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Beslutande Lars-Olof  Petersson,  ordförande

Thomas  Haraldsson

Thomas  Johnsson,  E) 39 - 42
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2021-10-05

E) 39 Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  ledamöter  och övriga  närvarande  välkomna.

Närvaron  fastställs  enligt  ovan.

E) 40 Val av iusterare
Till att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

E) 41 Dagordning

Utsänt  förslag  till dagordning  godkänns  med ändringen  att  under  övriga  frågor  redovisas  en

komplettering  av tidigare  lämnad  information  gällande  en förfrågan  om förhyrning  av lokal.

E) 42  Ansökan  om  tillstånd  för  nytt  fjärrvärmeverk

Vid dagens  möte  medverkar  ordföranden  i Alvesta  Energi  AB Anita  Lindstedt  och VD Mats

Karlsson,  för  samråd  och diskussion  om ansökan  om tillstånd  för  nytt  fjärrvärmeverk  i

Alvesta.  Representanterna  för  bolaget  informerar  om planerad  lokalisering  av nytt

fjärrvärmeverk,  den planerade  tillståndsansökans  koppling  till utredning  om

fjärrvärmekulvert  från  Växjö  och dess bolag  VEAB m m.

Vidare  informerar  Mats  och Anita  om händelser,  aktualiteter  m m från  Alvesta  Energis  och

Alvesta  Elnäts  verksamheter.

Styrelsen  beslutade  godkänna  att  Alvesta  energi  lämnar  in ansökan  till länsstyrelsen  om

tillstånd  för  nytt  fjärrvärmeverk  i Alvesta.

E) 43 Före@ående  protokoll
Protokoll  från  det  senaste  styreIsesammanträdet  8 juni  2021  anmäldes  och lades  till

handlingarna.

E) 44  Information  från  ordförande

Ordföranden  meddelar  att  han har  inget  nytt  att  rapportera  till  detta  möte.

E3 45 Information  från VD

VD Camilla  Holmqvist  berättar  att  från  i morgon  startar  det  upp  en serie  med träffar  med

dotterbolagen  där  uppföljning  ska ske av de avtal om tjänsteköp  bolagen  gör  av

kommunen,  behov  av nya avtal,  frågor  kring  kommande  kontaktcenter  m m.

vVD Kjell Rosenlöf  rapporterar  om händelser  och verksamhet  med Alvesta  Utveckling  AB.

Per Ribacke  informerar  om läget  och utveckling  inom  AllboHus  Fastighets  AB samt  Huseby

Bruk  AB.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.
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E) 46 Ekonomisk  rapport  för  koncernen

Det  ekonomiska  läget  för  Kommunföretag  och dotterbolagen  per  augusti  visar:

Ekonomisk  rapport  från  dotterbolagen

Resultat  (mkr)  före  bokslutsdispositioner  och  skatt

AllboHus

Alvesta energi

Alvesta elnät

energikoncerneri

BIVA

Alvesta utveckling

Alvesta renhållriing

Kommunföretag

vVD redovisar  vid mötet  viktigare  bakgrunder,  orsaker  med mer

augusti  samt  helårsprognos  för  2021  för  de olika  dotterbolagen.

Styre1sen  beslutade  att  godkänna  delårsrapporten.
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% 47 Information  om utby@gnad  av bredband
Vid senaste  styrelsemötet  8 juni  aviserade  ordföranden  att  en redovisning  av det  aktuella

bredbandsläget  i kommunen  skulle  ske. Vid dagens  sammanträde  lämnas  en presentation

med bilder  om aktuell  bredbandsstatistik,  behov  av utbyggnad  av bredband  framförallt  på

landsbygden  med ca 700 hushåll  fram  till 2025  för  att  nå uppsatt  bredbandsmål.

Styrelsen  beslutade  att  notera  informationen.

E) 48  Översyn  bolagsstruktur

VD fortsätter  med information  från  tidigare  möten  om översyn  av strukturen  inom

koncernen  Alvesta  Kommunföretag  och det  aktuella  läget  med de delar  som  varit  och är

föremål  för  översyn.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  informationen  och uppdra  till  VD att  fortsätta  översynen.
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E) 49 KommunföretaHs  specifika äzardirektiv  till dotterbolaHen  2022
Kommunkoncernens  nya styrmodell  förutsätter  att  de specifika  ägardirektiven  följs  upp och

beslutas  om varje  år. Förslag  på nya specifika  ägardirektiv  har  tagits  fram  där  några  mindre

kompIetteringar/justeringar  gjorts  jämfört  med de direktiv  som för  närvarande  gäller.  De

ändringar  som gjorts  syftar  till att  få direktiven  mer  lika i text  i de delar  som bör  vara lika

mellan  bolagen,  samt  att  Alvesta  utveckling  fått  tillägg  med text  om bredbandsförsörjning.

Styrelsen  beslutade

1. anta reviderade  specifika  ägardirektiv  för  AllboHus  Fastighets  AB, Alvesta  Energi  AB,

Alvesta  Utveckling  AB, Alvesta  Renhållning  AB

2. uppmana  dotterbolagen  att  fastställa  ägardirektiven  vid bolagsstämma

E) 50  Övriga  frågor

Per Ribacke  informerar  om fortsatt  process  efter  den information  som lämnades  vid

styrelsemötet  31 mars  gällande  en förfrågan  till kommunen  och dess bolag  att  erbjuda

lokal  till uthyrning.

E) 51 Kommande  sammanträde

Nästa  planerade  styrelsesammanträde  är tisdag  30 november  kl 14.

% 52 Mötet  avslutas
Ordförande  tackade  för  gott  och trevligt  samarbete  varefter  mötet  avslutades.


