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Plats och tid: Lokal Alba, Stinavägen 3, Växjö, kl. 14.00 -16.10 

 

Beslutande ledamöter: Sofia Stynsberg, ordförande 

Eva-Marie Ballovarre, vice ordförande  

Mikael Jeansson, ledamot  

Bengt Germundsson, ledamot 

Lars Altgård, tjänstgörande ersättare  

 

Bo Mazetti-Nissen, ersättare  

Anna Johansson, ersättare  

Joakim Polman, ersättare  

Tjänstepersoner:  Jessica Cedervall, VD 

 Christin Elwhagen, sekreterare 

Per Gunnarsson, Utredare 

 Johanna Rothén, utredningsingenjör   

 Anders Lundgren, projektledare  

Annika Stridsberg, ekonomichef 

 

Protokollet omfattar Beslutspunkter §§ 35 - 41 

 Informationsärende §§ 42-51 

 
 

§ 35. Mötets öppnande 

Ordförande Sofia Stynsberg förklarar mötet för öppnat.  

 

§ 36. Godkännande av dagordning  

Styrelsen godkänner dagordningen.  

 

§ 37. Val av 1 justerare jämte ordförande  

Styrelsen utser Sofia Stynsberg tillsammans med Eva-Marie Ballovarre justera dagens 

protokoll. 
 

§ 38. VD-rapport   

Jessica Cedervall, redovisar VD-rapporten som innehåller följande punkter: 

- Nytt producentansvar  

- Förordning om matavfallsinsamling 

- Verksamhetsövergång 

- Tillsättning av tjänster 

- Vision-och strategiarbete 

- Överlåtelseavtal och samverkansavtal  

- Kundtjänst 

- Information om pågående upphandlingar 

- Förbränningsskatt remitteras 

- Risk-och sårbarhetsanalys  

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  
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§ 39 Beslut om renhållningstaxa 2019  

Per Gunnarsson redovisar ärendet.  

 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till 

renhållningstaxor för Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner. 

 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 

Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner att anta nya renhållningstaxor för 

respektive kommun enligt bilagt förslag till renhållningstaxor. 

 

§ 40 Beslut om uppdaterad arbetsordning för styrelsen 

Jessica Cedervall redovisar ärendet.  

 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna bilagt förslag till 

arbetsordning för styrelsen i Södra Smålands avfall och miljö. 

 

§ 41 Beslut om sammanträdesplan för våren 2019 

Jessica Cedervall redovisar ärendet.  

 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar att godkänna följande 

sammanträdesplan för år 2019:  

- Styrelsemöte 11 februari kl. 14:00 

- Styrelsens utbildningsdag 11 mars kl. 13:00 -17:00 

- Styrelsemöte 25 mars kl. 14:00 

- Årsstämma 24 april kl. 14:00 

- Styrelsemöte 6 maj kl. 14:00 

 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö beslutar om ett styrelsemöte: 

- 8 oktober 2018 kl. 15:30  

 
§ 42 Information om införande av fastighetsnära insamling 

Johanna Rothén redovisar tidsplanen för införande av fyrfackssystem i Tingsryd, Lessebo och 

Växjö. Målet är att anslutningsgraden ska vara minst 90 % för en- och tvåfamiljshus senast tre 

år efter införande av fyrfackssystemet.  

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

§ 43 Information om renhållningsföreskrifter för Växjö, Lessebo och Tingsryd 

Johanna Rothén redovisar ärendet. En sammanfattning av förändringar av de gamla 

föreskrifterna har delgetts styrelsen.  

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

§ 44 Information om upphandling av insamlingsentreprenad väst  

Johanna Rothén redovisar ärendet. 

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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§ 45 Information om projekt återbruksbyn 

Anders Lundgren redovisar planerna för hur återbruksbyn ska fungera på Norremark i Växjö.  

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

§ 46 Information om arbete med bolagets vision och strategi 

Jessica Cedervall berättar om bolagets vision och strategi.  

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

§ 47 Information om nytt producentansvar 

Jessica Cedervall informerar om nytt producentansvar. 

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

§ 48 Information om undertecknat avtal avseende verksamhetssystemet EDP 

Jessica Cedervall informerar om avtal om verksamhetssystemet EDP.  

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

§ 49 Överlämnande av handlingar 

Jessica Cedervall informerar om överlämnande av handlingar. 

 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna.  

 

 
§ 50 Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
__________________________ 
Christin Elwhagen, sekr. 
 
 
Justeras  
 
 
___________________________ ____________________________ 
 

Sofia Stynsberg, ordförande  Eva- Marie Ballovare, vice ordförande 


