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Sammanträdesprotokoll nr 5 2022 

fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  

den 1:e september 2022. 

 

 

Beslutande: Kevin Ny, ordf. (deltog fr.o.m. pkt 10) 

Jan Demerud, 1:e vice ordf.(ordf. §1-9) 

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf. 

Carina Aulin, ledamot 

Sten-Albert Olsson, ledamot 

Thomas Svensson, ledamot 

Börje Johansson, ledamot  

Anders Oddsheden, ledamot 

Willy Persson, ledamot  

 

 

Övriga  

Deltagare: Peter Berglin, VD  

Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet 

Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  

Therese Selander, Sekreterare 

    

 

 

§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 2 Närvaroregistrering 

 Närvaro enligt ovanstående förteckning. 

 

 

§ 3 Val av justerare 

Styrelsen utser Carina Aulin till att jämte ordförande justera dagens protokoll 

genom digital signering. 

                   

 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns med tillägg av beslutspunkt  

§ 9 Tidigarelägga nästa styrelsemöte. 

 

 

§ 5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 6 Organisationsförändring Mek.verkstad/Renhållning (B)  
Peter Berglin föredrar ärendet.  

 

Den organisation som varit på prov under ca ett års tid och tidigare varit uppe i 

styrelsen för information har nu utvärderats och samverkats med fackliga 

representanter.  

Löpande uppföljningar har gjorts vilka har varit mycket positiva och man önskar 

nu att göra förändringen permanent. 

 

Styrelsen beslutar att göra den tillfälliga organisationen permanent. 

 

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Thomas Svensson och Marcus 

Svensson 

 

 

§ 7 Styrelsens mandat att fatta beslut gällande elnätstaxan (B) 

Peter Berglin föredrar ärendet. 

 

Beslutspunkt från förra styrelsemötet återremitterades från kommunstyrelsen. 

 

Styrelsen vill i första hand få mandat att besluta om taxeförändringar för 

elnätsverksamheten, i andra hand ha mandat att fatta beslut om att justera 

avgiftsförändringar föranledda av kostnadsförändringar i överliggande nät för att 

effektivisera och korta beslutsvägarna. 

 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att besluta att: 

Ronneby Miljö och Tekniks styrelse får mandat att fatta beslut om att justera 

avgiftsförändringar föranledda av kostnadsförändringar i överliggande nät. 

Kommunstyrelsen ska i samband med genomgång av T2 och 

bokslutsgenomgång informeras om eventuella genomförda avgiftsförändringar. 

 

Inlägg från Jan-Eric Wildros, Cecilia Mårtensson, Sten-Albert Olsson och 

Carina Aulin 

 

 

§ 8  Svar medborgarförslag ”Angående kommande planer för en 

solelanläggning Ställverksvägen (B) 
Peter Berglin föredrar ärendet. 

 

Styrelsen anser att bolaget inte kan svara på medborgarförslaget då det avser 

avsättande av mark intill fjärrvärmeverket vilken tillhör kommunen.  

 

Styrelsen beslutar att återsända medborgarförslaget till Ronneby kommun då de 

inte anser att bolaget har mandat att besluta i frågor gällande markanvändning 

inom Ronneby kommun. 

 

Inlägg från Jan-Eric Wildros 
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§ 9 Tidigarelägga nästa styrelsemöte (B) 

 Peter Berglin föredrar ärendet. 

 

Med anledning av kommunens budgetberedning den 20/9 behöver 

nästkommande styrelsemöte den 22/9 ändra datum. 

 

 Styrelsen beslutar att ändra nästkommande styrelsemöte från 22/9 till 15/9 med 

anledning av kommunens budgetberedning. 

 

 

§ 10 Ekonomi 

Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet. 

 

Cecilia redovisar bolagets låneportfölj.  

Kraftiga ränteökningar väntas vilket kommer att påverka taxorna framöver. 

 

Med anledning av det höga elpriset kommer bolagets kostnad för egen 

elanvändning att öka väsentligt. Nuvarande avtal med Affärsverken löper ut i 31 

december 2022. En analys inför budget har gjorts där man ser en 

kostnadsökning med ca 30 Mkr under 2023, främst med påverkan på VA- och 

Fjärrvärmeverksamheten. 

En gemensam diskussion i kommunkoncernen bör hållas då påverkan är så stor. 

En inriktning bör ges från styrelsen i moderbolaget hur de kommunala bolagen 

ska ställa sig inför detta. 

 

Styrelsen ger VD i uppdrag att bjuda in till ett möte med Carl-Martin Lanér 

tillsammans med ekonomichefer och VD:ar i kommunkoncernen. 

  

Inlägg från Jan Demerud, Börje Johansson, Jan-Eric Wildros, Sten-Albert 

Olsson och Kevin Ny 

 

  

 

§ 11 Rapporter 

 VD-information 

Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget. 

 

 Sommaren i bolaget. Renhållningsverksamheten har haft utmaningar 

med bemanningen under sommaren. 

 

 Arbetsmiljö. Inga inrapporterade olyckor med personskador sedan mars 

månad. 

 

 Kommande strategiarbete Miljöteknik. En plan för det fortsatta 

arbetet är gjord. En konsult ska tillsammans med styrelse och 

ledningsgrupp ta fram en strategisk plan för bolaget. 

 

 Inbrott Soft Center. Den 30/8 skedde ett inbrott i bolagets lokaler. 

Tjuvarna kom undan med 6 datorer och 1 telefon. 
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 Försäljning av utsläppsrätter 20 000 ton kommer förmodligen att 

ske i närtid.  
 

 Personalomsättning. Totalt pågår 10 st rekryteringar. 

 Elpriskompensation. 3 Mkr fördelat på 6700 kunder för mars månad. 

Förväntas tillämpas fr.o.m. oktober vilket är det sista steget i de 

kompensationer som ska utbetalas gällande föregående vinter. 
 

 Elpriser Miljöteknik. Nytt avtal tecknat med Affärsverken och gäller 

från och med 2023-01-01. 
 

 Uppdrag energieffektivisering ledningsgrupp. Uppdrag är lagt till alla 

affärsområden att under 2023 sänka energiförbrukningen med 15 % på 

varje verksamhet i syfte att minska kostnaderna för el inom bolaget. 
 

 Avfallsplanen. Ute på remiss till 2022-10-31.  
 

 Status PFAS-rättegången. Huvudförhandling Hovrätten med start 

2022-11-08. 
 

 

§ 12 Övriga frågor 

 

 Upphandling vattenledning Risatorp/Bussemåla.(Willy Persson) 

Peter svarar att RAM-avtalet som är tillämpat har varit ute på offentlig 

upphandling. Inför varje projekt som är planerbart gör man en 

bedömning av vilken upphandlingsform som är lämplig. 

 

 Tariff 9. (Jan-Eric Wildros) Information ges till styrelsen om tariffen på 

styrelsemötet den 27/10. 

 

 Kapacitet elnät? (Jan-Eric Wildros) Har bolaget kapacitet att ta emot all 

el som produceras genom solcellsanläggningar? Peter svarar att bolaget 

jobbar med att stärka upp nätet och man tittar på hur man kan bygga ut 

och därmed öka kapaciteten.  

 

 Nyttjandegrad maskiner i bolaget? (Willy Persson). Peter återkommer 

i frågan.  

  

 

 

§ 13 Mötets avslutande 
 Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 

Nästa styrelsesammanträde 2022-09-15 kl.12.30 

 

 

Jan Demerud      Kevin Ny  Therese Selander Carina Aulin 

Ordf. §1-9          Ordf. §10-13 Sekr.  Justerande  
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ

Marie Therese Selander
VD-assistent

2022-09-14 07:11

Serienummer: 6eRhGxxIncSbi6ilsa4VAQ

Carina Elisabeth Aulin
Ledamot

2022-09-14 07:18

Serienummer: byo31Q4rxXLLvK+hj5cv5Q

JAN-ERIK DEMERUD
Ledamot

2022-09-14 09:22

Serienummer: tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ

KEVIN NY
Styrelseordförande Ronneby Miljö och Teknik AB

2022-09-15 11:00

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll styrelsemöte RMT 2022-09-01.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-09-14 07:10 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-14 07:10 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-14 07:10 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-14 07:10 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-14 07:10 En avisering har skickats till Kevin Ny
2022-09-14 07:10 En avisering har skickats till Jan Demerud
2022-09-14 07:10 En avisering har skickats till Carina Aulin
2022-09-14 07:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Therese Selander
2022-09-14 07:11 Marie Therese Selander har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte RMT 2022-09-01.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: BJTsiBqbr9uMsCzzUOxWUQ)
2022-09-14 07:11 Alla dokument har undertecknats av Therese Selander
2022-09-14 07:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carina Aulin
2022-09-14 07:18 Carina Elisabeth Aulin har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte RMT 2022-09-01.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: 6eRhGxxIncSbi6ilsa4VAQ)
2022-09-14 07:18 Alla dokument har undertecknats av Carina Aulin
2022-09-14 08:40 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan Demerud
2022-09-14 09:22 JAN-ERIK DEMERUD har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte RMT 2022-09-01.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: byo31Q4rxXLLvK+hj5cv5Q)
2022-09-14 09:22 Alla dokument har undertecknats av Jan Demerud
2022-09-15 11:00 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Kevin Ny
2022-09-15 11:00 KEVIN NY har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte RMT 2022-09-01.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

tkt6tzR/7mfXgxzLCYycmQ)
2022-09-15 11:00 Alla dokument har undertecknats av Kevin Ny

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
8e

40
bb

c3
-2

21
7-

42
ca

-b
7b

0-
1f

99
62

ca
fc

4f







Sida 1 av 4 


 


 


 


Sammanträdesprotokoll nr 5 2022 


fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse  


den 1:e september 2022. 


 


 


Beslutande: Kevin Ny, ordf. (deltog fr.o.m. pkt 10) 


Jan Demerud, 1:e vice ordf.(ordf. §1-9) 


Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf. 


Carina Aulin, ledamot 


Sten-Albert Olsson, ledamot 


Thomas Svensson, ledamot 


Börje Johansson, ledamot  


Anders Oddsheden, ledamot 


Willy Persson, ledamot  


 


 


Övriga  


Deltagare: Peter Berglin, VD  


Marcus Svensson, Transportarbetareförbundet 


Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR  


Therese Selander, Sekreterare 


    


 


 


§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 


 


 


§ 2 Närvaroregistrering 


 Närvaro enligt ovanstående förteckning. 


 


 


§ 3 Val av justerare 


Styrelsen utser Carina Aulin till att jämte ordförande justera dagens protokoll 


genom digital signering. 


                   


 


§ 4 Godkännande av dagordning 


 Dagordningen godkänns med tillägg av beslutspunkt  


§ 9 Tidigarelägga nästa styrelsemöte. 


 


 


§ 5 Föregående protokoll 


Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 6 Organisationsförändring Mek.verkstad/Renhållning (B)  
Peter Berglin föredrar ärendet.  


 


Den organisation som varit på prov under ca ett års tid och tidigare varit uppe i 


styrelsen för information har nu utvärderats och samverkats med fackliga 


representanter.  


Löpande uppföljningar har gjorts vilka har varit mycket positiva och man önskar 


nu att göra förändringen permanent. 


 


Styrelsen beslutar att göra den tillfälliga organisationen permanent. 


 


Inlägg från Jan-Eric Wildros, Willy Persson, Thomas Svensson och Marcus 


Svensson 


 


 


§ 7 Styrelsens mandat att fatta beslut gällande elnätstaxan (B) 


Peter Berglin föredrar ärendet. 


 


Beslutspunkt från förra styrelsemötet återremitterades från kommunstyrelsen. 


 


Styrelsen vill i första hand få mandat att besluta om taxeförändringar för 


elnätsverksamheten, i andra hand ha mandat att fatta beslut om att justera 


avgiftsförändringar föranledda av kostnadsförändringar i överliggande nät för att 


effektivisera och korta beslutsvägarna. 


 


Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 


att besluta att: 


Ronneby Miljö och Tekniks styrelse får mandat att fatta beslut om att justera 


avgiftsförändringar föranledda av kostnadsförändringar i överliggande nät. 


Kommunstyrelsen ska i samband med genomgång av T2 och 


bokslutsgenomgång informeras om eventuella genomförda avgiftsförändringar. 


 


Inlägg från Jan-Eric Wildros, Cecilia Mårtensson, Sten-Albert Olsson och 


Carina Aulin 


 


 


§ 8  Svar medborgarförslag ”Angående kommande planer för en 


solelanläggning Ställverksvägen (B) 
Peter Berglin föredrar ärendet. 


 


Styrelsen anser att bolaget inte kan svara på medborgarförslaget då det avser 


avsättande av mark intill fjärrvärmeverket vilken tillhör kommunen.  


 


Styrelsen beslutar att återsända medborgarförslaget till Ronneby kommun då de 


inte anser att bolaget har mandat att besluta i frågor gällande markanvändning 


inom Ronneby kommun. 


 


Inlägg från Jan-Eric Wildros 
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§ 9 Tidigarelägga nästa styrelsemöte (B) 


 Peter Berglin föredrar ärendet. 


 


Med anledning av kommunens budgetberedning den 20/9 behöver 


nästkommande styrelsemöte den 22/9 ändra datum. 


 


 Styrelsen beslutar att ändra nästkommande styrelsemöte från 22/9 till 15/9 med 


anledning av kommunens budgetberedning. 


 


 


§ 10 Ekonomi 


Ekonomichef Cecilia Mårtensson föredrar ärendet. 


 


Cecilia redovisar bolagets låneportfölj.  


Kraftiga ränteökningar väntas vilket kommer att påverka taxorna framöver. 


 


Med anledning av det höga elpriset kommer bolagets kostnad för egen 


elanvändning att öka väsentligt. Nuvarande avtal med Affärsverken löper ut i 31 


december 2022. En analys inför budget har gjorts där man ser en 


kostnadsökning med ca 30 Mkr under 2023, främst med påverkan på VA- och 


Fjärrvärmeverksamheten. 


En gemensam diskussion i kommunkoncernen bör hållas då påverkan är så stor. 


En inriktning bör ges från styrelsen i moderbolaget hur de kommunala bolagen 


ska ställa sig inför detta. 


 


Styrelsen ger VD i uppdrag att bjuda in till ett möte med Carl-Martin Lanér 


tillsammans med ekonomichefer och VD:ar i kommunkoncernen. 


  


Inlägg från Jan Demerud, Börje Johansson, Jan-Eric Wildros, Sten-Albert 


Olsson och Kevin Ny 


 


  


 


§ 11 Rapporter 


 VD-information 


Peter Berglin informerar om vad som är aktuellt i bolaget. 


 


 Sommaren i bolaget. Renhållningsverksamheten har haft utmaningar 


med bemanningen under sommaren. 


 


 Arbetsmiljö. Inga inrapporterade olyckor med personskador sedan mars 


månad. 


 


 Kommande strategiarbete Miljöteknik. En plan för det fortsatta 


arbetet är gjord. En konsult ska tillsammans med styrelse och 


ledningsgrupp ta fram en strategisk plan för bolaget. 


 


 Inbrott Soft Center. Den 30/8 skedde ett inbrott i bolagets lokaler. 


Tjuvarna kom undan med 6 datorer och 1 telefon. 
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 Försäljning av utsläppsrätter 20 000 ton kommer förmodligen att 


ske i närtid.  
 


 Personalomsättning. Totalt pågår 10 st rekryteringar. 


 Elpriskompensation. 3 Mkr fördelat på 6700 kunder för mars månad. 


Förväntas tillämpas fr.o.m. oktober vilket är det sista steget i de 


kompensationer som ska utbetalas gällande föregående vinter. 
 


 Elpriser Miljöteknik. Nytt avtal tecknat med Affärsverken och gäller 


från och med 2023-01-01. 
 


 Uppdrag energieffektivisering ledningsgrupp. Uppdrag är lagt till alla 


affärsområden att under 2023 sänka energiförbrukningen med 15 % på 


varje verksamhet i syfte att minska kostnaderna för el inom bolaget. 
 


 Avfallsplanen. Ute på remiss till 2022-10-31.  
 


 Status PFAS-rättegången. Huvudförhandling Hovrätten med start 


2022-11-08. 
 


 


§ 12 Övriga frågor 


 


 Upphandling vattenledning Risatorp/Bussemåla.(Willy Persson) 


Peter svarar att RAM-avtalet som är tillämpat har varit ute på offentlig 


upphandling. Inför varje projekt som är planerbart gör man en 


bedömning av vilken upphandlingsform som är lämplig. 


 


 Tariff 9. (Jan-Eric Wildros) Information ges till styrelsen om tariffen på 


styrelsemötet den 27/10. 


 


 Kapacitet elnät? (Jan-Eric Wildros) Har bolaget kapacitet att ta emot all 


el som produceras genom solcellsanläggningar? Peter svarar att bolaget 


jobbar med att stärka upp nätet och man tittar på hur man kan bygga ut 


och därmed öka kapaciteten.  


 


 Nyttjandegrad maskiner i bolaget? (Willy Persson). Peter återkommer 


i frågan.  


  


 


 


§ 13 Mötets avslutande 
 Ordförande förklarar mötet avslutat. 


 


 


Nästa styrelsesammanträde 2022-09-15 kl.12.30 


 


 


Jan Demerud      Kevin Ny  Therese Selander Carina Aulin 


Ordf. §1-9          Ordf. §10-13 Sekr.  Justerande  
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