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§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter och tjänstemän 

välkomna. 

 

 

§ 2 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Nordahl. 

 

 

§ 3 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  

 

 

§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 7 december 2016 anmäldes och 

lades till handlingarna.  

 

 

§ 5 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 

 8.12 deltog ordföranden vid information om näringslivsfrågor vid kommunens 

näringslivsfrukost   

 13.12 studiebesök, nya LSS-boendet på Taggvägen i Alvesta, som är byggt som 

ett passivhus 

 10.1 träff med referensgrupp för arbete med förstudie av projekt ”komforthus” 

 11.1 träff med VD och VD för ägarbolaget Kommunföretag om förslag till 

verksamhetsplan 2017 och rapport om förstudie projekt ”komforthus” 

 Ägarsamråd 17.1 med kommunalrådet Thomas Haraldsson och VD som 

representanter för ägaren Kommunföretag  

 

VD rapporterar om 

 Underhållsinsatser för fastigheten Kvarnabacken 4:1 i Vislanda.  

 En av hyresgästerna för kallförråd, Wica Cold, har sagt upp hyresavtalet på 

fastigheten Kvarnabacken 4:1 med giltighet från 1 juni 2017. 

 Läget med försäljning alternativt uthyrning av fastigheten Brånan 1:43 i 

Vislanda.  

 Bolaget med i ramavtal för s k Basbohus 

 Arbetsgrupp om gods och terminaler i Alvesta. Studiebesök vid Skaraborg 

Logistic Center, Falköping, samt två studentgrupper som ska skriva 

examensarbeten om gods och terminaler i Alvesta kopplat till omvärld och 

marknad. 
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§ 6 Arbetsordning för styrelsen 
Gällande arbetsordning för styrelsen diskuterades. VD redovisar förslag på några 

mindre ändringar. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till reviderad arbetsordning (bilaga 1). 

 

 

§ 7 Verksamhetsplan och budget 2017 
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 redovisas. Några ändringar av 

förslaget till plan görs vid sammanträdet. 

Preliminär bedömning av bokslut 2016 visar på ett plus på 45 tkr. Budget för 2017 

är ett resultat på minus 1 008 tkr. Beräknad förlust beror framförallt på att den 

större industrifastigheten i Vislanda, Brånan 1:43, i det här budgeteringstillfället 

är räknad som att den är outhyrd under 2017.  

 

Styrelsen beslutade att anta den reviderade verksamhetsplanen (bilaga 2) och 

godkänna förslag till budget för 2017. 

 

 

§ 8 Förstudie om passivhus/plusenergihus 
På uppdrag av styrelsen för Alvesta Utveckling AB enligt beslut i september 2016 

har en förstudie genomförts om ett förslag om ett s k komforthus (passivhus eller 

plusenergihus). Ägarbolaget Alvesta Kommunföretag AB har också ställt sig 

positiv till en förstudie enligt förslag. 

Förstudien har genomförts som ett samverkansprojekt mellan utvecklingsbolaget, 

AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi/Elnät AB, Alvesta Renhållning AB och 

Alvesta kommun. 

 

Styrelsen beslutade att 

1. Godkänna den redovisade förstudien ”småhus med god komfort, enligt 

standard passivhus eller plusenergihus”, daterad 2017-01-13, 

2. Överlämna förstudien till ägaren Alvesta Kommunföretag AB för fortsatt 

handläggning 

 

 

§ 9 Framtidsdag 
Ordföranden och VD informerar om den pågående planeringen för framtidsdagen. 

Datum är fastlagt till den 18 april. Vid sidan av Alvesta Utveckling kommer fler 

parter att vara medarrangörer och bidra till finansiering. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att planering med framtidsdagen 

fortsätter. 
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§ 10 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir onsdag den 15 mars kl 13.00. Plats preliminärt 

lokal Spånen i kommunhuset. 

 

 

§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Arbetsordning för styrelsen 

2. Verksamhetsplan  

 



    Bilaga 1 
  

 

 

 

Arbetsordning för styrelsen i Alvesta Utveckling AB 

 

Denna arbetsordning har antagits av styrelsen i Alvesta Utveckling AB den 17 

januari 2017.  

 

Arbetsordningen utgör, utöver vad som föreskrivs i aktiebolagslagen (ABL) ett 

komplement till ABL och annan tvingande lagstiftning. 

 

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 

angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kan kontrolleras på ett betryggande sätt. 

 

Styrelsen ska vidare: 

 Fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.  

 Meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs 

för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen. 

 Utöva kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande 

förvaltningen.  

 Årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.  

 Årligen ge skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

VD. 

 

 

§ 2 Ordförandens uppgifter 

Ordföranden ska 

 Leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter. 

 Se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt. 

 Se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser 

och i övrigt när det behövs.  

 Kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det. 

 Se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen. 

 Se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt. 

 Se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling 

och att samtliga ledamöter får tillfredsställande beslutsunderlag. 

 Kontinuerligt – följaktligen även mellan sammanträdena – i erforderlig 

omfattning lämna ledamöterna upplysningar om bolagets förhållanden, 

verksamhetens gång och viktigare händelser. 

 Bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker. 

 I samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter 

introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet. 
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§ 3 Tid för styrelsesammanträde 

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år.  

 

 

§ 4 Kallelse till sammanträde 

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen sänds till ledamöter och 

suppleanter senast en vecka före sammanträde. Till kallelsen ska fogas 

dagordning, beslutsunderlag samt protokoll från föregående möte. 

 

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträde ska snarast anmäla detta till 

ordföranden eller till VD. Det åvilar ordföranden att se till suppleant kallas. 

 

 

§ 5 Dagordning 

Dagordning, som ska bifogas kallelsen enligt § 4, ska innehålla följande rubriker: 

 Mötets öppnande 

 Val av justerare 

 Fastställande av dagordning 

 Protokoll från föregående möte 

 Anmälningar/informationer/rapporter 

 Ekonomisk rapportering 

 Beslutsärenden 

 Övriga frågor 

 Nästa sammanträde 

 

 

§ 6 Beredning av ärenden 

Ärendena bereds av ordföranden, vice ordföranden och VD i samråd eller av den 

eller de dessa bestämmer.  

 

Av ärendeberedningen ska det normalt framgå vilka problem och risker som kan 

finnas, redovisning av handlingsalternativ och förslag till beslut. 

 

 

§ 7 Suppleanter 

Suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden enligt § 4. Suppleant som inte 

tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträdet. 
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§ 8 Protokoll 

Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras. I protokollet ska de beslut som 

styrelsen har fattat antecknas. 

 

Protokollet ska föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en 

ledamot utsedd av styrelsen. Justering kan ske genom bekräftelser via e-post. 

Påskrift kan ske vid kommande styrelsemöte. Protokollet ska vara färdigjusterat 

och distribuerat till berörda inom 14 dagar. 

 

 

§ 9 Ekonomisk rapportering 

Vid varje styrelsesammanträde ska ekonomisk rapportering ske i enlighet med 

beslut/instruktioner av styrelsen. Styrelsen ska på grundval av rapporteringen 

bedöma bolagets ekonomiska situation. 

 

 

§ 10 Återkommande ärenden 

Vid sammanträde under hösten för planering av kommande kalenderår ska – om 

omständigheterna inte föranleder annat - styrelsen besluta om bl a följande: 

firmateckningsrätt, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, och om 

sammanträdesdagar för det kommande året. Styrelsemöte efter årsstämma eller 

bolagsstämma ska vid behov gå igenom eventuella stämmodirektiv. 

 

I övrigt ska styrelsen på sammanträden under året behandla bland annat följande 

frågor:  

 Internkontroll  

 Gemensamma koncernaktiviteter 

 Årsbudget 

 Årsredovisning 

 

 

§ 11 Offentlighet och sekretess 

Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Detta 

innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av 

handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid 

tillämpning av sekretesslagen. 

 

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna 

handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter 

om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen. 

 

Beslut om utlämnande av handlingar fattas av VD. 

 

 

§ 12 Uttalande för bolaget 

Ordföranden i styrelsen och VD skall vara talesmän för bolaget gentemot 

massmedia 



    Bilaga 2 
  

 

 

Verksamhetsplan 2017 för Alvesta Utveckling AB 
 

Vad är en verksamhetsplan? 
 

Med verksamhetsplan avses en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en 

organisation, ofta under ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen framställs i allmänhet av 

styrelsen parallellt med en budget, och följs upp av en verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsplan används av kommunala förvaltningar och bolag för att kontinuerligt 

utveckla och förbättra sina verksamheter. Planen kopplar den kortsiktiga 

verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens 

aktiva fortlevnad är kontinuerlig uppföljning till grund för erfarenhetsåterföring, 

nulägesanalys och framtidsplanering. 
 

 

Uppdraget till Alvesta Utveckling AB 
 

Bolagsordning 

Uppdraget definieras översiktligt i bolagsordningen för bolaget. Den anger att föremålet 

för bolagets verksamhet är att inom Alvesta kommun bygga, förvärva, förvalta och förädla 

verksamhetsfastigheter för uthyrning och/eller försäljning. 

Bolagsordningen har också en ändamålsskrivning som säger att bolaget ska i allmännyttigt 

syfte och med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalförsörjning 

för verksamheter i Alvesta kommun och vara en resurs för kommunens 

näringslivbefrämjande åtgärder. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder. 

 

Bolagsordningen har krav på att vissa frågor ska hanteras av Alvesta kommun. § 4 stadgar 

att Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Alvesta kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt fattas. 

§ 13 anger att Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman: 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 7 MSEK exkl moms 

 Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 7 MSEK exkl moms. 

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

 

Mål och riktlinjer (ägardirektiv) 

I ägardirektiv från styrelsen för moderbolaget Alvesta Kommunföretag finns följande 

precisering/förtydligande av uppdraget: 

 bolaget ska följa kommunens Vision 2027 ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt 

– integrerar lokalt boende med globala möjligheter”, särskilt avsnitten om hållbar 

tillväxt och människors vardag 
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 vara komplement och stöd till kommunens arbete för näringslivs- och kommun-

utveckling i syfte att skapa mervärde för kommunen genom till exempel kontakter och 

nätverk. En del i detta uppdrag är att bearbeta och utreda frågor och problem som 

kanaliserats till bolaget. 

 bygga, förvärva, förvalta och förädla verksamhetsfastigheter för uthyrning och/eller 

försäljning 

 resultat efter bokslutsdispositioner men före koncerngemensamma bokslutsdispositioner 

och skatt minst 0,05 mkr. Hela resultatet, eller del av, lämnas som koncernbidrag till 

moderbolaget. 

 bevaka utbyggnaden av bredband i hela kommunen 

 sträva efter att utveckla hela kommunen 

 I tillämpliga delar följa inköps- och upphandlingspolicy för Alvesta kommun och  

dess hel- och majoritetsägda bolag enligt kommunfullmäktiges beslut 

 bolaget ska arbeta aktivt med att följa kommunens klimat- och energistrategi 

 

En central punkt att uttolka är uppdraget att vara komplement till kommunens arbete med 

näringslivs- och kommunutveckling vari ingår att bearbeta och utreda frågor och problem 

som kanaliserats till bolaget. Följande tolkning görs av styrelsen: De frågor och problem 

som förs till bolaget att bearbeta och utreda ska komma från moderbolagets styrelse. 

 

 

Sammanträdesplan styrelsen 
I samband med styrelsemöten på olika platser i kommunen genomförs studiebesök för att 

öka kompetens och insikt om förutsättningar att utveckla kommunen. 

Styrelsemöten 2017: 

Tisdag 17 januari e m uppföljning, verksamhetsplan, budget m m 

Onsdag 15 mars e m  årsredovisning m m 

(tisdag 25 april årsstämmodag kommunägda bolag, kvällstid) 

Onsdag  10 maj e m  delårsrapport 

Torsdag  21 september e m uppföljning, delårsrapport m m 

Torsdag  26 oktober e m 

Torsdag 7 december e m 

 

 

Prioriterade aktiviteter under året 
 

Rutorna nedan är enligt mål och riktlinjer (ägardirektiv) till bolaget. Text under rutorna är 

prioriterade aktiviteter i verksamhetsplanen. 

 

• Komplement och stöd till kommunens arbete för näringslivs- och kommunutveckling i 

syfte att skapa mervärde för kommunen genom t ex kontakter och nätverk. En del i detta 

uppdrag är att bearbeta och utreda frågor och problem som kanaliserats till bolaget. 

 

Fortsatt arbete i arbetsgrupp i frågor om gods och användning av funktionerna för 

omlastning järnväg-lastbil vid kombiterminal och omlastningsterminal. 

 

Bidra och medverka i FoU-verksamhet i kommunkoncernen (forskning och utveckling). 
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• Följa kommunens vision 2027 ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt – integrerar 

lokalt boende med globala möjligheter”, särskilt avsnitten om hållbar tillväxt och 

människors vardag. 

 

Insatser för ökad användning av solceller och solfångare.  

 

Utredning-förstudie om ev byggande av småhus med god komfort (standard som passivhus 

eller plusenergihus). 

 

Något om trygghet i att öka tilliten till samhället….. 

 

Arrangera Framtidsdag för näringslivet om utveckling i Alvesta kommun.  

 

 

• Bygga, förvärva, förvalta och förädla verksamhetsfastigheter för uthyrning och/eller 

försäljning 

 

Dialog, kommunikation och bearbetning av idéer och förslag på förvärv/byggande av 

lokaler och mark för kommersiell verksamhet. 

 

Försäljning eller uthyrning av Brånan 1:43 i Vislanda (”Svets & Mekano”). 

 

 

• Bevaka utbyggnaden av bredband i hela kommunen. 

 

I avvaktan på kommunal strategi för bredbandsutveckling i kommunen, planeras inga 

aktiva åtgärder. 

 

 

• Sträva efter att utveckla hela kommunen. 

 

Lämna inspel till uppdatering av kommunens landsbygdsprogram. 

 

Medverka vid möten med föreningar, näringsliv, medborgare 

 

Medverka/deltaga i utåtriktade aktiviteter för kommunkoncernen  

 

Nätverksbyggande – internt, mellan kommuner , region etc 

 

• Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Verksamheten finansieras med hyresintäkter och intäkter från uppdrag som avser 

långsiktiga investeringar. 

 

 


