ALVESTA KOMMUNFöRETAG
Org.nr

AB

Styrelseprotokoll

556696-1602

Plats och tid

Beslutande

1/2021

2021-02-02

Möte

via videolänk

Lars-Olof

Petersson,

Thomas

Teams,

Alvesta,

2021-02-02

kl 14.00

- 15.40

ordförande

Haraldsson

Per Ribacke
Thomas
Fredrik

Johnsson
Jonsson

Suppleant

Hans Svensson

Tjänstemän

Camilla

Holmqvist,

Kjell Rosenlöf,
Lars Andersson,

Paragrafer

VD

vVD, sekreterare
fastighetschef

1-13

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
LalrOlof

Petersson

Justerare
Per Ribacke

Al1boHus

Fastighets

AB, E)1-

4

2021-02-02

Sammanträdets öppnande

E31

Ordföranden
Närvaron

E32

öppnar

fastställs

styrelsemötet

och hälsar ledamöter

och övriga närvarande

välkomna.

enligt ovan.

Val av iusterare

Till att justera

dagens protokoll

utsågs Per Ribacke.

E)3 DagordninH
Utsänt

förslag

till dagordning

godkänns.

E)4 Renovering av Hagen och Änzen
Styrelsen

i AllboHus

ett ärende

beslutade

för beslut om ett omfattande

Kommunföretag

fick en första

dagens sammanträde
som ska hanteras
Renoveringen
lägenheter
Styrelsen
1.

beslutas

med totalt 162

att
del ställa sig bakom den föreslagna

kommunstyrelsen

föreslå

på Hagagårdsvägen

E) 5 Föregående

Vid

av projektet,

av kommunfullmäktige.

ca 125 - 150 mkr av fyra huskroppar
i två etapper
på Hagagårdsvägen
och Ängagårdsvägen
i Alvesta.

renovering

i december.

för planeringen

omfattar

beslutade

2, föreslå

Lars Andersson

och slutligen

överlämna

av flerbostadshus.

i frågan vid förra styrelsemötet

fastighetschef

av Kommunföretag

2020 att till Kommunföretag

renoveringsprojekt

information

redogör

för Kommunföretags

Protokoll

den 10 december

kommunfullmäktige
och Ängagårdsvägen

renoveringen

besluta

att tillstyrka

planerad

i Alvesta för max 150 mkr.

protokoll

från det senaste styreIsesammanträdet

1 december

2020 anmäldes

och lades till

handlingarna.

E36

Information från ordförande

Ordföranden

meddelar

E) 71nformation
VD Camilla

Holmqvist

förvaltningschefer
uppföljning,
Styrelsen

från

specifikt

att informera

om vid dagens möte.

VD
rapporterar

om det mellan

och avdelningschefer

utveckling
beslutade

att han haringet

av arbetssätt

att godkänna

bolagens

VD:ar, kommunens

vid kommunledningsförvaItningen

och hantering

rapporten.

av pandemifrågori

samarbete

för

kommunkoncernen.

2021-02-02

E)8 Ekonomisk

rapport

vVD informerar

om tidplan för arbete med årsredovisningar,

arbete med att handlägga koncernbidrag,
för att optimera

resurshushållningen

Styrelsen beslutade

E)9 0mbud

till dotterbolagens

moderbolaget
instruktion

i koncernen

årsstämmor

för ränteavdrag

rapporten.

årsstämmor

beslutade

i E)77/2020: "Kommunfullmäktige

delegerar till

att årligen utse ombud till stämma med moderbolaget

att utse ombud till stämmor

för hur ombuden

och planerat
och ägartillskott

enligt beslutade ägardirektiv.

att godkänna den ekonomiska

Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen

begränsningar

med dotterbolagen.

ska rösta på stämman.

capsulam ("pappersstämma")
beskrivits ovan".

och till

Till ombuden

utfärdas

Även när stämman genomförs

ska ägarens ombud förses med instruktion

Årsstämmor med bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag

per

på sätt som

är 22 april 2021 (delägda

Wexnet AB har dock stämma 3 maj).
Styrelsen beslutade
1.

att

utse Lars-Olof Petersson till ombud och Thomas Haraldsson till ersättare
årsstämmor
Bredband

i Värend AB BIVA, Wexnet AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta renhållning

2. Beslut om stämmodirektiv

{310 BIVA Bredband

tas vid styrelsemötet

i Värend

Styrelsen har vid ett par tillfällen
bolagsstrukturen
efterfrågats

för

2021 med AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB,

AB
diskuterat

inom koncernen

ett par förändringar

samordningsfördelar

det uppdrag som lämnats till VD att se över

Alvesta Kommunföretag.
av bolagsstrukturen

finns. VD föreslåri

att föreslå kommunstyrelsen

Bland annat har det

där ekonomiska

tjänsteskrivelse

(BIVA) säljs av Alvesta Elnät AB till Alvesta utveckling
Styrelsen beslutade

AB

30 mars

vinster och andra

att bolaget Bredband

AB varefter

i Värend AB

BIVA awecklas.

föreslå kommunfullmäktige

besluta att

1. Alvesta Elnät AB säljer för bokfört värde Bredband i Värend AB, BIVA, till Alvesta
Utveckling AB
2. BIVA fusioneras

senare in i Alvesta Utveckling AB.

3. Ombud till stämmor
kommunens

med det regionala bredbandsbolaget

Kommunföretag

Översyn

utse representant

från kommunstyrelsen

till uppdrag i

bolagsstruktur

Styrelsen fortsätter
koncernen

styrelse.

beslutar också om stämmodirektiv.

4. Från nästa mandatperiod
styrelsen för Wexnet AB.

E)1l

Wexnet AB (BIVA äger

aktier i bolaget) ska utses av Alvesta Kommunföretags

diskussion från tidigare

Alvesta Kommunföretag.

möten om översyn av strukturen

Vid dagens sammanträde

rapporterar

inom

VD och vVD om

2021-02-02

genomfört

uppdrag i översyn av renhållningsbolaget

ett samarbete eller samgående
Smålands Avfall & Miljö).
Styrelsen beslutade

att godkänna

informationen

med att ta fram mer fakta med alternativa

E)12 Kommande

Ordförande

avslutas
avslutade mötet.

med

SSAM (Södra

och uppdra till VD att fortsätta

lösningar enligt styrelsens diskussion.

sammanträde

Styrelsen planerar in ett extra sammanträde

E)13 Mötet

att analysera för- och nackdelar

med det regionala renhållningsbolaget

vilket blir tisdag 30 mars kl 10-12.

översynen

