ALVESTA KOMMUNFöRET
Org.nr

AG AB

Styrelseprotokoll

2/2021

2021-03-30

556696-1602

Plats och tid

Möte

via videolänk

Beslutande

Lars-Olof
Thomas

Petersson,

Teams,

Alvesta,

2021-03-30

kl 10.OO-11.20

ordförande

Haraldsson

Per Ribacke
ThomasJohnsson
Fredrik
Suppleant

Jonsson

Hans Svensson
Lars Eriksson

Tjänstemän

Paragrafer

Camilla

Holmqvist,

Kjell Rosenlöf,

vVD, sekreterare

Pär Svensson,

IT- och digitaliseringschef,

14 - 26

Sekreterare
Kjel Rosenlöf

Ordförande

VD

.,,-, , .,"::a:J,i, ,7,, , ., . ,,, , ;: ; ,,6,
La
lof Petersson

Thomas Johnsson

E314 - 19

2021-03-30

E)14 Sammanträdets
Ordföranden
Närvaron

öppnande

öppnar

fastställs

styrelsemötet

enligt

och hälsar ledamöter

och övriga närvarande

välkomna.

ovan.

E)15 Val av iusterare
Till att justera

dagens protokoll

utsågs Thomas

Johnsson.

E)16 Dagordning
Utsänt förslag

E)17

till dagordning

Föregående

Protokoll

godkänns.

protokoll

från det senaste styrelsesammanträdet

2 februari

2021 anmäldes

och lades till

handlingarna.

E)18 Information
Ordföranden

E)19

från

ordförande

meddelar

Information

VD Camilla

från

Holmqvist

kommunägda
koncernen

att han har inget specifikt

om arbetet

att tillsammans

med bland annat
socialt

Renhållning

har fått om behovsanalys

informerar

och ekologiskt.

Styrelsen

av utbyggnad

beslutade

och utveckla

IT- och digitaliseringschef
på framförallt

2030, långsiktig

för

hållbarhet

Alvesta

Alvesta

tätort.

Pär Svensson

landsbygden

och de

styrmodell

även om det uppdrag

för en ny återvinningscentrali

av bredband

att godkänna

för att få kommunen
kontaktcenter,

för Agenda

Camilla informerar

vVD och kommunens

läge och utveckling

i organisationen

etablera

mål och förhållningssätt

ekonomiskt,

Vidare

om vid dagens möte.

VD

rapporterar

bolagen

att informera

om aktuellt

i kommunen,

rapporten.

%20 Årsredovisnin@ 2020
Kommunföretags

resultat

(moderbolaget)

före boksIutsdispositioner

(-2,8 mkr år 2019) och 0,1 mkr (2,2 mkr) efter
resultat

bygger

Koncernen
blev 15,6

på erhållna

koncernbidrag

Kommunföretags

ekonomiska

mkr (8,7 mkr). Årets resultat

(5,5 mkr). Soliditeten

Styrelsen

för koncernen

boksIutsdispositioner

och skatt var -2,9 mkr
och skatt. Bolagets

från dotterbolagen.
resultat

efter

2020 före bokslutsdispositioner

bokslutsdispositioner

och skatt

och skatt blev 13,1

ökade något 2020 (från 12,9 till 13,2

mkr

%).

beslutade

1.

Godkänna

2.

Föreslå

årsredovisning
årsstämman

atti

2020
ny räkning

överf<5ra

82 248 919 kr.

,Å:t;f

T7';!,

2021-03-30

3.

Godkänna

bolagets

intyg

ändamål

E) 21 Program
Program

till Alvesta

och är inom

ramen

för årsstämmor

och tidsschema

kommun

våren

att verksamheten

för befogenheter

2020
för

stämmer

med

bolaget.

2021

för Kommunföretags

och dotterbolagens

årsstämmor

den 22 april

föredras.

Styrelsen

beslutade

godkänna

%22 Stämmodirektiv
Styrelsen

beslutade

ordföranden

till dotterbolagens

vid det senaste

Lars-Olof

dotterbolagens

planeringen.

Petersson,

årsstämmor

beslutade

Fastighets
Renhållning

ffl disponera

Utveckling

revisor

resultaträkning

bolagets

bevilja styrelse

a

fastställa

n

välja revisor

a

besluta

ombud

beslutas

Haraldsson,

till

vid dagens möte.

till moderbolagets
vid årsstämmor

AB, Wexnet

vinst/förlust

Thomas

ägarombud.

våren 2021 med AllboHus

Elnät AB, BIVA Bredband

och lekmannarevisor

och balansräkning

a

i Värend

AB, Alvesta

AB, rösta för att (gäller under förutsättning
tillstyrker

ansvarsfrihet)

fastställs
enligt fastställd

balansräkning

och VD ansvarsfrihet

arvoden

åt styrelsen,

i förekommande

om anmälan

suppleant

till bolagets

att utse ägarombud,

vice ordföranden

på stämmodirektiv

Energi AB, Alvesta

AB, Alvesta

att auktoriserad
a

uppdra

AB, Alvesta

2 februari

och ersättare,

2021 samt att stämmodirektiv

Inför dagens möte finns förslag
Styrelsen

årsstämmor

sammanträdet

utsedda

revisorn

och lekmarinarevisorn

med suppleant

fall

av styrelseledamöter,

styrelsesuppleanter,

av kommunfullmäktige

iförekommande

lekmannarevisor

med

fall

E)23 Översyn bola@sstruktur
VD fortsätter

med information

koncernen
a

Alvesta

Representanter
förslag

från tidigare

om översyn

av strukturen

inom

Kommunföretag.
för renhållningsbolaget

på en gemensam

och Kommunföretag

renhålIningsstrategi

n

Moderbolagets

ekonomiska

a

Alvesta

samhällsbyggnadsnämnden

energi,

möten

med Veab och Växjö kommun

struktur

för Ljungby

kommer

är med i ett arbete

och Alvesta

för

kommuner

att ses över

och kommunledningen

om en eventuell

samverkan

har diskussioner

kring fjärrvärme

och

reningsverk
Styrelsen

beslutade

att godkänna

informationen

och uppdra

till VD att fortsätta

översynen.

E)24 övriga frå@or
Per Ribacke informerar

om en förfrågan

till kommunen

och dess bolag att erbjuda

lokal till

uthyrning.
Kjell Rosenlöf

rapporterar

hyreskontrakt

för uthyrning

att Alvesta

Utveckling

av kontorsmoduler

AB fått klart med bygglov
åt Alwex

Intermodal

AB.

och 10-årigt

2021-03-30

E) 25 Kommande
Det tidigare

sammanträde

planerade

Nästa pianerade

mötet

i april ställs in.

styrelsesammanträde

E) 26 Mötet

avslutas

Ordförande

avslutade

är tisdag 8 juni kl 14.

mötet.
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