STYRELSEN
ALVESTÅ

Plats

och

FOR
RENHÅLLNINGS

tid

Sammanträdesprotokoll

AB

2020-05-27

Hjärtenholmsvägen

Beslutande

Linda
Rune

Gustavsson

Övriga

deltagare

Justeringens

tid

ord.

Skoglund

ord.

Almlöf

Yvonne

kl. 14:30-16:30

ordf.

Gustavsson

Nils-Gunnar
Jonny

14, Alvesta

ord.

Erlandsson

ers.

Conny

Pettersson

Vd ARAB

Martin

Lindberg

Tjänsteman

Coru)y

Pettersson

och plats

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande
Linda

Gustav

Justerande
Nils-Gunnar

Skoglund

Paragrafer

Justering

17-29.

ARAB
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%17Mötets öppnande
Ordförande

Linda

Gustavsson

hälsade

alla varmt

välkomna

och öppnade

därefter

mötet.

%18VaNav mötessekreterare
Till

mötessekreterare

valdes

Conny

Pettersson.

%{9 Val av jxusterare, tid och plats
Till

att justera

protokollet

jämte

ordförande

valdes

Nils-Gunnar

Skoglund,

mötesprotokoll

till

att justera

onsdag

den 27/5, kl. 17:00.

%20Godlcänuiande av dagordning
Upprättad

dagordning

%2i Godkä»nande
Föregående
Beslut:

av föregående mötesprotokoll

rnötesprotokoll

Styrelsen

g22 Ekonomisk
Vd föredrog

godkändes.

beslutar

att lägga

föregående

handlingarna.

rapport

ekonomisk

ett helårsresultat
Bes)lut:

godkändes.

rapport

per 30/4-20.

Resultatet

ligger

i nivå med budget

och pekar

om + 300 kkr.

Styrelsen

beslutar

att lägga

resultatrapporten

till

handlingarna.

%23Redovisning från Bolagsstämman 21 april 2020
Vd redovisade
protokollet

från bolagsstärnman

och lite siffror

den 21/4 2020,

och information

för verksarnhetsåret

om Alvesta

Renhållnings

2019, och delade ut
2019.

%24Redovisning fortlöpande, Optisksortering av hushållsavfallet
Vd redovisade

att den Optiska

av de större gröna
verksarnheter

J

m.m.

soppåsarna
fungerar

sorteringen
till

matavfall

tillfredställande.

av hushållsavfallet
som är avsedda

nu fungerar

bra och införandet

för bl.a. kornmunens

på
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%25Upphandling av ny Biogassopbil, information
Vd informerade
planeras

att de tillsammans

med upphandlingschefen

att starta upp en upphandling

Meningen

är att den nya sopbilen

i Alvesta

av en ny 3-ax1ad sopbil

ska ersätta en äldre sopbil

komrnun

till

hösten

som ska gå på biogas.

från 2008.

%26Dataskyddsombud för Alvesta Renhållnings AB
Vd informerade
Inom

om vad som gäller angående

kornrnunkoncernen

Därför

ska styrelse

är styrelse

och nämnd

Från och med 1 januari
Per Gustafson,

beredskaps-

de anställda

övervaka

efterlevnaden
på området,

i Alvesta

av gällande
samarbeta

kommun.

och ge råd och stöd till

personuppgifter

de personuppgiftsansvariga

om deras skyldigheter

dataskyddslagstiftning,

och

enligt

Vidare
hjälpa

med tillsynsmyndigheten

i egen regi, det är

ska dataskyddsombudet
till att ta fram riktlinjer

Datainspektionen

och

och vara

de som är registrerade.

Styrelsen

kommun,
maj

till

för sin verksarnhet.

ett dataskyddsombud

och andra dataskyddsbestärnrnelser.

policyers

Beslut:

och säkerhetsstrateg

som hanterar

dataskyddsförordningen

kontaktperson

utse ett dataskyddsombud

ska informera

för bolaget.

personuppgiftsansvarig.

2020 har kommunkoncernen

Ett dataskyddsombud
till

dataskyddsombud

eller nämnd

beslutar

utses till

att Per Gustafson,

dataskyddsombud

beredskaps-

för Alvesta

och säkerhetsstrateg

Renhållnings

AB från

iAlvesta

och med den 27

2020.

%27Övriga frågor
Vd redovisade

och delade

under december
och klar.
Alvesta

månad

Resultatet
kornrnun
jämfört

är nöjda

med hur bolaget
allt kring

sköter

är för bolaget,

gör. 94% av innevånarnai

hämtning

av hushållsavfallet

sina återvinningscentraler.

som genomfördes

information

och då med hjälp

om hur dagsläget

sköter

som påbörjades

-20 och som nu är sarnrnanställd

för det bolaget

nöjda med hur bolaget

är framför

här har vissa steg redan tagits

Justering

under januari

mot den förra undersökningen

Förbättringsornråden

Vd informerade

av den "kundnöjdhetsundersökning"

visar på en stor kundnöjdhet
är mycket

93% av iru'ievånarna
förbättring

ut resultatet

och som avslutades

och hemsida

av Alvesta

gällande

kornmuns

under
enligt

2014.
undersökningen

kommunikatör.

Coronasmittan.

och

Detta är en
och
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Vd

Sammanträdesprotokoll

RENHÅLLNINGS

informerade

man lägger

AB

och visade

trädgårdsavfall

2020-05-27

upp skisser på hur ombyggnaden

kommer

och kompostmaterial

återvinningscentral.

vid Alvesta

se ut vid området

där

Bygglovsansökan är inskickad till Alvesta kornmun, Bygg och Mi5ö avd.

Vd informerade

om den "Kornmunikationsplan-Utredning"

Komrnunstyrelsen

har ett utvecklingsuppdrag

ett koncernperspektiv.
kornmunens
Nästa

För det drivs

helägda

bolag

steg är att utreda

Alternativt

finna

sarnrnarföållen

service

kommunen,

till

invånare

kontaktcenter

e

administration

@

ekonomiadministration
utförs

administrativa

stödfunktioner

vissa fiinktioner

funktionerna

inom

kornmunen

arbetsprocesser

Ekonomi,

i

från

HR och IT.

och från kornrnunbolagen.

som ger en bättre

och mer

och medarbetare.

som nu omfattas

Kommun

främst

andra stödfunktioner

*

Utredningen

att genomlysa

ett arbete att centralisera

andra mer effektiva

De stödfunktioner

Alvesta

till

som är igångsatt.

av utredningen

är:

för kornmunkoncernen
för nämnder

och bolagsstyrelser

för kornmunkoncernen

av konsulter

från "Millwater

Management

som består av kornrnunchef,

kanslichef,

AB"

samt en styrgnipp

IT-chef,

ekonomichef,

från

HR-chef

samt utvecklingschef.

Vd informerade

om den nya Avfallsplanen

sarnråd i aug/sept.

Alvesta

Sarnråd

minst

Renhållningsstyre1se

om att ge ett bidrag

Beslut:

har fått in en förfrågan
för medlemrnarna.

inte så stora, så det behövs
Styrelsen

engångs

bidrag

beslutar

en PowerPoint

från Alvesta

fyller

30 år under

Medlemsantalet

ett litet extra bidrag

att bifalla

på 3500 kr. Beslutet

om detta. Ks beslut

Alvesta
gäller

Kommuns
endast

Kommuns
2020,

iklubben

till

personalklubb

och vill

fira detta

är inte så stort och

denna tillställning.

personanklubb

om festkvällen

blir

önskan

om ett

av.

%28Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa

styrelsemöte

onsdagen

den 9:e september,

kl. 14:30,

på Hjärterföolmsvägen

Alvesta.

%29Mötets avslutande
Ordförande

4'
Juste6ng

avslutade

mötet

JJx

och önskade

om

under hösten.

på 3500 kr. Personalklubben

lite extra med en festkväll
intäkterna

och visade

4 veckor

personalen

och styrelsen

en skön sornmar!

14 i

