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Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2015-11-23, kl 9.00 – 11.20 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 
 Per-Anders Nordahl 
 Peter Johansson 
 Stefan Johansson 

Anders Sandgren 
 
 

Övriga närvarande 
 
Suppleant Torbjörn Svensson 

 
Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Miriam Sjödén-Fransson, controller 
Ägarrepresentant Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, § 37 
 
  
 
 

 
 

Paragrafer 34 - 44 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 
Kjell Rosenlöf 
 
 
 

Ordförande …………………………………….. 
Roland Axelzon 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 
Anders Sandgren 
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§ 34 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 
 
 
§ 35 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Sandgren. 
 
 
§ 36 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  
 
 
§ 37 Information från ägaren 
Thomas Haraldsson, kommunalråd och tillika styrelseledamot hos ägaren Alvesta 
Kommunföretag AB, informerar om aktuellt förslag till reviderade mål och 
riktlinjer (ägardirektiv) för Alvesta Utveckling AB. Kommunföretag förväntas ta 
beslut om de nya riktlinjerna i morgon. 
Thomas sammanfattar uppdraget till bolaget att det utöver basen med frågor om 
verksamhetsfastigheter ska vara ett komplement och stöd till kommunens arbete 
med näringslivsåtgärder, kommunutveckling och bredbandsfrågor.  
 
 
§ 38 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 28 september 2015 anmäldes och 
lades till handlingarna.  
 
 
§ 39 Informationer 
Ordföranden lämnar information om följande 
 Förberedande möten med nyckelpersoner inför bolagets nystart med förnyat 

och breddat uppdrag 
 Löpande kontakter och samtal med VD 
 Deltagande (ordförande + VD) vid vindkraftseminarium 30 oktober  
 Träff med Leader Linnés verksamhetsledare 
 Förfrågan från lekmannarevisor om närvaro vid styrelsemöte 
 
VD rapporterar om 
 Besiktningar av brandskydd och fastighetsstatus, Modellen 4 
 Vissa företags behov av utökade/nya lokaler 
 Besiktnings- och underhållsavtal för bolagets järnvägsanläggning uppsagt av 

InfraNord. Ny entreprenör behöver anlitas 
 Läge med schacktmassor, ca 3 500 kbm, placerad på kommunmark 
 
 
§ 40 Ekonomisk uppföljning 2015 
Ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med oktober samt prognos för 
hela årets utfall redovisas. Alvesta Utveckling AB har ett resultat på +90 tkr för de 
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första tio månaderna. I januari råkade bolaget ut för en stormskada på en port som 
kostade drygt 50 tkr att laga. Bolaget har gjort en investering på närmare 100 tkr i 
två befintliga hissar i den lokal Hyllteknik hyr, för att säkerställa säkerheten. 
Investeringen orsakades av nya lagkrav. Samtliga lokaler är uthyrda och bolaget 
räknar med normal fastighetsdrift under året.  
 
Prognos på årsresultat är + 110 tkr, vilket är i nivå med ägardirektivet.  
Det gynnsamma ränteläget gör att resultatet är något bättre än föregående år och 
bolaget klarar av sitt resultatkrav, trots extrakostnader för stormskadan. 
Trots att bolaget har gått med vinst de senaste åren så behöver bolaget se över 
kort- och långsiktiga innehav av fastigheter samt fastigheternas risker och värden. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 
§ 41 Budget 2016 
Miriam Sjödén-Fransson, controller, redovisar förslag på resultatbudget 2016. 
Poster som är mer eller mindre fasta under året respektive de poster som är 
påverkbara kommenteras och diskuteras. 
 
Styrelsen beslutade att anta förslaget till budget 2016 (bilaga 1) 
 
 
§ 42 Verksamhetsplan 2016 
Baserat på nya mål och riktlinjer (ägardirektiv), ekonomiska ramar i bolaget m m, 
har förslag till verksamhetsplan 2016 tagits fram. Planen redogör bland annat för 
bolagets uppdrag samt prioriterade aktiviteter under året i form av en bruttolista 
för fortsatt diskussion, prioritering och uppföljning. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplan för 2016 (bilaga 2). 
 
 
§ 43 Sammanträdesplan 2016 
Styrelsen beslutade att planera följande datum och tider för sammanträden under 
2016: 
Torsdag 14 januari kl 13.00 uppföljning, verksamhetsplan, budget m m 
Torsdag 10 mars kl 13.00 årsredovisning m m 
(torsdag 28 april årsstämmodag kommunägda bolag) 
Torsdag  12 maj kl 13.00 delårsrapport 
Torsdag  22 september kl 13.00 uppföljning, delårsrapport m m 
Torsdag  20 oktober kl 13.00 
Torsdag 8 december kl 13.00 
 
 
§ 44 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 


