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E) 35 Närvaro

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  ledamöter  och  VD välkomna.

Förslag  till  dagordning  godkänns.

E3 36 Val av justerare

Till  att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Rose-Marie  Larsson.

E3 37 Uppföljning  av protokoll  2018-08-28

Protokoll  från  föregående  styrelsemöte  föredrogs  av VD.

E3 38 Beslut  om  arbetsordning  för  styrelsen  2019  (årlig  hantering  och  beslut  om arbetsordningen)

Arbetsordning  enligt  bilaga.

Styrelsen  beslutade  att  tidigare  VD-instruktion,  senast  beslutad  av styrelsen  den  22 november  2016,

förlängs  oförändrad  att  gälla  för  år 2019.

E) 39 Beslut om firmateckninH  och attest  av vissa  fakturor

Förslag  att  firmateckning  och  attest  av vissa  fakturor  ska fastställas  av styrelsen  inför  2019  oförändrat

i förhållande  till  tidigare  styrelsebeslut  där  det  beslutades  att  bolagets  firma  skall  tecknas,  förutom  av

styrelsen  gemensamt,  av ordförande  Per  Ribacke  vice  ordförande  Thomas  Johnsson  eller  VD Stefan

Karlsson  två  i förening

Bolagets  verkställande  direktör  äger  rätt  att  ensam  teckna  bolagets  firma  ilöpande

förvaItningsåtgärder.

Styrelsens  ordförande  är  attestant  av fakturor  vid  de tillfällen  när  det  kan uppstå  jävs-  och

beroendeförhållanden,  t ex representation  och  betalning  av arvode  till  verkställande  ledning.

Styrelsen  beslutade  firmateckning  och  attest  av vissa  fakturor  skall  gälla  enligt  ovan.

E3 40 Beslut om specifika äzardirektiv  för  dotterbolagen.  Föredrazande  t.f. Kanslichefen
Se bilagor.

Styrelsen  beslutade  att  fastställa  föreslagna  specifika  ägardirektiv  för  respektive  dotterbolag  och  att

uppdra  åt dem  att  sammankalla  bolagsstämma  för  att  anta  bolagsordning.

E141 Rapport  om läget vad zäller  upphandlinz  av trygghetsbostäder.  Föredrazande

upphandlin@schefen.

Upphandlingschefen  föredrar  placering  och  huvudsaklig  utformning  av de anbud  som  inkommit.  För

anbuden  gäller  anbudssekretess,  varför  inga  uppgifter  om  anbudsgivare  etc.  redovisades  i

föredragningen.

Styrelsen  beslutade  att  tacka  för  informationen

E3 42 Ekonomisk  rapport,  inklusive  delårsrapport

VD föredrog  ekonomisk  rapport  och  delårsrapport

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  informationen
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E3 43 Föredragning  från  Alvesta  Energi  AB om utökad  borHen  för  Wexnet  och försäljningsärende

gällande  Bixia.

Styrelseordförande  och VD för  Alvesta  Energi  AB föredrog  ärenden.

Bilagda  styrelseprotokoll  från  Alvesta  Energi  AB daterat  18  september  2018,  respektive  protokoll  från

Bredband  i Värend  AB daterat  23 april  2018.

Höjningen  av kreditramen  för  Vexnet  AB avser  från  40 mkr  till  120  mkr.  Alvesta  kommuns  andel  i

Vexnet  är drygt  10  procent  vilket  motsvarar  kommunens  andel  av den  förändrade  kreditramen.

Styrelsen  beslutade

Att  godkänna  styrelsen  för  BlVA:s  (Bredband  i Värend  AB) beslut  att  ställa  sig bakom  en höjning  av

kreditramen  för  Wexnet  AB.

Att  godkänna  Alvesta  Energi  AB:s styrelsebeslut  om att  avyttra  sin andel  av aktierna  i Bixia Prowin  AB

enligt  föres1agen  värdering  och att  inte  utöva  förköpsrätt  enligt  aktieägaravta1et.  Styrelsen  godkände

även  styrelsen  för  Alvesta  Energi  AB:s beslut  att  ge ordförande  för  Alvesta  Energi  AB i uppdrag  att

genomföra  avyttrandet  av aktieri  Bixia ProWin  AB.

E3 44 Föredragning fällande "samhäIIsinvesterin@ar".  VD

VD föredrog  möjligheten  för  Alvesta  Kommunföretag  AB att  medverka  till  samhällsinvestering.  Det

kan avse bidrag  till  eller  att  helt  finansiera  åtgärder  som bidrar  till  samhällsnytta  i kommunen.

Genomgång  med  bolagets  auktoriserade  revisor  har  skett.

Styrelsen  beslutade  att  om frågan  aktualiseras  ska ärendet  lyftas  till  Kommunstyrelsen  för  beredning

och beslut  atti  sådana  fall  uppdra  åt Alvesta  Kommunföretag  AB att  ge bidrag  ti1l eller  att  helt

finansiera  sådana  åtgärder.

Inga rapporter  förelåg

E) 46 Övriza frå@or

Inga övriga  frågor  förelåg

Ordföranden  förklarade  styrelsesammanträdet  avslutat
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2015-09-16 Bilaga  1

Arbetsordning  för  styrelsen  i Alvesta  Kommunföretag  AB

Denna arbetsordriing har antagits av styrelsen iAlvesta KommunföretagÅB den
22 november  2016.

Arbetsordningen  utgör,  utöver  vad  som  föreskrivs  i aktiebolagslagen  (ABL)  ett

komplement  till  ABL  och  annan  tvingande  lagstiftning.

%1 Styrelsens uppgifter  enligt aktiebolagslagen
Styrelsen  svarar  för  bolagets  organisation  och  förvaltning  av bolagets  angelä-

genheter.  Styrelsen  ska  se till  att  bolagets  organisation  är utformad  så att bokfö-

ringen,  medelsförvaltningen  och  bolagets  ekonomiska  förhållanden  i övrigt  kan

kontrolleras  på ett  betryggande  sätt.

Styrelsen  ska  vidare:

@ Fortlöpande  bedöma  bolagets  ekonomiska  situation.

*  Meddela  skriftliga  instruktioner  för  när  och  hur  sådana  uppgifter  som  behövs

för  styrelsens  bedömning  skall  samlas  in  och  rapporteras  till  styrelsen.

*  Utöva  kontroll  över  hur  verkställande  direktören  handhar  den löpande  för-

valtningen.

*  Årligen  fastställa  en skri'ftlig  arbetsordning  för  sitt  arbete.

*  Årligen  ge skriftliga  instruktioner  om  arbetsfördelningen  mellan  styrelsen

och  VD.

%2 0rdförandens uppgifter
Ordföranden  ska

*  Leda  styrelsens  arbete  och  bevaka  att  styrelsen  fullgör  sina  skyldigheter.

*  Se till  att styrelsearbetet  bedrivs  på ett  ordnat  och  rationellt  sätt.

*  Se till  att sammanträden  hålls  i enlighet  med  arbetsordningens  bestämmelser

och  i övrigt  när  det  behövs.

@ Kalla  till  sammanträde  om  en majoritet  av ledamöter  eller  VD  begär  det.

*  Se till  att  ärenden  som  bör  behandlas  av styrelsen  läggs  fram  för  styrelsen.

*  Se till  att  ärendena  är beredda  på ett  tillfredsställande  sätt.

*  Se till  att samtliga  ledamöter  bereds  tillfölle  att  delta  i ärendenas  behandling

och  att  samtliga  ledamöter  far  tillfredsställande  beslutsunderlag.

*  Kontinuerligt  -  följaktligen  även  mellan  sammanträdena  -  i erforderlig  om-

fattning  lämna  ledamöterna  upplysningar  om  bolagets  förhållanden,  verk-

samhetens  gång  och  viktigare  händelser.

*  Bevaka  att  styrelsens  beslut  verkställs  och  på vilket  sätt  detta  sker.

*  I samråd  med  VD  se till  att nya  styrelseledamöter  och  suppleanter  introduce-

rasistyrelsens  arbete  och  bolagets  verksarnhet.
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%3 Tid för styrelsesammanträde
Styrelsen  skall  sammanträda  minst  fyra  gånger  per år, varav  ett är i samband

med årsstämma,

%4 Kallelse till sammanträde
Kallelse  sker  genom  ordförandens  försorg.  Kallelsen  sänds till  ledamöter  och

suppleanter  senast  en vecka  före  sammanträde.  Till  kallelsen  ska fogas  dagord-

ning,  beslutsunderlag  samt  protokoll  från  föregående  möte.

Ledamot  som inte  kan  närvara  vid  sammanträde  ska snarast  anmäla  detta  till

ordföranden  eller  till  VD.  Det  åvilar  ordföranden  att se till  suppleant  kallas.

%5 Dagordning
Dagordning, som ska bifogas kallelsen enligt fl 4, ska innehålla följande rubri-
ker:

*  Mötets  öppnande

*  Val  av justerare

*  Fastställande  av dagordning

*  Protokoll  från  föregående  möte

*  Anmälningar/informationer/rapporter

*  Ekonomisk  rapportering

*  Beslutsärenden

*  Övriga  frågor

@ Nästa  sammanträde

%6 Beredning av ärenden
Arendena  bereds  av ordföranden  och VD  i samråd  eller  av den eller  de dessa be-
stämmer.

Av  ärendeberedningen  ska det normalt  framgå  vilka  problem  och risker  som kan

finnas,  redovisning  av handlingsalternativ  och  förslag  till  beslut.

%7 Suppleanter
Suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden enligt fi 4. Suppleant som
inte  tjänstgör  har  rätt  att rförvara  och yttra  sig vid  styrelsesammanträdet.
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fi8  Protokoll
Vid  styrelsens  sammanträde  ska  protokoll  föras.  I protokollet  ska de beslut  som

styrelsen  har  fattat  antecknas.

Protokollet  ska  föras  genom  VD:s  försorg  och  justeras  av ordföranden  och  en

ledamot  ritsedd  av styrelsen.  Justering  kan  ske genom  bekrä'ftelser  via  e-post.

Påskrift  kan  ske vid  kommande  styrelsemöte.  Protokollet  ska vara  fördigjusterat

och  distribuerat  till  berörda  inom  14 dagar.

%9 Ekonomisk rapportering
Vid  varje  styrelsesammanträde  ska ekonomisk  rapportetög  ske i enlighet  med

beslut/instruktioner  av styrelsen.  Styrelsen  ska  på grundval  av rapporteringen

bedöma  bolagets  ekonomiska  situation.

%10 Återkommande ärenden
Vid  sammanträde  efter  årsstämma  ska  -  om  omständigheterna  inte  föranleder

annat - styrelsen besluta om bl a fö5ande: firmateckningsrätt, arbetsordning för
styrelsen,  VD-instruktion,  genomgång  av eventuella  stämmodirektiv  och  om

sammanträdesdagar  för  det  kommande  året.

I öwigt ska styrelsen på sammanträden under året behandla bland annat fö5ande
frågor:

* Internkontroll, uppfö5ning av dotterbolagen
*  Gemensarnma  koncernaktiviteter

*  Årsbudget

*  Årsredovisningen

%11 0ffentlighet och sekretess
Bolaget  omfattas  av besförnmelserna  i offentlighets-  och  sekretesslagen.  Detta

innebär  att vad  som  föreskrivs  i tryckfrihetsförordningen  om  rätt  att  ta del  av

handlingar  gäller  i bolaget  samt  att  bolaget  jämställs  med  myndighet  vid  till-

lämpning  av sekretesslagen.

Dessa  bestämmelser  avser  allmänhetens  rätt  att  ta del av uppgifter  i allrnänna

handlingar  hos  bolaget.  Härutöver  erinras  styrelsens  ledamöter  och  suppleanter

om  sin  tystnads-  och  lojalitetsplikt  som  följer  aV  aktiebolagslagen.

Beslut  om  utlämnande  av handlingar  fattas  av VD.

%12 Uttalande för bolaget
Ordföranden  i styrelsen  och  VD  skall  vara  talesrnän  för  bolaget  gentemot  mass-

media
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Bilaga  2

Instruktion  för  VD i Alvesta  Kommunföretag  AB

Denna instruktion har antagits av styrelsen iÅlvesta Kommunföretag den 22 november 201 6.

VD  ska enligt  alctiebolagslagen  (ABL)  sköta  bolagets  löpande  förvaltning  enligt  styrelsens

riktlinjer  och  anvisningar.  På grund  härav  ska vad som nedan  anges gälla  för  VD  i bolaget.

Härutöver  gäller  även andra  riktlinjer  och anvisningar  som meddelas  av styrelsen  för  del av

VD:s  yerksamhet  eller  för  särskilt  fall.

%1 Löpande förvaltning
VD  sköter  bolagets  löpande  förvaltning.  Den  omfattar  att:

leda  bolagets  verksamhet

verkställa  styrelsens  beslut

ingå  för  den löpande  dri'ften  erforderliga  avtal  där  bolagets  åtaganden  inte  överstiger

bolagets  ekonomiska  ramar  eller  i övrigt  är av större  vikt  eller  av  picipiell  betydelse

placera  bolagets  lilcvida  medel  i samverkan  med  Alvesta  kornmun

besluta  om  omsättning  av  befintliga  lån

besluta  om rättsliga  åtgärder  i händelse  av tvist  där  bolaget  'år part  och rätt  att utförda
fullmakt

på ordförandens  uppdrag  kalla  till  styrelsesammanträde

i övrigt  fatta  de beslut  och vidta  de åtgärder  som erfordras  för  den löpande  förvaltningen  av

bolaget

%2 Brådskande ärenden
VD  ska fatta  beslut  i förvalföingsfråga  som  annars  ankommer  på styrelsen  om styrelsens

beslut  inte  kan  avvaktas  utan  väsentlig  olägenhet  för  bolaget.  Om  det är möjligt  ska beslutet

föregås  av samråd  med  styrelsens  ordförande.  Styrelsen  ska så snart  som möjligt  underrättas
om åtgärden.

%3 Bokföring och medelsförvaltning
VD  ska vidta  de åtgärder  som är nödvändiga  för  att bolagets  bokföring  fullgörs  i

överensstämmelse  med  lag och att medelsförvaltningen  och bolagets  ekonomiska

förhållanden  i öwigt  sköts  på ett bettyggande  sätt.

,x,7;t,, pJ)%
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%4 0ffentlighetsprincipen
VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap 3 -  7 j5 offentlighets-  och sekretesslagen
med  hänvisningar.  Vid  VD:s  frånvaro  fullgörs  denna  skyldighet  av annan  befattningshavare

som  styrelsen  utsett.

%5 Underrättelse till styrelsens ordförande
VD  ska  omedelbart  underrätta  styrelsens  ordförande  om  anledning  förekommer  att styrelsen

tar  ställning  till  viss  fråga.  VD  ska utan  dröjsmål  underrätta  styrelsens  ordförande  om  behov

av förändringar  i bolagets  organisation  och  i denna  instruktion.

%6 Rapportering
VD  ska fortlöpande  informera  styrelsen  om  förhållandena  i bolaget.  Ekonomisk  rapportering

ska ske i enlighet  med  särskilt  beslut  av och  instruktioner  från  styrelsen.

%7 Beredning  av ärenden
VD  ska i samråd  med  styrelsens  ordförande  bereda  ärenden  och  själv  eller  genom  därtill

utsedd  tjänsteman  föredra  dessa  vid  styrelsens  sammanträden.

% 8 Budget
VD  ska i enlighet  med  vad  som  föreskrivs  i arbetsordningen  för  styrelsen  tillställa  styrelsen

förslag  till  budget  för  kommande  räkenskap
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Ägardirektiv  för  AllboHus

Fastighets  AB  (556519-5236)

Utgivare:  Kommun1edningsförvaltningen  kansli

Gäller  från  xxx

Beslut: Styrelsen Alvesta Kommunföretag  2018-09-25 och fastställt  av bolagsstämma 2018-xx-xx

Specifikt  ägardirektiv  för  AllboHus  Fastighets  AB

För  den  verksarnhet  som  bedrivs  i Allbohus  Fastighets  AB  ("Bolaget")  gäller  förutom  "Ägar-

direktiv  för  Allvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag"  även  detta  specifika  ägardirektiv  utfördat

av styrelsen  för  Alvesta  Kommunföretag  AB  den  25 september  2018  och  fastställt  av bo-

lagsstärnman  i Bolaget  den  xxxx  2018.

Verksamhetens  syfte

Bolaget  har  till  föremål  för  sin  verksarnhet  att inom  Alvesta  kornmun  förvärva,  avyttra,  äga,

bebygga  och  förvalta  fastigheter  eller  tomträtter  med  bostäder,  afförslägerföeter  och  därtill

hörande  kollektiva  anordningar  samt  även  med  lokaler  i de fall  lokalerna  utgör  en mindre  del

av dessa  fastigheter  eller  är kommersiella  lokaler  som  har  ett tydligt  samband  med  den  övriga

verksamheten.

Bolaget  ska tillgodose  huvuddelen  av lokalbehovet  för  den  kommunala  verksarnheten.

Bolaget  ska i allmännyttigt  syfte  och  med  beaktande  av kornmunallagens  loka1iseringsprincip

främja  bostadsförsörjningen  i Alvesta  komrnun  ocl'i  erbjuda  hyresgästerna  möjlighet  till

boendeinflytande  och  inflytande  i bolaget.

Verksamheten  ska bedrivas  enligt  affärsmässiga  principer

Verksamhetens  inriktning

Bolaget  ska  verkställa  bostadspolitiska  beslut  till  exempel  vad  gäller  att trygga  den  framtida

bostadsförsörjningen,  verka  för  integration  samt  ökad  valföhet

Bolaget  ska  vidare:

på liga  affärsmässiga  principer  äga, förvalta,  utveckla,  bygga,  förvärva  och  avyttra  bo-

städer  anpassade  till  särskilda  behov  till  exempel  för  ungdomar,  studenter,  för  äldre

personer  med  särskilda  behov  samt  dessutom  för  övriga  komtnunala  verksamhetslokaler

aktivt  bidra  till  en utveckling  av bostäder  i hela  kornrnunen

.r  )



Ägardirektiv  för  AllboHus

Fastighets  AB

arbeta  för  att  utveckla  och  tillhandahållna  de produkter  och  tjänster  i boendet  som  efter-

frågas.

Bolaget  får  inte  bedriva  aru'ian  verksamhet  än sådan  som  är förenlig  med  bolagsordningen.

Verksainheten  ska  även  vara  förenlig  med  den  komi'nunala  kompetensen.

Fastighetsbestånd

Bolagets  fastighetsbestånd  ska  ha en omfattning  och  spriding  så att  verksarnheten  är

diversifierad  för  olika  målgnipper.  Bolaget  fastighetsbestånd  ska  också  ha en god  geografisk

spridning  i komrnunen.

Bolagets  lägsta  vakansnivå  bör  vara  sådan  att  den  medger  en  tillfredställande  rörlighet  på  bo-

stadsmarknaden  ikommunen.  Vid  förväntad  bostadsbrist  ska  Bolaget  ha  beredskap  att  tillgo-

dose  efterfrågan,  om  byggbar  mark  finns  tillgänglig  och  det  kan  ske inom  sunda  afförsmässiga

principer.

Hyresgastinflytande

Bolaget  ska  verka  för  att  dess  hyresgäster  bereds  tillfälle  till  ett  reellt  inflytande  över  boendet.

Bolaget  ska  bidra  till  att  utveckla  formerna  för  de boendes  inflytande.

Hållbar  utveckling,  ekonomiska  aspekter

Bolaget  ska  ha  en hyressättning  som  avspeglar  de boendes  gnindläggande  värderingar  för  att

säkra  hyresrätten.

Hållbar  utveckling,  socialt  ansvar

Bolagets  verksamhet  ska  präglas  av ett  socialt  ansvar  för  bostadsmarla'iaden  ikornmunen  och

därmed  vara  en förebild.  Detta  ska  ske  i dialog  och  nära  samverkan  med  berörda  i kornmunen

och  är ett  gemensamt  ansvar.  Den  sociala  aspekten  i bostadsområdena  ska  särskilt  uppmärk-

sarnmas.

Hållbar  utveckling,  ekologiskt  ansvar

Bolagets  verksarnhet  ska  präglas  av hållbar  utveckling  med  ekologiskt  ansvar  inom  den

affärsmässiga  principen  och  kontinuerligt  pröva  åtgärder  som  bidrar  till  långsiktighet.

Verksamhetens  mål

Bolaget  har  följande  mål  för  sin  verksamhet:

- att  bidra  till  att  Alvesta  kornmuns  utveclding  stärks  av attraktiva  bostäder  genom  förädling

av  befintliga  bostäder  och  nybyggnation  av  bostäder

att  de boende  genom  Bolaget  far  möjlighet  till  ett  inflytande  på sin  bostad  och  sitt  bostads-

område.  På så sätt  möjliggörs  ett  fördjupat  engagemang  i och  ansvarstagande  för  boendet

och  därigenom  utvecklar  hyresgästen  sin  egen  välförd

att  bidra  till  samtliga  aspekter  i en  hållbar  utveckling
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Ägardirektiv  för  AllboHus

Fastighets  AB

att ansvara  för  huvuddelen  av byggnation,  utveckling  och förvaltning  av kommunala

verksamhetslokaler

Bolaget  ska uppfattas  som  den  bästa  hyresvärden  i Alvesta  med  långsiktigt  goda  relationer

till  sina  hyresgäster  samt  genom  attraktiva  boendemiljöer  av olika  slag,  bidra  till  ut-

vecklingen  av kornmunen.

Måleniafförsplanen  ska utformas  så att de kan  jämföras  med  Bolagets  prestationer  över  tiden

samt  med  andra  jämförbara  bolag.  Bolaget  ansvarar  för  att  ta fram  jämförelsetal.

Klimat-  och  miljömål

Bolaget  ska aktivt  driva  klimat  och  miljöfrågor  i sin  verksamhet.  Bolaget  ska sätta  upp  mät-

bara  mål  som  följs  upp  årligen.

Ekonomiska  och  finansiella  mål

Värdeöverföringen  till  Moderbolaget  ska motsvara  statslåneräntan  året  före  aktuellt

räkenskapsår  med  tillägg  av en (1)  procenterföet  i riskpremie  (fastställs  årligen  av regeringen).

Avkastningskravet  berälaias  på tillskjutet  kapital  i bolaget.  Värdeöverföringen  ska årligen

lämnas  till  moderbolaget  Alvesta  Komrnunföretag  AB.

För  Bolagets  verksamhet  med  framförallt  bostäder  är det  årliga  resultatmålet  ett

avkastningskrav  om  minst  100  prisbasbelopp  före  bokslutsdispositioner  och  skatt.  För  de

kommunala  verksarnhetslokalerna  ska en avkastning  om  2% av totala  hyror  uppnås.

Soliditeten  ska  uppgå  till  minst  IO%  i genomsnitt  de fem  senaste  åren.  Undantag  för  enskilt  år

kan  beslutas  av moderbolaget.

Bolagets  fastigheter  ska årligen  värderas  baserat  på marknadsmässiga  antaganden.  Det  ska

tydliggöras  i bolagets  årsredovisning.

Vidare  ska Bolaget  årligen  redovisa  direktavkastningen  på fastighetsinnehavet  i jämförelse

över  tiden.

Rollfördelning  ivissa  beslut

I de gemensamma  ägardirektiven  för  de av kommunen  helägda  bolagen  beskrivs

moderbolagets  respektive  kornmunfiillmäktiges  roll  i vissa  strategiska  beslut  för  bolagen

(större  investeringar,  försäljningar  m m).  Vad  som  omfattas  av punkterna  i det  gemensarnma

direktivet  ska bedömas  av moderbolaget.  En utgångspunkt  är dock  att transaktioner  över  ett

visst  belopp  och  om  åtgärder/verksarnheter  kan  kornma  att  avvika  från  principer  i

ägardirektiv,  ska frågan  föras  vidare  för  ställningstagande  och  beslut  innan  någon  av de

uppräknade  åtgärderna  vidtas:

'  Over  30 rnkr  till  kommunfullmäktige

a Over  lO mkr  avseende  kommunala  lokaler  till  kornrnunfullmäktige

a Mellan  20 -  30 rnkr  till  moderbolaget

a Under  20 mkr  hanteras  av AllboHus
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Ägardirektiv  för  AJlboHus

Fastighets  AB

Köp  och  försäljning  av fastigheter

Bolaget  ska alltid  informera  styrelsen  i moderbolaget  Alvesta  Kornmunföretag  AB  innan

Bolaget  genomför  köp  eller  försäljning  av fastighet  samt  bildande,  köp  eller  försäljning  av

bolag,  så att  moderbolaget  kan  ta ställning  till  affärens  genomförande  och  bedöma  om  ärendet

ska överlämnas  till  kommunfullmäktige.  Bolaget  ska även  lämna  rapport  till  moderbolagets

styrelse,  när  sådan  åtgärd  är genomförd.

Bildandet  av bolag  kan  komma  i fråga  för  att genomföra  köp  respektive  försäljning  av fastig-

het,  som  utgör  tillgång  i Bolaget.

Bildande  av bolag  kan  kornma  i fråga  även  för  att uppföra  ny  byggnad  på fastighet,  som  utgör

tillgång  i Bolaget.

Som  förutsättning  för  köp  eller  bildande  av särskilt  bolag  för  ovan  nämnda  syften  gäller  att

komrnunfullmäktige  fastställt  -  eller  vid  behov  ges möjlighet  att fastställa  -  att det kommu-

nala  ändamålet  med  det  särskilda  bolagets  verksamhet  ska  vara  sarnma  ändamål  som  gäller

för  moderbolaget  AllboHus  AB.  Fullmäktige  ska dessutom  ha utsett  -  respektive  utse  -

styrelse  och  lekmannarevisor  i det särskilda  bolaget.
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ÅlvCsta
liommun

Ägardirektiv  för  Alvesta  Energi  AB

(556525-6228)

Utgivare:  Kommunledningsförvaltningen  Kansli

Gäller  från  xxxx

Beslut:  Styrelsen  Alvesta  Kommunföretag  AB  2018-09-25  och  fastställt  av bolagsstämma  2018-xx-xx

Specifikt  ägardirektiv  för  Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Energi  AB  med  dotterbolaget  Alvesta  Elnät  AB  och  dotterdotterbolaget  BIVA

Bredband  i Värend  AB  ska som  lokalt  energiföretag  tillgodose  kundernas  behov  av

konkurrenskraftiga  och  miljövänliga  energilösningar  samt  bredbandsförsörjning.

För  den  verksarnhet  som  bedrivs  i Alvesta  Energi  AB  och  dess dotterbolag  i tillämpliga  delar

("Bolaget")  gäller  förutom  "Agardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag"  även

detta  specifika  ägardirektiv  utfärdat  av styrelsen  i Alvesta  Kommunföretag  AB  den  25

september  2018  och  fastställt  av bolagsstärnman  i Bolaget  den  bbb  2018.

Verksamhetens  syfte

Bolaget  ska bedriva  produktion,  distribution  och  handel  med  fjärrvärme.

Bolagets  syfte  är att med  optimalt  resursutnyttjande  och  med  hög  leveranssäkerhet  främja  en

god f3ärrvärmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom kommunen.

Verksamheten  ska bedrivas  på afförsmässig  gnund.

Elnätbolaget  har  till  föremål  för  sin  verksamhet  att inom  Alvesta  kornmun,  eller  om  bäföe

ändamålsenlighet  därmed  uppnås,  i geografisk  närhet  av Alvesta  kommun  driva

nätverksarnhet.

Bolagets  syfte  är att  med  optimalt  resursutnyttjande  och  med  hög  leveranssäkerhet  främja

distribution  av el inom  Alvesta  kornmun.

Verksarnheten  ska bedrivas  på affärsmässig  gnind.

Bredband  iVärend  AB  ("Bolaget")  har  till  föremål  för  sin  verksarnhet  att äga aktier  i det

regionala  stadsnätsbolaget  Wexnet  eller  bedriva  verksamhet  som  har  en tydlig  koppling  till

ändamålet.



Ägardirektiv  för  Alvesta

Energi  AB

Bolaget  ska i allmännyttigt  syfte  och  med  beaktande  av kommunallagens  lokaliseringsprincip

främja  bredbandsförsörjningen  inom  Alvesta  kommun  till  hushåll  och  företag  genom  att äga

aktier  i det  regionala  stadsnätsbolaget  Wexnet  eller  bedriva  annan  verksamhet  som  har  ett

tydligt samband med bredbandsförsö6ningen.

Verksarnheten  ska. bedrivas  på affärsmässig  gnund

Verksamhetens  inriktning

Bolagen  har  till  föremål  för  sin  verksamhet  att inom  sitt  koncessionsområde  bedriva  eldistri-

bution  och  att  bedriva  produktion,  distribution  och  handel  med  fjärrvärme  samt  att äga aktieri

det regionala  stadsnätsbolaget  eller  bedriva  verksamhet  som  har  tydlig  koppling  till

bredbandsförsörjning.

Bolagen  får  inte  bedriva  annan  verksamhet  än sådan  som  är förenlig  med  bolagsordningen.

Verksarnheten  ska även  vara  förenlig  med  den  kornmunala  kompetensen.

Verksamhetens  mål

Bolagets  vision  är att  bidra  till  kommunens  vision  2027  "Alvesta  kornmun  -  södra  Sveriges

mittpunkt  -  integrerar  lokalt  boende  med  globala  möjligheter"  samt  att vara  verktyg  för

kommunens  energi-  och  klimatstrategi.

Bolagets  afförsid6  är att som  lokalt  energiföretag,  tillsarnmans  med  sitt  dotterbolag,  tillgodose

kundernas  behov  av konkurrenskraftiga  och  hållbara  lösningar  för  energi  och  bredband.

Verksarnheten  bedrivs  med  utgångspunkt  från  vision  och  afförsid6:

Nöjda  kunder

Rätt  kvalitet

God  ekonomi

Bra  rniljö

Utveckling.

Måleniafförsplanen  ska  utformas  så att de kan  jämföras  med  Bolagets  prestationer  över  tiden

samt  med  andra  jämförbara  bolag.  Bolaget  ansvarar  för  att ta fram  jämförelsetal.

Klimat-  och  miljömål

Bolaget  ska aktivt  driva  klimat  och  miljöfrågor  i sin  verksarnhet.  Bolaget  ska sätta  upp  mät-

bara  mål  som  följs  upp  årligen.

Ekonomiska  och  finansiella  mål

Avkastningskravet  för  Bolaget  ska vara  ett årligt  resultat  före  bokslutsdispositioner  och  skatt

om  minst  lOO prisbasbelopp.

Avkastningen  ska årligen  lämnas  till  moderbolaget  Alvesta  Komrnunföretag.  Moderbolaget

bestärnmer,  efter  sarnråd  med  Bolaget,  hur  avkastningen  ska lämnas.

Soliditeten  ska  uppgå  till  minst  20%  i genomsnitt  under  de fem  senaste  åren.  Undantag  för

enskilt  år kan  beslutas  av moderbolaget.
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Ägardirektiv  för  Alvesta

Energi  AB

Rollfördelning  i vissa  beslut

I de gemensarnrna  ägardirektiven  för  de av kommunen  helägda  bolagen  beskrivs

moderbolagets  respektive  kornmunfullmäktiges  roll  i vissa  strategiska  beslut  för  bolagen

(större  investeringar,  försäljningar  m m).  Vad  som  omfattas  av punkterna  i det  gemensarnma

direktivet  ska bedömas  av moderbolaget.  En  utgångspunkt  är dock  att transaktioner  över  ett

visst  belopp  och  om  åtgärder/verksarnheter  kan  komma  att avvika  från  principer  i

ägardirektiv,  ska frågan  föras  vidare  för  ställningstagande  och  beslut  innan  någon  av de

uppräknade  åtgärderna  vidtas:

'  Over  15 rnkr  till  kornmunfullmäktige

'  Mellan  lO - 15 rnkr  till  moderbolaget

a Under10rnkrhanterasavrespektivebolag

Köp  och  försäljning  av fastigheter

Bolaget  ska alltid  informera  styrelsen  i moderbolaget  Alvesta  Kommunföretag  AB  innan  Bo-

laget  genomför  köp  eller  försäljning  av fastighet  samt  bildande,  köp  eller  försäljning  av bolag,

så att moderbolaget  kan  ta ställning  till  afförens  genomförande  och  bedöma  om  ärendet  ska

överlämnas  till  kommunfiillmäktige.  Bolaget  ska även  lämna  rapport  till  moderbolagets  sty-

relse,  när  sådan  åtgärd  är genomförd.

Bildandet  av bolag  kan  koinrna  i fråga  för  att genomföra  köp  respektive  försäljning  av fastig-

het,  som  utgör  tillgång  i Bolaget.

Bildande  av bolag  kan  komma  i 'fråga  även  för  att uppföra  ny  byggnad  på fastighet,  som  utgör

tillgång  i Bolaget.

Som  förutsättning  för  köp  eller  bildande  av särskilt  bolag  för  ovan  nämnda  syften  gäller  att

kommunfullmäktige  fastställt  -  eller  vid  behov  ges möjlighet  att fastställa  -  att  det  kornrnu-

nala  ändamålet  med  det  särskilda  bolagets  verksarnhet  ska  vara  sarnma  ändamål  som  gäller

för  moderbolaget  Alvesta  Energi  AB.  Fullmäktige  ska dessutom  ha utsett  -  respektive  utse  -

styrelse  och  lektnatu'iarevisor  i det  särskilda  bolaget.
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Alvesta
liommun Ägardirektiv  för  Alvesta

Renhållnings  AB  (556119-3391)

Utgivare:  Kommunledningsförvaltningen  Kansli

Gäller  från  xxx

Beslut:  Styrelsen  Alvesta  Kornmunföretag  AB  2018-09-25  och  fastställt  av  bolagsstämma  2018-xx-xx

Specifikt  ägardirektiv  för  Alvesta  Renhållnings  AB

För  den  verksamhet  som  bedrivs  i Alvesta  Renhållnings  AB  ("Bolaget")  gäller  förutom

"Ågardirektiv  för  Alvesta  kornmuns  helägda  aktiebolag"  även  detta  specifika  ägardirektiv

utfärdat  av styrelsen  i Alvesta  Kornmunföretag  AB  den  25 september  2018  och  fastställt  av

bolagsstärnman  i Bolaget  den  bbbbb  2018.

Verksamhetens  syfte

Bolaget  har  till  föremål  för  sin  verksamhet  att inom  Alvesta  komrnun  insamla,  transportera,

återvinna  och  bortskaffa  avfall  och  återvinningsprodukter.

Bolaget  är skyldigt  att  utföra  de uppdrag  som  bolaget  tilldelas  av sin  ägare.  Verksamheten  ska

bedrivas  åt ägaren/i  ägarens  ställe.

Bolagets  syfte  är att  med  iakttagande  av bestärnmelserna  i miljöbalken  - och  i förekornmande

fall  kornmunal  likställighets-  och  självkostnadsprincip  fullgöra  det ansvar  som  -  till  den  del

detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar Alvesta kornmun enligt mi5öba1ken och
annan  lagstiftning.

Verksamhetens  inriktning

Bolaget  har  till  föremål  för  sin  verksamhet  att inom  Alvesta  kornmun  samla  in,  transportera,

återvinna  och  bortskaffa  avfall  och  återvinningsprodukter.  Bolaget  är skyldigt  att  utföra  de

uppdrag  som  bolaget  tilldelats  av sin  ägare.  Verksamheten  ska bedrivas  åt ägaren/i  ägarens

ställe,

Bolaget  får  inte  bedriva  annan  verksarnhet  än sådan  som  är förenlig  med  bolagsordningen.

Verksarnheten  ska även  vara  förenlig  med  den  kornrnunala  kompetensen.

Verksamhetens  mål

Bolagets  vision  är att  bidra  till  kornrnunens  vision  2027  "Alvesta  kort'unun  -  södra  Sveriges

mittpunkt  -  integrerar  lokalt  boende  med  globala  möjligheter"  samt  att vara  verktyg  för

kornmunens  avfallsplan,  energi-  och  klimatstrategi  samt  för  samverkan  med  andra  kornmuner.



Ägardirektiv  för  Alvesta  Renhållnings  AB

AB  (556119-3391)

Bolaget  har  följande  mål  för  sin  verksamhet:

Bolaget  ska  verka  för  en miljömässig  och  effektiv  avfallshantering  i kommunen  så att  en

så stor  andel  som  möjligt  av avfall  blir  användbara  resurser

Sträva  efter  att i sin  ekonomiska  redovisning  hålla  intäkter  och  kostnader  åtskilda  för  olika

afförsgrenar.  Viss  verksamhet  som  bolaget  bedriver  är att hänföra  till

renhål1ningsmonopol.

Verksamhetsmålen  ska följas  upp  och  utvärderas.

Klimat-  och  miljömål

Bolaget  ska driva  klimat-  och  miljöfrågor  i sin verksarnhet.  Bolagets  verksamhet  ska präglas

av hållbar  utveckling  med  ekologiskt  ansvar  inom  den  affärsrnässiga  principen  och

kontinuerligt  pröva  åtgärder  som  bidrar  till  långsiktighet.

Ekonomiska  och  finansiella  mål

Avkastningskravet  för  Bolaget  är ett  årsvis  resultat  före  bokslutsdispositioner  och  skatt  på

minst  10 prisbasbelopp.

Soliditeten  ska minst  uppgå  till  20%  i genomsnitt  under  de fem  senaste  åren.  Undantag  för

enskilt  år kan  beslutas  av moderbolaget.

Rollfördelning  ivissa  beslut

I de gemensarnma  ägardirektiven  för  de av komrnunen  helägda  bolagen  beskrivs

moderbolagets  respektive  kommunfullmäktiges  roll  i vissa  strategiska  beslut  för  bolagen

(större  investeringar,  försäljningar  m m).  Vad  som  omfattas  av punkterna  i det gemensamma

direktivet  ska bedömas  av moderbolaget.  En  utgångspunkt  är dock  att  transaktioner  över  ett

visst  belopp  och  om  åtgärder/verksamheter  kan  komma  att  avvika  frånprinciper  i

ägardirektiv,  ska frågan  föras  vidare  för  ställningstagande  och  beslut  innan  någon  av de

uppräknade  åtgärderna  vidtas:

a Over  15 mkr  till  kornmunfullmäktige

'  Mellan  10 - 15 mkr  till  moderbolaget

a Under10mkrhanterasavAlvestaRenhå1lning
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Alvcsta
liommuu Ägardirektiv  ftSr Alvesta  Utveckling

AB (556421-5639)

Utgivare:  Kommunledningsförvaltningen  Kansli

Gäller  från  2018-10-03

Beslut: Styrelsen Alvesta Kommunföretag  AB 2018-09-25 och fastställt  av  bolagsstämma 2018-10-03

Specifikt  ägardirektiv  för  Alvesta  Utveckling  AB

För  den  verksarnhet  som  bedrivs  i Alvesta  Utveckling  AB  ("Bolaget")  gäller  förutom

"Agardirektiv  för  Alvesta  kornrnuns  helägda  aktiebolag"  även  detta  specifika  ägardirektiv

utfördat  av styrelsen  i Alvesta  Kommunföretag  AB  den  25 september  2018  och  fastställt  av

bolagsstämman  i Bolaget  den 3 oktober  2018.

Verksamhetens  syfte

Föremål  för  verksamhet

Bolaget  har  till  föremål  för  sin  verksamhet  att  inom  Alvesta  kornmun  dels  bidra  med

förstudier  och  projekt  för  kommunutveckling,  dels  bygga,  förvärva,  förvalta  och  förädla

lokaler  och  mark  för  kommersiell  verksarnhet  för  uthyn'iing  och/eller  försäljning.

% 3 Ändamålet  med bolagets verksamhet

Bolagets  syfte  är att vara  en kornmunal  resurs  för  att aktivt  arbeta  med  verksamheter  som

stimulerar  företagande  och  näringsliv  för  etablering  och  lokalisering.  Bolagets  uppdrag

omfattar  även  att verka  inom  frågor  som  har  ett  allmännyttigt  syfte  med  ett

samhällsekonorniskt  perspektiv  samt  att vara  en resurs  för  FoU-verksamhet  i

kommunkoncernen  (forskning  och  utveckling)  och  kornmunens  övriga  näringslivbefrämjande

åtgärder.

Bolaget  ska också  med  beaktande  av kommunallagens  1oka1iseringsprincip  främja

lokalförsörjning  för  kornmersiella  verksamheter  i Alvesta  komrnun.  Verksamheten  ska

bedrivas  enligt  afförsmässiga  gninder,  men  det  sarnhällsekonomiska  perspektivet

(kornmunnytta),  där  värdeskapandet  handlar  om  nytta  i förhållande  till  kostnader  för

medborgarna,  ska  vägas  in.

Verksamhetens  inriktning



Ågardirektiv  för  Alvesta  Utveckling

AB  (556421-5639)

Bolaget  har  till  föremål  för  sin  verksarnhet  att  inom  Alvesta  kornmun  dels  bidra  med

förstudier  och  projekt  för  kommunutveckling,  dels  bygga,  förvärva,  förvalta  och  förädla

lokaler  och  mark  för  kommersiell  verksamhet  för  uthyn'iing  och/eller  försäljning.

Bolaget  får  inte  bedriva  annan  verksamhet  än sådan  som  är förenlig  med  bolagsordningen.

Verksarnheten  ska även  vara  förenlig  med  den  kommunala  kompetensen.

Verksamhetens  mål

Bolagets  vision  är att  bidra  till  kornmunens  vision  2027  "Alvesta  kornrnun  -  södra  Sveriges

mittpunkt  -  integrerar  lokalt  boende  med  globala  möjligheter"  samt  att  vara  verktyg  i

koncernen  för  frågor/uppgifter  om  kornmunutveckling  som  kanaliseras  till  bolaget  från

Moderbolaget.

Bolaget  har  följande  mål  för  sin  verksamhet:

Fortsatt  arbete  i frågor  om  långsiktiga  vägval  för  kornmunen  och  bolaget  vad  gäller  gods

och  användning  av funktionerna  för  omlastning  järnväg-lastbil  vid  kombiterminal  och

omlastningsterminal

Dialog,  kommunikation  och  bearbetning  av id6er  och  förslag  på förvärv/byggande  av

lokaler  och  mark  för  kornmersiell  verksamhet

Ta initiativ  till  informationsutbyten  och  möten  i utbyggnad  av  bredband

Genomföra  arrangemang  för  det lokala  näringslivet  som  gynnar  kornmunutveckling

Bidra  och  medverka  i FoU-verksamhet  i kornmunkoncernen  (forskning  och  utveckling).

Verksarnhetsmålen  ska följas  upp  och  utvärderas

Klimat-  och  miljömål

Bolaget  ska  driva  klimat-  och  miljöfrågor  i sin  verksamhet.

Ekonomiska  och  finansiella  mål

Bolaget  ska  drivas  med  afförsmässighet  vilket  även  innebär  att  generera  vinst.  Vid  situation

där  konflikt  kan  uppstå  mellan  verksarnhetens  syfte,  sarnhällsnyttan  och  bolagets  vinstkrav

ska det  förstnämnda  prioriteras.  Egen  kostnadstäckning  ska dock  eftersträvas.

Soliditeten  ska uppgå  till  minst  10%  i genomsnitt  under  de fem  senaste  åren. Undantag  för

enskilt  år kan  beslutas  av moderbolaget.

Bolagets  fastigheter  ska vid  behov  marknadsvärderas
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Ägardirektiv  för  Alvesta  Utveckling

ÅB  (556421-5639)

Rollfördelning  i vissa  beslut

I de gemensarnma  ägardirektiven  för  de av kornmunen  helägda  bolagen  beskrivs

moderbolagets  respektive  kornmunfullmäktiges  roll  i vissa  strategiska  beslut  för  bolagen

(större  investeringar,  försäljningar  m m).  Vad  som  omfattas  av punktenna  i det  gemensamma

direktivet  ska bedömas  av moderbolaget.  En  utgångspunkt  är dock  att transaktioner  över  ett

visst  belopp  och  om  åtgärder/verksamheter  kan  komma  att avvika  från  principer  i

ägardirektiv,  ska frågan  föras  vidare  för  ställningstagande  och  beslut  innan  någon  av de

uppräknade  åtgärderna  vidtas:

a Over15mkrti1lkomrnunfullmäktige

a Mellan  10 - 15 mkr  till  moderbolaget

s Under10mkrhanterasavAlvestaUtveckling

Köp  och  försäljning  av fastigheter

Bolaget  ska alltid  informera  styrelsen  i moderbolaget  Alvesta  Kommunföretag  AB  innan  Bo-

laget  genomför  köp  eller  försäljning  av fastighet  samt  vid  bildande,  köp  eller  försäljning  av

bolag,  så att  moderbolaget  kan  ta ställning  till  affärens  genomförande  och  bedöma  om  ärendet

ska överlämnas  till  kornrnunfu11mäktige.  Bolaget  ska  även  lämna  rapport  till  moderbolagets

styrelse,  när  sådan  åtgärd  är genomförd.

Bildandet  av bolag  kan  komma  i fråga  för  att  genomföra  köp  respektive  försäljning  av fastig-

het, som  utgör  tillgång  i Bolaget.

Bildande  av bolag  kan  komrna  i fråga  även  för  att uppföra  ny  byggnad  på fastighet,  som  ritgör

tillgång  i Bolaget.

Som  förutsättning  för  köp  eller  bildande  av särskilt  bolag  för  ovan  nämnda  syften  gäller  att

kornmunfullmäktige  fastställt  -  eller  vid  behov  ges möjlighet  att  fastställa  -  att  det  kommu-

nala  ändamålet  med  det  särskilda  bolagets  verksarnhet  ska vara  samma  ändamål  som  gäller

för  moderbolaget  Alvesta  Utveckling  AB.  Fullmäktige  ska dessutom  ha utsett  -  respektive

utse  -  styrelse  och  lekmannarevisor  i det  särskilda  bolaget.
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