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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sammanträde på distans, tisdag den 1 juni kl. 08:30-12:40 

 

Beslutande Mikael Abrahamsson (S) Malå, ordförande 

 Mattias Degerman (S) Norsjö 

 Jan Axelsson (C) Sorsele 

  
  

Övriga deltagande Lars-Gunnar Burman, Sorsele 

 Simon Sundström, Sorsele 

 Lars Grundberg, Malå 

 Emma Marklund, Malå 

 Ella-Marit Pilto, Malå 

 Elin Andersson, Norsjö 

 Amanda Rask, Norsjö 

 Ingela Lidström, Norsjö 

   
 

Utses att justera Mattias Degerman Paragrafer: 11-17 

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

Ingela Lidström, sekreterare 

 

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

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

 Mattias Degerman, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

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

tavla   

Sammanträdesdag 2021-06-01 

Anslaget uppsatt  2021-06-14 Anslaget nedtages 2021-07-06 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 

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

 Ingela Lidström  
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TRN/00012   § 11 

 
Informationsärenden 
 

Vid sammanträdet lämnas information om följande: 

 

- Ledningsgruppsträffar 

- Plockanalyser 

- Informationsinsatser 

- Revisionsrapport Malå 

- Strategi för fossilfria transporter 

- Ansvarsbefrielse 

- Kurser och konferenser 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Informationen noteras 

----- 
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 § 12 

 

Ajournering av sammanträdet 
 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för fika. 

 

Efter ajourneringen beslutar trepartens renhållningsnämnd att återuppta 

överläggningarna. 

----- 
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TRN-21/00013 § 13 

 
Ekonomisk rapport 
 

En ekonomisk rapport för perioden januari till april redovisas vid mötet. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport, bilaga. 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Den ekonomiska rapporten godkänns. 

• Tjänstepersonerna får i uppdrag att utföra förebyggande reparationer 

på renhållningsfordonet för att undvika andra oförutsedda kostnader 

----- 
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TRN-20/00018  § 14 

 

Hantering av ersättning till politiker 
 

Bakgrund  

Vid sammanträde 2020-11-17 gav politikerna ett tjänsteuppdrag att över- 

lämna en skrivelse till respektive kommun angående ersättningar till 

annars ej avlönade politiker.  

Vid nämndens förra sammanträde beslutades att godkänna skrivelsen och 

överlämna den till respektive kommun för beslut senast 20201-06-30 samt 

att en återkoppling skulle ske vid dagens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag  

Skrivelse 2021-03-08, aktbilaga  

Norsjö kommuns ersättningsreglemente, aktbilaga 

Trepartens renhållningsnämnd 2021-03-10 § 4 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Utifrån kommunallagen 9 kap 25 § ”Förtroendevalda i en gemensam 

nämnd har rätt till ersättning av den kommun eller det landsting som 

har valt dem” hänvisas frågan till Sorsele kommun. 

----- 
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TRN-21/00014 § 15 

 

Nytt avtal för nämnden  
 

Bakgrund  

Både Trepartens renhållningsnämnd och respektive kommuns fullmäktige 

har beslutat om fortsatt samverkan mellan de tre kommunerna i frågor som 

rör insamling av restavfall och matavfall från hushållen. Med anledning av 

detta ska ett nytt avtal och reglemente upprättas mellan de samverkande 

kommunerna som fastställer hur samverkan i den gemensamma nämnden 

ska ske. Innan avtalet fastställts i respektive kommunfullmäktige kan inte 

nya insamlingsfordon beställas.  

 

Tjänstepersoner från samverkande kommuner har tagit fram ett förslag till 

nytt avtal och reglemente, det finns vissa frågor där en politisk viljerikt-

ning behövs.  

 

Beslutsunderlag 

Avtalsförslag, bilaga 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Avtalet godkänns och skickas vidare till respektive kommunfullmäk-

tige för godkännande. 

----- 
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TRN-21/00015 § 16 

 
Förslag till kundenkät för 2021 
 
Bakgrund  

Ett övergripande mål för trepartens verksamhet är att vara till gagn för 

medborgarna. Detta mäts årligen via en enkätfråga.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till enkät, bilaga 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Enkäten godkänns och tjänsteperson i respektive kommun ansvarar för 

att den genomförs samt att resultatet levereras till Norsjö som samman-

ställer.   

----- 

  



 NORSJÖ KOMMUN   PROTOKOLL 8 
 Trepartens renhållningsnämnd  2021-06-01 

 
 

K:\Protokoll\Trn\2021\210601\Protokoll.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

TRN-21/00016 § 17 

 
Insamling av ytterligare avfallsslag 
 
Bakgrund  

Förändrat ansvar och definition av kommunalt avfall medför troligen att 

kommunerna kommer att ansvara för fler avfallsslag. Beslut har tagits gäl-

lande insamling av tidningar.  

 

På mötet behandlas frågan om detta i nuläget är ett uppdrag för treparten 

eller om denna insamling ska organiseras i respektive kommuns övriga av-

fallsorganisation tills vidare. 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• När krav på att utföra insamling av en fraktion av kommunalt avfall bo-

stadsnära ställs ska detta ske inom nämndens verksamhet. Till dess an-

svarar respektive kommun för insamlingen vid återvinningscentral, åter-

vinningsstation eller liknande, detta skrivs också in i det nya avtalet.  

----- 

 

 
 

 

 


