ALVESTA UT\/ECKLING AB

Styrelseprotokoll
2021-05-20

Org.nr 556421-5639

Plats o tid

Möte

Beslutande

Tomas

via videolänk

Hedevik,

Teams,

Alvesta,

ordförande

Tobias Johansson
Ingemar

Petersson

Veronika

Kobak

Ulf Gustafsson

Suppleant

Per-Anders

Nordahl

Bo Hasselquist

Övriga närvarande

Tjänstemän

Kje1l Rosenlöf,

Paragrafer

22 - 32

Sekreterare

Ordförande

Justerare

VD, sekreterare

3/2021

2021-05-20

kl 13.00

- 14.15
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E) 22 Sammanträdets
Ordföranden

3/2021

öppnande

öppnar

styrelsemötet

och hälsar samtliga

närvarande

välkomna.

E)23 Val av iusterare
Till att justera

dagens protokoll

utsågs Ulf Gustafsson.

E) 24 Dagordning
Förslag

till dagordning

E) 25 Föregående
Protokoll

protokoll

från det senaste styreIsesammanträdet

2021 anrnäldes

från ordförande

informerar

om förhyrningen
VD informerar

vid styrelsemötet

Underlag

a

Aktuell

s

Planeringsläget

ffl

Genomförandet

a

Aktualiserade

E) 27 Ekonomisk
VD informerar
Dokumenterad
distribueras

särskilt

gällande

bredbandsstatistik

22 april

samt förfrågan

Alwex

förslag

intermodal

till inriktningar,
med två kontor

och mätindikatorer

för 2020

och konferensutrymme

åt

från kommunen

rapporterna.

per april

om aktuell

ekonomisk

med utfall

via epost till styrelsen

beslutade

utvecklingsmål

och

från lekmannarevisionen

rapport

på grund

3 för kommunen

vid omlastningsterminaIen

att godkänna

rapport

inför planeringsdag

från PTS (Post- och telestyrelsen)

av köpet av kombiterminalen
projekt

Alwex Intermodal

om lokaler.

om

med nya moduler

beslutade

färdigställda

som förts med arrendatorn

som ska skickas in till kommunen

kommunbolagen

Styrelsen

mars 2021 samt årsstämma

och VD

om diskussioner

av omlastningsterminaIen

g

hyresgästen

1l

och lades till handlingarna.

%26 Information
Ordföranden

Styrelsen

godkänns.

2021
situation

och prognos

per april samt prognos
efter sammanträdet.

för bolaget
för helåret

Handlingar

under

kommer

2021.
att

är ännu inte

av sjukdom.

godkänna

utskick till styrelsen

dagens rapport

via epost.

och att den kompletteras

i ett senare
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E)28 Digital

signering

av protokoll

KommunIedningsförvaItningen
Kommunfullmäktige
nämnder

om digital

och styrelser

signering

För att kunna signera

beslutade

signering,

att protokoll

av protokoll

sina protokoll

kan också signeras

informationshanteringsplan

digitalt

BIVA till Alvesta
Alvesta

beslutade
utveckling

utveckling.

VD och Alvesta
Alvesta

av försäljningen
Däremot

verksamheten

1.

beslutade

köpa bolaget
betalas

borgensram
3. Överlåtelsen
4.

med detta

beslut

samband

in i

med förändringen

att respektive

bolags bolagsordning

de specifika

inte behöver

med en fusion

ägardirektiven

för Alvesta

och BIVA) samt direktivet

av BIVA in i

energi AB

för utvecklingsbolaget,

av BIVA.

att
överföring

2. under förutsättning
ett nytt externt

Bolagets

I ett senare skede ska BIVA fusioneras

bland annat atti

av BIVA innan det blir aktuellt

behöver

Bredband

genom

Andra handlingar

och bolagsordning.

i elnätbolaget

skrivas om i och med ägarskiftet
Styrelsen

i enlighet

digital

AB

värde.

beslöt vidare

elnäts VD bedömer

utveckling.

(inkluderar

AB för bokfört

bolags ägardirektiv

ändras på grund

tillåter

signeras digitalt.

uppdateras

förslag

23 mars 2021 E)29 att Alvesta elnät AB ska sälja bolaget

Fullmäktige

se över respektive

Kommande

beslut.

från samma datum.

%29 Köp av bolaget BIVA Bredband i Värend
Kommunfullmäktige

detta

att kommunfullmäktige

ska från och med 2021-10-01

som kräver underskrift

måste, var och en, besluta

BanklD/BanklD.

ska innehålla

att, under förutsättning

och helägda

digitalt

till Mobilt

för bolaget

nämnderna

från och med juli 2021. De

digitalt

justeras

måste man ha tillgång

Styrelsen

föreslår

att kommunstyrelsen,

att protokollen

till informationshanteringsplan

utvecklinz

att kommunstyrelsen

(justering)

som vill justera

om att för sin del godkänna

kommande

m m i Alvesta

har föreslagit

att i juni 2021 besluta

bolag får besluta

3/2021

i Värend

AB för en köpeskilling

att kommunfullrnäktige

utökar

lån på 10 mkr för köpet av bolaget

finansieras

om 10 650 000 kr. Köpet

av likvida medel eller med räntebärande

köpet med skuldebrev

borgensramen

skuldebrev.
till bolaget,

uppta

BIVA. Beviljas inte utökad

till elnätbolaget.

gäller från 2021-09-01.

Föreslå styrelsen

5. Föreslå Alvesta

i BIVA skifta VD med hänvisning
kommunföretag

energi AB samt Alvesta

utveckling

AB att revidera
AB

till ny ägarbild.
de specifika

ägardirektiven

för Alvesta
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E)30 Framtidsdaz 2021
Styrelsen

har vid tidigare

2021. VD presenterar
regionala

möten

diskuterat

anordnande

vid dagens sammanträde

EU-projektetInnovationsIänken

Förslag på tid och plats är torsdag

förslag

av och tema för Framtidsdag
på ett samarbete

och kommunen

4 november

kring ämnet

2021 kl 12-16.30

med det
innovation.

på hotell

med webb-sändning

för de som vill vara med på distans eller om pandemin

innebär

för hur många som kan samlas fysiskt.

Styrelsen

restriktioner
beslutade

E) 31 Kommande

att godkänna

sammanträde

Nästa möte med styrelsen

E) 32 Sammanträdet
Ordföranden

rapporten.

avslutade

blir torsdag

avslutas
mötet.

den 23 september

2021 kl 13.00.

Rådmannen
fortfarande

