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Plats  och tid Möte  via videolänk  Teams,  Alvesta,  2020-12-01  kl 14.00  -  14.55

Beslutande

Suppleant

Lars-Olof  Petersson,  ordförande

Thomas  Haraldsson

Per Ribacke

ThomasJohnsson

Fredrik  Jonsson

Hans Svensson

Tjänstemän Camilla  Holmqvist,  VD

Kjell Rosenlöf,  vVD, sekreterare

Paragrafer 63 - 77

Sekreterare

Ordförande

Lars-Ofof  Petersson

Justerare

Thomas  Hara1dsson
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E) 63 Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  ledamöter  och övriga  närvarande  välkomna.

Närvaron  fastStälls  enligt  ovan.

E) 64 Val av iusterare
Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

E) 65 Dagordninz
Utsänt  förslag  till dagordning  godkänns  med kompletteringen  att  under  punkten  övriga

frågor  läggs en information  in om AllboHus  planer  på en omfattande  renovering  av fyra hus

på Hagagårdsvägen  och Ängagårdsvägen  i Alvesta,

E) 66 Föregående  protokoll

Protokoll  från  det  senaste  styreIsesammanträdet  15  september  2020  anrnäldes  och lades

till handlingarna.

E) 67 Information  från  ordförande

Ordföranden  Lars-Olof  Petersson  har nyligen  tillträtt  som ordförande  efter  Frida

Christensen.  Lars-Olof  meddelar  att  han har inget  nytt  att  informera  om vid detta  möte

utan  återkommervid  kommande  möten.

E) 68 Information  från  VD

VD Camilla  Holmqvist  rapporterar  att  arbetet  med att  samordna  stödprocesser  i koncernen

med ekonomi,  HR, IT m m har utvecklats  väl och är nu i slutskedet.  Huseby  bruk-bolaget  är

det  sista bolaget  att  ansluta  men även ekonomidelen  för  Alvesta  energi  är nu klar.

Under  coronatiderna  har  de särskilda  VD-träffarna  ersatts  med att  VD:arna,  kommunens

förvaltningschefer  och avdelningschefer  vid kommunIedningsförvaItningen  samarbetari  en

koncernIedningsgrupp,  vilket  "svetsat  samman"  samarbete  och helhet.

Då det  gäller  det  aktuella  läget  i dotterbolagen  så har  Alvesta  energi  sålt  mindre  energi  pga

varm  säsong,  AllboHus  nybyggnationer  i Alvesta  (Björklövet)  och Grimslöv  fortskrider

planmässigt  och intresse  för  att  hyra nya lägenheter  är bra, ARAB har  mycket  att  hantera

då hushållen  under  coronatiden  rensar  och städar,  Alvesta  utveckling  har  samtal  och

planering  med arrendatorn  av omIastningsterminalen  Alwex  om nytt  avtal  och byggnation

av två kontor  och konferensutrymme  via modullösning.

E169 Ekonomisk rapport

VD och vVD informerar  om det  ekonomiska  läget  med de senaste  indikationerna  på

resultat  för  2020  i förhållande  till  delårsrapporten  vid förra  styrelsemötet.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  den ekonomiska  rapporten.
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E) 70  Sammanträdesplan  2021

Mötesordning  för  2021  bör  beslutas.  Förslaget  bygger  på att  styrelsen  i Kommunföretag

har möte  samman  dag som vissa sammanträdesdagar  för  kommunstyrelsen  men kl 14.

Undantag  är datum  för  årsstämmor  med bolagen.

Styrelsen  beslutade  om följande  mötestider  med start  kl 14

2 februari

13 april

Årsstämmor  22 april  kl 10-12

8juni

5 oktober

30 november

E) 71 Styrelsens  arbetsordning  2021

Styrelsens  går igenom  arbetsordningen  för  styrelsen.

Styrelsen  beslutade  bekräfta  att  arbetsordningen  även  ska gälla under  2021.

E) 72  VD-instruktion  2021

Styrelsens  går igenom  den befintliga  instruktionen  för  VD.

Styrelsen  beslutade  bekräfta  att  VD-instruktionen  även  ska gälla under  2021.

E) 73 Beslut om firmtecknin@

Styrelsen  bör  årligen  ta beslut  om firmateckning.

Styrelsen  beslutade  att  bolagets  firma  tecknas,  förutom  av styrelsen  gemensamt,  av Lars-

Olof  Petersson,  Thomas  Haraldsson,  Camilla  Holmqvist  eller  Kjell Rosenlöf  två i förening.

Bolagets  verkställande  direktör  äger  rätt  att  ensam  teckna  bolagets  firma  ilöpande

förvaItningsåtgärder.

% 74 Översyn bola@sstruktur

Styrelsen  fortsätter  diskussion  från  tidigare  möten  om översyn  av strukturen  inom

koncernen  Alvesta  Kommunföretag.  Inför  dagens  sammanträde  finns  i diskussionsunderlag

en översikt  över  samtliga  bolag  samt  en fördjupande  beskrivning  med syfte  och mål med

kommunägda  bolag  i Alvesta.  För den fortsatta  översynen  vad gäller  renhållningsbolaget

efterfrågar  styrelsen  en analys  av för-  och nackdelar  med ett  samarbete  eller  samgående

med det  regionala  renhållningsbolaget  SSAM (Södra  Smålands  Avfall  & Miljö).  För

underlaget  om bolaget  BIVA efterfrågas  en beskrivning  av de två olika  funktionerna  att  dels

välja  person  till  styrelsen  i Wexnet  och ombud  till det  bolagets  stämmor,  dels ägandet  av

BIVA och därmed  aktier  i Wexnet.

Styrelsen  beslutade  att  uppdra  till  VD att  komplettera  befintligt  material  enligt  styrelsens

diskussion.

[,Å:'?-G



2020-12-01

E) 75 Övriga  frågor

AllboHus  har aviserat  ett  ärende  som senare  ska hanteras  av Kommunföretag  och slutligen

beslutas  av kommunfullmäktige.  Information  lämnas  vid dagens  sammanträde  om planerad

omfattande  renovering  på ca 125-150  mkr  av fyra  huskroppar  med totalt  162  lägenheter

på Hagagårdsvägen  och Ängagårdsvägen  i Alvesta.

E) 76 Kommande  sammanträde

Nästa möte  med styrelsen  blir  tisdag  2 februari  2021  kl 14.00

E)77  Mötet  avslutas

Ordförande  avslutade  mötet.
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