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g50 Mötets  öppnande

Ordförande  Linda  Gustavsson  Mlsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%51 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

g52 Val  av justerare,  tid  och  plats

Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Rune  Gustavsson,  att  justera  onsdag  den
13/10,  kl.  16.45.

%53 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkändes.

%54 Godkännande  av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  fljregående  protokoll  till  handlingarna.

%55 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/9  - 21. Resultatet  ligger  i nivå  med  budget  och  pekar
på ett helårsresultat  om  + 250  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

g56 Budget  2022

Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  budget  för  2022.
Vd  föreslår  en höjning  av taxan  för  hushållsavfall  med  210  kr/år  inkl.  moms  för  en villa  med
normalt  abonnemang.  Detta  främst  beroende  på införande  av fler  färger  på påsar  för  sortering
av förpackningar  och  returpapper  samt  för  den  höjda  skatten  på avfallsförbränning  som
regeringen  beslutat  gälla  from  2022.

Bolaget  har  upphandlat  ett nytt  avtal  gällande  sortering  och  omhändertagande  av de färgade
påsarna  med  Ljungby  kommun,  Bredemad  vilket  medför  ökade  kostnader.  Bolaget  måste
även  kompensera  sig  för  ökade  lönekostnader  och  bränslekostnader.

När  det gäller  slambrunnstömning  så är förslaget  en höjning  med  49 kr/slambrunn  inkl.
moms,  detta  pga.  höjda  behandlingsavgifter  för  slam  samt  ökade  bränslekostnader.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  på taxehöjning  med  210  kr/år  inkl.
moms  tör  en villa  med  normalt  abonnemang,  och  för  slamtömning  med  49 kr/slambrunn
inkl.  moms.  Detta  gäller  from  2022-01-01.
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j57  Taxehöjning  övriga  taxor  och  tjänster

Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  taxehöjning  av bolagets  övriga  tjänster  med  4 %.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  taxehöjning  med  4%  av bolagets
övriga  tjänster.

j58  Redovisning  fort}öpande  av dagsläget  gällande  sortering  av hushållsavfallet.
Vd  redovisade  att politiken  i Alvesta  Kommun  nu har  tagit  beslut  på ett fortsatt  samarbete
med  Ljungby  kom+'nun,  så nu planerar  vi tillsammans  med  Ljungby  på ett fortsatt  samarbete
med  den  Optiska  sorteringen  av hushållsavfallet,  och  att ta fram  fler  förger  på soppåsarna  så
att sorteringen  av avfallet  ska  bli  bättre  och  effektivare  i framtiden,  samt  på ett fortsatt
samarbete  där  Ljungby  sorterar  Alvestas  soppåsar  vid  deras  anläggning  på Bredemad,  och  att
vi  kör  returpappret  i Ljungby  kornmun,  detta  genom  ett samarbetsavtal  mellan  våra
kommuner.

j59  Redovisning  av personalläget  inom  bolaget

Avdelningschef  Martin  Lindberg  redovisade  hur  personalläget  inom  bolaget  ligger  till
gällande  anställningar,  sjukfrånvaro,  ledigheter  m.m.

%60 Övriga  frågor
Vd  redovisade  om  hur  det  går  med  planeringen  att få fram  ett nytt  markområde  för  en
framtida  ny  återvinningscentral  norr  om  Alvesta  tätort.  För  att bestämma  vilken  plats  som

skulle  kunna  vara  aktuell  så måste  den behovsanalys  som  är framtagen  kompletteras  med  en
trafikräknare  för  att kunna  få fram  hur  många  fordon  som  besöker  Alvesta  återvinningscentral
och  genom  detta  också  kunna  räkna  ut hur  många  besökare  man  har  där  under  två  veckor.
Denna  trafikräkning  ska klargöra  vilken  vägstandard  som  krävs  och  därigenom  få fram  vart
geografiskt  den  skulle  kunna  placeras.  Samhäl1sbyggnadsförvaltningen  iAlvesta  Kornrnun
kommer  under  oktober  att sätta  upp  en trafikräknare  på vägen  upp  till  Alvesta
återviru'iingscentral.

%61 Nästa styrelsemöte,  tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är flyttat  till  torsdagen  den 9:e december,  kl. 13.00,  på Caf6  St. Clair  i
Alvesta.

Vi  börjar  med  styrelsemöte,  sen avslutar  vi  med  en lunch.

62 Mötets  avslutande

Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  ledamöterna  och  ersättarna  för  ett bra  och  trevligt

Justering


