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%59 Mötets öppnande
Ordförande  Linda  Gustavsson  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%60 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

j61  Val  av  justerare,  tid  och  plats

Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Anders  Sandgren,  att  justera  torsdag  den
5/12,  kl.  20:00.

%62 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

%63 Godkännande  av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styre}sen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%64 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/11-19.  Resultatet  ligger  i nivå  med  budget  och  pekar
på ett  helårsresultat  om  + 300 kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%65 Sammanträdesdatum  2020
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  sarnmanträdesdatum  för  2020.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  sammanträdesdatum  för  2020.
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%66 Redovisning, granskning  av inköpsverksamheten  i bolaget
Vd  redovisade  bolagets  inköpsverksamhet  som varit  under  2019.  Vd  redovisade  att bolagets
rutiner  och riktlinjer  för  inköp  har  följts  samt  att det firu'is dokumentation  för  inköpen.  Vd
redovisade  även  att upphandlade  avtal  följs  samt att man  följer  LOU.  Vd  informerade  att
bolaget  utnyttjar  och följer  Alvesta  kornmuns  ramavtal,  samt  vid  större  upphandlingar  så tar
man  hjälp  av Alvesta  kommuns  inköpsavdelning  för  att få experthjälp.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.

%67 Redovisning, beslut iKF  gällande budget 2020
Vd  redovisade  att vid  Kornmunfullmäktiges  sarnmanträde  2019-11-26  har  beslutat  att anta
upprättat  förslag  till  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  samt  taxa  för  slamtömning  i Alvesta
kommun  att gälla  fr.o.m.  2020-01-01.

Detta  innebär  att rerföållningstaxan  höjs  med  98 kr./år  inkl.  moms  för  en villa  med  normalt
aboru'iemang  och  46 kr./slambrunn  inkl.  moms.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.

%68 Övriga frågor
Vd  informerade  om att bolaget  planerar  att under  hösten  2020  börja  handla  upp en ny  sopbil,
för  att under  våren  2021 köpa  in den. Vd  har  redan  förberett  upphandlingschefen  på detta.
Samtidigt  så ska bolaget  byta  in  en äldre  sopbil  från  2008.

Vd  informerade  om att bolaget  har för  avsikt  under  2020  göra  iordning  ytan  där man  lägger
kompostmaterial  på Alvesta  återvinningscentral.

Det  är i nuläget  lerigt  och  mycket  blött  så det är svårt  att komma  ut till  tipp-stället,  så för  att
underlätta  för  besökande  att köra  ut  med  sitt  kompostmaterial  så ska vi  gräva  ur och  hårdgöra
ytan  med  asfalt.

Vd  informerade  om att bolaget  kornrner  att genomföra  en "kundnöjdhetsmätning"  som nu
startar  under  hösten,  bolaget  genomförde  en likadan  kundnöjdhetsundersökning  under  2014,
så det ska bli  intressant  och  se om det blivit  några  förändringar.
Det  är en enkät  som slumpvis  komrner  att skickas  ut till  innevånarna  i Alvesta  Kornrnun.
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Fortsättning  Övriga  frågor

Vd  infortnerade  om  det  värdegnindsarbete  som  Alvesta  kornmun  och  de kornmunala  bolagen
har  startat  upp  och som  fortsätter  framöver.
Denna  skrivelse  beskriver  vad  vi  komrnit  fram  till  så här  långt:

"Värdegnunden  beskriver  vårt  grundläggande  förhållningssätt  i hur  vi  möter  varandra  och
utför  vårt  uppdrag."

"Genom  att  i alla  situationer  uppträda  enligt  vår  värdegnind  uppnår  vi  en högre  kvalitet  och
en bättre  service  för  Alvesta  kommuns  invånare."

"Vi  skapar  en större  delaktighet  och  gemenskap  i organisationen  genom  ett gemensamt
förhållningssätt,  oavsett  bolag  eller  förvaltning  -  dvs en arbetsgivare"

Vd  iriformerade  om att de har  genomfört  en "Hälso-  och  Arbetsmiljöundersökning"  för  alla
anställda  inom  bolaget.  Det  är Previa  som  genomfört  denna  undersökning  som  berör
levnadsvanor,  medicinska  värden,  välbefinnande  och  självskattning.

Ledamot  Rune  Gustafsson  kom  med  ett förslag  att Alvesta  Renhållnings  styrelse  bjuder
samtliga  anställda  inom  bolaget  på kaffe  och  en julsmörgås  som  tack  för  ett  gott  utfört  arbete
under  året.

Beslut:  Styre1sen  beslutar  att  ge Vd  i uppdrag  att  köpa  in  julsmörgåsar  för  att  kunna
bjuda  samtliga  anställda  inom  bolaget  på  kaffe  och  en julsmörgås  innan  julhelgen,  och
att  styrelsen  står  för  kostnaderna.

%69 Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den 18:e  mars  2020,  kl.  14.30,  på
komrnunförrådet,  lilla  konferensrumrnet,  Hjärterföolmsvägen  14 i Alvesta.

g70 Mötets  avslutande

Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  för  det  utförda  arbetet  under  det  gångna  året,  och
önskade  samtidigt  alla  en God  Jul och  ett Gott  Nytt  År.
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