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Plats och tid 
Digitalt möte i Teams, tisdagen den 24 januari 2023 kl 08:00-08:20 

Paragrafer 
§§ 1-3 

Beslutande 
Sara Bengtlars (S) Deltar digitalt via Teams.  
Dag Wassdahl (S) Deltar digitalt via Teams. 
Bendigt Eriksson (S) Deltar digitalt via Teams. 
Magnus Rönnerfjäll (C)  ̧Ordf. Deltar fysiskt på plats.  
Tord Lundin (C) Deltar digitalt via Teams. 
Andreas Köhler (M), vice Ordf. Deltar digitalt via Teams. 
David Carlsson (M) Deltar digitalt via Teams. 
Alexander Haraldh (V) Deltar digitalt via Teams. 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Lars Björk (S) Deltar digitalt via Teams. 

Övriga närvarande 
Örjan Jervidal, Förvaltningschef, Teknisk förvaltning §§ 1-3 
Carin Jonsson, Personalföreträdare, Kommunal §§ 1-3 

 

Utses att justera 
Andreas Köhler (M) 

 

Justering 
2023-01-25 Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 
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Underskrifter 

Ordförande 

Magnus Rönnerfjäll (C) 

Justerare 

Andreas Köhler (M)  

Sekreterare 

Ann-Christine Henriksson 
 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Tekniska nämndens protokoll 2023-01-24 
har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 
 
Anslagstid:  2023-01-25 till och med 2023-02-16 
Förvaringsplats: Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15 
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Ärendelista 
§ 1   Dnr 1039  

Upprop och val av justerare ......................................................................................................... 5 

§ 2   Dnr 1040  
Fastställande av föredragningslista .............................................................................................. 6 

§ 3   Dnr 00396-2022  
Val till Avfall Sveriges styrelse och revision ................................................................................. 7 
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§ 1     

Upprop och val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
Andreas Köhler (M) utses att justera Tekniska nämndens protokoll. 
 

 



 Protokoll från Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-24 

Sida 
6(8) 

 

Östersunds kommun  │  831 82 Östersund  │  063 - 14 30 00  │  www.ostersund.se 

§ 2     

Fastställande av föredragningslista 
 

Tekniska nämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs utan ändring.  
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§ 3    Dnr 00396-2022  

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision 
Avfall Sveriges valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda nomineringar inför 
Avfall Sveriges årsmöte 2023, i Kalmar 30-31 maj. Valberedningen arbetar efter de 
riktlinjer som styrelsen lagt fast och som bland annat innebär att styrelsens 
sammansättning ska reflektera medlemmarnas struktur och geografiska spridning. 
Valberedningen strävar efter att styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt. 
Vidare är det angeläget med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten 
upprätthålls.  
 
Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta är tjänstepersoner. 
Styrelsens nuvarande sammansättning samt revisionen framgår av bilaga.  
Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år. 
Omval kan ske.  
 
Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges nu möjlighet att nominera 
personer som valberedningen, efter sin beredning, ska kunna föreslå till att ingå i styrelsen 
eller revisionen för Avfall Sverige.  
Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari 2023.  
 
Av nomineringen ska framgå om den nominerade föreslås ingå i styrelsen eller i 
revisionen. Vidare ska framgå vilken befattning/position alternativt vilket/vilka 
förtroendeuppdrag som den nominerade upprätthåller eller bedöms upprätthålla för de 
närmaste åren samt födelseår. De som redan sitter i styrelse/revision behöver inte 
nomineras för omval.  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden nominerar Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande i Tekniska nämnden, 
till Avfall Sveriges styrelse.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska nämnden ges möjlighet att nominera personer till Avfall Sveriges valberedning.  
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Förslag till nominering 
Tord Lundin (C) föreslår att Magnus Rönnerfjäll (C) nomineras till Avfall Sveriges 
styrelse. 

 

Underlag för beslut 
• Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2023-01-09 
• Skrivelse från Avfall Sverige, 2022-11-29 

 
 

Beslutet skickas till 
• pernilla.svensson@avfallsverige.se  
• Sektorchef, AvfallVA, Teknisk förvaltning 
• Tekniska nämnden 
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