Sammanträdesprotokoll nr 4 2009
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 september 2009.
Beslutande: Hans Häll
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Eva Robertsson
Lars Andreasson
Nils-Erik Mattsson
Charlotte Karlberg
Christoffer Laz
Eivor Hansson, ers. t o m § 4.
Reid Cederlund, ers fr o m § 5.
Lars-Erik Hjort, ers.
Övriga
Ann-Margret Pfeifer
Deltagare: Oscar Revoledo
Eivor Hansson, fr o m § 5.
Rolf Johansson, SKTF
Lennart Sandberg, SKAF
Hans Nilsson, VA-chef, ING
Hans Olausson, VD
Lena Nilsson, sekr.
§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet
öppnat.

§2

Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Göte Erlandsson.

§3

Godkännande av dagordning
Ekonomisk rapport föreslås läggas före § 5 Förslag till budget 2010. Förslaget
godkändes.
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
VD informerade om att av regeringen avsatta pengar till bidrag vid installation
av solfångare, redan är slut. Nya pengar kommer dock att avsättas. Miljöteknik
kommer att lämna in ansökan om bidrag för installation av solfångare på
värmeverkets tak samt på förrådets tak. Frågan om installation och byggnation
tas upp när svaret på ansökan erhålles.
Förhandlingarna med Ronnebyhus om anslutning av deras fastigheter till
Miljötekniks fiberoptiska nät är avslutade. Parterna är överens och samtliga
befintliga kunder inom Ronnebyhus kommer att flyttas över. Arbetet påbörjas
under hösten och skall vara klart den 31 mars 2010.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§7

Ekonomisk rapport
VD redovisade resultatrapport t o m juli mån, per verksamhet och för företaget
som helhet. Även investeringar t o m juli mån redovisades.
Ekonomisk rapport för resultat och investeringar t o m augusti kommer att
skickas ut med protokollet.
Rapporten godkändes av styrelsen.

§ 5-6

Förslag till budget 2010 samt förslag till taxor 2010
Dessa §§ kommer att behandlas gemensamt enligt ordförandens förslag.
VD redovisar allmänna förutsättningar för resultatbudget 2010 och kommenterar
större kostnadsökningar.
VD redovisar de olika verksamheternas resultat- och investeringsbudgetar samt
förslag till taxehöjningar.
ELNÄT: VD redovisar föreslagen investerings- och resultatbudget. Osäkerhet
föreligger om hur mycket kostnaden för överliggande nät kommer att höjas
2010. Eon har lämnat besked om att höjningen blir 20-30%. VD föreslår en
höjning av elnätstaxan med 4,5% för hela kundkollektivet att fördelas lika på
fasta och rörliga avgifter. Detta baseras på en höjning av överliggande nät med
20%. Skulle höjningen bli större finns risk för att elnätsverksamheten kommer
att gå med underskott.
Anslutningsavgiften föreslås oförändrad.
I följande debatt deltog Christoffer Laz, Lars-Erik Hjort, Nils-Erik Mattsson,
Reidar Cederholm, Rune Kronkvist.
Christoffer Laz föreslår att elnätstaxan höjs med 5,5% för hela kundkollektivet.
Styrelsen godkände Christoffer Laz förslag att elnätstaxan höjs med 5,5% för
hela kundkollektivet .
Anslutningsavgiften förblir oförändrad.
Taxeförslag kommer att justeras efter den nya procentsatsen 5,5% och skickas ut
med protokollet.
Föreslagen resultatbudget, justerad efter den nya procentsatsen, godkändes av
styrelsen.
Föreslagen investeringsbudget godkändes av styrelsen.
VA: VD redovisade föreslagen investerings- och resultatbudget.
VD redovisade föreslagna taxehöjningar. Anslutningsavgifterna föreslås höjas
från 97.200 kr till 106 920 kr. inkl. moms.
Förbrukningstaxorna föreslås höjas med 8 % på både fasta och rörliga delar.
Eva Robertsson efterfrågar långsiktig investeringsbudget och VD redovisar
investeringsplan t o m 2015. Denna plan kommer att bifogas protokollet.

I debatten deltog Eva Robertsson, Christoffer Laz, Lennart Johansson och Reid
Cederholm.
Föreslagen investerings- och resultatbudget för 2010 godkändes av styrelsen.
Taxehöjning på förbrukningstaxorna med 8% på fasta och rörliga delar samt
höjning av anslutningsavgiften till 106 920 kr. inkl moms godkändes av
styrelsen.
FJÄRRVÄRME: VD redovisade föreslagen investeringsbudget.
VD redovisade föreslagen resultatbudget samt informerade om förväntade
kostnadsökningar på biobränsle.
Utformningen av våra fjärrvärmetaxor gjordes 1997 och då bestämdes att de
skulle regleras efter nettoprisindex utveckling. Detta stämde inledningsvis
ganska bra men de senaste åren har bränsleprisutvecklingen gjort att vi, förutom
indexhöjningen, även fått höja grundpriset. För 2010 föreslås därför att vi slopar
indexklausulen.
Föreslagen taxehöjning för 2010 innebär att 2009 års fjärrvärmepris, inklusive
nu gällande index höjs med 7% både på fast och rörlig del. Ingen indexhöjning
för 2010.
Installationsavgiften föreslås vara oförändrad.
I debatt deltog Eva Robertsson, Lennart Johansson, Lars Andreasson,
Christoffer Laz, Lars-Erik Hjort, Nils-Erik Mattsson och Rune Kronkvist.
Rune Kronkvist efterfrågade statistik på förhållandet förbrukning av olja resp.
biobränsle. Detta skall tas fram av VD vid årets slut och distribueras till
styrelsen.
Föreslagen investerings- och resultatbudget godkändes av styrelsen.
Taxehöjning med 7% på fast och rörlig del på 2009 års fjärrvärmepris inklusive
nu gällande index och att indexhöjningar härefter slopas, godkändes av
styrelsen.
Installationsavgiften förblir oförändrad.
RENHÅLLNINGEN: VD redogjorde för föreslagen investerings- och
resultatbudget 2010.
I debatt deltog Nils-Erik Mattsson, Rune Kronkvist, Christoffer Laz, Reidar
Cederlund, Lars-Erik Hjort, Eva Robertsson, Göte Erlandsson, Ann-Margret
Pfeifer.
Reid Cederholm förespråkar att vi skall undersöka ett helt nytt
hämtningssystem. VD informerar om att renhållningsförordningen inom kort
skall ses över och att det då är lämpligt att denna fråga tas upp.
VD föreslår en generell höjning av renhållningstaxan med 3%, förutom att
osorterat avfall höjs med 10% och latrin med 10%.

Vid uträkning av de föreslagna nya taxorna har fel uppkommit. Detta skall rättas
och skickas ut med protokollet.
Rune Kronkvist begärde kostnadsberäkning på osorterade sopor och latrin. VD
skall ta fram detta.
Föreslagen investerings- och resultatbudget godkändes av styrelsen.
Föreslagen taxehöjning för 2010 med 3 % höjning, förutom på osorterat och
latrin som höjs med 10% vardera, godkändes av styrelsen.
BREDBAND: VD redovisade föreslagen resultat- och investeringsbudget.
Under hösten påbörjas överflyttningen av Ronnebyhus kunder till Ronnet och
detta kommer att förbättra resultatet för verksamheten.
Föreslagen investeringsbudget- och resultatbudget godkändes av styrelsen.
Inga taxor föreslås eftersom bredbandverksamheten är utsatt för hård konkurrens
och vår prissättning måste ligga på ungefär samma nivå som övriga aktörer.
Förslag att överlämna taxesättning till VD att besluta godkändes av styrelsen.

§7

Rapporter
Värmeverket i Sörby har belastats med en oväntad utgift. Den stora pannan har
vid en årlig kontroll visat sig vara sämre än väntat, och murarbeten för 500 tkr
har fått göras.
Ny pelletspanna i Kallinge är klar att tas i bruk den 1 november. Den gamla
pannan är tagen ur drift. Även pannorna i Hulta och Hjorthöjden är tagna ur
drift.
Rapporterna godkändes.
VD informerade om att ett privatägt hus på ofri grund vid Angelskogs
avfallsanläggning är till salu. Marken ägs av kommunen. Angelskogs
avfallsanläggning bullrar och sprider lukter som nya ägare kan ha synpunkter
på. Presidiet får i uppdrag att bevaka och genomföra ett eventuellt köp.

§8

Frågor.
Rune Kronkvist tog upp frågan om hur trädgårdsavfall transporteras från
återvinningsstationerna och möjligheten att flisa på plats.
VD svarade att flisning på plats blir för dyrt.
Lennart Johansson påtalade att hanteringen av trädgårdsavfall på Kallige
återvinningsstation inte är tillfredsställande.

Charlotte Karlberg informerade om att lampor inte fungerar på MAXI:s
återvinningsstation och där är väldigt mörkt.
Eva Robertsson påtalade att efter helgerna är containrar överfulla och sopor
ställda runtom.
Rune Kronkvist kom med förslag att ge ersättning till föreningar som såg efter
återvinningsstationerna.
VD skall undersöka ovanstående kritik och ta reda på anledning till att skötsel
inte fungerar.
Nils-Erik Mattsson lämnade skrivelse ”Modern syn på nättjänster” till styrelsen.
Denna bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 15 oktober 2009. VD återkommer med tid
och plats.
VD tar kontakt med Plushus för att styrelsen skall få en föredragning om de
energihus de producerar.
§9

Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Göte Erlandsson
Justerande

