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§ 48. Mötets öppnande 

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

§ 49. Fastställande av tjänstgöring 

Styrelsen anses beslutsmässig. 

§ 50. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar att välja Mats Åstrand som justerare. 

§ 51. Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen enligt utsänd handling.  

§ 52. Föregående protokoll 

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

§ 53. Godkännande av verksamhetsuppföljning och bokslut för tertial 1 
2021 samt prognos för 2021 

Uppföljning av verksamheten, tertialredovisning samt prognos. 

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsuppföljning och bokslut för tertial 1 2021 samt 
prognos för 2021 

Bilagor: VP 2021 uppföljning T1 

Bokslut T1 2021 

§ 54. Verksamhetsrapport 

Information gällande verksamheten sedan föregående styrelsemöte. 

Covid 19: Ingen direkt påverkan på verksamheten men en indirekt påverkan - minskad 
motivation och samhörighet. Planering för återgång till ordinarie verksamhet utan 
restriktioner pågår. Utbildning av medarbetare har genomförts kring ämnet ”Våld i nära 
relationer”. 

Upphandling rörande Sandviken ÅVC och omlastningsytor har genomförts. 

Bilagor: Våld i nära relationer  
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§ 55. Kretsloppsplanen 

Föredragning av slutliga versioner av kretsloppsplaner.  

Styrelsen riktar en stor eloge till Anna Carin Söderhielm för det fantastiska arbetet med 
kretsloppsplanen! Nu finns alla förutsättningar för att det ska gå så bra som möjligt.  

Styrelsen beslutar att: 

• föreslå Förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare att besluta att lämna förslag till 
Lokala föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och 
Älvkarleby kommuner till nämnda kommuner för beslut om fastställande.  

• föreslå Förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare att besluta att lämna förslag till 
Kretsloppsplaner för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner till 
nämnda kommuner för beslut om fastställande. 

• föreslå Förbundsfullmäktige för Gästrike återvinnare att föreslå kommunerna att 
göra bedömningen att genomförandet av Kretsloppsplanen inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Bilagor:   

• Förslag till Lokala föreskrifter om avfallshantering 

• Förslag till beslut om Kretsloppsplaner 

• Förslag till beslut om Lokala föreskrifter om avfallshantering 

• De väsentligaste förändringarna i förslag till slutliga versioner av Kretsloppsplaner 

• Samrådsredogörelse Kretsloppsplaner 

• Samrådsredogörelse Lokala föreskrifter om avfallshantering 

§ 56. Tillägg till avfallstaxan 2022 

Komplettering gällande lokala föreskrifter och returpapper. 

Styrelsen beslutar att: 

• föreslå Förbundsfullmäktige att godkänna förslag till justeringar i allmänna 
bestämmelser i Avfallstaxa 2022. 

• föreslå Förbundsfullmäktige att godkänna förslag till tillägg i avfallstaxan 2022 vad gäller 
konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper. Tillägg i definition 
av grundavgiften och ny hämtningsavgift för returpapper.  

• förbundsfullmäktige föreslår kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken 
och Älvkarleby kommun att under hösten 2021 besluta om tillägget i avfallstaxan vad 
gäller konsekvenserna av införande av kommunalt ansvar för returpapper. Tillägg i 
definition av grundavgiften och ny hämtningsavgift för returpapper. Samt besluta om 
fastställande av föreslagna justeringar i allmänna bestämmelserna för Avfallstaxa 2022.  

Bilagor: Förslag till beslut om Avfallstaxa 2022 

  

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 3d8012b45223df7b9a29bc9b1bf64f40199ec82c65621957a3d496d2424ea5c2fedc5af6c7d0da2edd2cb2524fae30673ec7fcc1f5d2abbbb21aff08b03e4f0a



Förbundsstyrelse 

Sammanträdesprotokoll 2021-05-26 

  4 (5) 

 

§ 57. Verksamhets- miljö- och kvalitetspolicy 

Nu gällande verksamhets- miljö- och kvalitetspolicy antogs 20161221 och det är dags att 
förnya beslutet. Förslaget är att anta policyn utan förändringar. 

Styrelsen beslutar att: 

• godkänna policyn enligt förslag 

• föreslå fullmäktige att anta policyn enligt förslag 

Bilagor: verksamhets- miljö- och kvalitetspolicy 

§ 58. Revisorernas rekommendationer - leverantörsrutiner  

Revisorernas granskning och rekommendationer gällande leverantörsrutiner har 
presenterats på styrelsemötet 20210415 (§38). Gå förbundsdirektör har fått i uppdrag att ta 
fram förslag på åtgärdsplan.  

Styrelsen beslutar att: 

•  anta svaret som sitt eget. 

Bilagor: Tjänsteskrivelse – Svar på missiv ang revisorernas rekommendationer – 
leverantörsrutiner 

§ 59. Information av ordförande 

• Covid 19: olika typer av lättnader i restriktioner har gjorts på nationell nivå. Gävle 
kommun har beslutat att fortsätta med restriktioner fram till sista september – och 
ordförandes ambition är att det ska gälla även Gästrike återvinnares styrelsemöten. 
Kontakta ordförande vid eventuella önskemål om fysiskt deltagande. 

• Ägardialog har hållits där investeringar, eftersorteringsanläggning, kretsloppsplan samt 
eventuella förändringar av driftform har diskuterats. 

• GAAB: Gå kommer att ta del av framtida koncernbidrag. 

Bilagor: - 

§ 60. Redovisning av delegationsbeslut - upphandling 

Uppföljning av tagna delegationsbeslut - upphandlingar under perioden 20201201–20210430 

Bilagor: Inköp och upphandling - delegationsbeslut 

§ 61. Överklagan gällande aktieägartillskott Gästrike Ekogas 

Inget nytt att rapportera efter att motparten utvecklat sitt överklagande till Kammarrätten. 
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§ 62. Remissyttrande: 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. 
Förslaget kan innebära att biogasfordon ej längre får klassas som miljöfordon. 
20210415 har styrelsen uppdragit åt förbundsdirektören att ta fram förslag på 
remissyttrande.  

Styrelsen beslutar att: 

• Anta yttrandet som sitt 

Bilagor: Brev gällande taxonomin och EUs utsläppskrav GÅ 

§ 63. Övriga frågor 

§ 64. Mötets avslutande 
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