
 

 

Sammanträdesprotokoll §546 - §558 

Protokoll fört vid Sammanträde med direktionen för VafabMiljö Kommunalförbund 

 

Sammanträdesdatum  2022-09-29 kl 09.00-12.00 

 

Plats Navet, Västerås och digitalt via Teams 

 

Tjänstgörande ledamöter Mikael Söderlund (M)  Arboga 
 Eleonor Wikman (S)  Fagersta 

  Per Möller (C)   Heby  

 Pelle Strengbom (S)  Kungsör  

 Anne Tjernberg (S)  Köping 

  Ulrika Ornbrant (C)  Enköping 

  Peter Björnberg (S)  Norberg, t o m §555 

  Mårten Öhrström (C)  Sala 

  Pentti Lahtinen (S)   Skinnskatteberg 

 Staffan Jansson (S)   Västerås  

      

Tjänstgörande ersättare  Peter Ristikartano (MP)  Hallstahammar 

   

Frånvarande ledamöter  Rene Nispeling (L)   Hallstahammar 

  Ylva Belin (C)   Surahammar 

 

Närvarande ersättare  Kjell Persson (S)   Arboga 
  Glenn Jaasund (M)   Köping 

  Ralf Träskman (SBÄ)  Sala 

   

  

Övriga Henrik Bengtsson, tf förbundsdirektör 

 Fredrik Westberg, ekonomichef, §550-551 

 Edvin Kiellarsson, avdelningschef Transport och Logistik, §553 

 Linda Gårdstam, enhetschef Planering, §552, §554 

 Mikael Helmin, affärs- och avfallsstrateg, §552 

  Johan Juhlin, enhetschef Transport Planering, §557 

 Nicolette Karlsson Landré, HR-chef 

 Pernilla Widén, avdelningschef Process och Underhåll   

 Sabine Dahlstedt, tillträdande förbundsdirektör 

 Tony Forsberg, revisor 

 Kennet Juhlin, koncerncontroller, Västerås stad 

     

Vid protokollet  Lena Fryksell Söderlund, förbundssekreterare 

 

 

Justeras   

 

 

 
Staffan Jansson Mikael Söderlund 
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: VafabMiljö kommunalförbund 

 

Sammanträdesdatum: 2022-09-29 

 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-19 

 

Datum för anslags nedtagande: 2022-11-10 

 

Förvaringsplats för protokollet: Navet, Gasverksgatan 7, Västerås 

 

 

 

Underskrift: Maria Adolfsson 

 Registrator 
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§546 Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Jansson öppnade mötet och hälsade välkommen.  

 

§547 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

Fyra övriga frågor anmäldes:  

Information om läget kring beslut om taxa, biogas i Köping, minireningsverk i Skinnskatteberg samt 

returträ i Sala.  

 

§548 Val av justerare  

Mikael Söderlund, Arboga, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  

 

§549 Föregående protokoll 

Påpekades att återrapport om returträ saknades i protokoll från mötet den 9 juni. Protokollet lades 

därefter till handlingarna.  

 

§ 550 Delårsrapport, tertial 2, 2022, januari-augusti 

Föredragande: Fredrik Westberg, ekonomichef 

 

Utfallet för perioden visar ett negativt resultat, -5 mnkr, vilket är 9 mnkr sämre än budget för perioden. 

Detta beror till största delen på högre kostnader för inköp av biogas, el och drivmedel. Intäkter för 

försäljning av återvinningsmaterial har ökat, vilket lett till att den kommunala avfallsverksamheten gett 

överskott. Därmed har 14 mnkr avsatts till en gemensam resultatutjämningsfond.  

 

Prognos för helåret visar ett resultat på 4,8 mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budget. I prognosen har 

hänsyn tagits till att priset på biogas till Svealandstrafiken justerats så att full kostnadstäckning erhålls 

för inköp av flytande biogas från och med juni 2022.  

 

Balanskravet uppfylls. 

 

Större avvikelser i driftredovisningen: Intäkterna är 64 mnkr högre än budget för helåret. Till största 

delen försäljning och prisjustering av biogas mot Svealandstrafiken. Även intäkter för återvinnings-

material har ökat. Världsmarknadspriset ligger i dagsläget inte på samma höga nivå, som under våren. 

Verksamhetskostnaderna påverkas av höga inköpskostnader för flytande biogas eftersom den 

egenproducerade gasen inte täcker efterfrågan. Övriga kostnader som ökat är elkostnader och drivmedel. 

Personalkostnaderna har minskat beroende på lite lägre pensionsavsättningar för närvarande. Från och 

med nästa år ökar de avsevärt.  

 

Avskrivningskostnaderna har negativ avvikelse beroende på att avskrivningstiderna för aktiva deponier 

har kortats ned. 

 

Den kommunala avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 14 mnkr för perioden januari–augusti, 

före avsättning av periodens överskott till resultatutjämningsfond. Efter justeringen hamnar resultatet för 

den kommunala avfallsverksamheten i balans. De främsta orsakerna till den positiva avvikelsen är högre 

intäkter för försäljning av återvinningsmaterial samt lägre kostnader för hantering av returpapper. 



 
 

 

 4 (8) 

  

  

 

 

Justering signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Prognosen för helåret beräknas ge ett överskott på 14 mnkr, vilket avsätts till resultatutjämningsfond så 

att resultatet balanseras. Den främsta orsaken till detta är de kraftigt höjda ersättningarna för försäljning 

av återvinningsmaterial samt lägre kostnader för hantering av returpapper. 
 

Den övriga avfallsverksamheten redovisas uppdelad i olika verksamheter där biogasen drar ner 

resultatet på grund av ökade kostnader för inköp. Budget för helåret är 13,5 mnkr, en avvikelse med 

nästan 9 mnkr. En utredning kring Norsa-avtalet pågår. 

 
Investeringsbudgeten för 2022 är 113 mnkr och utfallet för perioden januari till augusti är 37 mnkr. 

Prognosen för 2022 har beräknats till 86 mnkr. De investeringar som slutförts hittills under året är bland 

annat anläggning för flytande biogas, renhållningsfordon av olika typer, kärl, containers, 

maskinutrustning samt åtgärder inom miljö och teknik. 
 

Direktionen efterfrågade en tydligare redovisning av resultatet och avsättningen till RUF. Ett viktigt 

underlag att använda vid diskussion om taxan.  

 

En efterkalkyl på biogasinvesteringen saknas. Ej försvarligt att driva verksamhet med förlust när andra 

kan driva motsvarande verksamhet med vinst. Viktigt att ta rätt betalt om marknaden finns. Det 

viktigaste nu är att ta fram fakta och agera utifrån det. Ett affärsmässigt synsätt efterfrågas.  

 

Avtalsförhandlingen med Svealandstrafikens är vi nu inne i ett skifte mot en annan riktning. I tidigare 

avtal gjordes uppräkning på årsbasis, vilket fungerat bra hittills. I dagsläget/världsläget fungerar det inte. 

Det nya avtalet är skrivet med uppräkning på månadsbasis. Den gas som köps in från Gasum belastar 

Svelandstrafiken direkt. Avtalet är 1-årigt och fortfarande inte helt klart.  

Den 30 september ska överenskommelse vara klar kring vad som ska hända med de fastigheter 

VafabMiljö har anläggningar på om Svealandstrafiken väljer att enbart använda el. Det finns ett 

gemensamt intresse att få till ett avtal.  

 

I Köping byggs för närvarande en anläggning för produktion av gas, där VafabMiljö fått yttrande för 

samråd. En dialog kommer att ske med VMKF och Plagazi. Möjligheter till samarbete finns. 

 

VafabMiljös elförbrukning prissäkras löpande med leverantören, Mälarenergi. En policy kring 

prissäkring av el efterfrågades. Någon sådan finns inte framtagen i dagsläget. 

 

Uppdrogs åt förvaltningen att utveckla redovisningen och presentera en efterkalkyl för 

biogasinvesteringen. Direktionen behöver dessutom tydligare redovisning per område, KAV och ÖAV, 

och hur de balanserar mot varandra för att kunna agera utifrån det.  

Bra med redovisning av de olika delarna i ÖAV.  

 

Direktionen beslutade  

 

att godkänna delårsrapport tertial 2, 2022 

 

§551 Effektiviseringsuppdraget - återrapportering 

Föredragande Fredrik Westberg, ekonomichef 

 

Vid direktionsmötet den 9 juni uppdrogs åt förvaltningen att till dagens direktionsmöte ta fram en 

handlingsplan för att minska förbundets totala kostnader och/eller öka den övriga avfallsverksamhetens 

intäkter med 10 mnkr.  
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Ett arbete gjorts för att identifiera väl avgränsade inriktningar och projekt att utreda för att uppnå ökad 

lönsamhet och effektivitet med snabb ekonomisk hemtagning, synlig inom 3 år.  

Arbetet påbörjas omgående och varje inriktning kommer att genomgå en snabbutredning för att påvisa 

besparingspotentialen. En sammanhållande extern projektledare ska anlitas. Interna och externa 

projektledare utses per projekt.  

 

Uppdrogs åt förvaltningen att arbeta vidare med uppdraget och rapportera på kommande 

direktionsmöten. Strategiska beslut fattas av direktionen. 

 

Eventuell avveckling av återbruk måste göras på ett smidigt sätt och kommuniceras med medborgarna. I 

återbruks-utredningen finns förslag om större servicegrad på olika sätt. I samband med eventuell 

nedläggning av Stenby planeras utbyggnad av Återbruket Gryta, som ligger i närområdet. En annan 

aspekt är hur FNI kommer att påverka återbruken. 

 

Beträffande avveckling av VafabMiljö AB finns möjligheter för att kunna delta i internationella projekt 

genom till exempel MDU. 

 

Förvaltningen fick uppdraget att fortsätta på inslagen väg, med störst fokus på de projekt som beräknas 

ge mest input. Ett underlag för beslut om Norsa ska presenteras på direktionsmötet den 2 december.  

 

§552 FNI – vägval gällande insamling vid småhus 

Föredragande: Linda Gårdstam, enhetschef Planering och Mikael Helmin, affärs- och avfallsstrateg 

 

Den nya förordningen börjar gälla 1 januari 2023 med insamlingsansvar från och med 1 januari 2024 

och fullt utbyggd FNI från och med 1 januari 2027. Mycket arbete pågår och återstår och har hög 

prioritet under hösten. 

 

Arbetet med att ta fram framtidens insamlingslösning delas upp i två områden: Fokus på 

lösning/lösningar, FNI/BNI samt transport i egen/extern drift, rutiner, personal och säkrad kapacitet för 

2026 och framåt. 

 

Insamling ska även ske på Återbruken, men som ett komplement vilket kommer att kräva dispens. 

Grundförutsättningen är att hämtning ska ske fastighetsnära.  

 

Det system för gemensamhetslösningar som finns i dagsläget kommer att fortsätta. 

Fyra huvudscenarios, mer eller mindre beprövade, gällande småhus med enskild hämtning behöver 

analyseras. Presenteras i början av nästa år. 

 

Fördelen med 12 kommuner är möjligheten att använda en kommun som pilot för olika lösningar, vilket 

i det här fallet blir svårt att hinna med. Längre implementeringstid hade underlättat.  

 

§553 Statusuppdatering insamling öst/väst i egen regi 
 

Föredragande Edvin Kiellarsson, avdelningschef Transport & Logistik 

 

En återrapportering gavs kring arbetet med att säkerställa transportlösning för VafabMiljös 

produktutbud, ökad resurshushållning och kostnadseffektiva lösningar.  
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En tidsplan har tagits fram för när och vad som behöver göras för att säkra kapacitet för insamling då 

nuvarande avtal löper ut hösten 2025/vintern och våren 2026. Beslut om framtida inriktning behöver 

fattas hösten 2022. 

 

En beräkning av vad dagens upplägg skulle kosta jämfört med egen regi visar minskade kostnader för 

egen regi.  

Ett ökat mandat behövs för att skapa en optimal logistiklösning med utgångspunkt från funktionell 

indelning i stället för geografisk indelning. Dessutom ett framtida behov av att ha en mix mellan egna 

och köpta transporttjänster.  

En undersökning av hur andra kommunala aktörer gjort och gör visar att fler och fler tar hem utförande i 

egen regi. 

Ett ytterligare värde med egen regi är möjligheten att sprida kunskap och engagemang till våra kunder 

och intressenter genom att till exempel trycka budskap på våra bilar och vara goda ambassadörer för 

förbundet. 

 

Två alternativ till beslut behöver tas på kommande direktionsmöte den 2 december: 

 

• Princip för egen eller extern regi. Mandat att utforma logistik och transportlösningar i enlighet 

med förbundets långsiktiga mål och ekonomiska ramar. 

• Vi står kvar i det beslut som fattades 2016 om att hushållsinsamlingen i öst och väst ska vara 

utlagt på entreprenör och mitt bedrivas i egen regi. 

 

Direktionen förordade en lösning med minst 25% i egen regi. En långsiktighet som håller över tid och 

oavsett vem som leder direktionen. Dessutom önskas en rättvis fördelning/uppdelning på de geografiska 

områdena. Så också en beräkning på riskexponeringen finansiellt, sårbarhetsaspekten och eventuellt 

kompetenstapp. 

 

Uppdrogs åt förvaltningen att arbeta fram ett skarpt förslag inför kommande direktionsmöte. Om 

direktionen inte anser sig redo kommer det att överlämnas till nästa direktion att besluta. 

 

Beslutsunderlaget önskas utsänt i god tid före mötet för att hinna förankra i respektive kommun. Stöd 

finns att få från förvaltningen om så behövs. 

 

§554 VafabMiljös interna målområden 

Föredragande: Linda Gårdstam, enhetschef Planering 

 

Övergripande fokus de kommande två åren är att minska restavfallet med 5% per år. 

 

Fyra målområden har arbetats fram, med syfte är skapa övergripande målsättningar med förutsättning 

för organisationen att förstå riktning och ha större möjlighet att bidra till måluppfyllelsen och därmed 

det uppdrag organisationen har.  

 

• Vi skapar cirkulariet 

• Vi har nöjda kunder 

• Vi är en attraktiv arbetsplats 

• Vi har god ekonomi 

 

Hela organisationen har involverats i arbetet med att ta fram interna målområden. Engagemanget har 

varit stort och många synpunkter har lämnats och feedback har getts. Remissvarslistan finns att ta del av 
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för den som så önskar. Verksamhetsplaner och budget tas fram i enlighet med fokus och mål. 

 

§555 Läget kring förslag om reviderad förbundsordning  

Föredragande: Linda Gårdstam, enhetschef Planering 

 

Punkten flyttas till kommande möte, den 2 december. 

 

§556 Utdelning av matavfallspåsar 

Föredragande: Henrik Bengtsson, t f förbundsdirektör 

 

I Enköping har antalet utlämningsställen minskat, vilket väckt missnöje hos många invånare i 

kommunen. Då antalet utlämningsställen minskar behövs information om var påsar finns att hämta. 

 

Numera får varje småhusägare årlig utdelning direkt till adressen. I flerfamiljshus är det förening eller 

hyresvärd har ansvaret att beställa och tillhandahålla påsar. Grunden till förändringen är svinnet av 

avfallspåsar. Tyvärr har information om förändringen inte nått alla invånare. Ny information kommer att 

gå ut inom kort.  

 

§557 Slamtömning 

Föredragande: Johan Juhlin, enhetschef Transport Planering 

 

Tömning av slam är en del av det kommunala insamlingsuppdraget. Utförandet sker till 100% av tre 

entreprenörer och är uppdelat i fem delområden. 

 

Antalet reklamationer för perioden januari-augusti 2022 är 1,4% av cirka 23 000 besök och registrerade 

avvikelser ca 20%. Det är chaufförerna som rapporterar avvikelser och som också fattar det avgörande 

beslutet, med säkerheten som fokus. Avvikelser kan till exempel vara brister i underhåll av vägar och 

anläggningar. Knappt 3% utgörs av s k bomkörningar av olika anledningar.  

 

Kommunikation och samarbete med fastighetsägare välkomnas. I nya avtal ställs andra krav på 

leverantörer vilket ger nya möjligheter, till exempel avisering via SMS och överlämning av information 

vid byte av entreprenör.  

 

§558 Verksamhetsrapport september 2022 

(Dnr 2022/1-VMKF) 

 

Verksamhetsrapporten skickades ut tillsammans med kallelsen för dagens möte.  

 

Direktionen beslutade 

 

att informationen i verksamhetsrapporten mottagits och med godkännande läggs till handlingarna 
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§559 Beslut om datum för direktionens möten 2023 

Föredragande: Henrik Bengtsson, tf förbundsdirektör 

 

Ett förslag till datum för direktionens möten under nästa år har tagits fram för beslut vid ett 

konstituerande mötet med den nya direktionen. 

 

Önskemål framfördes om att möten tillsammans med medlemsråd och samverkansorgan planeras in 

under 2023. 

 

Direktionen beslutade 

 

att  

Ett konstituerande direktionsmöte hålls fredag den 3 februari 2023. 

 

§556 Övriga frågor 

 

Flertalet medlemskommuner har fattat beslut om taxa alternativt finns datum för när beslut kommer att 

fattas. I Skinnskatteberg har kommunstyrelsen beslutat föreslå fullmäktige att taxan fryses på 2022 års 

nivå. 

 

Hemtjänsten i Köping har under en period haft återkommande problem med att tanka gas till sina bilar. 

Totalt cirka 60 bilar är berörda.  I Köping finns endast en tankstation för biogas. Orsaken till är att 

betalsystemet utbytts och därefter har problem uppstått. Personal från VafabMiljö har fysiskt funnits på 

plats för att hjälpa till. Informationen måste förbättras från förvaltningens  förbundets sida. På ”mina 

sidor ”finns möjlighet att prenumerera på driftstörningar. Information läggs alltid ut på hemsidan.  

 

Minireningsverk i det fritidshus-täta Skinnskatteberg fungerar inte som de ska om de töms utanför 

säsong. Tömning behöver ske vid rätt tidpunkt för att fungera fullt ut. Information har utlovats senare 

under hösten. Svar önskas på kommande möte 2 december.   

 

Mårten Öhrström, ledamot från Sala, efterlyste återrapportering av det uppdrag direktionen gav 

förbundsdirektören i april gällande returträ. Uppdraget är påbörjat men ännu inte genomfört. Tas upp 

vid kommande möte, den 2 december. 

 

§557 Nästa möte 

Nästa möte hålls fredagen den 2 december, på Åsby konferens i Hallstahammar 

 

§558 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade möte kl 12.00. 

 

 


