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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

FD § 30/2022 Dnr 2022/243  
 
Fastighetsnära insamling av avfall i kommunala 
verksamheter 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att projektavdelningen, i samverkan med 
bostadsbolagen, tar fram lösningar för de ”röda” anläggningarna/ verksam-
heterna från förstudien så att även dessa kan införa fastighetsnära in-
samling. 
 
Vidare beslutar förbundsdirektionen att föreslå kommunstyrelserna i 
respektive kommun att uppdra berörda förvaltningar att arbeta vidare med 
invändiga lösningar.  
 
Sammanfattning 
En förstudie gällande fastighetsnära insamling har genomförts av projekt-
avdelningen. Den visar att majoriteten av de kommunala anläggningar-
na/verksamheterna omgående kan införa fastighetsnära insamling så snart 
invändiga lösningar är på plats. 
 
Förstudien inklusive denna tjänsteskrivelse har remissats till samtliga verk-
samheter som berörs i enlighet med förstudien och denna tjänsteskrivelse.  
 
Ärendebeskrivning 
Lagkraven gällande fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar, tid-
ningar och matavfall har länge varit otydliga och är tyvärr fortsatt delvis 
oklara både gällande ansvar och tider. 
 
Det som är klart är att kommunerna övertog ansvaret för tidningar 1 januari 
2022. Det innebära att kommunerna inom sin taxefinansierade verksamhet 
ska både bära kostnad och intäkt för insamling och behandling av tidningar. 
Därutöver har begreppet matavfall (inklusive trädgårds- och parkavfall) 
införlivats i begreppet kommunalt avfall och ska således hanteras på 
samma sätt som tidningarna. Detta krav gäller från och med 1 januari 2024.  
 
Därutöver anges att producenterna ska fortsatt ha ekonomiskt ansvar för 
övriga fraktioner men att kommunerna ska stå för ett insamlingssystem av 
dessa mot ersättning. Hur och när detta ska ske är alltså fortsatt oklart men 
man anger att FNI ska införas i etapper mellan 2024 och 2026. Man disku-
terar också andra materialslag såsom textilier.  
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Det är också oklart hur hög andel som ska ske FNI vid vilka årtal. Priori-
terat är i alla fall villor. 
 
Bakgrund internt arbete  
Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) fick ett informellt uppdrag 
under 2019 att försöka införa FNI på kommunala verksamheter snarast 
möjligt. 
 
På grund av hög personalomsättning samt återkommande förändringar/nya 
förslag gällande lagstiftningen har arbetet dragit ut på tiden. 
 
ÖSK samlade berörda förvaltningar och tjänstemän i Hultsfred och Högsby 
kommuner under 2020 för att diskutera ansvarsfördelning samt nuläge. 
Enkäter genomfördes med de kommunala verksamheterna för att inhämta 
data gällande volymer och framtida behov. 
 
Tyvärr var resultaten av enkäterna inte tillförlitligt och relevant för att 
kunna användas i det fortsatta arbetet. Det har varit såväl oklart vem som 
ansvarat för vad gällande den interna avfallshanteringen inom många 
kommunala verksamheter liksom vem som hämtat utsorterade förpack-
ningar och tidningar.  
 
2021 erbjöd ÖSK till övriga förvaltningar att ta fram en förstudie med för-
slag på lösningar på samtliga kommunala verksamheter. Detta för att kunna 
komma vidare i arbetet så att FNI kan påbörjas snarast möjligt. 
 
Samma år uppstod en vakans hos ÖSK gällande den tjänsteman som arbetat 
med frågan varvid ÖSK tog in extern resurs för att ta fram förstudien. 
 
Nuläge ansvarsfördelning 
Inom de kommunala verksamheterna i båda kommunerna finns det tydligt 
fördelat ansvar gällande avfallsfrågorna som berörs gällande FNI: 
 
- ÖSK ansvarar för hämtning och behandling av avfall som faller under 

begreppet kommunalt avfall. Budget finns för ändamålet inom ramen för 
innevarande års taxor. 
 

- Fastighetsavdelningarna (AB Hultsfreds bostäder respektive Högsby 
bostads AB) ansvarar för eventuell om- eller nybyggnation av sophus 
och/eller soprum på de kommunala byggnaderna. För Emådalens Trygga 
Hem i Högsby respektive Trygga Hem i Hultsfred ansvarar Riksbyggen 
som fastighetsförvaltare för motsvarande fråga. 
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AB Hultsfreds bostäder har i Hultsfreds kommun en investeringsbudget av-
satt för ändamålet. 
 
- Respektive verksamhet har ansvar för allt avfall som uppstår i verksam-

heten. Detta oavsett om det faller under begreppet kommunalt avfall eller 
ej. Exempel på annat avfall kan vara smittförande avfall som kan uppstå 
inom äldreomsorgen eller verksamhetsavfall från slöjdverksamhet. 

 
Det finns tyvärr delar i den praktiska hanteringen av avfallet som fortsatt är 
oklart och som måste redas ut för att kunna säkerställa en enhetlig och 
enkel hantering av FNI framåt. Dessa är: 
 
- Otydligt vem som praktiskt hanterar interna transporter inne i lokalerna 

av olika avfallsslag.  
 

- Otydligt vem som praktiskt hanterar interna transporter mellan lokaler 
och till soprum/sophus eller till hämtplats.  

 
Under remisshanteringen har det efterfrågats hur denna slutsats har kunnat 
dras och förklaringen på det är flera. Dels att konsulten som genomfört 
uppdraget med förstudien i samtal med verksamheter, stödverksamheter 
och personal som jobbar med avfallen fått olika svar vem som ansvarar för 
vad. Det har också visat sig vara så att det finns gränsdragningslistor men 
att de inte efterlevs på vissa kommunala verksamheter. Exempelvis verkar 
räddningstjänsten och ÖSK:s driftverksamheter sköta den interna avfalls-
hanteringen själva.  
 
Finansiellt är det ännu oklarare. Här verkar det som fastighetsavdelningen i 
respektive kommun tar alla kostnader men vem som beställer och genom-
föra investeringar/inköp verkar variera från verksamhet till verksamhet och 
från tillfälle till tillfälle. Dessa oklarheter behöver lösas mellan verksam-
heterna och de stödförvaltningar som delvis hanterar frågorna idag.  
 
I Hultsfred finns ett behov av en tydligare ansvarsfördelning framför allt 
mellan serviceenheten och de kommunala verksamheterna.  
 
Observera att serviceenheten inte praktiskt hanterar vissa kommunala verk-
samheter alls i dagsläget såsom räddningstjänst, gata/park, VA, renhållning 
och fastighets egna lokaler samt på vissa platser där bostadsbolaget är 
fastigheterna. Där verkar dock avfallshanteringen fungera. 
 
I Högsby är det lite mer komplext då det finns flera förvaltningar som 
berörs såsom städ och verksamheternas egna vaktmästare men på vissa 
platser verkar arbetsmarknadsenheten också vara berörd.  
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Här behöver kommunledningsutskottet/kommunstyrelsen peka ut någon 
som tar ett helhetsansvar för frågan vid ett införande.  
 
Upplägg förstudie 
I förstudien har man gått igenom samtliga kommunala anläggningar och 
tittat på förutsättningarna för FNI på de aktuella platserna.  
 
Man har även gjort en fördjupad studie på kommunhuset i Hultsfred samt 
Fröviskolan i Högsby för att det på dessa verksamheter är aktuellt med för-
ändringar i närtid men även för att se om det är möjlighet på den typen av 
mer komplexa anläggningar att lösa FNI. 
 
Man har utgått från samma totala volym av restavfall som finns idag på 
anläggningarna och delvis gjort antaganden på de andra fraktionerna som 
möjligen hanteras separat idag för att få fram en tänkbar FNI-volym på 
varje anläggning. 
 
På vissa verksamheter har man också tittat geografiskt bredare för att se om 
det finns synergier med andra verksamheter (privata) eller bostäder (i första 
hand ägda av de kommunala bostadsbolagen). 
 
För att så pedagogiskt som möjligt visualisera behoven har en färgskala 
använts. Där grönt innebär att kärl i princip bara kan bytas ut eller att FNI 
redan är på plats, gult innebär att hämtplats behöver samordnas och rött 
betyder att fördjupad analys behöver ske alternativt att kärl saknas helt 
idag. 
Observera att färgerna inte säger något om vilka behov som föreligger in-
vändigt på fastigheterna samt hur interna transporter ska hanteras.  
 
Däremot omfattar förstudien förslag/exempel på lösningar/kärl som kan via 
befintliga ramavtal köpas in för att få en praktisk hantering av FNI invän-
digt. Dock omfattar inte förstudien transportvagnar/fordon och städvagnar 
för FNI. 
 
Slutsatser förstudie 
I Hultsfreds kommun finns det totalt 44 anläggningar/verksamheter. Av 
dessa är endast en röd och tre gula samt två obemannade anläggningar 
(behöver söka dispens). Övriga 38 är alltså gröna. Av dessa har redan sju 
FNI. 
 
I Högsby kommun finns det totalt 21 anläggningar/verksamheter. Av dessa 
är endast en röd och en gul samt en obemannad. Övriga 18 är alltså gröna. 
Av dessa har två redan FNI. 
 
Av de gröna anläggningarna/verksamheterna bedömer ÖSK att det i en-
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staka fall endast behöver köpas in transportvagnar/fordon.  
Det finns lösningar som kan användas för transport på flera anläggning-
ar/verksamheter om organisationen tydliggörs. 
 
Då förstudien inte omfattat lösningar/kärl invändigt behöver det förmodlig-
en utredas djupare på vissa anläggningar av berörda verksamheter och/eller 
stödförvaltningar.  
 
Förslag till vidare hantering 
Hela förstudien samt denna tjänsteskrivelse har remissats till de förvalt-
ningar som berörs av förslagen. Tjänsteskrivelsen har anpassats efter in-
komna synpunkter. 
 
ÖSK föreslår förbundsdirektionen att överlämna förstudien till respektive 
kommun för vidare politisk hantering.  
 
ÖSK föreslås tillsammans med bostadsbolagen ta fram lösningar för de 
anläggningar/verksamheter som enligt förstudien benämns som röda.  
 
Därutöver föreslås att respektive kommunstyrelse uppdrar åt berörda stöd-
förvaltningar eller verksamheter att ta fram förslag, kostnadsbedömning/ 
finansiering och tidplan för invändiga åtgärder och organisations-
anpassningar. För att därefter beställa nya kärl för FNI av ÖSK.  
 
Serviceenheten i Hultsfred poängterar att om de uppdras att lösa invändig 
hantering krävs såväl personella resurser som investeringsbudgetar för att 
klara detta.  
 
AB Hultsfreds bostäder har framfört önskemål om att när kommunstyrelsen 
behandlar ärendet att man föreslår att de i samverkan med ÖSK uppdras att 
ta fram motsvarande förstudie för det kommunala bostadsbolagets fastig-
hetsbestånd. En sådan förstudie behöver finansieras av bostadsbolaget 
själva.  
 
Matavfallet måste vara löst senast 1 januari 2024 enligt gällande lagstift-
ning så det datumet bör således vara sista datum för att ha en lösning på 
plats. 
 
Beslutsunderlag 
Förstudie FNI kommunala verksamheter 
Bilaga 1 FNI 
 
Skickas till 
KSAU Hultsfred 
KLU Högsby  
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FD § 31/2022 Dnr 2022/244  
 
Tillfällig delegation i samband med ny 
avfallsupphandling 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att ordförande och vice ordförande i 
förbundsdirektionen, i samråd med kommunledningarna i respektive 
kommun, får fatta nödvändiga beslut inom förbundets mandat som kan 
uppstå i samband med kommande nya upphandlingar av avfallshämtning, 
omlastning och transport av avfall. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen jobbar tillsammans med Vimmerby Energi & Miljö AB 
(VEMAB) med en ny upphandling av avfallshämtning, omlastning av 
avfall samt transport av avfall som ska träda i kraft 2025-03-01. 
 
Då upphandlingen är omfattande och har ett högt värde kan det bli aktuellt 
med strategiska beslut löpande. Det kommer med stor sannolikhet krävas 
snabba beslut för att hålla tidplanen för upphandlingen. 
 
Därför föreslår förvaltningen att ordförande och vice ordförande i 
förbundsdirektionen ska få tillfällig delegation att fatta beslut inom 
förbundets mandat under pågående arbete med upphandlingarna. 
 
 
 
Skickas till 
KSAU Hultsfred 
KLU Högsby 
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FD § 32/2022 Dnr 2022/221  
 
Kompletterande gatubelysningsstolpar vid 
Hanåsa-Blankans vägsamfällighetsförening 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att uppdra Östra Smålands kommunalteknik-
förbund (ÖSK) att genomföra investeringen enligt skrivelsens önskemål, för 
trafiksäkrande av vägsträcka till busshållplats för skolskjuts. 
 
Finansiering sker från projekt belysning (932) objekt nummer 343 i Högsby 
kommuns investeringsbudget. 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan från Hanåsa-Blankans vägsamfällighetsförening har inkommit 
för att förstärka belysningen längs väg som leder till busshållplats för skol-
skjuts. De nya stolparna föreslås anslutas till befintlig belysningsanlägg-
ning.  
  
Vägsamfällighet har tagit fram förslag tillsammans med Vattenfall på ut-
formning. 
 
Ett arbete pågår att se över regelverk för landsbygdsbelysning för båda 
kommunerna.  
 
Förvaltningen bedömer att denna åtgärd kan hanteras i framtida regelverk. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågan från Hanåsa-Blankans Vägsamfällighet  
 
 
Skickas till 
KLU Högsby 
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FD § 33/2022 Dnr 2022/254  
 
Svar på skrivelse från GDL gällande 
prisjustering av renhållningsentreprenaden 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att förbundschef Tony Bohlin får ta fram svar 
på skrivelsen i samverkan med Vimmerby Energi och Miljö AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En skrivelse från GDL Anläggning och Miljö AB (GDL) har inkommit  
2022-08-25.  
 
Skrivelsen avser ett äskande om justering av ersättning på insamling inom 
renhållningsentreprenaden referensnummer 6833. 
 
Skrivelsen är ställd till Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) 
samt Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB).  
 
ÖSK har haft nära dialog med såväl VEMAB samt vår gemensamma 
kommunjurist om skrivelsen och anser att det bör lämnas ett gemensamt 
svar från båda organisationerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
GDL:s skrivelse 
 
 
Skickas till 
Vimmerby Energi och Miljö AB 
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FD § 34/2022 Dnr 2022/6  
 
Information från verksamheterna 2022 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information från verksamheterna redovisas för förbundsdirektionen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Information från verksamheterna (Powerpoint) 
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FD § 35/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden - delegationsärenden 
 
Beslut 
Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till 
handlingarna. 
 
Anmälningsärenden 
1. Ordförandebeslut ang. avbetalning faktura 
2. Yttrande ang. bygglov för tillbyggnad av komplementsbyggnad 

Björkhult 1:28 
3. Yttrande ang. installation av värmepump  

Långemåla 10:1 
4. Yttrande ang. tillbyggnad av handel/kontor Tusenskönan 2 
5. Yttrande ang. bygglov för nybyggnad av enbostadshus Hammarby 1:7 
6. Yttrande ang. tidsbegränsat bygglov för tillfällig återvinningcentral 

Gästgivaregården 1:22 
7. Yttrande ang. installation av värmepump  

Stora Klobo 1:265 
8. Yttrande ang. uppförande av transformatorstation Hultsfred 3:40 
9. Yttrande ang. bygglov för komplementsbyggnad Osemåla 1:2 
10. Yttrande ang. transformatorstation  

Träförädlingen 10 
11. Yttrande ang. tillbyggnad av enbostadshus  

Hyltan 1:14 
12. Yttrande ang. anmälan om värmepump Nötväckan 1 
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NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

           

  

Ledamot    

 

Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 

Ande 
§ 

Ja 

 

Nej 

§ 

Ja 

 

Nej 

§ 

Ja 

 

Nej 

1 Anders Svensson, M  X       

2 Åke Nilsson, KD  X       

3 Fredric Svensson, C          

4 Tomas Söreling, S*  X       

5 Johan Svensson, M*  X       

6 Mahmoud Al Mokdad, C  X       

7 Magnus Gabrielsson, S  X       

8 Jan-Erik Ek, SD   X       

 

 

* = deltog på distans 

 

 

Ersättare, ej tjänstgörande: 

Wilhelm Alström 
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