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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sammanträde på distans, tisdag den 8 mars kl. 08:30-10:20 

 

Beslutande Hans Klingstedt (V) Norsjö, ordförande 

 Jan Axelsson (C) Sorsele 

 Mikael Abrahamsson (S), Malå  

  
  

Övriga deltagande Mattias Mattsson (S) Sorsele, ej tjänstgörande ersättare 

 Lars-Gunnar Burman, Sorsele 

 Simon Sundström, Sorsele 

 Per Bertilsson, Malå 

 Lars Grundberg, Malå 

 Elin Andersson, Norsjö 

 Amanda Rask, Norsjö 

 Ingela Lidström, Norsjö 

  

   
 

Utses att justera Mikael Abrahamsson Paragrafer: 1-7 
 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 

 

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

 Hans Klingstedt, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Mikael Abrahamsson, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

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

tavla   

Sammanträdesdag 2022-03-08 

Anslaget uppsatt  2022-03-18 Anslaget nedtages 2022-04-11 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 

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

 Ingela Lidström  
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TRN-22/00001   § 1 

 
Informationsärenden 
 

- Rekrytering och personalläge 
- Arbetsmiljöarbete och skyddsronder 
- Uppdatering kring samverkan region 10  

- Uppdatering införande av gemensamt kundhanteringssystem 

 

Beslutsunderlag  

Genomförda skyddsronder, bilaga 
 
Trepartens renhållningsnämnds beslut  

• Informationen noteras. 

----- 
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TRN-22/00002 § 2 

 
Årsredovisning 2021  
 

Bakgrund  

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras bokslut inklusive måluppfölj-

ning för 2021.  

 

Beslutsunderlag  

Årsredovisning, bilaga 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut  

• Verksamhetens rapport inför bokslut godkänns. 
-----  
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 § 3 

 

Ajournering av sammanträdet 
 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för fika. 

 

Efter ajourneringen beslutar nämnden att återuppta överläggningarna. 

----- 
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TRN-22/00003 § 4 

 

Kurser och konferenser 
 

Bakgrund  

Inbjudan till seminarium ”aktuell avfallspolitik” har mottagits.  

Nämnden har att utse obligatoriskt deltagande till seminariet.  

Övrigt deltagande från samverkande kommuner uppmuntras men ses som 

frivilligt. 

 

Beslutsunderlag  

Inbjudan med program, bilaga 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Nämnden utser följande deltagare att delta vid seminariet: 

Politiker:  

− Hans Klingstedt  
− Mikael Abrahamsson  

− Jan Axelsson  

Varje kommun bekostar respektive politikers deltagande i seminariet. 

Tjänstepersoner:  

− Amanda Rask 
Kostnad för tjänstepersonens deltagande redovisas i nämndens gemen-

samma kostnader.  

----- 
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TRN-22/00004 § 5 

 
Delegeringsordning 

 

Bakgrund  

För delegering av ärenden inom en gemensam nämnd i vilken två eller 

flera kommuner samverkar finns det särskilda bestämmelser i 9 kap. 30 § 

Kommunallagen (KL). Dessa kompletterar bestämmelserna om delegering 

i 6 respektive 7 kap. KL (9 kap. 23 § KL). 

 

En gemensam nämnd får uppdra åt en anställd i någon av de samverkande 

kommunerna att besluta på nämndens vägnar. Ett sådant uppdrag får bara 

lämnas inom ramen för de begränsningar som följer av 7 kap. 5 § KL. 

Bestämmelser om förvaltningschefens vidaredelegering finns i 9 kap. 31 § 

KL. 

 

Samma formella krav gäller vid delegering med stöd av 9 kap. 30–31 §§ 

KL som vid annan delegering av ärenden. 

 

Utdrag ur 9 kap. KL 

30 §  En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även un-

der samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samver-

kande kommunerna eller regionerna att besluta på nämndens vägnar. Lag 

(2019:835). 

 

31 §  Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en för-

valtningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får 

nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan 

anställd inom kommunen eller regionen eller i någon av de samverkande 

kommunerna eller regionerna att fatta beslutet. Lag (2019:835). 

 

Beslutsunderlag  

Förslag till delegeringsordning för treparten. 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Delegeringsordningen godkänns. 

----- 
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TRN-22/00005 § 6 

 
Inför budget 2023  
 

Bakgrund 

Norsjö kommun ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden 

efter samråd med samverkande kommuner. Förslag till budget ska tillstäl-

las de samverkande kommunerna senast mars månad varje år.   

  

En beredningsgrupp som består av kommuncheferna i respektive kommun 

samt avdelningschef tillsätts. Beredningsgruppens roll blir att följa verk-

samheten och bereda ett budgetförslag från nämnden inför budgetbered-

ningar i respektive samverkande kommuner. 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Verksamhetsansvarig får i uppdrag att ta fram samt skicka ut budget-

förslaget till respektive kommun och sammankalla beredningsgruppen 

under mars månad. 

----- 
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 § 7 

 

Övriga frågor 
 

Bakgrund 

Frågan diskuteras om fyra sammanträden per år är tillräckligt många. 

Även temadagar med inbjudna föreläsare diskuteras. 

 

Trepartens renhållningsnämnds beslut 

• Vid behov kan nämnden sammankallas till extra sammanträden. 

----- 

 

 


