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E) 37 Sammanträdets
Ordföranden
Närvaron

öppnande

öppnar

fastställs

styrelsemötet

enligt

och hälsar ledamöter

och övriga närvarande

välkomna.

ovan.

E)38 Val av iusterare
Till att justera

%39

dagens protokoll

utsågs Thomas

Haraldsson.

Dagordning

Utsänt

förslag

till dagordning

E) 40 Föregående
Protokoll

protokoll

från de senaste

från årsstämman

godkänns.

styreIsesammanträdena

21 april 2020 anmäldes

31 mars och 5 maj 2020 samt protokoll
och lades till handlingarna.

%41 Information från ordförande
Ordföranden
Frida Christensen
informerar
om aktuella frågor inom bolagskoncernen.
En omvärldsbevakning
sker hur man ska lösa väIfärdsproblematiken
i Alvesta framöver.
Med anledning av detta har det skett ett dialogmöte
med VEAB och Alvesta Energi om vårt
behov av en ny värmepanna
för fjärrvärme.
ARAB har haft möte med Ljungby om fraktionerna
utveckla samarbete med fler insamlingsfraktioner.

i vår sops6rtering

och möjligtieterna

att

%42 Information från VD
VD Camilla

Holmqvist rapporterar
att utöver diskussionen
mellan VEAB och Alvesta Energi
pågår det också ett samtal mellan samhäIlsbyggnadsnämnden
och Växjö kommun kring
vattenförsörjningen
och behovet av reningsverk,
avlopp m.m.

%43 Ekonomisk rapport
VD Camilla

Holmqvist

dotterbolagen.

rapporterar

Prognosen

på mild vinter.

Årsprognosen

hyresförluster

på grund

budgetens
prognos
Styrelsen

om innevarande

för Alvesta

energi

landar för närvarande

av vakanser

och prognosen

+5 mkr. Alvesta
på årsresultat
beslutade

års prognoser

är osäkrare

äri vanligt

på ekonomisk
beroende

resultat

för

bland annat

på +8,5 mkr. Al1boHus har en del
+3-4 mkr, jämfört med

är därför

renhållning
följer budget med +0,3 mkr och Alvesta utvecklings
är -1,6 mkr, men minusresultatet
är drygt 0,2 mkr bättre än budget.

att godkänna

rapporten.

p
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E)44 Samordning
av koncerngemensamma
stödprocesser
VD har vid tidigare styrelsemöten
redovisat arbetet med uppdraget att samordna bolagens
stöd- och serviceprocesser med kommunen vad gäller främst ekonomi, HR-frågor
och IT.
I ett skede två har en utredning påbörjats om samordning för kontaktcenter
och
administration
för såväl kommunen som bolagen.
Bakgrund till utredningen, syfte med mera framgår av film se länk:
Mii(water: Fiimen ger er en introduktion till utredningen och hur kommunal

medborgarserviceutvecklats samt vi(ken metodik vi använder oss av för att konkretisera
uppdrag för externa- och interna servicefunktioner. Fiimen är 20 minuter {ång. Fitmen hittar
ni via fötjande tänk: https://vimeo.com/414793907/5db82f9b88
Styrelsen beslutade

E)45 Översyn

att godkänna

rapporten.

bolagsstruktur

Den 3 december

2019 beslutade styrelsen att uppdra ti1l VD att se över strukturen inom
Alvesta Kommunföretag.
Beslutet togs i samband med en rapport om arbetet
med att samordna stöd- och serviceprocesser mellan bolag och bolag - kommunen.
koncernen

Vad som avses med "översyn

bolagsstruktur"
blev vid styrelsemöte 25 februari 2020
utifrån en PM och diskussion i styrelsen om inriktning på en översyn och vad
som kan vara lämpligt att utreda och studera närmare.

förtydligat

Vid dagens sammanträde

lämnar VD en delrapport med en nulägesbeskrivning
och
påbörjad analys med några förslag. styrelsen diskuterar inriktningen på det fortsatta
utredningsarbetet.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdra till VD att fortsätta översynen
med
den inriktning som diskuterades vid mötet. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde
15
september.

% 46 Övriga

frågor

Per Ribacke, tillika ordförande i styrelsen för AllboHus, informerar om att bostadsbolaget
har en ny t f VD, Stefan Blomqvist, som ersätter nuvarande VD fram till årsskiftet.
Rekrytering

av ny VD från årsskifte pågår och hittills har 20 sökt arbetet.

%47 Kommande

sammanträde

Nästa möte med styrelsen blir tisdag 15 september 2020 kl 14.00. Till mötet kallas
styrelseordföranden
och VD i Alvesta energi för information och samråd om eventuell
försäljning av aktieri bolaget BIXIA.

E)48 Mötet

avslutas

Ordförande

avslutade

mötet.

