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g63 Mötets  öppnande

Ordförande  Linda  Gustavsson  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%64 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%65 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Jonny  Almlöf,  att justera  fredag  den 10/12,

kl. 07.30.

%66 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkändes.

g67 Godkännande  av föregående  protokoll

Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

j68  Ekonomisk  rapport

Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  30/1  1 - 21. Resultatet  ligger  inivå  med  budget  och  pekar

på ett }ielårsresultat  om  + 200  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%69 Redovisning reviderat  förslag till  taxehöjning,  renhållningstaxa
Vd  redovisade  att politiken  har  beslutat  att anta  ett reviderat  förslag  till  renhållningstaxa  för

hushållsavfall  samt  taxa  för  slamtömning  iAlvesta  Kommun  att gälla  fr.o.m.  2022-01-01.

Detta  iru'iebär  att renhållningstaxan  gällande  hushållsavfall  vilket  iru'iefattar  hushållstömning,

rörlig avgift och mi5öavgift  höjs med 6%.
Förslaget  innebär  även  att rerföållningstaxan  gällande  slambrunnstömning  höjs  med  4%.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.

%70 Redovisning, granskning  av inköpsverksamheten  i bolaget
Vd  redovisade  bolagets  inköpsverksamhet  som  varit  under  verksamhetsåret  2021.  Vd

redovisade att bolagets rutiner och riktlinjer  för inköp har fö5ts samt att det finns
dokumentation  för  inköpen.  Vd  redovisade  att upphandlade  avtal  följs  samt  att man  följer

LOU.  Vd  informerade  att bolaget  utnyttjar  och  följer  Alvesta  Kommuns  ramavtal,  samt  vid

större  upphandlingar  får  man  hjälp  av Alvesta  Kommuns  inköps-  och  upphand1ingsavde1ning.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  redovisningen  till  handlingarna.
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g71 Sammanträdesdatum  2022

Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  sarnmanträdesdatum  för  2022.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  sammanträdesdatum  för  2022.

%72 Redovisning fortlöpande  av dagsläget gällande sortering av hushållsavfallet.
Vd  redovisade  att  nu  är bolaget  i full  gång  tillsammans  med  Ljungby  rerföållning  och  planerar

inför  det  fortsatta  samarbetet  gällande  den  Optiska  sorteringen  av  hushållsavfallet  samt

omhändertagande  av returpapper  i både  Alvesta  och  Ljungby  kommun.  Ett  samarbetsavtal

gällande  detta  har  tecknats  mellan  båda  kommunerna.

%73 Redovisning av personalläget inom bolaget
Avdelningschef  Martin  Lindberg  redovisade  hur  personalläget  inom  bolaget  ligger  till

gällande  anställningar,  sjukfrånvaro,  ledigheter  m.m.

%74 Övriga frågor
Vd  informerade  att  bolaget  nu  har  startat  upp  upphandlingen  av ett  nytt  lastväxlarfordon  och

samtidigt  byta  in en äldre  containertömmande  lastbil.  Deru'ia  nya  lastväxlare  ska  även  kunna

tömma  containrar  så detta  fordon  blir  en kombinerad  lastväxlare  och  containertömi'nande

lastbil.

Vd  redovisade  från  revisionen  med  PWC  som  utfördes  den  24 november.

Ledamot  Rune  Gustavsson  kom  med  ett  förslag;  att  Alvesta  Rerföållnings  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.

%75 Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är planerat  till  onsdagen  den  lO:e  mars  2022,  kl.  14.30,  kommunförrådet,

personalmatsalen,  Hjärterföolmsvägen  14,  Alvesta.

%76 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  ledamöterna,  ersättarna  och  samtlig  personal  för  det

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

År.

Justering


