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§ 53 Sammantradets oppnande
Ordforanden oppnar styrelsemotet och halsar ledamoter och bvriga narvarande valkomna.
Narvaron faststalls enligt ovan.

§ 54 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utsags Thomas Haraldsson.

§ 55 Dagordning
Utsant forslag till dagordning godkanns med komplettenng av punkterna dialog
med Alvesta Energi AB samt beslut om nya uppdrag till VD.

§ 56 Foregaende protokoll
Protokoll fran det senaste styrelsesammantradet 15 oktober 2019 anmaldes och lades till
handlingarna.

§ 57 Information fran ordforande
Ordforanden informerar om att dialogmoten med dotterbolagen planerats in for 2020 i
samrad med VD och berorda I dotterbolagen.

§ 58 Information fran VD
VD rapporterar vd motet om aktuella fragor i dotterbolagen
■ AllboHus: pabcirJad byggnat1on I kvarteret Bjorklvet; analys som vsar att nytt beslut

behaver tas om trygghetsbostader vd Hogasen; 24 lagenheter vid Taggvagen har
1nflyttning i Januan 2020; renovenng I Ronnedalsomradet; laget med uthyrn1ng av
seniorboendet Soderbacka; trygghetsboenden Vislanda.

■ Avesta Renhallnmng: ny taxa for hushallsavfall; stud1ebesok hos Ljungbys
forbranningsanlaggning.

■ Alvesta Energ1: bytt ut styrutrustning for varmeverket islanda; uppstart av proJektet
med ett varmeverk for Alvesta vid llabacksvagen for underlag for kommande
miljoprovnmng.

■ Alvesta Utveckling. VD I bolaget/vVD Kommunforetag rapporterar om
utvecklingsbolagets uppdrag och hantering med hanvisning till 1nkommen motion om
bolaget; aktuell forsaljning av en industrifastghet; lage med kop av kombrtermnal fran
kommunen.

■ Kommunens ekonom1chef redogor for alternativa satt att finans1era nvn1ng av hus pa
Ronnelund och sen sala marken till kommunen.
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§ 59 Stamnatsutbyggnad fiber, Vislanda Hullingsved - Moshult
Det delvis kommunagda bolaget Wexnet har erbjudit kommunen/kommunbolagen
moylghet att delfmnansiera en stamnatsutbyggnad med fiber 1 Vislanda Hulingsved-Moshult.
Genom ett tillskott till Wexnet pa 180 tkr kan 40 -50 hushall framover kunna erbjudas
fiber till ett normalt prs. Investeringen ar extra formanlig d samforlaggning med sa kallad
kanalisat1on kan goras med foretaget Eon pa en stracka av 2 500 meter.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att arbeta for att kommunbolaget Bred band i Va rend
AB (BIVA) bidrar med 180 tkr till investeringen.

§ 60 Ekonomisk rapport
VD Camilla Holmqvist redovsar aktuellt lage med prognoser pa ekonomiskt utfall for
Kommunforetag och dotterbolagen. Prognosen motsvarar de varden som tagits upp 1
delarsrapporten forutom att AllboHus befarar ett nagot mindre resultat pa grund av lagre
mnt akter for seniorboendet Soderbacka.

Styrelsen beslutade att godkanna rapporten.

§ 61 Samordning av koncerngemensamma stodprocesser
Arbetet enligt uppdraget att samordna bolagens stod- och serviceprocesser fort satter
enlgt plan. VD rapporterar att en kartlaggnmngsfas i stort sett ar klar och att moten med
VD:ar och berrda genomf ors Nasta steg ar att per funktion och bolag skrva avtal. Forst ut
ar Alvesta Renhallning samt Huseby Bruk.

Styrelsen beslutade att godkanna rapporten.

§ 62 versyn bolagsstruktur
l samband med diskusson om foregaende punkt om samordnng av stod- och
serviceprocesser diskuterar styrelsen strukturen pa koncernen Alvesta Kommunforetag.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att se over strukturen inom koncernen Alvesta
Kommunforetag.

§ 63 Dialog med Alvesta Energi AB
VD och styrelsen for Kommunforetag for en d1skussion med ordforanden och VD for
Alvesta Energ om arbetet med samordn1ng mellan energibolaget och kommunen samt
moderbolaget.

Pa forslag av ordfranden ajourneras motet 20 minuter varefter verlaggningen fortsatter.

$ 64 Kommande sammantrade
Nasta mote med styrelsen bl1r t1sdag 25 februan 2020 kl 14.00.

§ 65 Motet avslutas
Ordforande avslutade motet.


