Sida

*

I av 4

MILJÖTEKNIK
RoNNEBY MtLrö & TEKNTK AB

Sammanträdesprotokoll nr 3 2020

ftirt vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2:a april 2020.
Beslutande: Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, l:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Bo Karlsson, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (L)
Börje Johansson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Ronny Peffersson, ledamot

Ovriga
Deltagare:

Peter Berglin, VD

Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareftirbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR,
Conny Miketinac, Verksamhetschef VA ($ 8)
Annelie Carlsson, Verksamhetschef Renhållning ($ 10)
Therese Selander, Sekreterare

s1

Sammanträdets öppnande
Ordftiranden fiirklarar sammanträdet öppnat.

$2

Närvaroreqistrering
Närvaro enligt ovanstående ftirteckning.

$3

Val av iusterare
Styrelsen utser Bo Karlsson

s4

till

att jämte ordfiirande justera dagens

Godkännande av dasordning
Dagordningen godkänns.

ss

Föresående protokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs

till

handlingarna.

protokoll
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$6

Corona/Covid-19 situationen
Peter Berglin foredrar ärendet och informerar om vilka åtgärder bolaget har
vidtagit, bl.a:
o Veckovisaledningsmöten.
o VD deltar i veckovisa KCG-möten.
. Daglig inrapportering av nulägesbild till kommunens stab.
o Kontinuerlig omvärldsbevakning och vidtagande av åtgärder.
. Uppdatering av MSB:s riskplanering sker på varje verksamhet.
o Näringslivsfrämjande åtgärder.
Styrelsen beslutar att ge presidiet mandat att fastställa beloppsgränser ft)r
beviljande av anstånd. När presidiet bedömer att beslutet kan antas ha
väsentlig eller principiell ekonomisk betydelse lyfts beslut till styrelsen.
Styrelsen ska få information om samtliga beviljade anstånd.

Kevin Ny tar upp frågan om kommande styrelsemöten beroende på hur Coronasituationen utvecklas. Uppmaningen blev att invänta kallelsen och därefter
anmäla eventuellt ftirhinder.
Styrelsen beslutar att kalla till-, och hålla nästa styrelsemöte som planerat, skulle
styrelsen inte vara beslutsftir till sitt antal ges presidiet mandat att ta beslut. Vid
större beslut där presidiet anser att hela styrelsen behöver tillfrågas tas detta per
capsulam.

Inläggfrån Ronny Pettersson, Jan Demerud, Kevin Ny, Sten-Albert Olsson och
Jan-Eric Wildros.

$7

Verksamhetshesök
eledamöter (B)
Peter Berglin ftiredrar ärendet.
Styrelsen beslutar att godkänna gruppindelningen som gäller till årsskiftet. Varje
grupp avsätter två halvdagar och har rätt till 4 timmars ftirlorad arbetsinkomst
per halvdag. Verksamhetschef tar kontakt med "sin" grupp.

$8

Kostnadsöknine proiekt Läkemedelsrenins (B)
Conny Miketinac ftiredrar ärendet och informerar om bakgrunden.
Tidplanen hålls. Pilotanläggningen är under installation på Rustorps
reningsverk. Under vecka 16 ska systemhandlingarna vara klara som avser
fullskaleanläggningen i Bräkne Hoby.
2,4 Mnkt ftir ökade kostnader i projektet uppskattas i dagsläget. Anledningen är
att den kalkyl som skickades till Naturvårdsverket var upprättad innan
detaljprojekteringen var genomft)rd.
Omdisponering är möjlig då medel finns i den totala budgetramen ftir VAverksamheten.
Styrelsen beslutar att godkänna en omdisponering av medel inom
investeringsbudgetramen på VA-verksamheten.
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Inlaggfrån Jan Demerud, Ronny Pettersson och Kevin Ny.

$e

Avstämning Fiberverksamheten relativt strategiplanen
Peter Berglin ftiredrar ärendet.
Strategiska mål ftir verksamheten:

Mål2020- Attraktivt boende, fler jobb
a

Att minst 90 %o av Ronneby kommuns hushåll och ftiretag ska ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s.

Status: Mål uppfyllt.
a

Att medverka till att resterande l0 Yo av Ronneby kommuns hushåll ska
få tillgång till alternativ digital kommunikation med god kapacitet.

Status: De sista l0
2021.

oÄ

är uppdelade i tre etapper. Etapp 3 ftirväntas

bli ftirdigt Q2

Inldggfrån Jan-Eric lilildros och Kevin Ny

$10

Upphandlins brännbart hushållsavfall
Annelie Carlsson ftiredrar ärendet.
Gemensam upphandling gällande ftirbränning av hushållsavfall ftir Blekinge
gford. Ronneby fick endast in ett anbud, detta var från Linköping vilket bolaget
inte klarar kostnadsmässigt. Ronneby avbröt upphandlingen och startade en
egen. Kontakt togs med samtliga anläggningar med ftirbränningspannor i
närområdet fiir att få in fler anbud. Förfrågningsunderlaget innehöll altemativet
att transport ingick ftir att få in fler svar.

Vid anbudstidens utgång hade även nu endast ett anbud kommit in, denna gång
från Sortera Material AB, med mottagning i Halmstad. Avtalet började gälla
fran 1 mars2020.
Slutsats: Marknaden ft)r mottagning av brännbart hushållsavfall är inte
gynnsam, svårt att få in anbud vilket innebär kostnadsökningar.
Jämftirelsevis ökar transportkostnaderna frän714 000 kr till 1,1 Mnkr.

Ytterligare kostnadsökningar: en stegrande ftjrbränningsskatt inftirdes 1 april
2020. Denna gäller både industri- och hushållsavfall.
I april 2020 75 kr/ton avfall
I jan202l 100 kr/ton avfall
I jan2022 I25l<rlton avfall

Inldggfrån Jan-Eric Wildros, Jan Demerud, Sten-Albert Olsson, Ronny
Pettersson, Börje Johansson och Kevin Ny.
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$11

Ekonomi
Cecilia Mårtensson ftiredrar ärendet.
Informerar att avtal har tecknats om nyupplåning på 50 Mnkr.
Entropi ska bjudas hit ftir att informera styrelsen om bolagets låneportftilj.
Awaktar att boka möte tills Corona-situationen är över.

Inlaggfrån Jan Demerud, Sten-Alberg Olsson, Kevin Ny och Ronny Pettersson.

$12

Rapporter
VD-information
Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget.
a

Status PFAS-processen

a

Status utvecklingsarbetet Miljöteknik 2.0
Ledningsutveckling påbörj ad.
Processkartläggning startad, ftirst ut är kund- och fakturaprocessen.

a

Remisser
Remiss ftir hedersbevisning och jubilarer (besvarad).
Riktlinjer när ftirtroende och anställda erduds ftirmåner
(svar 2020-04-30).

a

Status samarbetsavtal solcellscarport Soft Center
När avtalsftirslaget är lämnat av Enkla Elbolaget kommer detta att
presenteras

fijr

styrelsen.

$13

Övriea fråsor
Inga övriga frågor.

$14

Mötets avslutande
Ordft)rande tackar ftir visat intresse och ftirklarar mötet avslutat.

Nästa styrel

se
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Bo Karlsson
Justerande

