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Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll 
 
Datum och tid: 2021-04-15 kl 09:00-12:00 
Mötesplats: Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo samt via Teams  
 
Therese Metz, Ordförande Gävle X 
Mona Davik, vice ordförande Sandviken X 
Mats Åstrand, ledamot Ockelbo X 
Kenneth Axling, ledamot Hofors X 
Tommy Jakobsson, ledamot Älvkarleby X 

Azad Taher, ersättare Gävle X 
Per-Ola Grönberg, ersättare Sandviken X 
Birger Larsson, ersättare Ockelbo X 
Diana Blomgren, ersättare Hofors X 
Paul Wisén, ersättare  Älvkarleby X 
 
Övriga deltagare  
Anna-Karin Karlsson Förbundsdirektör GÅ 
Tücsi Lajos Förbundssekreterare GÅ 
Håkan Berggren Personalrepr. Kommunal, GÅ 
Maria Norman Ekonomichef GÅ § 33-39 
Louise Cedemar Avd.chef GÅ Kundservice och admin. § 41 
Johan Englund Avd.chef GÅ Marknad och kommunikation § 42 
 
  
   
    
Justering sker elektroniskt. 
 
Sekreterare Tücsi Lajos 
 
Ordförande  Therese Metz 
 
Justerare Mats Åstrand 
 
 
 
 
 
 
Förvaringsplats för protokollet: Gästrike Återvinnare, Box 722, 801 28 Gävle 
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§ 33. Mötets öppnande 

Ordförande Therese Metz förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande 
välkomna. 

§ 34. Fastställande av tjänstgöring 

Styrelsen anses beslutsmässig. 

§ 35. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar att välja Mats Åstrand som justerare. 

§ 36. Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen enligt utsänd handling.  

§ 37. Föregående protokoll 

Inga synpunkter har framkommit på föregående protokoll. Dokumentet läggs till 
handlingarna.  

§ 38. Revisorernas rekommendationer - leverantörsrutinen 

På uppdrag av Gästrike återvinnares förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 
granskning avseende intern kontroll i hantering av leverantörsregister/-utbetalningar. 
Revisorerna lämnar följande rekommendationer utifrån granskningens resultat: 

• Säkerställa att rutinbeskrivningar för kontroll av ny leverantör upprättas. I 
rutinbeskrivningen bör kontroll av ny leverantör mot svensk handels varningslista, 
kontroll av F-skatt samt kontroll av obestånd finnas med. Det bör också 
tydliggöras hur personal på förbundet ska agera om beställning gjorts av företag 
som saknar F-skatt.  

• Begränsa antalet personer med behörighet att ändra i leverantörsregistret till den 
person som har ansvaret för det och möjligtvis en person till som kan vara ansvarig 
vid sjukdom eller semester. Personen/personerna som har behörighet att ändra i 
leverantörsregistret bör inte ha behörighet att utföra betalning på banken.  

• Se över möjligheten att ta ut förändringsloggar från leverantörsregistret och om 
möjligt analysera dessa kontinuerligt.  

• Se över om behov finns att införa rutiner där leverantörer passivsätts i 
leverantörsregistret efter viss angiven tid samt att dokumenterade rutiner för 
underhåll av leverantörsregistret upprättas. 

Styrelsen beslutar att:  

• uppdra till Gästrike återvinnares förbundsdirektör att ta fram förslag på åtgärdsplan 
till nästa styrelsemöte. 

Bilagor:  
Missiv leverantörsrutinen 
Rapport leverantörsrutinen slutlig 
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§ 39. Redovisning av revisorernas rekommendationer - årsredovisning 2020 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gästrike återvinnare granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.  
Utifrån genomförd granskning av årsredovisning 2020 rekommenderas förbundet att:  

• Upprätta en samlad driftredovisning i förvaltningsberättelsen. Av driftredovisningen 
bör det framgå hur utfallet förhåller sig till fastställd budget för året  

• Säkerställa att upplysning lämnas om operationella och finansiella leasingavtal i 
enlighet med RKR R5.  

Styrelsen beslutar att: 

• beakta synpunkterna till kommande års redovisning. 

Bilagor:  
Rapport ÅR 2020 Gästrike återvinnare 
Undertecknad revisionsberättelse Gästrike återvinnare 

§ 40. Verksamhets- och ekonomirapport 

Månadsinformation om GÅ verksamhet och ekonomi.  

Styrelsen beslutar att: 

• uppdra till Förbundsdirektören att se över och om möjligt söka medel kopplat till 
VÅP21 för satsningar kopplade till grön omställning och gröna jobb.  

Bilagor: Verksamhetsrapport mars 2021 

§ 41. Statusuppdatering pågående projekt 

Information gällande projekt Gårdon och projekt enklare kundflöden. 

Bilagor: Projektinformation till styrelsen 2021-04-15 

§ 42. Statusuppdatering och riktning framåt gällande §155 (år 2020); Uppdrag från 
strategidagar 

Protokoll 20200306 §155: En särskild strategi för marknadssidans bidrag till kollektivets 
gemensamma miljö och klimatutmaning ska också tas fram. Ambitionen är att kraftigt 
öka sorteringen, återvinningen och återbruket och minska deponiavfallet och 
marknadssidans verksamhet ska understödja målen för förbundet som helhet. 

Styrelsen beslutar att:  
• uppdra till Förbundsdirektören att förbereda en besluts- och 

genomförandeprocess för etablering av en eftersorteringsanläggning där totala 
investerings- och driftbehov framgår, hemtagningseffekter, samverkan med 
näringslivet, möjliga driftsformer, juridiska aspekter av genomförande och drift, 
tillståndsfrågor med mera. Platsen ska utvecklas inom ramen för Gävles mål om ett 
klimatneutralt Gävle år 2035.  

Bilagor:  
Strategi för marknadens möjlighet för ökad sortering och återvinning 
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§ 43. Återkoppling från strategidagen 

Årets strategidag hölls på distans den 26 mars. Sammanfattning från strategidagen - 
gemensamma prioriteringar inför 2022. 

Bilagor: Strategidag 26 mars resultat ws 

§ 44. Överklagan gällande aktieägartillskott Gästrike Ekogas 

Inget nytt att rapportera. 

Bilagor: - 

§ 45. Remiss av Promemoria: Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om 
främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. 
Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, innebär att 
medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling av fordon 
och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel 
miljöanpassade fordon, s.k. minimimål. Minimimålen avser referensperioder, är 
fastställda på medlemsstatsnivå och skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Målen är också 
uppdelade mellan olika slag av fordon. 
Förslaget kan innebära att biogasfordon ej längre får klassas som miljöfordon. 
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se 

Styrelsen beslutar att:  

• uppdra åt förbundsdirektören att ta fram förslag på remissyttrande.  
Bilagor: - 

§ 46. Övriga frågor 

- 
§ 47. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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