  

 

KSRR strävar mot en hög tillgänglighet vid inlämning av grovavfall och farligt avfall. 

Utfallet vid självservice-ÅVC:n i Figeholm har visat sig fungera väl i ett mindre samhälle, 

vilket är grunden för beslutet att införa konceptet i Alsterbro och Kristdala. KSRR kan 

ytterligare öka tillgängligheten genom att kombinera självservice med bemanning vid 

vissa tider och härigenom öka tillgängligheten. Förslaget är att utreda frågan vidare med 

syfte att pröva konceptet vid våra mellan-ÅVC:er i Melltorp och Mörbylånga. 

 

Läckeby ÅVC har utretts av KSRR:s skyddskommitté på initiativ av skyddsombud. En rad 

arbetsmiljöåtgärder har identifierats, såväl i produktionen som för personalutrymmen. 

Det krävs betydande investeringar att åtgärda besiktningspunkterna. Slutsatsen blir att 

KSRR inte kan bedriva verksamhet vid nuvarande placering. Med detta som bakgrund 

föreslår förbundsledningen att Läckeby ÅVC:n stängs snarast genomförbart, att därefter 

utreda framtida lösningar.  

Se vidare bilaga 4.   

 

Regeringen har tagit beslut om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. 

Det innebär att det i varje kommun måste finnas en insamlingsplats för större 

konsumentförpackningar. Det är rimligt att anvisa abonnenterna till KSRR:s ÅVC:er för 

avlämning av större förpackningar. Förutsättningen ska utgöra del av planerad ÅVC 

struktur.   
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Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Miljöbalken 

Förbundsordning 

Avfallsplan 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Utreda investeringskostnader 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Ökad återvinning 

Minskat transportuttag 

 

Uppföljning 

Kommande direktionsmöte 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att   

 behålla mini-ÅVC med besök 1 ggr/mån i Degerhamn, Orrefors, Örsjö, Påryd 

 senast sommaren 2019 införa insamling av farligt avfall 2 ggr/år i Misterhult, 

Bockara, Påskallavik, Bäckebo samt Gullabo 

 snarast stänga Läckeby-ÅVC, hänvisa abonnenter till Kalmar ÅVC samt 

utreda ny lokalisering 

 under 2019 utreda kombinerad självservice med bemanning vid Mörbylånga 

och Melltorps ÅVC:er och återkomma till förbundsledningen med 

investeringsäskande      
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§ 14 Rubrik:  Tilläggsinvestering MOSA  

 Beslutsområde: Produktion Avfall 
 Föredragande: Magnus Ivansson 
 

Sammanfattning 

Regelverket för spridning av biogödsel kommer att skärpas 2020 med en halvering av 

tillåten mängd främmande ämnen.  

 

Ärendeframställning 

MOSA:s förbehandling av matavfallsslurry klarar nuvarande krav för spridning av 

biogödsel i regelverket SPCR120. Från 2020 halveras tillåten mängd främmande 

substanser i biogödsel. Med nuvarande mängd kommer KSRR inte att klara de framtida 

kraven, framförallt avseende ”synliga” föroreningar som t ex plastrester.   

 

KSRR har genomfört en utredning om möjligheten att införa miljöpåse för insamlat 

matavfall. En miljöpåse är dock inte lösningen på ovanstående problem då dessa inte 

tillräckligt bryts ner i rötningsprocessen och därmed anses av regelverket vara en inte 

tillåten substans.  

 

Efter utredningsanalys är slutsatsen att det går att maskinellt skilja bort främmande 

ämnen. KSRR har redan en avskiljning av inert material såsom sten, glas m m. 

Utredningsslutsatsen är att installera en s.k. Rotosiv med tillhörande trumsikt vid 

förbehandlingen av matavfall. Tekniken används idag vid bl. a reningsverk i liknande 

syfte. De försök som genomförts vid MOSA visar på att de nya kraven i SPCR 120 

uppfylls genom föreslagen utrustning.  

 

Under en tid har KSRR haft en diskussion med More Biogas Småland AB avseende 

plastrester i biogödsel. Utifrån dessa samtal är det förbundsledningens uppfattning att 

om åtgärden genomförs uppfylls inte bara framtida krav men utgör även ett 

utredningsavslut i frågan. Vid en silning av matavfallsslurry kommer en viss del organiskt 

material följa med i siktningen, resten kommer att skickas till förbränning. KSRR kommer 

att få en årlig produktionskostnadsökning om ca 200 Tkr. KSRR kommer även framledes 

att uppfylla avfallsvolymer mot More och Kalmar Biogas.    

Investeringen är prognostiserad till 1,5 Mkr, inklusive installationsarbetet.         
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Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Avtal More Biogas AB samt Kalmar Biogas AB 

LOU 

SPCR120 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Tilläggsinvestering 1 Mkr 

Installationskostnader beräknade till 500 Tkr 

Årlig produktionskostnadsökning om 200 Tkr 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Klara 2020 års krav i SPCR120 

 

Uppföljning 

Inga anmärkningar 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att  Godkänna tilläggsinvestering  
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§ 15 Rubrik:  Återrapportering Kalmar kommun och 

Moskogen  
 Beslutsområde: KSRR 

 Föredragande: Jan Fors 
 

Sammanfattning 

Förbundsledningen har inlett förhandlingar med Kalmar kommun avseende framtida 

hantering av kommunens avslutade deponi vid Moskogen.   

 

Ärendeframställning 

Förhandlingarna inleddes den 4 mars. Parterna enades om att i god samverkan avtala 

om förutsättningarna för fortsatt sluttäckning av kommunens avslutade deponi. 

Förhandlingen ajournerades och återupptas onsdagen den 20 mars.  

Avrapportering sker på direktionsmötet. 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Kommunallagen 

Förbundsordningen 

Avtal Kalmar kommun 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Inga anmärkningar 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att  ta informationen för kännedom    
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§ 16 Rubrik:  Uppstartsinformation  

Moskogen Miljö AB    
 Beslutsområde: KSRR 

 Föredragande: Jan Fors 
 

Sammanfattning 

Moskogen Miljö AB har under mars månad genomfört bolagsstämma och konstituerande 

styrelsemöte. Affärsverksamheten i bolaget kommer att starta i månadsskiftet 

mars/april. 

 

Ärendeframställning 

Projektering av Moskogen Miljö AB är genomförd och bl. a ekonomistruktur och övriga 

system är implementerade. Moskogen Miljö AB har genomfört inrangeringsförhandlingar 

med berörda fackförbund. Kunder och leverantörer är informerade. Arbetsfördelning 

mellan KSRR och bolaget har utvärderats inför uppstarten tillsammans med upprättande 

av interna avtal för reglering av tjänsteköp. Utifrån detta kommer ekonomistyrningen att 

uppdateras i såväl bolaget som för KSRR.      

 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Kommunallagen 

Aktiebolagslagen 

Förbundsordning 

Bolagsordning 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Löpande ekonomisk redovisning 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att  ta informationen för kännedom    
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§ 17 Rubrik:  Bostadsnära insamling av  

   förpackningar & returpapper 
Beslutsområde: KSRR 

 Föredragande: Jan Fors 
 

Sammanfattning 

Producentansvaret för insamling av förpackningar och returpapper har skärpts, där 

producenterna fått ett förtydligat totalansvar. Producenterna ska samverka med 

kommunerna för att nå en hög tillgänglighet i insamlingen.   

 

Ärendeframställning 

KSRR har varit del i förhandlingsdelegation som tagit fram en förhandlingsplattform som 

ska underlätta dialogen mellan kommuner och producenter vid införandet av bostadsnära 

insamling av förpackningar. SKL, Avfall Sverige och FTI AB ska under mars godkänna 

plattformen. Därefter ska metoden prövas i ett antal ”testkommuner” innan samråd 

genomförs i Sveriges samtliga kommuner. KSRR:s medlemskommuner har genom KSRR 

blivit utsedda till testkommuner. KSRR har fått i uppdrag att kommunicera detta till våra 

medlemskommuner, vilket görs genom brev. 

Se bilaga 5. 

 

KSRR kan företräda kommunerna i samrådsprovet men förordar att 

medlemskommunerna deltager med representant för att få insikt om kommande 

förändring, hur kommunerna påverkas i myndighetsutövning, hur framtida 

kommunikation ska kunna samordnas genom KSRR och hur insamlingssystemet för 

förpackningar utformas. För de kommuner som inte önskar deltaga är förslaget att KSRR 

representera och kommunicera resultatet till kommunen.  

 

KSRR har för avsikt att verka mot att bli underleverantör för producenternas insamling. 

Vilket inte kommer att beröra samverkan med kommunerna utan som en 

affärsförhandling.  

 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Kommunallagen 

Förpacknings- och returpappersförordningen 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Löpande information på direktionsmöten 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att godkänna brevutskick till medlemskommunerna 
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§ 18 Rubrik:  Information medarbetarenkät 

Beslutsområde: KSRR 
 Föredragande: Karin Kolmevik 
 

Sammanfattning 

KSRR genomförde i slutet av 2018 en medarbetarenkät.  

 

Ärendeframställning 

KSRR genomför vartannat år en medarbetarenkät. KSRR har avtal med Kalmar kommun 

och använder sig av kommunens enkät. Förbundsledningen har satt som mål att 

svarsfrekvens ska vara 80 %, utfallet blev 74 %. För flera områden är utfallet positivt då 

resultatet förbättrats i jämförelse med förgående enkät.    

 

Varje avdelning har tillsammans med skyddskommittén informerats om enkätresultatet. 

Vidare har varje avdelning gemensamt beslutat vilka områden som behöver utvecklas 

och enats om en handlingsplan, som ska vara genomförd senast i slutet av kvartal 1/19.   

 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Arbetsmiljölagen 

Verksamhetsplan 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Förbundsledning följer upp aktivitetsplaner 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att ta informationen för kännedom 
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§ 19 Förbundschefen informerar 

 Beslutsområde: KSRR  
 Föredragande: Jan Fors 
 

Ärendeframställning 

 Arbetsplatsinspektion av Arbetsmiljöverket 

 KSRR i branschpressen 

 

Lag/Avtalshänvisningar etc. 

Inga anmärkningar 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Miljömässiga konsekvenser 

Inga anmärkningar 

 

Uppföljning 

Inga anmärkningar 

 

Förslag till beslut 
Förbundchefen föreslår förbundsdirektionen: 

 

Att ta information för kännedom  

 

 


