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

%58 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%59 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Rune  Gustavsson,  att  justera  onsdag  den

9/12,  kl. 18.00.

%60 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkändes.

%61 Godkännande  av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%62 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/11  - 20. Resultatet  ligger  i nivå  med  budget  och  pekar

på ett helårsresultat  om  + 300 kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%63 Sammanträdesdatum  2021
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  sammanträdesdatum  för  2021.

Bes}ut:  Styre}sen  beslutar  att  anta  upprättat  förs1ag  till  sammanträdesdatum  för  2021.
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%64 Redovisning, granskning  av inköpsverksamheten  i bolaget
Vd  redovisade  bolagets  inköpsverksamhet  som  varit  under  verksamhetsåret  2020.  Vd

redovisade  att  bolagets  rutiner  och  riktlinjer  för  inköp  har  följts  samt  att det  finns

dokumentation  för  inköpen.  Vd  redovisade  att  upphandlade  avtal  följs  samt  att  man  följer

LOU. Vd informerade att bolaget utnyttjar och fö5er Alvesta Kommuns ramavtal, samt vid
större  upphandlingar  får  man  hjälp  av Alvesta  Kommuns  inköps-  och  upphand1ingsavdelning.

Bes1ut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.

%65 Redovisning, beslut i KF gällande budget 2021
Vd  redovisade  att vid  Kommunfullmäktiges  sammanträde  2020-11-24  har  beslutat  att anta

upprättat  förslag  till  renhållningstaxa  för  hushållsavfall  samt  taxa  för  slamtömning  i Alvesta

Kornmun  att gälla  fr.o.m.  2021-01-01.

Detta  innebär  att retföållningstaxan  höjs  med  75 kr./år  inkl.  moms  för  en villa  med  normalt

abonnemang  och  35 kr./slambrunn  inkl.  moms.

%66 Övriga frågor
Vd  informerade  om att bolaget  planerar  att under  2021  börja  upphandla  ett  nytt

lastväxlarfordon  och  samtidigt  byta  in en äldre  containertörnmande  lastbil.  Denna  nya

lastväxlare  ska även  kuru'ia  tömma  containrar  så detta  fordon  blir  en kombinerad  lastväxlare

och  containertörnmande  lastbil.  Bolaget  har  märkt  att uthyrningen  av lastväxlarflak  ökar  samt

att containeruthyrningen  minskar  samtidigt,  därav  detta  byte.  Den  befintliga  containerbilen  är

IO år garnmal.

Vd  delade  ut och  informerade  om statistik  på avfallsmängder  under  2019,  samt  hur

renhållningstaxorna  ligger  till  i länet.

Ledamot  Rune  Gustavsson  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:  Styrelsen  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.
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Ledamot  Joru'iy  Almlöf  tog  upp frågan  gällande  vad  Alvesta  Rerföållnings  kan  göra,  och  vad

bolaget  redan  gör  gällande  Barnkonventionen  som  nu  är en aktuell  fråga  inom

kommunkoncernen.

Vd  förklarade  att bolaget  redan  nu tar  emot  dagis-  och  skolklasser  på studiebesök  på Alvesta

återvinningscentral,  samt  att avdelningschefen  och  Vd  har  besökt  skolor  för  att informera  om

sortering  av hushållsavfall  och  förpackningar  m.m.

Men  bolaget  kan  bli  betydligt  bättre  på detta  och  när  denna  Coronapandemi  börjar  lägga  sig så

kan  bolaget  fortsätta  med  sina  studiebesök  på skolor  och  dagis  m.fl.  samt  genomföra  ett  öppet

hus där  barnen  får  se hur  en sopbil  och  slambil  ser ut och  fungerar.

Avdelningschef  Martin  Lindberg  informerade  om  personalläget  inom  bolaget.

%67 Nästa styrelsemöte,  tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den I 7:e mars  2021,  kl. 14.30,  på

kommunförrådet,  lilla  konferensrumrnet,  Hjärterföolmsvägen  14 i Alvesta.

%68 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  ledamöterna  och  samtlig  personal  för  det utförda

arbetet  under  det gångna  året,  och  önskade  samtidigt  alla  en God  Jul och  ett Gott  Nytt  År.
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