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Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll 
Datum och tid: 2022-02-10 kl 09:00-12:00 
Mötesplats: Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Gävle samt via Teams 

Kommun 
När-

varan
de 

Från-
varande 

Tjänstgörande 
ersättare 

Ordinarie ledamöter 

Therese Metz, 
Ordförande 

Gävle X 
Jäv §12 
Mona Davik 

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 §7 -

Övriga deltagare 

Anna-Karin Karlsson Förbundsdirektör GÅ X 

Tücsi Lajos Förbundssekreterare GÅ X 

Maria Qvist t.f. Ekonomichef GÅ §7, §11

Håkan Berggren Personalrepr. Kommunal, GÅ X 

Per-Olof Hallberg Projektledare omlastningsytor §14

Robin Melin Avdelningschef åkeri §15

Justering sker elektroniskt. 
Sekreterare Tücsi Lajos 
Ordförande Therése Metz, §12 Mona Davik 
Justerare Kenneth Axling 

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

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande välkomna. 

§ 2. Fastställande av tjänstgöring 

Styrelsen anses beslutsmässig. 

§ 3. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar att välja Kenneth Axling som justerare. 

§ 4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

§ 5. Föregående protokoll 

Inga synpunkter har framkommit på föregående protokoll från 2021-12-09 och 2021-12-16. 
Dokumenten läggs till handlingarna. 

§ 6. Verksamhetsrapport 

Information gällande verksamheten sedan föregående styrelsemöte. Rapporten läggs till 
handlingarna. 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Bilagor: Verksamhetsrapport feb 2022 

§ 7. Uppföljning av internkontrollplan 2021 

Uppföljning av risker som är identifierade inom verksamhetens processer. Sammantagen 
bedömning är att verksamheten arbetar aktivt med riskerna och att merparten av dessa inte är att 
betrakta som höga risker längre. 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Bilagor: Uppföljning internkontrollplan 2021 T3 

§ 8. Val av årsstämmoombud till GÅ dotterbolags årsstämmor 

Styrelsen beslutar att: föreslå fullmäktige att utse Helene Åkerlind som ordinarie 
ägarrepresentant och Per-Ola Grönberg som ersättare ägarrepresentant på respektive 
bolagsstämma för Gästrike Ekogas AB, GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GAAB. 
Bilagor: - 

§ 9. Revidering av Delegationsordning för Gästrike återvinnare 

Syftet med delegation är att avlasta styrelsen vid ärenden av mer rutinartad karaktär. Den 
viktigaste uppdateringen rör beslutsfattande gällande lokala föreskrifter om avfallshantering. 

Styrelsen beslutar att:   

• att upphäva den nuvarande delegationsordningen  

• att anta upprättat förslag på ny delegationsordning. 

Bilagor:  Revideringsförslag delegationsordning 
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§ 10. Yttrande över remissen ”En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för 
kommuner och producenter” 

Miljödepartementet har skickat ut promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller 
för kommuner och producenter på remiss. Gästrike återvinnare har fått remissen och tagit fram 
ett förslag på yttrande. 

Styrelsen beslutar att:  anta yttrandet som sitt 

Bilagor:  

• Tjänsteskrivelse Yttrande En förbättrad förpackningsinsamling 

• Promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling” 

• Brev med kommunicering med medlemskommunerna 

• Förslag till yttrande över promemorian ”En förbättrad förpackningsinsamling” 

§ 11. NKI 2021 (nöjd kund index) 

Presentation av resultatet av den genomförda undersökningen. 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Bilagor:  Kundundersökning 2021 

§ 12. Extern insamling av grovavfall 

På grund av jäv deltar inte Therése Metz vid detta ärende. 

Tiptapp AB driver en internettjänst i form av en applikation för förmedling 
av transporter av bland annat avfall från privatpersoner. I december 2021 kom dom från Mark- 
och miljööverdomstolen (MÖD) som slog fast att Tiptapp får samla in kommunalt avfall och 
lämna på ÅVC.  

I vår region är det företaget Cirkuleramera som erbjuder tjänsten ”bortforsling av grovsopor”.  

Vår föreskrift om avfallshantering ger våra medborgare rätten att transportera (grov)avfallet själva 
och föreskrifterna behöver ändras om vi väljer att reglera detta. 

Gästrike återvinnare inväntar vägledning från Avfall Sverige. 

Styrelsen tackar för informationen. Informationen läggs till handlingarna. 

Bilagor:   

• PM insamling grovavfall 

• MMD_M6891-20 Tiptapp 
 

§ 13. Verksamhetsrapport GAAB 

Förbundsdirektören rapporterar från GAABs styrelsemöte: positivt resultat. Ingen utdelning i 
form av koncernbidrag eller liknande kommer att ske.  
Rapporten läggs till handlingarna. 

Beslut: 
Styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att gå vidare med att förbereda eventuellt utträde. 
Bilagor: - 

§ 14. Slutrapport för projekt omlastningsyta 

Omlastningsytan är i drift sedan 2022-01-02. Taket till omlastningsytan kommer att färdigställas i 
början på mars. 

Bilaga: Omlastningsyta för brännbart i Forsbacka 
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§ 15. Slutrapport för projekt returpapper

Från 2022-01-01 tar landets kommuner över ansvaret för insamling och behandling av returpapper 
då det övergår till att bli ett kommunalt avfall.  

Projektets huvudmål att säkra insamling, behandling och finansiering av returpapper på ett så 
smidigt sätt som möjligt har uppfyllts. 

Bilagor: Kommunalt ansvar för tidningar och returpapper 

§ 16. Övriga frågor

• Revidering av förbundsordningen
Ordförande informerar att Älvkarleby kommun har uppdraget att skriva förslaget till
förbundsordning.

§ 17. Mötets avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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