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Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll 
Datum och tid: 2022-07-04 kl 13:00-14:00 

Mötesplats: 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 Paul Wisén 

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 Paul Wisén 

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

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande välkomna. 

§ 64. Fastställande av tjänstgöring 

Paul Wisén ersätter Tommy Jakobsson. 
Styrelsen anses beslutsmässig. 

§ 65. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar att välja Paul Wisén som justerare. 

§ 66. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

§ 67. Information om felkonstruerade containrar 

 I augusti 2021 inträffade ett tillbud då locket till ett av Gästrike återvinnares (GÅs) containrar 
föll ned när det skulle öppnas. Konstruktionen brast. Förbundet har efter det arbetat med 
frågan på olika sätt. Förbundets skyddsombud har lyft vikten av att vidta åtgärder på 
samverkan och dialog har förts med underleverantör kring konstruktionen. GÅ har också 
själva besiktigat containrarna okulärt för att se om det är påverkan på övriga containrar. 
Underleverantören har hela tiden hävdat att konstruktionen är korrekt men har ändå i dialog 
med förbundet kommit med förslag till förstärkningar.   

GÅs egna besiktningar av containrarna visat att det finns påverkan på armen som ska lyfta 
locket på flertalet objekt. Utifrån observationerna tillsammans med det tillbud som skedde i 
augusti har GÅ gett i uppdrag till en oberoende part (Sweco i detta fall) som har kompetens 
inom området att utreda och räkna på konstruktionen för att få mer kunskap och vägledning.  

Utifrån rapporten kan man läsa att konstruktionen av containrarna är mycket 
underdimensionerad. Trycket av locket motsvarar 398 Mpa vilket överskrider med nästan det 
dubbla än vad den bärande armen tål vilket är 235 Mpa. Helst ska trycket ligga en bit under 
maxvärdet för att inte riskera att påverka materialets egenskaper.  

Rapporten kom förbundsdirektören tillhanda i tisdags och kontinuerligt arbete har pågått för 
att få en klar bild av vad detta innebär för GÅ. 69 containrar berörs, vilket motsvarar ca 17 % 
av beståndet. GÅ använder främst dessa själva men några finns även ute hos kunder.  

I samråd med styrelseordförande Therése Metz har förbundsdirektören fattat beslut om att 
samtliga containrar tas ur bruk med omedelbar verkan.  

För att möjliggöra det så behövs det en uppställningsyta men behöver också få loss andra 
containrar att använda istället för dessa. Beslut har tagits om att stänga Kungsgårdens 
återvinningscentral då den har tillräcklig yta att ställa upp containrar och containrar som kan 
nyttjas. Kungsgårdens ÅVC är öppen 1dag/vecka och kunderna har möjlighet att åka till 
Sandvikens ÅVC istället som nu är tillgänglig 7 dagar/vecka. 

I dagsläget är det oklart hur länge eller på vilket sätt som problemen med dessa containrar 
kan åtgärdas. Om det är möjligt, ska containrarna förstärkas men i dagsläget saknar vi 
kunskap om förstärkning är tillräcklig för att bära trycket från locket.  Förbundsdirektören 
har tagit stöd av jurister för att diskutera ansvarsfrågan men troligt är att garanti- och 
reklamationstid har gått ut.  

Pressmeddelande inför stängningen av ÅVC i Kungsgården har gått ut i fredags. 

Tillbudsrapport till arbetsmiljöverket har gjorts efter tillbudet 2021 samt efter Swecos rapport. 

Styrelsen anser att ärendet har hanterats mycket bra, på ett föredömligt sätt! 
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Styrelsen beslutar att: 

• Bekräfta förvaltningens beslut om att stänga Kungsgårdens ÅVC 

• Uppdra förvaltningen att fortsätta arbetet. 

Bilagor: 

• Analys av avfallscontainer 

• Brister på containrar  

• Pressmeddelande återvinningscentralen i Kungsgården stängs tillfälligt 

§ 68. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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