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

%31 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%32 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Jonny  Almlöf,  att  justera  onsdag  den  9/9,
kl. 17.00.

%33 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkändes.

%34 Godkännande  av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%35 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  31/8-20.  Resultatet  ligger  inivå  med  budget  och  pekar  på
ett helårsresultat  om  + 400  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%36 Redovisning  delårsbokslut  per 31 augusti 2020
Vd  föredrog  delårsbokslut  t.o.m.  31/8  -20.  Resultatet  ligger  lite  högre  än budget  och  resultatet
hamnade  på ett  delårsresultat  på + 1,4  miljon  kr.  Det  landar  på nästan  sarnma  resultat  som
2019-08-31.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  delårsbokslutet  till  handlingarna.

%37 VD / Rapportinstruktion
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "VD/Rapportinstniktion".

Beslut:  Styre1sen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "VD  / Rapportinstruktion
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%38 Arbetsordning  för styrelsen
vd  föredrog  upprättat  förslag  på "Arbetsordning  för  styrelsen"

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  på "Arbetsordning  för  styrelsen"

%39 Rutiner  gällande inköp och upphandling
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Rutiner  gällande  inköp  och  upphandling".

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "Rutiner  gällande  inköp  och
upphandling".

%40 Redovisning  av ombyggnad och upprustning  vid trädgårdsavfall  och kompost på
Alvesta  återvinningscentral

Vd  redovisade  och  visade  upp  bilder  på hur  ombyggnaden  och  upprustningen  vid
trädgårdsavfall  och  komposten  på Alvesta  återvinningscentral  blev  efter  den  blev  ffirdigställd
under  sommaren.  Bolaget  har  hårdgjort  ytan  med  asfalt  och  satt  upp  betongelement  samt  ny
belysning.

%41 Redovisning  av Alvesta kommuns utredningar  gällande "Kommunikationsplan",
"Kontaktcenter  ," "Centralisering"  samt  "kommunens  helägda  bolag"
Vd  redovisade  hur  det  går  med  den  kornmunikationsp1an-utredning  som  nu är igångsatt  samt
hur  det  går  med  den  centralisering  och  utredning  gällande  kommunens  helägda  bolag.
Intervjuer  har  genomförts  av "Millwater  Management  AB"  samt  av tjänstemän  från  Alvesta
kornmun.  Millwater  har  redovisat  sin  rapport  för  koncernledningsgnippen,  och  nu ska detta
upp  i politiken.  När  det  gäller  utredningarna  om  kommunens  helägda  bolag  så har  det  inte
redovisats  några  resultat  om  hur  det  fortlöper  framåt,  och  några  beslut  har  inte  tagits  gällande
detta.

42 Övriga  frågor

Vd  föreslog  för  ARAB's  styrelse  och  tjänstemän  att  åka  på studiebesök  till  Norremarks
återvinningscentral  i Växjö,  där  de nu  har  byggt  om  hela  återvinningscentralen  med  en ny

återbniks  by. Datum  för  studiebesöket  blir  onsdagen  den  4:e  november,  OBS!  nytt  datum!
och  vi  samlas  8:15  vid  Hjärterföolmsvägen  14 i Alvesta  för  gemensam  avförd  mot  Växjö.
Jennie  Karlsson  förman  på Norremarks  återvinningscentral  i Växjö  komrnun  visar  oss deras
anläggning.

Vd  tillsarnmans  med  Jonny  Almlöf  bokar  en minibuss  för  gemensam  resa.
Ordinarie  styrelsemöte  utgår  denna  månad
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Vd  informerade  om  att Bolaget  har  under  året  investerat  i5  st. nya  lastväxlarflak  25 m3,  4 st
nya  täckta  vippcontainrar  samt  6 st. öppna  containrar.  Dessa  nyinköp  ersätter  gamla  och
uttjänta  flak  och  containrar  som  Bolaget  nu  har  skrotat  ut.

Vd  informerade  om  att de tillsarnmans  med  upphandlingschefen  i Alvesta  Kornmun  nu har
satt  igång  en upphandling  av en ny  3-ax1ad  sopbil  som  ska gå på biogas.  Den  nya  sopbilen  ska
ersätta  en äldre  sopbil  från  2008.

Vd  informerade  om  att de tillsammans  med  SSAM  i Växjö,  nu har  upphandlat  ett  nytt  avtal
gällande  "Förbränning  av brär'u'ibart  hushållsavfall  samt  brännbart  grovt  hushållsavfall"  Det
blev  Ljungby  Energi  som  fick  avtalet  som  sträcker  sig  t.o.m.2022-12-31  med  förlängning  på
max  2 år.

Avdelningschef  Martin  Lindberg  informerade  om  personalläget  inom  bolaget.

%43 Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den 14:e  oktober,  kl. 14.30,  på kornmunförrådet,
lilla  konferensrurnmet,  Hjärtenholmsvägen  14 iAlvesta.

%44 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  ledamöterna  och  ersättarna  för  ett  väl  genomfört  och
intressant  styrelsemöte.
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