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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Källan Åmliden, tisdag den 28 september kl. 09:30-16:00 

 

Beslutande Mikael Abrahamsson (S) Malå, ordförande 

 Hans Klingstedt (S) Norsjö 

 Jan Axelsson (C) Sorsele, §§ 18-24, 26, 27 

 
  

Övriga deltagande Lars-Gunnar Burman, Sorsele 

 Lars Grundberg, Malå 

 Gunnar Harr, Malå 

 Per Bertilsson, Malå  

 Elin Andersson, Norsjö 

 Amanda Rask, Norsjö 

 Fredrik Salomonsson, Norsjö 

 Ingela Lidström, Norsjö 

   
 

Utses att justera Hans Klingstedt Paragrafer: 18-27 

 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 

 

 
 ................................................................................................ 

 Mikael Abrahamsson, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Hans Klingstedt, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslags-

tavla   

Sammanträdesdag 2021-09-28 

Anslaget uppsatt  2021-10-11 Anslaget nedtages 2021-11-02 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 

Underskrift      ........................................................................................................................ 

 Ingela Lidström  
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   § 18 

 

Inledning och öppnande av sammanträdet 
 

Ordförande Mikael Abrahamsson (S) hälsar ledamöter och tjänstepersoner 

välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma för öppnat. 

 

Sammanträdet inleds med en tyst minut för den avlidne ledamoten Mattias 

Degerman (S). 

----- 
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TRN-21/00017  § 19 

  

Informationsärenden  
  

- Ledningsgruppsträffar och driftläget  

- Beställning sopbilar 

- Kundenkät  

- Uppföljning av godkända avtal i treparten 

- Resurser och rekrytering 

- Budgetprocess 2022 

- Insamling ytterligare avfallsslag (tidningspapper) 

- Kurser och konferenser 

- Länstransportplan  

- Ersättning till politiker Sorsele 

  

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Informationen noteras.  

----- 
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TRN-21/00023 § 20 
 

Leasing av tillfälligt extrafordon 
 

Bakgrund 

Renhållningsfordonen är i mycket dåligt skick och en reservlösning för ett 

större haveri behöver tas fram. 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Norsjö kommun undersöker om möjlighet att tillfälligt leasa renhåll-

ningsfordon av någon kommun inom R10. 

----- 
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TRN-21/00018 § 21 

 
Delårsrapport januari till augusti 2021  

  

Bakgrund  

  

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för tre-

partens renhållningsnämnd.  

  

Beslutsunderlag  

Ekonomisk rapport, bilaga.  

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. 

-----  
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TRN-21/00005 § 22 

  

Hantering av overheadkostnader för personal inom treparten  
  

Bakgrund   

Vid föregående sammanträde gav politikerna lyftes detta ärende ut och frå-

gan är därför om ärendet ska återupptas eller avslutas. Frågan om kost-

nadsfördelningen kommer att förändras senast när de nya bilarna levere-

ras.   

Malå och Sorsele har tidigare fått ett tjänsteuppdrag att ta fram en overhe-

adkostnad som motsvarar Norsjös totala personalomkostnader. Syftet är att 

uppnå en likvärdig ekonomiskredovisning i samtliga tre kommuner. Arbe-

tet påbörjades under förraveckan inom ledningsgruppen för treparten, men 

har ej färdigställts.   

En fråga som väckts är om Norsjö i stället bör förändra sin modell för re-

dovisning av personalomkostnader till en fast timdebitering. Det kan också 

vara så att all personal bör vara anställd direkt av framtida värdkommun. 

Den frågan diskuteras vidare vid sammanträdet för att ge en riktningsvis-

ning. Hur redovisningen kan förbättras behöver också tänkas igenom inför 

utformningen av det nya avtalet, förändringar till enkelbemanning skulle 

exempelvis kunna påverka antalet personal som behövs för insamlingen.   

Vid sammanträdet 2021-03-10 beslutades att ärendet skulle återupptas 

2021-06-01. Fokus för ledningsgruppen har varit det nya avtalet, denna 

fråga är starkt sammankopplad med hur treparten organiseras i det nya av-

talet.  

  

Beslutsunderlag   

Trepartens renhållningsnämnd 2021-03-10 § 5  

  

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Ärendet avslutas då helt ny kostnadsfördelningsmodell ska införas. 

• Tjänstepersonerna får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en 

gemensam timkostnad som ska gälla för alla kommuners arbete i tre-

parten. 

-----  
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TRN-21/00019  § 23  

  

Sammanträdesdagar 2022   
  

Bakgrund   

Vid sammanträdet diskuteras följande förslag till sammanträdesdagar för 2022:  

  

Tisdag den 8 mars  

  

Tisdag den 31 maj  

  

Tisdag den 4 oktober   

  

Tisdag den 22 november  

  

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Sammanträdesdagar för 2022 fastställs enligt ovanstående.  

-----  
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TRN-21/00020  § 24  

  

Samverkansavtal R10   
  

Bakgrund   

Kommunerna i Västerbottens inland har sedan 2018 haft ett samarbete kal-

lat VAR10 med kontinuerligt informationsutbyte och samverkan kring av-

fallsfrågor. Syftet med detta avtal är att Partena ska utveckla arbetet kring 

samverkan.  

  

På mötet diskuteras avtalsförslaget och hur Treparten ser på regional sam-

verkan.   

   

Beslutsunderlag  

Samverkansavtal, bilaga  

  

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Trepartens renhållningsnämnd ställer sig positiva till samverkan. Avta-

let godkänns inte i sin nuvarande form utan ska diskuteras vidare. 

----- 
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TRN-21/00021 § 25 

 
Gemensamt kundhanteringssystem  
  
Bakgrund   

Med nya renhållningsfordon kommer en ökad digitalisering. Norsjö och 

Malå använder idag ett annat kundhanteringssystem än Sorsele och övriga 

kommuner i R10.   

  

Norsjö har beslutat att byta kundhanteringssystem för både renhållnings-

kunder och VA-kunder. Ett gemensamt system mellan de tre kommunerna 

i treparten blir ett måste med införande av vikttaxa och för ett mindre per-

sonberoende arbetssätt på sopbilen.   

  

Ett gemensamt system ger också fördelar av att samverkan lättare kan utö-

kas mellan fler kommuner då en körorder kan skickas ut till trepartens bil 

från till exempel Lycksele kommun och debiteringen sköts sedan per auto-

matik korrekt. Även samverkan med kundtjänsthandläggare kan fören-

klas.   

  

Lycksele har presenterat ett utkast för ett avtal om köp av tjänst för kund-

hanteringssystemet EDP. Sorsele har redan idag en avtalssamverkan med 

Arjeplog och Arvidsjaur om EDP och behöver i så fall avbryta den sam-

verkan. Ett annat alternativ är således att trepartens övriga kommuner vän-

der sig till A-kommunerna för att ingå i den avtalssamverkan.   

 

Beslutsunderlag   

Avtalsförslag från LAVAB, bilaga   
 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Varje kommun uppdras att inleda process för att teckna ett gemensamt 

avtal för kundhanteringssystem.   

• Ärendet återrapporteras vid nästa nämnd.   

----- 
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TRN-21/00022 § 26 

 
Nytt reglemente  
  
Bakgrund   

Nytt avtal för treparten innebär också att ett nytt reglemente behöver upp-

rättas. Reglementet ska antas eller godkännas av fullmäktige i innan avtalet 

träder i kraft (2022-01-01).  

  

Eftersom Norsjö per automatik är ordförande första året på nya avtalet 

finns det tid en liten bit in på 2022 att bestämma ordförandekommun för 

mandatperioden 2023-2026. Då har den kommunen tid på sig att beakta 

ordförandeskapet i nämnden i arbetet med sitt arvodesreglemente.  

  

Beslutsunderlag   

Reglemente, bilaga   

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Reglementet antas med vid sammanträdet framkomna redaktionella 

ändringar.  

• Varje kommun får i uppdrag att tillse att respektive fullmäktige an-

tar reglementet innan årets slut.   

• Frågan om ordförandekommun för mandatperioden 2023-2026 avgörs 

på första sammanträdet 2022.   

• Återrapport av processen sker vid nästa sammanträde.  

-----  
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 § 27 

 
Nästa sammanträde 
 

Vid sammanträdet diskuteras var och hur nästa sammanträde ska ske. 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Nästa sammanträde med nämnden ska ske fysiskt (halv dag) i Malå. 

----- 

 

 

  

 

 

 

 


