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% 27  Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  ledamöter  och övriga  närvarande  välkomna.
Närvaron  fastStälls  enligt  ovan.

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

E) 29 Dazordninz
Utsänt  förslag  till dagordning  godkänns.

E) 30 Lekmannarevision  i kommunbola@en
Vid dagens  möte  medverkar  ordföranden  i kommunrevisionen,  Fredrik  Reinholdsson,  och
kommunrevisor  från  pwc  Rebecca  Lindström,  för  samråd  och diskussion  om
lekmannarevision  i kommunbolagen.  Diskussion  förs  om planering  för  och budgetering  av
lekmannarevisorers  granskningar.  Revisionen  kommer  att  fortsätta  diskussionen  med
kommunfullmäktiges  presidium  om planering  för  2022.

E) 31 Föregående  protokoll

Protokoll  från  det  senaste  styreIsesammanträdet  30 mars  2021  och från  årsstämman  22
april  2021  anmäldes  och lades till handlingarna.

E) 32 Information  från  ordförande

Ordföranden  meddelar  att  han varit  ombud  vid Wexnets  årsstämma,  vilken  genomfördes
helt  enligt  plan.

E3 33 Information  från  VD

VD Camilla  Holmqvist  rapporterar  att  det  är full  fart  i dotterbolagens  verksamheter.  Från
rapporten  kan lyftas  fram  att  AllboHus  får  allt  fler  projekt  till  sig varför  nya projektledare
behöver  rekryteras,  Alvesta  utveckling  anlägger  nya moduler  för  kontor  och konferens  vid
omIastningsterminalen  samt  genomför  övertagandet  av bolaget  BIVA, Alvesta  energi
arbetar under denna del av säson@en med underhåll,  Alvesta  renhållning  gör  översyn  hur
fler  avfallsfraktioner  kan tas omhand.

Avslutningsvis  lyfter  VD fram  den goda  dialogen  som  finns  i koncernen  om de
gemensamma  uppdrag  och processer  som pågår  om till exempe1  kontaktcenter,  Agenda
2030  samt  VD-råd.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.
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E134 Ekonomisk  rapport  för  koncernen
Det  ekonomiska  läget  för  Kommunföretags  dotterbolag  per  april  visar:

Ekonomisk  rapport  från  dotterbolagen

Resultat  (mkr)  före  bokslutsdispositioner  och skatt

AllboHus

Alvesta  energi

Alvesta  elnät

BIVA

Alvesta  renhållning

Alvesta  utveckling

prel utfall

april  2021

-0,8

7,7

3,3

-0,4

0,1

-0,2

arspognos

:>o;g'i'

5,0

4,4

5,7

ev O,I

0,4

-0,7

årsbudget

2021

5,0

4,4

5,7

utfall

april  2020

5,9

7,3

3,1

0,2

0,1

-0,1

resultat

2020

8,5

4,1

6,0

0,6

0,2

-0,9

VD och vVD redovisar  vid mötet  viktigare  bakgrunder,  orsaker  med mera  till beräknat
resultat  per  april  samt  helårsprognos  för  2021  för  de olika  dotterbolagen.

I övrigt  rapporterar  VD att  moderbolaget  kommer  ha dialoger  med  dotterbolagen  om
interna  tjänsteköp  samt  "städning"/regIering  av vissa ej resultatpåverkande  poster  på
dotterbolagens  och moderbolagets  balansräkningar  i syfte  att  få en tydligare  redovisning.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  rapporten.

E) 35 Digital  signering  av protokoll  m m i Alvesta  Kommunföretag  AB
KommunIedningsförvaItningen  har  föreslagit  att  kommunstyrelsen  föreslår
Kommunfullmäktige  att  i juni  2021  besluta  att  kommunstyrelsen,  nämnderna  och helägda
bolag  får  besluta  om digital  signering  (justering)  av protokoll  från  och med  juli  2021.  De
nämnder  och styrelser  som vill  justera  sina protokoll  digitalt  måste,  var  och en, besluta  om
att  för  sin del godkänna  att  protokollen  justeras  digitalt.
Alvesta  kommunföretags  styrelse  föreslås  besluta  att  införa  digita1 signering  av protokoll
från  styreIsesammanträden  och för  andra  handlingar  som kräver  underskrift.  För att  kunna
signera  måste man ha tillgång tilI Mobilt  BanklD/BanklD.

Styrelsen  beslutade  att, under  förutsättning  att  kommunfullmäktige  tillåter  digital
signering,  att  protoko)l  ska från  och med 2021-10-01  signeras  digitalt.  Andra  handlingar
som kräver  underskrift  kan också  signeras  digitalt  från  samma  datum.  Bolagets  kommande
informationshanteringspIan  uppdateras  i enlighet  med  detta  beslut.
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E) 36 Översyn bola@sstruktur

VD fortsätter  med information  från  tidigare  möten  om översyn  av strukturen  inom
koncernen  Alvesta  Kommunföretag.

vVD redovisar  pågående  renhåIIningsutredning  tillsammans  med Ljungby  kommun.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  informationen  och uppdra  till  VD att  fortsätta  översynen.

E) 37 Kommande  sammanträde

Nästa planerade  styrelsesammanträde  är tisdag  5 oktober  kl 14.  Vid det  mötet  kommer
bland  annat  en redovisning  av bredbandsläget  att  tas upp

E138 Mötet  avslutas
Ordförande  tackade  för  gott  och trevligt  samarbete  och önskade  alla en trevlig  sommar
varefter  mötet  avslutades.
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