Årsmöteshandlingar
21 maj 2019

Föredragningslista
Vid årsmötesförhandlingar 2019 inom Avfall Sverige
Stockholm den 21 maj 2019

1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av två justerare tillika rösträknare

3.

Val av ordförande för mötet

4.

Anmälan om protokollförare

5.

Godkännande av dagordning

6.

Upprättande och godkännande av röstlängd

7.

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning och
verksamhetsberättelse, bilaga

9.

Föredragning av revisorernas berättelse, bilaga

10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar
för föreningen och koncernen samt disposition av vinst
eller behandling av förlust enligt fastställd balansräkning

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören

12.

Beslut om arvoden, bilaga

13.

Val av styrelseledamöter, bilaga

14.

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen, bilaga

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö, Telefon 040-35 66 00
E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

15.

Val av revisorer och ersättare, bilaga

16.

Val av valberedning

17.

Beslut om avgifter för nästkommande verksamhetsår,
bilaga

18.

Ärenden som i behörig ordning överlämnats till årsmötet,
enligt § 11

19.

Övriga frågor

8. Verksamhetsberättelse för 2018
I bilaga återfinns årsredovisning för koncernen Avfall Sverige. Den innehåller formella uppgifter,
inklusive resultat- och balansräkning, för såväl föreningen Avfall Sverige, bolaget Avfall Sverige
som koncernen Avfall Sverige.
Informativ beskrivning av verksamheten och inriktningen i stort lämnas i den utdelade
årsberättelsen 2018.

Förslag till beslut
Årsmötet beslutar
att

med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

att

med godkännande lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.

Malmö den 20 mars 2019
Claes Thunblad

Weine Wiqvist

Ordförande

VD

Styrelsen och verkställande direktören för

Avfall Sverige
Org nr 846001-0161

får härmed avge

Årsredovisning

och koncernredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018

Innehåll:

sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning - koncernen
Balansräkning - koncernen

2
4
4

Resultaträkning - moderföretaget
Balansräkning - moderföretaget

5
6

Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Underskrifter

7
13
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Koncernen, bestående av den föreningen Avfall Sverige och Avfall Sverige AB, är den svenska intresseoch branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.
Föreningens verksamhet är inriktad på att genom Avfall Sverige AB, som är helägt dotterbolag, och dess
personal och med anlitande av sakkunniga mot vederlag utföra uppdrag och tjänster i tekniskt, ekonomiskt
och juridiskt hänseende i form av informationer, konsultationer, utredningar och därmed jämförlig service
främst åt medlemmar i föreningen Avfall Sverige.
Föreningen, organisationsnummer 846001-0161, har sitt säte i Malmö. Redovisningsvaluta är svenska kronor, SEK.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncernen
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Moderföretaget
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2018

2017

2016

2015

47 817
neg.
76 901

51 518
1
77 271

48 579
neg.
80 392

51 094
2
82 170

neg.
neg.
17

2
2
17

neg.
neg.
16

6
6
16

2018

2017

2016

2015

1 392
neg.
12 886

1 686
24
12 218

1 699
25
12 027

1 734
29
11 446

neg.
neg.
82

4
4
86

4
4
87

5
5
87

Förväntad framtida utveckling
Samhällets ambitioner inom miljö- och klimatområdet kommer att leda till fortsatt fokus på avfalls- och
återvinningsbranschen. Det medför fortsatt ökade insatser genom kommunerna och deras bolag, vilket
utgör grunden för Avfall Sveriges verksamhet. Behovet av samordnade insatser för påverkan kommer
snarare öka än att minska. Kommande förändringar inom såväl EU- som svensk lagstiftning leder till
fortsatt ökad efterfrågan på rådgivning, utbildning- och utvecklingsinsatser, som är riktade till
Avfall Sveriges medlemmar och andra.
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Eget kapital
2018-12-31
Koncernen
Ingående balans
Justerad IB
Årets resultat
Utgående balans

2018-12-31
Moderföretaget
Ingående balans
Justerad IB
Årets resultat
Utgående balans

Grund kapital

Reservfond

Bal.res.
Inkl. årets

1 059

200

11 817

Summa eget
kapital

–

–
1 059

200

-194
11 623

–

13 076
–
-194
12 882

Grundkapital

Bal.res.
Inkl. årets

Summa eget
kapital

1 059

9 469

10 528

1 059

-1
9 468

-1
10 527

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 467 717, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

9 468
9 468

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
2018

2017

47 817
47 817

51 518
51 518

-25 989
-4 516
-17 498

-30 235
-4 072
-16 903

-8
-194

-36
272

0
-194

-4
268

-194

-251
17

2018-12-31

2017-12-31

20
20

28
28

43 967
1 173
896
46 036

42 258
1 466
805
44 528

30 845
30 845

32 715
32 715

Summa omsättningstillgångar

76 881

77 243

SUMMA TILLGÅNGAR

76 901

77 271

Belopp i tkr

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3
4

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Skatt
Årets resultat

5

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

9
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Bundet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

1 259
11 623
12 882

1 259
11 817
13 076

Summa eget kapital

12 882

13 076

15 274
3 323
7 753
544
37 125
64 018

16 995
3 537
7 333
828
35 503
64 195

76 901

77 271

2018

2017

1 392
1 392

1 686
1 686

-859
-534
-1

-853
-429
404

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

0
-1

-4
401

Resultat före skatt

-1

401

-1

-206
-89
105

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Fakturerad ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

Skatt, tidigare års resultat
Skatt på årets resultat
Årets resultat

5
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

2018-12-31

2017-12-31

2 500
2 500

2 500
2 500

1 527
1 205
149
1
2 881

1 377
1 889
113
1
3 380

7 505
7 505

6 338
6 338

Summa omsättningstillgångar

10 386

9 718

SUMMA TILLGÅNGAR

12 886

12 218

2018-12-31

2017-12-31

1 059

1 059

9 469
-1
10 527
10 527

9 364
105
10 528
10 528

830
–
1 529
2 359

1
299
1 389
1 690

12 886

12 218

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

7

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

9

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Inventarier, verktyg och installationer

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjutna skatteskulder eller uppskjutna skattefordringar för temporära skillnader som hänför sig
till investering i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag redovisas inte
om tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna kan styras och det inte är uppenbart att
den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Nyttjandeperiod
5 år
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas inom linjen när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.
Not 2
Händelser efter balansdagen
Inga händelser att rapportera
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Not 3

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2018

varav
män

2017

varav
män

–
–

0%
0%

–
–

0%
0%

Sverige
Totalt i dotterföretag

19
19

40%
40%

19
19

40%
40%

Koncernen totalt

19

40%

19

40%

Moderföretaget

Sverige
Totalt i moderföretaget
Dotterföretag

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2018-12-31

2017-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

38%

38%

Övriga ledande befattningshavare

0%

0%

Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

38%
0%

38%
0%

Moderföretaget
Styrelsen

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2018
Löner och
ersättningar

Moderföretaget

–

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

1)

11 931

Löner och
ersättningar

–

–

(–)

5 080

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

2017
Sociala
kostnader

Sociala
kostnader

–
1)

11 365

5 120

(1 360)

11 931

(varav pensionskostnad)

5 080
2)

(–)
(1 241)

11 365

(1 360)

5 120
2)

(1 241)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) företagets VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 440 (f.å. 441) företagets VD och styrelse.

Not 4

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Inventarier, verktyg och installationer

2018

2017

8
8

36
36
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Not 5

Skatt på årets resultat
2018

2017

–
–
–
–

-89
-206
44
-251

2018-12-31

2017-12-31

1 008
–
1 008

1 038
-30
1 008

-980
-8
-987

-944
-36
-980

20

28

Koncernen
Aktuell skattekostnad
Skattekostnad, tidigare år
Uppskjuten skatt

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Moderföreningen har inga materiella anläggningstillgångar.

Not 7

Andelar i koncernföretag
2018-12-31

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

2 500
2 500

2 500
2 500

Redovisat värde vid årets slut

2 500

2 500

2018-12-31

2017-12-31

Redovisat
värde

Redovisat
värde

2 500
2 500

2 500
2 500

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Antal

Andel

Dotterföretag / Org nr / Säte

andelar

i % i)

Avfall Sverige AB, 556260-8553, Malmö

20 000

100,0
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Not 8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Personalrelaterade kostnader
Serviceavgifter kommande år
Utvecklingsavgift kommande år
Satsning energiåtervinning kommande år
Satsning deponering kommande år
Satsning biologisk återvinning kommande år
Avfallsportal
Påbörjade ej avslutade projekt
Övriga poster
Moderföretaget
Övriga poster

Not 9

2018-12-31

2017-12-31

1 912
16 796
10 104
3 908
710
500
250
837
2 108
37 125

2 079
15 458
9 866
3 908
710
495
250
928
1 810
35 503

1 529
1 529

1 389
1 389

2018-12-31

2017-12-31

30 845
–
30 845

32 715
–
32 715

Likvida medel

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

Ovanstående kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Belopp i tkr
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

2018-12-31

2017-12-31

7 505
7 505

6 338
6 338

2018-12-31
Inga
Inga

2017-12-31
Inga
Inga
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Malmö den 6 mars 2019

Claes Thunblad

Johan Algernon

Gunilla Carlsson

Mile Elez

Robert Forsman

Carina Färm

Robin Holmberg

Per-Erik Johansson

Åsa Johansson

Pär Jönsson

Agneta Lantto-Forsgren

Lisbeth Martinsson Skinnar

Lars Persson

Steve Sjögren

Anna Tenje

Wendla Thorstensson

Anders Åström

Ordförande

Weine Wiqvist
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-20

Erik Mauritzson

Maria Antonsson

Ernst & Young AB

Förtroendevald revisor

Auktoriserad revisor

9. Revisionsberättelse för 2018
I bilaga återfinns revisorernas berättelse för verksamhets- och räkenskapsperioden
1 januari till 31 december 2018.

Förslag till beslut
Årsmötet beslutar
att

med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Malmö den 20 mars 2019
Claes Thunblad

Weine Wiqvist

Ordförande

VD

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Avfall Sverige org.nr 846001-0161

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen
koncernredovisningen för Avfall Sverige för år 2018.

och

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderföreningen finansiella
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

Grund för uttalanden

•

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna
i
årsredovisningen
eller
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera
uttalandet
om
årsredovisningen
och
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och
innehållet
i
årsredovisningen
och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid
upprättandet
av
årsredovisningen
och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
De auktoriserade revisorernas ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver
vår
revision
av
årsredovisningen
och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Avfall
Sverige för år 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
lagen om ekonomiska föreningar.
Malmö den 20 mars 2019
Ernst & Young AB

Erik Mauritzson
Auktoriserad revisor

Maria Antonsson
Förtroendevald revisor

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.

•

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
2 (2)

12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av ordförande och vice ordförande
15. Val av revisorer och ersättare

Valberedningens arbete
Vid årsmötet 2018 utsågs en valberedning bestående av sju personer.
Valberedningens uppgift är att bereda och föreslå nomineringar och arvoden för
styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, revisorer och ersättare.
Valberedningen har under perioden november 2018 till februari 2019 haft ett fysiskt
sammanträde och tre sammanträden via telefon.
I arbetet med att nominera ny styrelse har valberedningen utgått från de riktlinjer som tagits
fram av styrelsen.
Valberedningen ska vid nominering sträva efter att styrelsens sammansättning speglar
föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska
fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt.
Medlemmarna ska beredas möjlighet att lämna förslag till nomineringar till stöd för
valberedningens arbete.
Valberedningen kan utan begränsning föreslå omval. Valberedningen bör i detta sammanhang
beakta strävan om att förnya styrelsens sammansättning men också säkra en rimlig kontinuitet
avseende styrelsens sammansättning.
Valberedningen har vidare vinnlagt sig om att till styrelse och revision föreslå
ledamöter/ersättare som har stort intresse för sakfrågorna, har ett brett kontaktnätverk och vilja
till att föra Avfall Sverige framåt.
Valberedningen har haft kontakt med den nuvarande styrelsen för att utröna ledamöternas
intresse för att nomineras ånyo. Vidare har medlemmarna i Avfall Sverige erbjudits möjlighet att
inkomma med nomineringar.

12.

Arvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och övriga ersättningar för Avfall Sverige inklusive
dess dotterbolag, innebärande:
Sedan tidigare utgår till ordförande och vice ordförande ett fast årsarvode motsvarande ett helt
respektive ett halvt prisbasbelopp (för 2019 är det 46 500 kronor respektive 23 250 kronor).
Avfall Sverige ersätter rese- och logikostnader i samband med styrelsens sammanträden i
styrelsen, revision och valberedning samt avgift i samband med årskonferens.

Härutöver föreslår valberedningen att till ledamöter i styrelsen (ej ordförande och vice
ordförande), revision och valberedning utgår sammanträdesarvode (närvaro krävs) med
1 000 kronor per sammanträde, även telefonsammanträden, vars längd är minst 1,5 timme.
Till ledamöter i styrelsen, som inte är heltidsarvoderad förtroendevald eller anställd hos medlem,
utgår i samband med styrelsesammanträden ersättning för förlorad arbetsförtjänst mot uppvisat
intyg från arbetsgivare. Egen företagare eller fri yrkesutövare uppger själv inkomst av tjänst.

13.

Styrelseledamöter

Styrelsens nuvarande sammansättning är som följer:
Ledamöter, förtroendemän
Claes Thunblad (S), ordförande, Järfälla (2019)
Johan Algernon (M), Täby (2019)
Robert Forsman (MP), Eskilstuna Energi och Miljö (2019)
Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm (2019)
Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå (2020)
Åsa Johansson (S), Hagfors (2020)
Pär Jönsson (M), Östersund (2020)
Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmar (2019)
Anna Tenje, (M), Växjö (2020)
Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund (2020)

Ledamöter, tjänstemän
Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö (2019)
Mile Elez, Tekniska verken i Linköping (2020)
Carina Färm, Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås (2019)
Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå (2020)
Lisbeth Martinsson Skinnar, Dala Vatten och Avfall, Leksand (2020)
Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde (2019)
Krister Schultz, Stockholm Vatten och Avfall (2019) (vakant sedan december 2018)
Anders Åström, Renova, Göteborg (2020)

Nomineringar
För de vars mandattid går ut 2019 har valberedningen haft tillgång till såväl de i styrelsen som
står till förfogande för omval samt de nomineringar i övrigt som inkommit från medlemmarna. I
bilaga 13.1 ges en lista på de personer som avses.

Claes Thunblad (S) står inte till förfogande för omval. Åsa Johansson (S), vars mandattid löper ut
2020, har önskat lämna sitt uppdrag. Krister Schultz har lämnat styrelsen under året.
Även Robert Forsman uppger att han lämnar styrelsen.

Förslag
Valberedningen har efter en samlad bedömning kommit fram till att föreslå följande:

Omval på två år av
Johan Algernon (M), Robin Holmberg (M) och Steve Sjögren (S). Det samma gäller för
tjänstemän: Gunilla Carlsson, Carina Färm och Lars Persson.

Nyval på två år av
Förtroendevalda
Maria Antonsson (MP) ordförande Stockholm Vatten och Avfall
Lars Stjernkvist, (S) kommunstyrelsens ordförande, Norrköping

Tjänstemän
Irene Hedlund, affärsområdeschef, Härnösand Energi & Miljö, HEMAB

Nyval på ett år av
Ann-Katrin Järåsen (S), kommunstyrelsens ordförande, Torsby

14.

Ordförande och vice ordförande

Förslag
Valberedningen föreslår på ett år:
Ordförande: Lars Stjernkvist (S), Norrköping, nyval
Vice ordförande: Robin Holmberg (M), Ängelholm, omval

Styrelsen med dess presidium skulle då få följande sammansättning
Ledamöter, förtroendemän
Lars Stjernkvist (S), ordförande, Norrköping (2021)
Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall (2021)
Johan Algernon (M), Täby (2021)
Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm (2021)
Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå (2020)
Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby (2020)
Pär Jönsson (M), Östersund (2020)
Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmar (2021)
Anna Tenje (M), Växjö (2020)
Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund (2020)

Ledamöter, tjänstemän
Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö (2021)
Mile Elez, Tekniska verken i Linköping (2020)
Carina Färm, Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås (2021)
Irene Hedlund, Härnösand Energi & Miljö (2021)
Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå (2020)

Lisbeth Martinsson Skinnar, Dala Vatten och Avfall, Leksand (2020)
Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde (2021)
Anders Åström, Renova, Göteborg (2020)

15.

Revisorer

Revisionen har haft följande sammansättning. Auktoriserade revisorer är upphandlade till och
med bokslutsarbetet för verksamhetsåret 2020.
Ledamöter
Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall
Erik Mauritzson, aukt. revisor, EY

Ersättare
Bo Jonsson (C), Västervik Miljö & Energi
Thomas Hallberg, aukt. revisor, EY

Förslag
Nyval på ett år av
förtroendevald ledamot Bo Jonsson (C), Västervik Miljö & Energi och
förtroendevald ersättare Maria Johansson (S), Gislaved.

Malmö den 21 mars 2019
Reviderad avseende revisionens sammansättning 4 april 2019
Avfall Sverige
Valberedningen

Mikael Gäfvert (M)
Reko Sundsvall
Sammankallande

Christer Akej (M)
ÖKRAB, Simrishamn

Gun Eriksson (S)
Sigtuna kommun

Kjell Gustafsson (S)
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Elisabeth Johansson
Vakin, Umeå

Pär Larsson
Karlstads Energi

Kim Olsson
NSR, Helsingborg

13.1 Nominerade respektive till förfogande för omval
styrelsen 2019
Förtroendevalda
Christer Akej (M), ledamot i styrelsen för Österlens kommunala renhållning AB, ÖKRAB,
Simrishamn

Johan Algernon (M), kommunalråd i Täby kommun

Maria Antonsson (MP), ordförande Stockholm Vatten och Avfall

Robert Forsman (MP), förtroendevald i Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö

Gottlieb Granberg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Värnamo
kommun
Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun

Mikael Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tingsryds kommun
Marie Johansson (S), kommunalråd för oppositionen och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
i Gislaveds kommun

Jessica Johnson (L), vice gruppledare för Liberalerna och vice ordförande i det utskott som
ansvarar för avfallsfrågorna i Vallentuna kommun

Ann-Katrin Järåsen (S), kommunstyrelsens ordförande i Torsby kommun

Lars Lindholm (FNL, Förnya Lund), ordinarie ledamot och vice ordförande i
Renhållningsstyrelsen, Lunds Renhållningsverk

Johan Löfgren (M), ersättare i Kretslopp och vattennämnden som ansvarar för vatten, avlopp och
avfall i Göteborgs Stad

Therese Metz (MP), ordförande i kommunalförbundet Gästrike Återvinnare

Steve Sjögren (S), ordförande i Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR

Adam Slottner (C), kommunalråd i Kristinehamns kommun
Lars Stjernkvist (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Nominerad
till ordförande.
Tjänstemän
Anna Brunnhed, avfallsingenjör i Storumans kommun

Gunilla Carlsson, kommunikationsdirektör för Sysav, Malmö

Carina Färm, VD för Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås

Håkan Gustafsson, verksamhetschef för Avfall i Örebro kommun

Jan-Erik Haglund, hållbarhetschef i Söderenergi AB

Irene Hedlund, affärsområdeschef för Återvinningen på HEMAB

Mette Holst, VD för SRV Återvinning AB

Jens Lövgren, miljösamordnare i Motala kommun

Lars Persson, förbundschef för Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde
Malin Werner, avdelningschef avfall Stockholm Vatten och Avfall

17. Beslut om avgifter för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår att avgifterna, som helhet, räknas upp med 1,4 % till 2020.
I detta ligger en justering av medlems- och serviceavgifter med 3,5 %. Det motsvarar
genomsnittet för lönekostnadsindex LCI (Labour Cost Index för tjänstemän) åren 2014–2017 och
efter samma indexprincip som tidigare år.
Medlems- och serviceavgifter tas ut på samma sätt som för 2019, med korrigering för
invånarantal samt att avgifterna för organisationer som består av flera kommuner
(kommunalförbund och kommunbolag) beräknas som summan av avgifterna för de ingående
kommunerna.
Styrelsen föreslår vidare att utvecklingsavgiften förblir oförändrat 1,3 krona/invånare och år,
varav 0,3 krona/invånare avsätts till interna projektsatsningar och 0,2 krona/invånare till
kommunikationskampanjer.
I organisationer där medlem också ingår i en regional sammanslutning av kommuner delas
avgifterna lika.
Den samlade effekten blir att avgifterna 2020 ökar med 1,4 % eftersom utvecklingsavgiften, 1,3
kronor/invånare, inte räknas upp.
Styrelsen fastställer i november/december en detaljerad verksamhetsplan och budget för 2020,
och som utgår från de ramar som sätts genom de avgifter som föreslås här. I bilaga 17.1 redovisas
den verksamhetsplan och rambudget som ligger till grund för styrelsens förslag om avgifter samt
kommande detaljbudget.

Förslag till beslut
Årsmötet beslutar
att

avgifterna för 2020 tas ut enligt styrelsens förslag.

Malmö den 20 mars 2019
Claes Thunblad

Weine Wiqvist

Ordförande

VD

Bilaga 17.1

Verksamhet och rambudget
2020

Bilaga 17.1

Avfall Sveriges framtida inriktning
Avfall Sverige är en stark medlemsorganisation som möter framtidens utmaningar med
medvetna och strategiska val. Avfall Sveriges strategiska framtida inriktning de närmsta åren
fram till 2021 skapar en samlad omvärldsbild av organisationen som stärker och tydliggör Avfall
Sveriges position och varumärke. Strategin är vägledande för såväl den kortsiktiga som den
långsiktiga verksamhetsplaneringen.

Fortsatt
avfallsrelaterade
policy- och
teknikfrågor
Mer samverkan och
erfarenhetsutbyte
inom Avfall Sverige

Ökat fokus
medlemsrådgivning

Spelplan:
EU och Sverige

FRAMTIDA
FRAMTIDA
INRIKTNING
INRIKTNING

Kommunikation
med fokus på
beslutsfattare och
samhällsintressenter

Bilaga 17.1

AVFALL SVERIGES BASVERKSAMHET
Om Avfall Sverige
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Avfall Sverige
arbetar med samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling. Avfall Sverige har
Sveriges kommuner, kommunalförbund och kommunbolag som medlemmar och därutöver
företag som associerade medlemmar. Avfall Sverige är en ideell förening med ett helägt
servicebolag Avfall Sverige AB.

Verksamhetsidé
Avfall Sveriges ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen inom avfallshantering. Den
omfattar bland annat förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och
bortskaffande av avfall samt frågor om insamling, administration, ekonomi, juridik,
kommunikation, planering, sortering, transport, utbildning och utveckling.
Ändamålet fullgörs genom:
•

att främja utvecklingen av en miljö- och klimatriktig och långsiktigt hållbar
avfallshantering

•

att främja en tydlig rollfördelning utifrån ett samhällsansvar

•

att organisera samarbete mellan medlemmar och andra intressenter

•

att samla och sprida kunskap

•

att bedriva opinionsbildning och påverka beslutsfattare samt ta initiativ i för
medlemmarna viktiga frågor

Vision och långsiktiga mål
Avfall Sveriges vision är ”Det finns inget avfall”. Avfall Sverige vill skapa en framtid utan avfall
där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och allt kommer till optimal nytta.
Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar
mätbart högre upp i avfallshierarkin. Avfall Sverige verkar för att hushåll och andra ska kunna
konsumera och agera ansvarsfullt. Målen följs upp via avfallsmängder, avfallsindikatorer och
plockanalyser.
Kommunerna är ambassadörer, katalysatorer och garanter i arbetet för att närma sig visionen
och de långsiktiga målen. Avfall Sverige verkar genom kunskap, erfarenhet och samhällsansvar,
direkt eller indirekt, för att inget onödigt konsumeras och för att allt kommer till optimal nytta.

Värdegrund
Avfall Sveriges värdegrund är en avfallshantering som är miljöriktig och hållbar utifrån ett
samhällsansvar.
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Verksamhetsmål
Med ledning av Avfall Sveriges strategiska framtida inriktning fastställer styrelsen mål för
verksamheten i stort samt följer upp de övergripande målområdena och dess aktiviteter.
Inför 2019 beslutade styrelsen om två målområden med sju aktiviteter och mätbara mål. Flera av
målen kommer att följas upp i medlemsundersökningen som äger rum under 2019.

VERKSAMHETEN 2020
Omvärlden
Nationellt
Avfallsfrågorna är en viktig del i den övergripande miljö- och klimatpolitiken. Efter en lång
process efter valet i september 2019 kunde en ny regering tillträda i januari. Samtidigt enades
fyra partier, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om ett
förändringsprogram det s.k. 73 punktsprogrammet. I det ingår en mängd frågor som berör avfall
och återvinning och som med säkerhet kommer att vara betydelsefulla för verksamheten 2020.

En annan fråga som blir viktig också inför 2020 är det faktiska genomförande av de nya regler
avseende förpackningar och returpapper samt matavfall som beslutades sommaren 2018. Vidare
kommer införandet av EU:s reviderade avfallsdirektiv, som beslutades inom EU i maj 2018, att
kräva fortsatt påverkansarbete. Till detta kommer en mängd sakfrågor som kommer att behöva
stor uppmärksamhet också under 2020, exempelvis styrmedel för biogas och energiåtervinning
(avfallsförbränning).

Inom EU
EU:s avfallsagenda blir efterhand på olika sätt regler även för svenskt vidkommande. Under 2019
sker val till EU-parlamentet och en ny Kommission ska utses. Därför är det aningen osäkert vilka
eventuellt nya sakfrågor som kan komma att växa fram under 2020. Kvarstår gör EU:s strategi
kring cirkulär ekonomi, klimatöverenskommelsen och andra aspekter med längre mindre troligt
att helt nya förslag hinner ta form under 2019.

POLICYFRÅGOR 2020

Nationellt

EU

Nya regler för insamling av
förpackningar, returpapper och
matavfall

Förslag som följer på EUs strategi för
cirkulär ekonomi

Införandet av avfallsdirektivet

Fortsatt arbete kring EUs plaststrategi

Åtgärder inom 73 punkts-programmet
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Inriktning
Mål och vision
Arbetet fortskrider i färdriktningen mot Avfall Sveriges långsiktiga vision. Med hjälp av
nyutvecklade verktyg i Avfall Web kan varje medlem hämta indikatorerna för sin kommun och
därmed följa sin färdriktning mot visionen.

Policy och påverkan
Påverkansarbetet inom och utanför Sverige har fortsatt hög prioritet. Påverkansarbete blir
alltmer proaktivt och tar sin utgångspunkt i vision, mål och Avfall Sveriges ståndpunkter.

Medlemsorganisation och kansli
Den fortsatta satsningen på interna projekt innebär en grund för fortsatt förbättrad service till
medlemmarna. Hela Avfall Sveriges verksamhet är kvalitetscertifierat enligt ISO 2015:9001.

Avfall Sveriges organisation
Medlemmar
Avfall Sveriges medlemmar utgörs av kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund. En
kommun, Essunga kommun, är inte alls medlem.
Associerade medlemmar, 141 för närvarande, består av entreprenörer, tillverkare, konsulter m.fl.
och har ett begränsat inflytande i verksamheten.

Årsmöte
Avfall Sveriges högsta beslutade organ är årsmötet. Det är vidare en viktig samlingspunkt för
branschen som helhet. En viktig uppgift för årsmötet är att besluta om avgifter och ekonomiska
ramar för Avfall Sverige samt val av ledamöter i styrelse, revision och valberedning. Årsmöte
2020 äger rum i Malmö.

Styrelsen
Avfall Sveriges styrelse består av arton personer, tio förtroendevalda och åtta tjänstemän.
Styrelsen utses av årsmöte och sammanträder 4-5 gånger per år. Styrelsen utser bland annat
utvecklingskommitté samt ordföranden i arbetsgrupper. VD är styrelsens sekreterare.

Valberedningen
Avfall Sveriges valberedning består av sju personer och har till uppgift att föreslå styrelse m.fl.
funktionärer till årsmötet. VD är adjungerad sekreterare till valberedningen. Valberedningen
sammanträder tre till fyra gånger per år inför årsmötet varav minst ett möte är fysiskt.
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Revisionen
Avfall Sveriges revision består av en förtroendevald revisor samt en auktoriserad revisor samt
ersättare för dem. VD och administrativ chef adjungeras till möten i revisionen. Revisionen
sammanträder två gånger under året, varav det ena mötet är slutrevision.

Utvecklingskommittén
Utvecklingskommittén (UVK) består av ordföranden i de åtta arbetsgrupperna och ytterligare en
person från medlemmarna samt VD. Utvecklingschefen är sekreterare i utvecklingskommittén.
UVK beslutar om projekt som finansieras med den särskilda utvecklingsavgiften och
sammanträder fyra gånger per år.

Arbetsgrupper
Avfall Sveriges åtta arbetsgrupper utgör en viktig del av verksamheten och skapar
erfarenhetsutbyte, underlag till utbildning och utveckling samt policyfrågor. Inom
arbetsgrupperna, och i förekommande fall olika verksamhets- och projektgrupper, deltar mer än
200 personer inom Avfall Sveriges medlemmar.

Övriga nätverk inom Avfall Sverige
Utbyte av kunskap och erfarenhet mellan medlemmar sker också i fjorton nätverk som Avfall
Sverige är delaktig i på olika sätt. Nätverkens syfte är att ge medlemmarna möjlighet till dialog,
diskussion och erfarenhetsutbyte kring särskilda intresseområden eller yrkeskategorier för att
utveckla sin verksamhet och/eller sin yrkesroll. Nätverken är knutna till arbetsgrupperna. På så
sätt kan relevant kunskap och erfarenhet från nätverk fångas upp i arbetsgruppernas arbete.
Kommuner och kommunbolag utbyter regelbundet erfarenheter i cirka arton regionala nätverk.
Avfall Sverige har etablerade kontakter med dessa.

Kansliet
Kansliet kommer 2020 att bestå av 19 personer, varav 17 medarbetare är placerade i lokaler i
Malmö. Två medarbetare finns vid vår representation i Stockholm där lokaler hyrs genom SABO.
Projektanställda kan förekomma, exempelvis som en följd av olika utvecklingsprojekt.

Internkontroll och kvalité
Verksamheten genomför en riskanalys vart annat år. Nästa tillfälle äger rum 2019. Inom styrelsen
finns en särskild internkontrollgrupp som följer arbetet med riskhanteringen.
Avfall Sveriges hela verksamhet är från 2018 i sin helhet certifierad enligt ISO 9001:2015.
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Medlemsservice
Medlemsservice utgör kärnan i kansliets verksamhet. En god medlemsservice ger en hög
medlemsnytta. Omfattningen av kansliets medlemsservice illustreras av bilden nedan.

RÅDGIVNING(

•
•
•

INFORMATIONSSTÖD(

Personlig*rådgivning*
Guider*och*handböcker*
Avtal*(mallar,*standardavtal)*

•
•
•
•
•
•

Hemsida*
Nyhetsbrev*
Nyhetsbevakning*
Avfall*och*Miljö*
Svensk*Avfallshantering*
Rapporter**

MEDLEMSSERVICE*

ADMINISTRATION/(
INTERNA(STÖDSYSTEM(
•
•
•

Telefon,*post*
Ekonomi*
Kvalitetssystem*

STÖDSYSTEM(
•
•
•

Avfall*Web*
CerNﬁerad*återvinning*av*
biogödsel*och*kompost*
Frivilligt*åtagande*Q*biogas*

Utbildningsverksamhet
Avfall Sveriges unika utbildningar kännetecknas av trovärdighet, hög kvalitet och prisvärdhet,
vilka höjer kompetensen hos medlemmarna. Under 2020 kommer 40-talet utbildningsaktiviteter
samt medlemsdagar vid sex orter att genomföras. Medlemmarnas utbildningsbehov fångas upp
genom arbetsgrupperna, kursutvärderingar och omvärldsbevakning.

Utvecklingssatsningen
Syftet med Avfall Sveriges utvecklingssatsning är att genom samordnade insatser främja
medlemmarnas verksamhetsutveckling för en miljösäker och långsiktigt hållbar avfallshantering.
Utvecklingssatsningen finansieras för närvarande genom att Avfall Sveriges kommunmedlemmar
betalar en särskild utvecklingsavgift. Huvuddelen av medlen i satsningen fördelas genom beslut i
utvecklingskommittén. En viss del av satsningen kanaliseras direkt till kansliet för Avfall Sverige
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för att finansiera mer verksamhetsnära projekt såsom guider, mallar, uppgradering av utbildning
och Avfall Web m.m.
Avfall Sveriges medlemmar bidrar också till särskilda utvecklingssatsningar inom biologisk
återvinning, energiåtervinning och avfallsanläggningar.
Avfall Sverige har genom sin utvecklingsverksamhet blivit en viktig aktör för att främja vår
bransch och genom samarbete med andra forskningsorgan, myndigheter m.fl. blir utväxlingen av
utvecklingssatsningarna ofta mångfalt större än vår egen insats.

Påverkan och samhällskontakter
Medlemmarnas intressen tas tillvara genom det arbete med påverkan som bedrivs inom Avfall
Sverige. Det gäller framför allt kontakter med beslutsfattare i regeringskansli, riksdag och
myndigheter men också branschorganisationer, forskare, media m.m. Eftersom en stor del av
regelverk utgår från gemensamhetsrätten är påverkan visavi EU:s institutioner helt central. Det
sker via egna kanaler, eller indirekt via samverkansorgan.

Kommunikation och opinionsbildning
Kommunikation är ett stöd i Avfall Sveriges verksamhet. Att stötta medlemmarnas intressen
genom att öka kunskapen och kännedomen om svensk avfallshantering och kommunernas roll
bland nationella samhällsintressenter är därför centralt. Avfall Sverige arbetar med
kommunikation och opinionsbildning på en rad olika sätt (hemsida, tidningen Avfall och Miljö,
nyhetsbrevet m.m.)
Under 2020 förbereds inriktning för en ny kommunikationskampanj som igångsätts 2021.

Nationell och internationell samverkan
Avfall Sverige har en viktig uppgift att genom engagemang i olika nationella och internationella
nätverk företräda medlemmarnas intresse. När det gäller policyfrågor följer Avfall Sverige de
beslut om inriktning som tas fram i styrelsen inom de olika samverkansorgan där Avfall Sverige
ingår. För nuvarande deltar Avfall Sverige i fem internationella och i 30 nationella nätverk.
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RAMBUDGET 2020
Avgifter
Medlemmarnas avgifter
Medlemmarnas avgifter till Avfall Sverige består av medlemsavgift, serviceavgift och
utvecklingsavgift. Den sistnämnda är öronmärkt för att användas inom utvecklingssatsningen.
Styrelsen föreslår att medlems- och serviceavgifterna för 2020 räknas upp på samma sätt som
inför 2019, med korrigering för invånarantal samt att avgifterna för organisationer som består av
flera kommuner (kommunalförbund och kommunbolag) beräknas som summan av avgifterna för
de ingående kommunerna, med ett index som avser personalkostnader. Uppräkning baserad på
LCI (Labour Cost Index för tjänstemän, åren 2014-2017) blir då 3,5 %, jämfört med 3,0 % inför
2019.
Styrelsen föreslår vidare att utvecklingsavgiften på 1,3 kronor/invånare behålls oförändrad, varav
0,3 kronor per invånare avsätts, precis som för 2019, för interna verksamhetsnära
projektsatsningar (guider, mallar, verksamhetsstöd Avfall Web m.m.) och 0,2 kronor/invånare
till kommunikationskampanjer.
I organisationer där medlem också ingår i en regional sammanslutning av kommuner delas
avgifterna lika.
Den samlade effekten blir att avgifterna för 2020 ökar med ca 1,4 % eftersom utvecklingsavgiften,
1,3 kronor, inte räknas upp.
I bilaga 17.3 redovisas en rambudget för 2020 med ovan nämnda antaganden om avgifter.
Det tänkta resultatet för 2020 är -0,1 mkr.
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AVFALL SVERIGE
AVGIFTER 2020

Förutsatt att årsmötet 2019 i Stockholm beslutar om höjda medlems- och serviceavgifter för 2020 med 3,5
%, gäller följande beräkningsprinciper, där 0,3 kr används för projekt inom Avfall Sverige AB:
1.

Kommuner; kommuner, kommunalförbund, kommunbolag, regionbolag

a)

Medlems- och serviceavgifter:
Avgiften beräknas enligt följande:
avgift = (1,646 x (reduktionsfaktor x ((k1 x √ antal invånare)- k2)))+(antal invånare x 0,3 kr),
dock minimum 13.100 kr + 0,3 kr/ invånare
I de fall regionbolag och i regionbolaget ingående kommuner delat upp verksamheten sig emellan,
erlägger de var för sig 50% av full avgift. Detsamma gäller kommunala bolag/förvaltningar som
inom en kommun delat upp verksamheten sig emellan. I övrigt betalas full avgift.
Reduktionsfaktorn ovan är den faktor (0,5 eller 1,0) som används för att reducera ”dubbelt”
medlemskap via regionbolag eller dylikt. Minimivärdet på 13.100 kr, som inträffar vid ett
invånarantal på cirka 6.000 invånare, gäller även i de fall den aktuella kommunen ingår i ett
regionbolag som också är medlem i Avfall Sverige. Kommunalförbund/regionbolag betalar avgift
efter summan av de enskilda ingående kommunernas invånarantal.
Med hjälp av parametrarna k1 och k2 kan kurvan justeras så långt som möjligt att överensstämma
med den tidigare kurvan. Parametern k1 reglerar i stort sett lutningen på kurvan och kurvan k2
reducerar främst de lägre avgifterna, men påverkar allt mindre ju högre avgiften är. Parametrarna k1
och k2 har värdena 232 respektive 10.000. Den erhållna avgiften avrundas till närmaste hundratal
kronor.
Ex. 1: 5.000 invånare medför i avgift (1,646 x ((232 x √5.000) -10.000))+(5.000 x 0,3) = 10.200 kr +
1.500 kr
Detta är lägre än minimigränsen (13.100 kr) varför avgiften = 13.100 kr fördelat på medlemsavgift
(10%) 1.310 kr och serviceavgift (90%) 11.790 kr + 1.500 kr = 13.290 kr
Ex. 2: 50.000 invånare medför i avgift: (1,646 x ((232 x √50.000) -10,000)) + (50.000 x 0,3) =
68.900 kr fördelat på medlemsavgift (10%) 6.890 kr och serviceavgift (90%) 62.010 kr + 15.000 kr
= 77.010 kr.
Ex. 3: 50.000 invånare, där kommunen ingår i ett regionbolag som också är medlem i Avfall
Sverige, medför i avgift: (0.5 x (1,646 x (( 232 x √50,000) - 10,000 )))+(0,5 x(50.000 x 0,3)) =
34.500 kr, fördelat på medlemsavgift (10%) 3.450 kr och serviceavgift (90%) 31.050 kr + 7.500 kr =
38.550 kr.
Ex. 4: 100.000 invånare där medlemmen är ett regionbolag. Då erlägger regionbolaget, där ingående
kommuner och regionbolaget delat upp verksamheten sig emellan, som består av fyra kommuner
med vardera 50.000, 30.000, 15.000 och 5.000 invånare:
(0.5 x (1,646 x (( 232 x √50,000) - 10,000 )))+(0,5 x(50.000 x 0,3)) +
(0.5 x (1, 646 x (( 232 x √30,000) - 10,000 )))+(0,5 x(30.000 x 0,3)) +
(0.5 x (1, 646 x (( 232 x √15,000) - 10,000 )))+(0,5 x(15.000 x 0,3)) +
(0.5 x (1, 646 x (( 232 x √5,000) - 10,000 )))+(0,5 x(5.000 x 0,3)) =
34.500 + 24.800 + 15.200 + 6.550 = 81.050 kr, fördelat på medlemsavgift (10%) 8.105 kr och
serviceavgift (90%) 72.945 kr + 15.000 kr (7.500+4.500+2.250+750) = 87.945 kr.
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Ex. 5: 100.000 invånare där medlemmen är ett kommunalförbund/regionbolag som består av fem
kommuner, som vardera har 50.000, 30.000, 15.000 och 5.000 invånare, och där
kommunalförbundet/regionbolaget fullgör alla uppgifter och där ingående kommuner inte är egna
medlemmar. Då erlägger kommunalförbundet/regionbolaget:
(1,646 x ((232 x √50.000) -10,000)) + (50.000 x 0,3) +
(1, 646 x ((232 x √30.000) -10,000)) + (30.000 x 0,3) +
(1, 646 x ((232 x √15.000) -10,000)) + (15.000 x 0,3) +
(1, 646 x ((232 x √5.000) -10,000)) + (5.000 x 0,3) =
68.900 + 49.700 + 30.300 + 13.100 = 162.000 kr, fördelat på medlemsavgift (10%) 16.200 kr och
serviceavgift (90%) 145.800 kr + 30.000 = 175.800 kr.

b)

Utvecklingsavgift:
Utgår med 1,0 kr / invånare, varav 0,2 kr av Utvecklingsavgiften går till informationskampanjen Bli
miljönärvänlig. I de fall regionbolag och i regionbolaget ingående kommuner delat upp
verksamheten sig emellan, erlägger de var för sig 50 öre / invånare. Detsamma gäller kommunala
bolag/förvaltningar som inom en kommun delat upp verksamheten sig emellan.

2.

Associerade medlemmar; renhållningsentreprenörer, konsulter, tillverkare och leverantörer
Medlems- och serviceavgifter:
Sammanlagd avgift 23.800 kr fördelat på medlemsavgift (10%) 2.380 kr och serviceavgift (90%)
21.420 kr. För företag med upp till två anställda utgör avgiften 13.100 kr, fördelat på medlemsavgift
(10%) 1.310 kr och serviceavgift (90%) 11.790 kr.
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INTÄKTER (tkr)
Nettoomsättning
Medlems- o serviceavgifter*
Utvecklingsavgifter/projekt
Utvecklingsavgifter/adm. ersättning
Satsningar inom Energiåterv, Deponering o Biologisk återv.
Kurser konferenser och temadagar
Utredningar/avfallsportal
Annonser (Avfall och Miljö)
Försäljning publikationer, prenumerationer
Adm.tjänster,moderförening
Övriga int., se övr. kostn.

Summa intäkter

Resultat 2018
16
8
2
5
10
1

971
786
300
114
508
414
636
338
303
1 446

47 817

Budget 2019
20
5
2
5
10
1

400
800
300
000
100
200
800
310
75
1 000

46 985

Rambudget 2020
21
5
2
5
10
1

000
820
300
150
100
200
800
310
300
400

47 380
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*Inkl. interna satsningar 0,2+0,3kr/inv
Satsningarna intäktsförs mot bokförda kostnader

KOSTNADER (tkr)
Verksamhetskostnader
Kurser, konferenser och temadagar
Rapporter,tidskrifter
Styrelse, arbetsgr., revisorer,valberedn.
Utvecklingsavgifter/projekt
Satsningar inom Energiåterv, Deponering o Biologisk återv.
Resor
Konsultkostnader*/avfallsportal
Information
Internationellt, inkl.resor
Övr. kostn.
Summa
Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Administration
Revisors- styrelsearvoden
Köp av tjänster,dotterbol.
Summa
Personalkostnader
Planmässiga avskrivningar

Summa kostnader
RESULTAT

Resultat 2018

Budget 2019

Rambudget 2020

4 799
1 042
279
8 748
4 946
809
4 288
276
467
335
25 989

5 200
1 200
600
5 800
5 000
950
5 350
300
500

5 200
1 200
500
5 820
5 150
950
5 350
300
500

24 900

24 970

1 854
2 168
115
379
4 516
17 498
8

1 800
2 100
150
95
4 145
17 800
10

1 900
2 200
150
380
4 630
17 900
5

48 011
-194

46 855
130

47 505
-125

-194

130
-100

-125

-194

30

Ränteintäkter
Ränteintäkter utvecklingsavgift/projekt
Räntekostnader

RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt
Skatt, uppskjuten

ÅRETS RESULTAT
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Satsningar 2018

Utveckling

Energiåterv.

Deponering

Biolog. återv.

Totalt

Från föregående år

8 720

3 300

635

670

13 326

Satsning 2018, netto

7 604

4 008

560

495

12 666

Summa

16 324

7 308

1 195

1 165

25 993

Utbetalt 2018

9 554

4 292

284

537

14 668

Till nästa år

6 770

3 016

911

628

11 325

Satsning 2019, netto

5 793

3 908

750

500

10 950

12 563

6 923

1 661

1 128

Summa

Tabellen visar de olika satsningarnas omsättning under 2018.
Första raden anger hur mycket som ännu inte utbetalats till pågående/beslutade projekt av föregående
års satsningar. Medlen är reserverade för tidigare beslutade projekt.
Andra raden hur mycket som satsats för kommande nya projekt under året.
Raden "Utbetalt 2018" visar hur mycket som utbetalats under året till projekt.
De eventuellt ej utbetalade medel för beslutade projekt av årets satsade pengar med tillägg
för tidigare ej utbetalade medel överförs till nästa år.
De fakturerade satsningarna tas upp som en balanspost och avräknas mot löpande kostnader.

