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Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll 
Datum och tid: 2021-11-11 kl 09:00-12:00 
Mötesplats: Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo samt via Teams 

 Kommun 
När-

varan
de 

Från-
varande 

Tjänstgörande 
ersättare 

Ordinarie ledamöter     

Therese Metz, 
Ordförande 

Gävle X   

Mona Davik, 
Vice ordförande 

Sandviken X   

Mats Åstrand Ockelbo X   

Kenneth Axling Hofors X   

Tommy Jakobsson Älvkarleby X   

Ersättare     

Azad Taher Gävle X   

Per-Ola Grönberg Sandviken X   

Birger Larsson Ockelbo X   

Diana Blomgren Hofors X   

Paul Wisén Älvkarleby X   

Övriga deltagare     

Anna-Karin Karlsson Förbundsdirektör GÅ X   

Tücsi Lajos Förbundssekreterare GÅ X   

Maria Qvist t.f. Ekonomichef GÅ X   

Håkan Berggren Personalrepr. Kommunal, GÅ X   

Anna Carin Söderhielm Föredragande § 102   

Christian Oswaldsson Föredragande § 99   

Johan Englund 
Emil Lindbom 
Per-Olof Hallberg 

Föredragande § 104   

Justering sker elektroniskt. 

Sekreterare Tücsi Lajos 

Ordförande  Therése Metz 

Justerare Tommy Jakobsson 

Förvaringsplats för protokollet: Gästrike Återvinnare, Box 722, 801 28 Gävle  
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§ 92. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande välkomna. 

§ 93. Fastställande av tjänstgöring 

Styrelsen anses beslutsmässig. 

§ 94. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar att välja Tommy Jakobsson som justerare. 

§ 95. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med vid mötet anmäld övrig fråga: 

• Former för nästa möte 

§ 96. Föregående protokoll 

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

§ 97. Verksamhetsrapport 

Byte av ekonomisystem i september har gjort att en del fakturor inte har kommit fram.  
Förslag gällande FNI är på remissrunda. Remissen ska besvaras senast 7 februari 2022.  
Verksamheten löper på bra., daglig styrning har införts i fler verksamheter.  
Annons för rekrytering av ny ekonomichef går ut nu. 
Bilaga: Verksamhetsrapport nov 2021 

§ 98. Ekogas  

T.f VD rapporterar till styrelsen. 
Bilaga: Verksamhetsrapport nov 2021 

§ 99. GDPR: beslut om åtgärder 

Vid styrelsemötet 2021-09-08 informerade dataskyddsombudet om den genomförda dataskydds-
granskningen samt om identifierade risker och brister styrelsen uppdrog till förbundsdirektören 
att ta fram en reviderad handlingsplan. 

Styrelsen beslutar att: 

• anta föreslagen handlingsplan 
Beslutsunderlag: Åtgärdsplan GDPR - revision 2021 

§ 100. Gå verksamhetsplan och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023–2024 

Styrelsen beslutar att: 

• anta Gästrike återvinnares verksamhetsplan och budget 20 22 samt ekonomisk plan 2023 2024 

• föreslå Gästrike återvinnares fullmäktige att anta Gästrike återvinnares verksamhetsplan och 
budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024. 

Beslutsunderlag: 

• VP och budget 2022 inkl. ek plan 2023 – 2024. 

• Presentation: VP och budget 2022 

§ 101. Grundbemanning och ökade öppettider på åvc 

Dagens personalsituation på ÅVC innebär att arbetsledaren måste förlägga orimligt mycket tid till 
att lösa bemanningen. Dels genom att rekrytera timanställd personal, dels genom 
schemaläggning. Situationen är icke värdeskapande. Detta gäller i synnerhet under högsäsong. Vi 
föreslår därför att öppettiderna på ÅVC är desamma i Gävle/Sandviken året om. Utökningen 
innebär att vi håller öppet söndagar i Gävle/Sandviken även lågsäsong (november-mars). Med 
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samma öppettider och samma antal arbetspass att fördela året om kan vi ersätta timanställd 
personal med fyra eller fem tills vidareanställda och på så sätt minimera de pass som måste 
bemannas av timanställd personal. Det skulle ge en rad positiva konsekvenser som vi menar 
motiverar kostnadsökningen. 

Styrelsen beslutar att: 

• bifalla förslaget att öka åvc:s personalbudget med 1,5 mnkr. 

Beslutsunderlag: beslutsunderlag personalförstärkning och åvc 

§ 102. Revidering av förbundsordning 

Fullmäktiges och styrelsens ordförande har gett Gå tjänstemän i uppdrag att se över 
förbundsordningen inför ny mandatperiod. 
Anna Carin Söderhielm redovisade identifierade behov och önskemål samt en preliminär tidplan 
för arbetet.  

Styrelsen tackar för informationen. 

Bilaga: Rev förbundsordning 

§ 103. Medlemssamråd 

Medlemssamråd är inplanerat i början av december då revidering av förbundsordningen samt 
revisionsreglementet kommer att diskuteras. 
Styrelsens förslag till agendan: 
Driftsform 
Framtiden med Ekogas 
Robotsorteringen 

Ordinarie styrelseledamöter bjuds in att delta på distans då driftsformen diskuteras. 

§ 104. Robotsortering 

Förbundsstyrelsen har vid sammanträdet 20210415 (§ 42) gett förbundsdirektören i uppdrag 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. 

Gästrike återvinnare har genomfört två delprojekt för att utreda miljönyttor och de ekonomiska 
konsekvenserna för att på ett effektivt sätt förbättra sortering av osorterat avfall i regionen och 
från våra ÅVC-er.  

Slutsatsen från våra analyser och rapporter är att en robotsortering är ett första steg mot att nå 
nya cirkulära flöden och därmed en kraftigt ökad återvinning.  

Styrelsen beslutar:  
1) Om att investera i robotsortering inklusive sorteringsytor och maskinell utrustning i 

Forsbacka med 37 mkr   
2) samt att inkludera denna satsning i budget och ekonomisk prognos för 2022 och framåt. 

Beslutsunderlag:  

• Tjänsteskrivelse robotsortering för osorterat avfall 

• Kostnadsberäkningar Robotsortering Forsbacka 

• Projektrapport för Robotsortering av osorterat avfall 

• Robotsortering 20211111 

• Projektrapport Uppdragsredovisning av Framtidens Marknad version 2  
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§ 105. Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner med genomgång och 
fastställande av arbetsordning 

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte. 

§ 106. Övriga frågor 

Avfallstaxa 2022 
Gå fullmäktige har nedanstående förslag hänskjutits till styrelsen för beredning av 
konsekvenserna. 

• att avgift för hämtning av matavfall inte tillämpas i de fall då det finns abonnemang 
Hemkompost. 

• att avgiften avseende abonnemang Hemkompost för kärl 140-360 sänks med 200 kr i 
förhållande till abonnemang Sorterat. 

• att avgiften för gemensam hämtning avseende abonnemang Hemkompost sänks med 100 kr i 
förhållande till abonnemang Sorterat. 

Styrelsen diskuterar hantering av ärendet och med anledning av de stora konsekvenserna 
som förslaget innebär, beslutar styrelsen att hänskjuta konsekvensutredningen till 
beredning av taxa 2023 då samtliga parametrar som påverkar taxan, utvärderas. 

Nästa möte 
Nästa möte är den 9 december och vi planerar för fysiskt möte.  

§ 107. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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