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      KALLELSE
 2022-01-28 

Arbetsutskottet 
Kretslopp sydost 

 
Förbundssekreterare    
Marie-Louise Henriksson      
070-650 25 65 
marie-louise.henriksson@kretsloppsydost.se    

 
 

Kallelse till sammanträde  
med arbetsutskottet för  
Kretslopp Sydost 

 
 

Tid:  fredagen den 28 januari 09:00-11:00 
 

Plats:  via Teams 
 
 

 
Meddela eventuella förhinder i god tid till förbundssekreterare Marie-Louise Henriksson  
på telefon via e-post marie-louise.henriksson@kretsloppsydost.se, eller telefon 070-650 
25 65. 
 
 
 
 
Kretslopp sydost 
   
Yvonne Bergvall   Maria Schade 
Ordförande    Förbundsdirektör 
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DAGORDNING 
2022-01-28 

Arbetsutskottet 
Kretslopp Sydost 

 
   

 
 
 
Dagordning 

 
1. Val av justerare 
2. Fastställande av dagordning 
3. Utredning egen regi 
4. Åvc Uppvidinge 
5. Studieresa förbundsdirektionen 
6. Studiebesök på egna anläggningar  
7. Ledamöter på våra huvud-åvc:er i april 
8. Kretslopp Sydost-profilerad jacka till samtliga ledamöter 
9. Förbundsdirektören informerar 
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§ 1 Val av protokolljusterare 

 

 
§ 2 Fastställande av dagordning 

  
 
 
§ 3 Rubrik:  Utredning egen regi  
 Beslutsområde: Kretslopp Sydost 
 Föredragande: Malin Thörnblad 
 
 
Sammanfattning 
I medlemskommunerna Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda samlar förbundet in det 
kommunala avfallet (tidigare benämnt hushållsavfall) via entreprenören Ohlssons AB. 
Avtalet som löper ut i februari 2023 övergick till förbundet i samband med hopslagningen 
och bildandet av Kretslopp Sydost 1 januari 2021.  
 
Ärendeframställning 
Kretslopp Sydost har, sedan bildandet av det nya förbundet i januari 2021, ansvarat för 
insamlingen av det bostadsnära kommunala avfallet i Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. 
Höglanskommunerna har sedan många år skött denna insamling via entreprenören 
Ohlssons AB och vid årsskiftet 2020/2021 övergick entreprenörsavtalet till Kretslopp 
Sydost. Gällande avtal löper ut i februari 2023 och är då ej möjligt att förlänga 
ytterligare.  

I regeringens Premoria ”En förbättrad förpackningsinsamling” föreslås kommunerna ta 
över ansvaret för insamling av förpackningar med en fullt implementerad bostadsnära 
insamling 2026. Producenterna ska via sina branschorganisationer ersätta kommunerna 
för insamlingen. Förslaget är ute på remiss och regeringen väntas fatta beslut i juni 
2022.  

Vi ser stora fördelar med att ha samma insamlingsmodell i hela förbundet och föreslår 
därför att förbundsledningen ges i uppdrag att utreda insamling i egen regi även i 
höglandskommunerna men också att vi i avvaktan på regeringsbeslut i juni, som troligen 
kommer leda till ett förändrat insamlingssystem i hela förbundet, fortsätter med 
entreprenad på höglandet genom en ny upphandling med kort avtalsperiod.  
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Lag/Avtalshänvisningar etc. 
Lagen om offentlig upphandling 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Miljömässiga konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Uppföljning 
Ingen anmärkning 
 
Förslag till beslut 
Förbundsdirektören föreslår arbetsutskottet; 
 
Att föreslå förbundsdirektionen att uppdra åt förbundsledningen att utreda egen 

regi även i höglandskommunerna Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda.  
 
Att föreslå förbundsdirektionen att uppdra åt förbundsledningen, att med kort 

avtalsperiod, upphandla entreprenör för insamling av kommunalt avfall i 
höglandskommunerna Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda.  
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§ 4 Rubrik  Utredning Åvc Uppvidinge 
 Beslutsområde Kretslopp Sydost  
 Föredragande Magnus Ivansson 
 
 
Sammanfattning 
Förbundsledningen har gjort en förstudie vad gäller behovet av förändrad ÅVC-struktur 
och ser att behovet av en förändring är störst i Uppvinge kommun.  
 
Ärendeframställning 
I Uppvinge kommun har Kretslopp Sydost tecknat ett arrendeavtal med kommunen för 
den markyta inne på Linneberga avfallsanläggning där den befintliga Åvc:n ligger. 
Avfallsanläggningen drivs av företaget Marksanering Sydost som ägs tillsammans av 
Uppvidinge kommun och det privata företaget Ragn-Sells.  
 
Inom förbundet finns idag flera olika ÅVC-lösningar anpassade efter olika lokala behov. 
Besöksantal och mängden grovavfall har förändrats över tid i takt med att tex lagstiftning 
ändrats, kommunens invånarantal ändrats och invånarnas beteendemönster förändrats. 
 
I den nya Avfallsplanen finns mål om att minska avfallets farlighet och där spelar våra 
återvinningscentraler en stor roll. I Uppvidinge bedömer förbundsledningen att det finns 
behov av att utreda Åvc-behovet för att säkerställa samma servicenivå för invånarna där 
som i övriga Kretslopp Sydost.  
 
Förbundsledningen föreslår att uppdras utreda behovet och återkomma till direktionen 
med förslag på hur vi ökar servicenivån på ÅVC i Uppvidinge kommun.  
 
Lag/Avtalshänvisningar etc. 
Miljöbalken 
Förbundsordning 
Avfallsplan 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utreda investeringsbehov 
 
Miljömässiga konsekvenser 
Ökad återvinning 
Minskat transportuttag 
 
Uppföljning 
Löpande på direktionsmöten 
 
Förslag till beslut 
Förbundsdirektören föreslår arbetsutskottet; 
 
Att föreslå förbundsdirektionen att uppdra åt förbundsledningen att utreda och 

lägga fram förslag på ökad servicenivå på ÅVC i Uppvidinge kommun 
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§ 5 Rubrik  Studieresa förbundsdirektionen 
 Beslutsområde: Kretslopp Sydost  
 Föredragande: Maria Schade 
 
 
Sammanfattning 
För att omvärldsbevaka och följa utvecklingen i avfallsbranschen så har 
förbundsdirektionen åkt på en utbildningsresa varje år i september.  
 
Ärendeframställning 
På de årliga utbildningsresorna har vi under två dagar besökt både kommunala 
avfallsorganisationer och privata återvinningsföretag för att se hur man på olika sätt kan 
lösa de utmaningar vi står inför vilket underlättat beslutsfattandet.  
 
Vi har använt restiden till grupparbeten/strategifrågor och vi har passat på att bjuda in 
föreläsare för inspiration och nätverkande. Utbildningsresorna har skapat tid för 
värdefulla diskussioner och resonemang vilket vi hoppas på att kunna fortsätta med även 
hösten 2022.  
 
Arbetsutskottet föreslås besluta om 2022 års utbildningsresa. Vart och när.  
 
 
Lag/Avtalshänvisningar etc. 
Ingen anmärkning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Miljömässiga konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Uppföljning 
Ingen anmärkning 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Förbundsdirektören föreslår arbetsutskottet: 
 
Att besluta om utbildningsresa hösten 2022 och uppdra åt förbundsdirektören 

att planera denna. 
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§ 6 Rubrik  Studiebesök egna anläggningar 
 Beslutsområde: Kretslopp Sydost  
 Föredragande: Maria Schade 
 
 
Ärendeframställning 
I anslutning till sammanträde i förbundsdirektionen så genomfördes i september 2021 
interna studiebesök på återvinningscentraler i kommunerna Kalmar, Nybro, Oskarshamn, 
Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda.  
 
Det var mycket uppskattat och för att alla ledamöter ska ges möjlighet att se även 
återvinningscentraler i medlemskommunerna Torsås och Mörbylånga så föreslås att vi 
besöker ÅVC:erna i Färjestaden, Mörbylånga och Torsås i samband med 
förbundsdirektionens sammanträde den 6 maj.  
 
Lag/Avtalshänvisningar etc. 
Ingen anmärkning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Miljömässiga konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Uppföljning 
Ingen anmärkning 
 
Förslag till beslut 
Förbundsdirektören föreslår arbetsutskottet; 
 
Att uppdra åt förbundsledningen att planera genomförandet av besök på 

åvc:erna i Färjestaden, Mörbylånga och Torsås i samband med 
förbundsdirektionens sammanträde den 6 maj 2022.   
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§ 7 Rubrik  Ledamöter på huvud-åvc:er 
 Beslutsområde: Kretslopp Sydost  
 Föredragande: Maria Schade 
 
 
Ärendeframställning 
Återvinningscentralerna i våra åtta medlemskommuner är både mycket uppskattade och 
välbesökta. I NKI-undersökningarna kan vi se att endast en bråkdel av invånarna har 
ärenden till vår kundservice men till återvinningscentralerna kommer de flesta hushåll 
någon gång om året och många regelbundet.  
 
Det är viktigt att vi är tillgängliga och att det är lätt för våra invånare att ställa frågor och 
lämna synpunkter. Ett förslag är därför att ledamöter i Kretslopp Sydost finns närvarande 
på huvud-åvc:erna sista helgen i april, den 23–24.  
 
Våra besökare ges möjlighet att stanna till och prata med oss och samtidigt som vi 
bjuder på korv med bröd och en kopp kaffe.  
 
Lag/Avtalshänvisningar etc. 
Ingen anmärkning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Miljömässiga konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Uppföljning 
Ingen anmärkning 
 
Förslag till beslut 
Förbundsdirektören föreslår arbetsutskottet; 
 
Att erbjuda ledamöter att bemanna huvud-åvc:erna i de åtta 

medlemskommunerna 23 och 24 april  
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§ 8 Rubrik:  Kretslopp Sydost-profilerad jacka  
 Beslutsområde: Kretslopp Sydost  
 Föredragande: Maria Schade 
 
 
Ärendeframställning 
Den profilerade skaljackan som togs fram till personal och ledamöter i arbetsutskottet i 
samband med firandet av bildandet av Kretslopp Sydost den 8 maj har varit mycket 
uppskattad. Den har ökat vår synlighet och visar tydligt vilken organisation vi företräder i 
olika både interna och externa sammanhang.  
 
Med anledning av den positiva effekten, planerade studiebesök samt kommande 
utesäsong med ökad närvaro av ledamöter i verksamheten förslås arbetsutskottet att 
förbundsledningen köper in den profilerade skaljackan till samtliga ledamöter i 
direktionen.  
 
 
Lag/Avtalshänvisningar etc. 
Ingen anmärkning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Miljömässiga konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Uppföljning 
Ingen anmärkning 
 
Förslag till beslut 
Förbundsdirektören föreslår förbundsdirektionen 
 
Att uppdra åt förbundsledningen att köpa in den profilerade skaljackan till 

samtliga ledamöter i Kretslopp Sydosts förbundsdirektion.   
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§ 9 Förbundsdirektören informerar 
 Beslutsområde: Kretslopp Sydost  
 Föredragande: Maria Schade 
 
 
Ärendeframställning 
 

 Returpapper 
 Personalinformation 
 Covid 

 
 
Lag/Avtalshänvisningar etc. 
Ingen anmärkning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Miljömässiga konsekvenser 
Ingen anmärkning 
 
Uppföljning 
Ingen anmärkning 
 
Förslag till beslut 
Förbundsdirektören föreslår förbundsdirektionen 
 
Att ta information för kännedom  
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