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Plats  o tid Spånen,  kommunhuset,  Alvesta  2017-05-10,  kl  13.00-15.00

Beslutande Roland  Axelzon,  ordförande

Kajsa  Sivertsson

Per-Anders  Nordahl

Peter  Johansson

Anders  Sandgren

Suppleanter Kent  Mandorff

Isabel  Barindelli

Övriga  närvarande

Tjänstemän Kjell  Rosenlöf,  VD,  sekreterare

Miriam  Sjöd6n,  controller

Lena Carlborg, regional bredbandskordinator, fi 28

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

24 - 35
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@ 24 Sammanträdets  öppnande
Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och  hälsar  styrelseledamöter,  suppleanter  och
tjänstemän  välkomna.

@ 25 Val av protokolljusterare
Till  att  )-ustera  dagens  protokoll  utsags  Kajsa  Sivertsson.

@ 26 Daqordninq
Förslag  till  dagordning  godkänns

@ 27 Föreqående protokoll
Protokoll  från  det  senaste  styrelsesammanträdet  15 mars  2017  anmäldes  och  lades
till  handlingarna.

@ 28 Information om reqional bredbandsplanerinq
Lena  Carlborg  från  Region  Kronoberg  med  uppdraget  som  regional
bredbandskordinator,  informerar  om  sitt  uppdrag  och  Regionens  beslut  att  ta fram
en modell  för  utbyggnad  av bredband  i länet.

I diskussionen  om  utbyggnad  av bredbandstäckning  i Alvesta  kommun
rekomrnenderar  Carlborg  att  komrnunen  tar  fram  en strategi  för  utbyggnad.  I
arbetet  med  underlag  till  strategin  inventeras  lämpligen  tidigare

ställningstaganden  och  beslut  ikornmunen  samt  de skrivningar  som  finns  om  krav
och  direktiv  till  det  samägda  stadsnätsbolaget  Wexnet.

@ 29 Information Trån ordförande och VD
Ordföranden  lämnar  inforrnation  om  följande

s arbetsmöte  med  vice  ordföranden  och  VD  om  möjligheter  och  risker  med  bolagets
fastigheter

s planerings-  och  utvärderingsmöten  om  Framtidsdagen
u årsstämma  25 april

m preliminärt  möte  efter  sommaren  med  Vislanda  företagar-  och  hantverksförening
om  lokaler

VD  rapporterar  om

m förfrågning  om  kallförråd  på fastigheten  Kvarnabacken  4:1 och  effekt  av
installerade  värmepumpar  för  övrig  del  av fastigheten/byggnaden

m resultat  av undersökning  av företagsklimat,  myndighetsutövning  i kommunen
och  då främst  hantering  av bygglov

W examensarbeten  i logistik  gällande  kombiterminal  och  omlastningscentral
s fördjupad  översiktsplan  för  Alvesta  tätort  ställs  ut  för  granskning

w beskedomönskadeborgenslimitertillkommunenför2018:35mkrförexterna

lån  och  3 mkr  på checkkredit  i koncernkontosystem.
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@ 30 Framtidsdaq
Ordföranden  och  VD  rapporterar  från  den genomförda  Framtidsdagen  18 april.

Arrangemanget  var  lyckat  med  drygt  50 deltagare  och flera  positiva  omdömen  har

lämnats.  En utvärdering  har  påbörjats  med  avstämning  med  bland  annat

kommunalråd  och  VD  imoderbolaget.  Nästa  steg är att med  en enklare  enkät
ställa  några  frågor  till  deltagarna.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  rapporten  och att senare åtemppta  diskussion
om eventuellt  kornmande  Framtidsdag.

@ 31 Ekonomisk  uppföljninq 2017
Ekonomisk  uppföljning  för  perioden  januari  till  och  med  april  samt  prognos  för

hela  årets utfall  redovisas.  Alvesta  Utveckling  AB  har  ett plusresultat  på 105 tkr

för  de fyra  första  månadema.  Samtliga  lokaler  var  uthyrda  under  perioden.

Prognos  på årsresultat  är - 750 tkr  Det  är något  bättre  än årsbudgetens-1000  tkr

men  en för  bolaget  stor  negativ  avvikelse  mot  ägardirektivets  krav  på lägst  +50
tlG-.

Det  negativa  resultatet  enligt  prognos  för  året beror  på outhyrda  lokaler  i Vislanda

från  maj. Säljs  den utannonserade  fastigheten  Brånan  1:43 i Vislanda  till  pris  över

eller  under  bokfört  värde  påverkas  årsresultatet  ytterligare  med  differensen  mellan

bokfört  värde  och  försäljningspris  samt  kostnad  för  fastighetsmäklare.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  rapporten.

@ 32 Fastiqheten  Brånan 1 :43
Hyresgästen  Svets &  Mekano  AB  sa upp  sitt  hyresavtal  av industri-  och

kontorslokaler  i fastigheten  Brånan  1:43 iVislanda  under  2016  för  avflyttning  vid

årsskiftet  2016-2017.  Hyresgästen  är först  vid  månadsskiftet  april-ma)  2017  helt
avflyttad  från  fastigheten.

Frågor  om försäljning,  uthyrning,  eventuell  ombyggnad  av fastigheten,  anlitande

av mäklare  m m har  diskuterats  och  rapporterats  av vid  flera  tillfällen  med
styrelsen  i utvecklingsbolaget.

Vid  dagens sammanträde  informerar  VD  och  ordföranden  om ett förslag  till

försäljning  av fastigheten.  Uppgifter  om försäljningsprocess,  värden  på

fastigheten,  försäl)mngspris,  köpare  m m redovisas.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  rapporten  och  uppdra  till  ordföranden  att

godkänna  avtal  om försäljning  av fastigheten  Brånan  1 :43 baserat  på redovisade
riktlinjer  vid  dagens  styrelsemöte.
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!ffi 33 Nya kultur- och fritidsnämnden
Från  1 januari  2017  finns  en kultur-  och  fritidsnämnd  i kommunen.  Kajsa
Sivertsson,  som  är vice  ordföranden  i nämnden,  informerar  om  den  nya  nämndens
uppstart  och  organisering  av sin  förvaltning  i olika  ansvarsområden  m  m. En
aktuell  utredningsfråga  för  nämnden  just  nu är en utredning  om  verksamheten
med  utställningshallen.

@ 34 Kommande sammanträde
Nästa  möte  med  styrelsen  blir  tisdag  den 19 september  kl 13.00.  Plats  preliminärt
lokal  Spånen  i kommunhuset.

Frågor  som  ledamöterna  gärna  vill  aktualisera  är hur  man  kan  få överblick  och
kunskap  om  befintliga  stamnät  för  fiber  ikommunen  och  hur  man  kan  kolla  upp
hur  enskilda  fastigheter  kan  bli  uppkopplade  mot  fibernät.

@ 35 Sammanträdet avslutas
Ordföranden  avslutade  mötet.
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