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E) 49  Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  ledamöter  och övriga  närvarande  välkomna.

Närvaron  fastställs  enligt  ovan.

% 50 Val av iusterare
Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

E) 51 DaHordnin@

Utsänt  förslag  till dagordning  godkänns  med kompletteringen  att  en planerad

informationspunkt  blir  eget  ärende  -  samråd  -  vad dagens  sammanträde.

% 52 Information  om  aktier  i BIXIA

Anita  Lindstedt,  styrelseordförande  i Alvesta  Energi  AB, redovisar  tillsammans  med  VD

Mats  Karlsson  bakgrund  och diskussioner  bland  huvudägare  och kvarvarande

minoritetsägare  en försäljning  av aktier  i energibolaget  BIXIA. Det  finns  indikationer  att

samtliga  minoritetsägare  kan tänka  sig att  sälja sina aktier  till huvudägaren  tekniska  verken,

Linköping.

Efter  samråd  och diskussion  vid dagens  möte

beslutar  styrelsen  att  ställa  sig positiv  till en försäljning  av aktierna  i BIXIA.

% 53 Samråd
Enligt  de generella  ägardirektiven  för  Alvesta  kommuns  helägda  aktiebolag  ska

dotterbolagen  samråda  med moderbolaget  vid entledigande  och tillsättning  av VD.

Vid förra  styrelsemötet  2 juni  informerade  ordföranden  i AllboHus  Per Ribacke  att

bostadsbolaget  har en ny t f VD, Stefan  Blomqvist,  som ersätter  nuvarande  VD fram  till

årsskiftet.  Rekrytering  av ny VD från  årsskifte  pågår.  Vid dagens  möte  informeras  om

processen  med urval  från  de 26 sökanden  och läget  med kvarstående  kandidater.  AllboHus

styrelse  kommer  fortsatt  behandla  rekryteringsfrågan  vid sitt  möte  24 september.

% 54  Föregående  protokoll
Protokoll  från  det  senaste  styreIsesammanträdet  2 juni  2020  anmäldes  och lades  till

handlingarna.

% 55 Information  från ordförande
Ordföranden  Frida Christensen  informerar  att  hon hos kommunfullmäktige  har  begärt

entledigande  från  uppdraget  som ordförande  i bolaget.  Ny ordföranden  kommer  att  vä1jas

av kommunfullmäktige  och sedan  behöver  en extrastämma  notera  informationen  innan

registrering  sker  hos Bolagsverket.
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E) 56 Information  från  VD

VD Camilla  Holmqvist  rapporterar  att  AllboHus  arbetar  med nya styrdokument  bland  annat

verksamhetsidå,  ser över  olika delar  av sin organisation  och får  för  närvarande  en hel del

stöd  av kommunIedningsförvaItningen  i arbete  med upphandlingar.  Därutöver  är ett  flertal

byggprojekt  igång,  Snickarvägen  i Grimslöv,  två huskroppar  Björklövet  i Alvesta,

trygghetsboende  i Vislanda  samt  planer  om att  bygga upp hus som brann  ned i Moheda.

Alvesta  energi  har  en stabil  organisation  som ser ut att  få ett  gott  ekonomiskt  resultat  2020

trots  att  bolaget  sålt  mindre  fjärrvärme  och el under  året  på grund  av varm  vinter.

Även  Arab  är ett  stabilt  bolag  med hög kundnöjdhet.  Inom  bolaget  diskuteras  hur

sophämtningen  kan delas  upp ifler  fraktioner  med fler  "färger  på påsar"  samt  vad den

försenade  statliga  utredningen  om producentansvar  kan innebära.

E) 57 Delårsrapport

Kjell Rosenlöf,  vVD, informerar  om Kommunföretags  delårsrapport.  Resultatet  per  sista

augusti  2020  är -1,1 mkr,  vilket  är 0,3 mkr  bättre  än samma  period  förra  året.  Kostnader  i

moderbolaget  täcks  sedan  efter  koncernbidrag  från  dotterbolagen  i samband  med

årsbokslutet,

Ekonomiska  resultat  (mkr)  per  augusti  för  moderbolaget  och dotterbolagen  samt

prognoser  på årsresultat  jämfört  med årsbudget  är:

AllboHus

Alvesta  Energi

Alvesta  Elnät

BIVA

energikoncernen

Alvesta  Utveckling

Alvesta  Renhållning

Kommunföretag

Delår

aug

6,1

4,3

4,2

-0,5

7,2

-0,3

1,4

-1,1

Årsprognos  Budget

2,0

5,0

5,4

0,7

1 1,O

-1,5

0,3

plus

4,0

6,8

3,3

-0,7

10,8

-1,9

0,3

plus

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  moderbolagets  delårsrapport.

E) 58 Samordninz  av koncernzemensamma  stödprocesser
VD harvid  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.

VD Camilla  Holmqvist  redovisar  i en skrivelse,  som även redovisats  på kommunstyrelsen  på

förmiddagen,  läget  i samordning  och översyn  av arbetsprocesser.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.
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E) 59 Översyn  bolagsstruktur

Den 3 december  2019 beslutade  styrelsen  att uppdra  till VD att se över strukturen  inom

koncernen  Alvesta Kommunföretag.  Beslutet  togs i samband  med en rapport  om arbetet

med att samordna  stöd-  och serviceprocesser  mellan  bolag och bolag - kommunen.

Vad som avses med "översyn  bolagsstruktur"  blev vid styrelsemöte  25 februari  2020

förtydligat  utifrån  en PM och diskussion  i styrelsen  om inriktning  på en översyn  och vad

som kan vara lämpligt  att utreda  och studera  närmare.

Vid dagens sammanträde  lämnar  VD en delrapport  med en analys med några förslag  på

förändringar.  Styrelsen  diskuterar  inriktningen  på det fortsatta  utredningsarbetet.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  rapporten  och uppdra  till VD att komplettera  översynen

med en tydligare  översikt  över  samtliga  bolag samt  en fördjupande  beskrivning  med syfte

och mål med kommunägda  bolag i Alvesta.

E) 60 Övriga frå@or

Thomas  Haraldsson,  vice ordförande,  framför  på styrelsens  vägnar  ett  stort  tack  till Frida

som inom kort  avslutar  uppdraget  som ordförande  i Alvesta Kommunföretag.

E) 61 Kommande  sammanträde

Nästa möte  med styrelsen  blir  tisdag  10 november  2020 kl 14.00

{3 62 Mötet  avslutas

Ordförande  avslutade  mötet.
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