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ANSLAGSBEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Vafabmiljö kommunalförbund 

 

Sammanträdesdatum: 2023-03-07 

 

Datum för anslags uppsättande: 2023-03-24 
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§597 Mötets öppnande 

Ordförande Staffan Jansson hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 

 

§598 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes. 

 

 

§599 Val av justerare 

Ulrika Ornbrant, Enköping utsågs att justera dagens protokoll. 
 

 

§600 Föregående protokoll  

Protokoll från mötet 2022-12-02 godkändes och lades till handlingarna. 

 

§601 Adjungera Matilda Antonsson och Kennet Julin till direktionen 

(Dnr VMKF 2023/104) 

 

Direktionen beslutade 

 

att adjungera Kennet Julin, koncerncontroller, Västerås stad samt Matilda Antonsson (S), 

förtroendevald, Västerås stad till direktionen för Vafabmiljö kommunalförbund under 

mandatperioden 2023-2026. 
 

 

§602 Vad är ett kommunalförbund? 
Föredragande: Casper Tham, förbundsjurist 

 

Med anledning av att direktionen har nya ledamöter och ersättare från och med årsskiftet gavs en 

översiktlig bild av kommunalförbundet Vafabmiljös uppdrag och relation till sin omgivning. 

Definitionen av ett kommunalförbund, varför förbundet bildades samt den upphandlingsrättsliga 

relationen gentemot medlemmarna i förbundet. 

 

Förbundet har inget fullmäktige utan har valt att ha en direktion där respektive medlemskommun 

utser en ledamot och ersättare ur respektive kommunfullmäktige. 

 

Förbundsordningen reglerar vilket ansvar som har förts över till medlemskommunerna, vilket 

bland annat innefattar ansvar för insamling och behandling av avfall under kommunalt 

avfallsansvar, mandat att fatta vissa beslut gentemot fastighetsägare, exempelvis beslut om 

anvisning av plats, ansökan om uppehåll eller undantag och beslut att tilldela kontrakt samt 

föreläggande om att upphöra med viss avfallshantering. 

Tillsynsansvaret finns kvar hos respektive medlemskommun. Kommunalförbundet har inget 

mandat att fatta beslut om taxor, avgifter och förändringar i olika tjänster och beslut kan inte 

heller överföras. 
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Direktionen styr förbundet inom ramen för Miljöbalken, avfallsförordning/förpacknings-

förordning, förbundsordning, taxa och avfallsföreskrifter.  

 

Förbundet finanserias av taxor, intäkter från inkomna material och ersättning för mottagande av 

material enligt avtal. Beträffande taxor finns inget juridiskt hinder för kommunerna att ha olika 

taxor. Förbundet har arbetat mot att få gemensamma taxor för att kunna erbjuda likvärdig 

standard/servicenivå. Ett omfattande arbete som vi ska vara rädda om. 
 

 

§603 Uppdatering förbundsordning   
Föredragande: Kennet Julin, koncerncontroller, Västerås stad 

Förbundsordningen behöver uppdateras med anledning av förändringar i 15 kap Miljöbalken 

(MB) samt med anledning av att den i vissa delar kommit att bli inaktuell.   
Förändringen avser huvudsakligen en uppdatering av ändamålsparagrafen (§ 3), så att den bättre 

överensstämmer med det ansvar Vafabmiljö i praktiken utövar.   

 

Ett arbete pågår med att uppdatera förbundsordningen efter förslag från Vafabmiljö och det 

beslut som fattades av direktionen vid möte den 9 juni 2022, att skicka förslag till förändringar i 

förbundsordningen till medlemskommunerna för beslut.  

Under ett ägarmöte där samtliga KSO:er deltog gick Kennet och Staffan igenom föreslagna 

ändringar. Nu är underlaget ute på remiss och före den 30 mars ska synpunkter ha framförts. 

Därefter skickas ett omarbetat förslag ut till kommunerna för att antas i respektive 

kommunfullmäktige senast i början av sommaren 2023. 

 

Nu gällande förbundsordning finns på Vafabmiljös hemsida men kommer också att skickas ut till 

direktionen. Den omarbetade versionen läggas på Vafabmiljös hemsida så snart den är beslutad. 

  

Utöver förändringen gällande ändamålet och tydliggörande av kommunala respektive övriga 

tjänster, har en ny paragraf tillkommit gällande extraordinära händelser.  

 

Förslag till större förändring gällande ekonomisk styrning innebär att höjning av taxan ska göras 

årligen, parallellt med uppdatering av förbundsordningen. 

 
 

§604 Taxa indexjustering 
Föredragande: Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör/Linda Gårdstam, avdelningschef Planering 

Som en följd av uppdateringar i Miljöbalken finns behov av ändringar i taxan. Förändringarna 

gäller avfall från verksamheter. Definitionen av kommunalt avfallsansvar har ändrats, vilket 

innebär att avfall från verksamheter delvis faller under kommunalt ansvar. Detta innebär att 

verksamheten måste lämna avfallet till Vafabmiljö, som är skyldiga att ta emot det.  

Hela servicesektorn omfattas, med vissa undantag. 

Verksamheten har inte något val och avtal kan inte tecknas, vilket innebär att Vafabmiljö inte får 

ersättning för det som tas emot. Eftersom avtal inte är möjligt återstår endast taxa som 

debiteringsgrund. 
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Inför direktionsmötet i april kommer förslag till taxeindexering samt förslag på ändringar i taxan 

tas fram som underlag för beslut att ta vidare till respektive kommunfullmäktige. 
 

§605 Verksamhetsrapport 
(Dnr VMKF 2023/257) Föredragande: Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör 

 

Verksamhetsrapporten hade skickats ut inför mötet och genomgicks översiktligt. 

Konstaterades bland annat att mängden farligt avfall har ökat, vilket beror på det stora antalet 

lustgastuber som lämnas in samt till viss del nytt regelverk kring vattenbaserad färg som numera 

är klassat som farligt avfall.  

 

En dom i EU-domstolen ogiltigförklarar beslutet om att låta Sverige skattebefria biogas som 

förbrukats för uppvärmning eller som motorbränsle. Domen kommer efter att ett tyskt 

biogasföretag överklagat beslutet om skattebefrielse för svenska bolag.  

Domen kom nyligen och det är därför oklart i dagsläget hur och när det påverkar Vafabmiljö och 

hur det kan hanteras. Utvecklingen följs noggrant. 

 

Direktionen beslutade 

 

att informationen i verksamhetsrapporten mottagits och med godkännande läggs till 

handlingarna. 
 

 

§606 Årsbokslut 2022 
(Dnr VMKF 2023/98) Föredragande Fredrik Westberg, ekonomichef 

 

Vafabmiljö kommunalförbund redovisar ett resultat per den sista december 2022 som är 21,5 

mnkr bättre än budgeterat. Resultatet kommer att läggas in i resultatutjämningsfonden. Sedan 

gjorde affärsuppdraget ett positivt resultat på 25,2 mnkr som kommer att förbättra förbundets 

soliditet. 

 

Intäkterna har ökat årligen sedan 2018. Det beror bland annat på att renhållningstaxorna justerats 

i omgångar. År 2020 infördes en ny gemensam renhållningstaxa för samtliga 

medlemskommuner. Under 2022 tillkom ett nytt kommunalt ansvar att samla in tidningar och 

returpapper och avfallstaxan justerades för att finansiera detta. Därutöver görs årliga 

indexjusteringar på avgifter för hämtning och behandling av avfall från verksamheter. Årets stora 

intäktsökning beror till största delen på mottagning av stora mängder schaktmassor samt högre 

ersättning för försäljning av återvinningsmaterial. 

 

Balanskravet utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet enligt kommunallagen. Ett 

eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det egna kapitalet ska återställas inom tre år. 

Förbundet uppfyller balanskravet och har en ekonomi i balans för 2022.  

I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett 

ackumulerat överskott i en resultatutjämningsfond, RUF. För att återställa det överskottet så har 

abonnenterna i dessa kommuner erhållit en rabatt på grundavgiften i taxan.  
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Under året har 7,5 mnkr använts för rabatt av taxan. Behållningen i resultatutjämningsfonden var 

vid årets slut 4,5 mnkr.  

Det finns ingen övrig gräns finns för hur mycket som får avsättas i RUF. Enlig praxis ska 

återställning ske inom tre år. 
 

Den största avvikelsen är att intäkterna för mottagning av schaktmassor, 33,8 mnkr över budget. 

Försäljningsintäkterna ökar också kraftigt mot budget beroende på prisjusteringar av biogas och 

ett ökat världsmarknadspris på återvinningsmaterial. 

 

Verksamhetskostnaderna är 57,9 mnkr över budget, vilket beror på ökade kostnader för inköp av 

flytande biogas, drivmedel och el. Prissättningen för dessa har ökat kraftigt som en följd av höga 

marknadspriser. Även inköp av skrot och wellpapp har ökat på grund av höga 

världsmarknadspriser på återvinningsmaterial. 
 

Personalkostnader är 8,8 mnkr lägre än budgeterat vilket dels beror på vakanser, sjukfrånvaro 

och föräldraledigheter.  

Övriga externa kostnader överstiger budget med 4,1 mnkr. Kostnaden för förbrukningsmaterial 

och tillfälligt inhyrd personal på grund av vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledigheter står för 

den största avvikelsen. 

 

Avskrivningskostnaderna har ökat med 2,7 mnkr i jämförelse med budget, vilket i huvudsak 

beror på ökade avskrivningar för förbundets aktiva deponier eftersom den återstående 

nyttjandetiden minskat. 

 

Det kommunala uppdraget redovisar ett överskott på 21,9 mnkr före avsättning av årets överskott 

till resultatutjämningsfond. Efter justeringen hamnar resultatet för det kommunala uppdraget i 

balans. Orsaken till den positiva avvikelsen är högre intäkter för försäljning av återvinnings-

material och lägre kostnad för hantering av returpapper. Även de gemensamma kostnaderna har 

minskat, främst beroende på lägre personalkostnader. Kostnaderna för omlastning och sortering 

vid avfallsanläggningar har ökat beroende på ökade drivmedelskostnader.  
 

Affärsuppdraget ett utfall på totalt 25,2 mnkr, jämfört med budgeterade 13,5 mnkr. 

 

Investeringsbudgeten för 2022 är 113 mnkr och utfallet 60,8 mnkr, vilket är 52,2 mnkr under 

budget. Investeringar i byggnader består av tak och kontrollrum vid Norsa förbränning samt 

lagertält för farligt avfall. De projekt som har flyttats till 2023 och 2024 är renovering av 

maskinhall förråd och verkstad vid gasanläggningen, skärmtak för sidlastare samt fast tak för 

gödsellagret. De IT-investeringar som gjorts är ny webb som lanserades i september och 

fiberkommunikation till återbruken som slutförts under året. Diarie- och dokumenthantering-

system samt utveckling av digitalisering och IT-arkitektur har påbörjats och fortsätter under 

2023. Investeringarna av kärl och containers blev lägre än budgeterat då reparation av befintliga 

containers prioriterats samt längre leveranstid för de containrar som beställts.  

 

Direktionen beslutade 

 

att godkänna årsredovisningen 2022   
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§607 Verksamhetsplan och budget 2023 

(Dnr VMKF 2023/258) 

Föredragande: Linda Gårdstam, avdelningschef Planering och Fredrik Westberg, ekonomichef 

 

Verksamhetsplan och budget för 2023 beslutades vid direktionens möte den 2 december 2022. 

Direktionen beslutade vid det mötet att godkänna förslaget och att det dessutom skulle tas upp 

till beslut vid tillträdande direktions första ordinarie möte i den nya mandatperioden.  

Inga ändringar har gjorts i underlaget. 

 

För 2023 krävs stora insatser för att klara av övertagandet av insamling av förpackningar. Utöver 

detta prioriteras arbete med att effektivisera förbundets arbete och öka intäkterna. Det finns 

många saker att göra inom förbundet, många goda idéer och stor förbättringspotential.  

 

Direktionen kommer att informeras kontinuerligt om prioriterade projekt. 

 

Budget 

Resultatet för kommunalförbundet beräknas till 17,9 mnkr. Det kommunala uppdraget beräknas 

ge ett överskott om 5,5 mnkr före justering till resultatutjämningsfond. Affärsuppdraget beräknas 

ge ett överskott på 12,4 mnkr vilket också är en del i kommunalförbundets sammantagna 

resultat. 

 

Balanskravet 

2023–2025 infrias balanskravet. Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig 

kommunallagen och utgör en undre gräns för vilket resultat som är legalt. Budgeten visar att 

förbundet uppfyller balanskravet och har en ekonomi i balans. 

  

I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett 

ackumulerat överskott i en äldre resultatutjämningsfond. För att kunna återställa överskottet har 

abonnenterna i de medlemskommunerna erhållit en rabatt på grundavgiften i den nya taxan. Den 

äldre resultatutjämningsfonden kommer att vara tömd vid slutet av 2023. I budgeten för 2023 

beräknas det kommunala uppdraget generera ett överskott på 5,5 mnkr som därför har avsatts i 

den gemensamma resultatutjämningsfonden. 

 

Budget 2023   

Resultatet för det kommunala uppdraget beräknas till 5,5 mnkr före justering till 

resultatutjämningsfond.  

Intäkterna väntas öka till 457 mnkr. Detta beror på att taxeintäkterna ökar vilket är en 

konsekvens av taxehöjningen med 3,5 procent från årsskiftet 2022/23 och på helårseffekten av 

taxehöjningen som genomfördes i april 2022. Intäkterna för återvinningsmaterial beräknas 

minska från dagens höga nivå på grund av sjunkande världsmarknadspriser på råvaror. 

Kostnaderna ökar till 452 mnkr. Ökningen av de gemensamma kostnaderna beror på ökade 

kostnader för pensioner, IT och fastighetskostnader. Insamlingen av mat-, restavfall och 

returpapper ökar med indexering enligt gällande avtal. Ökade kostnader på återbruken beror på 

ökade transport-, el- och fastighetskostnader. 
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Plan 2023–2025 

I planen har hänsyn tagits att kommunalförbundets uppdrag att samla in förpackningar 

fastighetsnära påbörjas 2024 och med en succesiv utbyggnad. I planen är intäkter och kostnader 

för FNI i balans. 

Taxeintäkterna har räknats upp tack vare nybyggnation vilket medför tillkommande abonnenter. 

Kostnadsposterna i planen jämfört med budgeten är justerade med årliga indexuppräkningar för 

lönekostnader, köpta transporter samt el och drivmedel. 

 

Budget 2023 affärsuppdraget 

Affärsuppdraget är uppdelat på Biogas, Norsa energiåtervinning samt Marknad. Från och med 

2023 räknas Biogas och Norsa energiåtervinning i sin helhet inte med i det kommunala 

uppdraget. Eftersom det är en ny uppdelning finns inga jämförelsesiffror från tidigare år.  

Kostnaden för behandlingen av matavfall i biogasanläggningen samt behandlingen av restavfall i 

Norsa energiåtervinning regleras enligt självkostnadsprincipen för det kommunala uppdraget. 

 

Verksamhetskostnaderna väntas minska på grund av minskat behov av inköpt gas eftersom den 

sålda volymen minskar.  

Intäkterna från det kommunala uppdraget som avser behandling av matavfall och 

fettavskiljarslam beräknas till 8,8 mnkr. 

I planen för 2024–2025 har intäkterna och kostnaderna beräknats på samma nivåer som budget 

2023. 

 

Biogas  

Från och med 2023 redovisas alla intäkter och kostnader samlat för att kunna följa hur mycket 

det kommunala uppdraget behöver betala i behandlingskostnader för matavfallet.  

Då förbundet har full rådighet över verksamheten och dess interna prissättning av 

behandlingskostnaderna styr förbundet även över utfallet på Biogasen. Behandling av matavfall 

och fettavskiljarslam är nu på 400 kr per ton, vilket är förhållandevis lågt i jämförelse. Priset 

sätts av Vafabmiljö och kan ändras. 

Önskemål framfördes om att särskilja behandlingsintäkterna gällande biogasen, externa och 

interna intäkter. 

 

I budget för 2023 väntas mängden såld gas sjunka jämfört med 2022 på grund av att fler bussar 

med eldrift tas i trafik hos Svealandstrafiken. Då minskar behovet av att köpa in gas från andra 

leverantörer för att klara distributionsåtagandet till Svealandstrafiken.  

 

Norsa  

I Norsa energiåtervinning behandlas ca 20 000 ton avfall årligen. 60 procent av avfallet är 

restavfall från hushåll, resten är verksamhetsavfall. Intäkterna beräknas vara i nivå med prognos 

2022. Verksamhetskostnader kommer att minska på grund av att avfallsförbränningsskatten 

kommer att avskaffas vid årsskiftet. 

 

Vid direktionsmöte 2022-12-02 uppdrogs åt förbundsdirektören att gå in i förhandling med VME 

(Västra Mälardalens Energi & Miljö) om överlåtelse av Norsa. Förhandlingar pågår. 

 

Affärsområde Marknad omfattar insamling av avfall från företag. FNI, sortering och 

omlastning av verksamhetsafall, deponering och behandling av schaktmassor samt köp och sälj 
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av återvinningsmaterial. Det blir ett intäktstapp från 2024 på grund av att fastighetsnära 

insamling av förpackningar går över till det kommunala uppdraget samt att de förväntade 

ersättning från NVV blir lägre. I budget 2023 har samtliga priser justerats med index. 

Försäljningsintäkterna väntas minska på grund av att världsmarknadspriserna på råvaror väntas 

sjunka. Personalkostnaderna beräknas öka på grund av ökade pensionskostnader, nyrekrytering 

av personal inom bland annat projektledning samt löneökningar. Dessutom väntas övriga externa 

kostnader för konsulttjänster (flera initiativ kopplade till digitalisering) samt fastighetstjänster 

öka. 
 

Investeringar 

Totalt är investeringsbudgeten för åren 2023–2025, exklusive sluttäckningar, 550 mnkr. 

Investeringarna är indelade i fyra kategorier – affärsmässiga, arbetsmiljö, reinvesteringar samt 

tvingande. 
  

Under perioden har investeringar i kärl och fordon för FNI uppskattats till 155 mnkr. Några av 

de större projekten är PFAS-rening av lakvatten på Gryta för 19 mnkr, ny vattenrening på 

Annelund för 17 mnkr, nytt Återbruk i Hallstahammar för 33 mnkr, ny deponi för farligt avfall 

för 14 mnkr och biokolanläggning för 33 mnkr efter investeringsbidrag. Investeringar i Återbruk 

består av samtliga åtgärder som är kopplade till återbruken, en total investering under perioden 

på 73 mnkr.  

 

Direktionen efterfrågade en redovisning av behovet av framtida investeringar i respektive 

affärsdel. En kalkyl över de affärsmässiga investeringarna kommer att tas fram och redovisas för 

direktionen vid kommande möte. 
 

Kassaflöde  

För 2023 budgeteras ett positivt kassaflöde från den egna verksamheten med 45 mnkr. Från och 

med 2024 är kassaflödet negativt på grund av de stora investeringarna kopplade till utbyggnaden 

av den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. 

 

I långtidsprognosen väntas soliditeten öka och målnivån 15% nås under perioden. 

Skuldsättningsgraden minska och nyttjande av checkkrediten öka, som högst under åren 2024–

2026 beroende på att utbyggnaden av fastighetsnära insamling kommer att genomföras med 

investeringar på totalt 300 mnkr, därefter minska. Ränteökningar har tagits höjd för och 

förbränningsskatten tagits hänsyn till. Lönsamhetsprojekten finns inte med i prognosen och 

kommer att läggas in när de realiseras. I långtidsprognosen föreslås taxejustering vart tredje år, 

vilket kommer att uppdateras efter förslaget om årlig justering. 
 

För 2023 budgeteras ett positivt kassaflöde från den egna verksamheten med 45 mnkr. Från och 

med 2024 är kassaflödet negativt på grund av de stora investeringarna kopplade till utbyggnaden 

av den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. 
 

 

Direktionen beslutade  

 

att godkänna den tidigare antagna budgeten 
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§608 Debitering av företag på Återbruk 

(Dnr VMKF 2022/307) Föredragande: Ludvig Ericsson, projektledare, avdelning Planering 

 

På Vafabmiljös Återbruk har förutom hushållen även små- och medelstora företag samt 

kommunala verksamheter möjlighet att lämna in grovavfall och visst farligt avfall. 
 

Idag används Återbrukskort, ett årskort med kostnad efter uppskattad årsmängd av grovavfall.  

Under längre tid har förbundet identifierat flertalet risker och utmaningar kopplat till denna 

tjänstelösning. 

 

Det har också kartlagts att det finns potential ur ett lönsamhets- och effektiviseringsperspektiv att 

se över nuvarande debiteringslösning. 

 

Sedan år 2021 har förbundet utrett olika alternativ till att förändra debiteringslösningen för 

företag och kommunala verksamheter på Återbruken. Det mest gynnsamma alternativet för 

förbundet tillika kunden bedöms vara att gå över till aktiv debitering per besök. 

 

Flera kommunala avfallsaktörer i Sverige har börjat gå över till att debitera per besök. Detta då 

lagstiftning och regelverk skärpts under de senaste åren vad gäller redovisningsskyldigheter om 

avfall kommer från ett företag eller kommunal verksamhet.  

 

Den pilot som genomfördes under 2022 i Enköping visade att andelen företag som lämnat avfall 

är högre än de som löst återbrukskort.  

 

För att modernisera, digitalisera och förenkla hanteringen av företagskunder som vill besöka 

Vafabmiljös Återbruk har nedan angiven lösning ansetts vara den gynnsammaste för förbundet 

men även företagskunden.  

 

Förslaget går ut på att debitering sker per besök genom debitering efter automatisk 

registreringsskyltsavläsning. Debiteringen sker genom att en sensorstyrd kamera vid respektive 

infart till Återbruken läser av samtliga förbipasserande fordons registreringsskyltar. De avlästa 

registreringsnumren skickas till Transportstyrelsens vägtrafikregister (VTR) där det verifieras 

om fordonet är registrerad som lätt lastbil och vad för typ av juridisk form det är på fordonets 

ägare. Är fordonet en lätt lastbil som ägs av juridisk person eller enskild näringsidkare så skapar 

systemet automatiskt en faktura baserat på ett angivet belopp per besök. Är det ett annat typ av 

fordonsslag alternativt en lätt lastbil som ägs av en privatperson så vidtas ingen aktivitet i 

systemet. Företagskunden erhålls en månatlig samlingsfaktura över sina besök på Återbruken 

som skickas från förbundet. 

Inlämning av farligt avfall kommer att kräva föranmälan, vilket kan göras via en särskild app. 

 

Potentiella risker som identifierats är minskat kundunderlag, otillåtet avfall in till Återbruken, 

resursbrist vid uppstart, ökad fakturering och bristande efterlevnad av GDPR.  

 

Prissättning sätts i samband med skarp drift/implementation och kommer att hålla marknadspris 

ur konkurrenssynpunkt. 
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Justering signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Dialog har förts med företag och företagarföreningar. 

 

Tidplanen är preliminär med önskad skarp drift den 1 januari 2024. 
 

Direktionen beslutade 

 

att företagskunder som besöker förbundets Återbruk debiteras per besök genom automatisk 

registreringsskyltavläsning. 
 

 

§609 Återbruket i Skultuna 

Föredragande: Ludvig Ericsson, projektledare, avdelning Planering 

 

Återbruket i Skultuna är ett av de första Återbruk som byggdes och dimensionerat därefter. 

 

I pågående effektiviserings- och lönsamhetsprojekt ingår avveckling av Återbruk som ett 

delprojekt och har varit under utredning under 2022 och har även utretts i projektet Återbruk 2.0 

under år 2020-2021. Olika alternativ har undersökts och utredningen fortsätter. 

 

Återbruket i Skultuna har otillräcklig yta vilket gör att inte alla fraktioner ryms eller behöver 

blandas. En genomfartsväg planeras att anläggas inom befintligt arrende. Allvarliga 

säkerhetsrisker finns, kopplat till trafiksituationen. Höga driftskostnader i relation till antalet 

besök och mängden inkommande avfall. Dessutom kommer att krävas större investeringar och 

renoveringar under kommande år. 

 

En avveckling av Återbruket Skultuna beräknas ge en besparing i förbundets driftskostnader på 

cirka 1 mnkr. 

  

Möjligheterna till en fortsatt god avfallshantering kommer att undersökas under 2023 som en del 

av genomförandeplanen för Återbruk 2.0.  

 

Ett beslut om nytt insamlingssystem och avveckling av Återbruket i Skultuna önskas under våren 

2023 för införande och avveckling vid årsskiftet 2023/2024. 

 

Direktionen poängterade att fokus i utredningen ska ligga på en utveckling av insamlingen. 

 

Direktionen önskar en sammanställning över användningen av de olika Återbruken i 

medlemskommunerna i samband med förslag till beslut. 
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Justering signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§610 Investeringsplan Återbruk 2.0 

Föredragande: Ludvig Ericsson, projektledare, avdelning Planering 

 

Enligt avfallsplanen ska beslut fattas under 2020 om en plan för framtagande av koncept och 

etablering av en ny typ av Återbruk med fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi. Dessa 

kallas Återbruk 2.0.  

 

Merparten av Återbruken är byggda under 90-talet och upplevs slitna och underdimensionerade 

sett till behov, ej heller anpassade för ökat fokus kring cirkularitet och återanvändning. Antalet 

besökare på Återbruken har ökat markant under åren. 

 

Projektet har även omfattat en översyn av olika typ av tjänster som kan komplettera Återbruken. 

I dagsläget lämnas ofta en liten mängd avfall per besöka vilket skulle kunna ersättas med mera 

citynära lösningar, såsom miniåterbruk, återbrukspunkter, mobila återbruk, utifrån kundens 

behov. Projektet har även tagit fram förslag till ny utformning av Återbruk med bättre logistik 

och ökad säkerhet. 

 

Ett nationellt skyltsystem implementeras för bättre upplevelse och enklare för både kund och 

medarbetare.  

 

En genomförandeplan finns framtagen för samtliga Återbruk. Omprioriteringar kan komma att 

behöva göras.  

Projektet innebär stor omvandling fram till 2030. Takten skulle behöva öka eftersom många 

Återbruk har stora behov av uppfräschning och många nya bostadsområden byggs.  

 

Efterfrågades en dialog med kommunerna kring möjligheten att etablera olika 

insamlingslösningar, exempelvis miniåterbruk i samband med planeringen av nya 

bostadsområden.  

 

En levande process som kommer att återkomma till direktionen.  
 

 

§611 Internkontrollplan 2023 

(Dnr VMKF 2023/259) Fredrik Westberg, ekonomichef 
 

Internkontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de fastställda 

verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de 

professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.  Den 

ger en bara överblick över verksamheten. Det åligger direktionen att se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med 

de bestämmelser i lag eller annan författning likväl de mål och riktlinjer som gäller för 

verksamheten. 

 

Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll 

bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. 
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Justering signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje 

del av verksamheten har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan.   

 

Kopplat till omvärldsläget kommer att identifieras delar av verksamheten som skulle kunna 

utsättas för risker, till exempel sabotage, att utvecklas och arbetas in i planen.  

I dagsläget görs säkerhetsskyddsanalyser och inventering av verksamheter för att identifiera 

behov av insatser.  

 

Direktionen beslutade 

 

att fastställa internkontrollplan för 2023 
 

 

§612 Effektiviseringsuppdraget 

Föredragande: Andreas Sunesson, projektledare 

 

Vid direktionsmöte den 9 juni 2022 uppdrogs åt kommunalförbundet att ta fram en 

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

avfallsverksamhetens intäkter med 10 mnkr.  

 

Urvalskriterierna för inriktningar på besparingsprojekten är; snabb ekonomisk hemtagning, väl 

avgränsade inriktningar och max 9 inriktningar. För varje inriktning finns en projektledare 

utsedd. 

 

Redovisades framdrift och status för respektive delprojekt samt bedömd effekt. Direktionen 

kommer att informeras varefter projekten löper. 
 

 

§613 Årsrapport dataskyddsarbete 

(Dnr VMKF 2023/28) 

Under 2022 har Vafabmiljö Kommunalförbund, efter upphandling, anlitat Laura Gashi och JP 

Infonet AB som dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska årligen lämna en rapport med 

information om vad som hänt under året och rekommendationer till kommande år. Rapporten för 

2022 beskriver den GAP-analys som JP Infonet har genomfört samt resultatet av den. Rapporten 

innehåller rekommendationer om vad vi behöver förbättra och fokusera på under 2023. 

• Åtgärda brister i Artikel 30-registret och ta fram en skriftlig rutin för 

upprättande/uppdatering av registret. 

• Ta fram ett standardiserat brev med information om personuppgiftsincident till den 

enskilde 

• Ta fram mall och instruktioner för genomförande av konsekvensbedömningar för 

personuppgiftsbehandling 

• Ta fram skriftlig rutin/riktlinje gällande publicering av personuppgifter på sociala medier 
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Justering signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Direktionen beslutade 

att informationen i rapporten mottagits och läggs till handlingarna. 
 

 

§614 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 
 

§615 Information om förbundet och avdelning Produktion 

(Föredragande: Sabine Dahlstedt, förbundsdirektör och Henrik Bengtsson, avdelningschef 

Produktion) 
 

Som en del i direktionens introduktion presenterade förbundsordföranden kommunalförbundet 

utifrån historik, nuläge och framtid. 
 

Henrik Bengtsson presenterade avdelning Produktion. 

  

 

§616 Nästa möte 

Nästa möte hålls den 20-21 april i form av ett internat med strategidag den 20 april och 

direktionsmöte den 21 april. Platsen är Fagerudd konferens, Enköping. 

 
 

§617 Mötets avslutande  

Mötet avslutades kl 15.00 och därefter genomfördes ett guidat studiebesök på anläggningen på 

Gryta samt ett studiebesök hos Mälarenergi. 
 


