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Sammanträdesprotokoll nr 8 2017
fört sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den3l:e augusti 2017.

Beslutande: Bengt Holm, ordförande
Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot

Thomas Svensson, ledamot,
Kristina Rydén, ledamot

Börje Johansson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Jens Bengtsson, ledamot

Övriga

Deltagare:

Peter Berglin,VD
Cecilia Mårtensson, sekr
Patrik Ågren, verksamhetschef fiber

och med §6)

(till

Conny Miketinac, verksamhetschef VA

(§7)

Jens Hansen, verksamhetschef el (§8)
Annelie Carlsson, verksamhetschefrenhållning (§9)
Angela Kristiansson, Vision

§1

Sammanträdets öppnande

§2

Närvaroregistrering
Närvaro enligt ovanstående förteckning.

§3

Val av justerare

§4

Godkännande av dagordning

§5

§6

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

Till att justera

dagens protokoll utses Böije Johansson

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs

till

handlingarna.

Fiberutbyggnaden
Patrik Ågren presenterar nuläget och framtiden

för fiberutbyggnaden.

Presentation bifogas, bilaga l.
Inlägg av Bengt Holm, Jens Bengtsson, Kristina Rydén, Jesper Rehn, Börje
Johansson och Christer Hallberg.

§7

Vattenbrist
Conny Miketinac informerar

om vattenbristen och om den framtida

vattenförsörjningen i kommunen.
Inlägg av Jesper Rehn, Kristina Rydén, Jens Bengtsson och Bengt
Styrelsen beslutar

att

skicka en skrivelse

till

Holm.

kommunstyrelsens arbetsutskott

med information om Vattenbristen och den framtida vattenförsörjningen.
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§8

Strategi för laddningsstolpar
Jens Hansen föredrar ärendet.
Miljöteknik har satt upp 5 st laddningsstolpar

i

kommunstyrelsen.

Ronneby kommun på uppdrag av

Förutsättningarna för laddningsstolpama har förändrats eftersom nuvarande
leverantör av el till stolpama har sagt upp avtalet.
Jens Hansen föreslår styrelsen besluta att inleda en försöksperiod med betalning
av el från laddningsstolpama som sträcker sig till och med år 2018.

Inlägg av Christer Hallberg, Kristina Rydén, Nils-Erik Mattsson och Jesper

Rehn

Styrelsen beslutar

§9

i

enlighet

med Jens Hansens

förslag.

F NI

Annelie Carlsson redogör över tidsplanen för införandet av fastighetsnära
insamling etapp l.
Montering av kärl börjar vecka 36.
Gasbilar kommer att levereras under veckorna 38-40.
Utkörning av kärl startar vecka 40.
Första tömning vecka 42.
Inlägg av Bengt Holm, Christer Hallberg och Jesper Rehn.

§10

Rapporter
-

VD informerar om bolagets miljöledningssystem
Cecilia rapporterat

att

lån

om

155

enligt

ISOl400l

mkr ska omsättas den l5e september.

Styrelsen godkänner rapporterna.

§11

§12

Ovriga frågor

Kristina Rydén informerar från gruppen Barns rätt i samhället.
Bamrättsperspektivet i bolaget har diskuterats. En kunskapshöj ande aktivitet
föreslås. Förslag kommer att lämnas till presidiet om att hålla en utbildning för
styrelsen och ledningsgruppen i barnrättsperspektivet.

Avslutning
Bengt Holm tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat
Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-09-28

kl.

13.30.

Börje Jo ansson
Justerande

