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Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll 
Datum och tid: 2022-06-02 kl 09:00-12:00 

Mötesplats: Utmarksvägen 16 Gävle, mötesrum Gävle 

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 -§57
§ 58 -
Birger Larsson

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 Ekonomichef GÅ X 

Håkan Berggren Personalrepr. Kommunal, GÅ X 

Justering sker elektroniskt. 

Sekreterare Tücsi Lajos 

Ordförande Therése Metz 

Justerare Mona Davik  

Förvaringsplats för protokollet: Gästrike Återvinnare, Box 722, 801 28 Gävle 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 16d02df3218ad3a42ad793b5ece04670dd9eff70d620391a85351581a15a8abfe73d0fb312752f63eca16a2de633901cb0db687dd03aca722ade55e3dc271d75



Sammanträdesprotokoll 2022-06-02 

Förbundsstyrelse  

  2 (4) 

 

§ 46. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande välkomna. 

§ 47. Fastställande av tjänstgöring 

Styrelsen anses beslutsmässig. 

§ 48. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar att välja Mona Davik som justerare. 

§ 49. Fastställande av dagordning 

Tillkommande ärende: Aktieägartillskott Ekogas 

Mats Åstrand anmäler en övrig punkt:  utdelning av matkassar i Ockelbo. 

Föreslagen dagordning med tillägg av anmälda tillkommande ärenden fastställdes. 

§ 50. Föregående protokoll 

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

§ 51. Redovisning av delegationsbeslut 

• Yttrande översiktsplan Hofors 

• Yttrande översiktsplan Ockelbo 

Dokumenten läggs till handlingarna. 

§ 52. Verksamhetsrapport 

Information gällande verksamheten sedan föregående styrelsemöte.  

Rapporten läggs till handlingarna. 

Bilagor: Verksamhetsrapport juni 2022 

§ 53. Godkännande av verksamhetsuppföljning och bokslut för tertial 1, 2022 samt 
prognos för 2022 

Uppföljning och lägesrapport av verksamheten och målen per 31 april. Måluppföljningen 
grundar sig på verksamhetsplanen för 2022.  

Rapporten läggs till handlingarna. 

Styrelsen beslutar att: Uppdra åt förvaltningen att effektivisera verksamheten för att klara 
budget, i relation till kraftigt ökade kostnader. 

Bilagor: VerksamhetsuppföljningT1 2022 

§ 54. Uppföljning av delegationsbeslut upphandling 

Uppföljning av upphandlingar enligt delegationsordning, under perioden 2022-01-01 – 2022-
05-27 samt information om relevanta inköpsrelaterade händelser och aktiviteter. 

Rapporten läggs till handlingarna. 

Bilagor: Uppföljning inköp och upphandling 

§ 55. Scenario taxeförslag 2023 och rambudget 

Presentation av preliminärt taxeförslag 2023 samt rambudget. Beslutsförslag presenteras på 
nästa styrelsemöte. 
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§ 56. Revisionsrapport - granskning lönerutinen  

På uppdrag av Gästrike återvinnares förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 
granskning avseende intern kontroll i förbundets löneprocess. Revisorerna har lämnat en 
rapport inkl rekommendationer. 
Förbundsdirektören har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder. 

Styrelsen beslutar enligt förslag.  

Bilagor: Svar på granskningsrapport lönerutin 

§ 57. Yttrande på remiss från Sandvikens kommun 

Ett medborgarförslag för besvarande har inkommit från Sandvikens kommunfullmäktige. 
Förslaget är angående sammanslagning av kostnaden för "brun och grön tunna" för 
avfallshantering samt höjning av taxan. 

Styrelsen beslutar att: anta yttrandet som sitt. 

Bilagor:  

• Sandvikens KF §237 medborgarförslag 

• Svar medborgarförslag Sandviken KF §237 

§ 58. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Matakuten 

Matakuten är en ideell organisation som utför social hjälpverksamhet och hjälper utsatta 
grupper samt enskilda i samhället genom att samla in överbliven mat och andra produkter 
från matbutiker, restauranger, caféer och liknande för att dela ut till behövande. 
Matakuten utför ett viktigt miljöarbete i vår region. Deras arbete leder direkt mot våra 
verksamhetsmål om att minska matsvinnet, vilket också är en del av Avfall Sveriges mål.  

Styrelsen beslutar att: Gästrike återvinnare förlänger avtalet med Matakuten enligt bifogat 
förslag. 

Bilagor: Avtalsförslag GÅ och Matakuten 2023-2026 

§ 59. GDPR: uppföljning av handlingsplan 

Rapporten läggs till handlingarna. 

§ 60. Aktieägartillskott Ekogas 

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte medge prövningstillstånd. Kammarrättens 
avgörande står därmed fast. Utbetalning av aktieägartillskottet har verkställts. 

§ 61. Övriga frågor 

• Utdelning av matkassar i Ockelbo 
Mats Åstrand har kontaktats av kyrkorådet i Ockelbo i frågan. 

Ockelbo församling (Svenska kyrkan) och Missionsförsamlingen i Ockelbo har för avsikt att 
gemensamt börja med utdelning av gratis matkassar till behövande i Ockelbo kommun. 
Syftet med utdelningen är att stötta de familjer och enskilda som har det som svårast att få 
matkontot att gå ihop. Ett annat syfte är att minska på matsvinnet och avfallsmängden vilket 
bidrar till ökad hållbarhet.  
Verksamheten kommer under första året att drivas som ett testprojekt och därefter 
utvärderas, innan beslut om permanentning tas. Lokaler finns för förvaring, paketering och 
utlämning finns. En väsentlig del av verksamheten kommer att skötas av volontärer, men en 
anställd samordnare bedöms behövas på minst 30 %. Ingen av församlingarna har dock 
ekonomiska resurser för att finansiera denna tjänst.  
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Frågan till Gästrike återvinnare är om det finns möjlighet till projektbidrag för att kunna 
anställa en deltidsanställd samordnare. Personalkostnaden uppgår till 200 tkr.  

 Styrelsen beslutar att:  
Uppdra till förvaltningen att snabbutreda frågan. Beslutet hänskjuts till ordförande. 

§ 62. Mötets avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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