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Plats o tid Alvesta, kommunhuset 2016-10-31, kl 13.00 –  15.10 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 

 Torbjörn Svensson, tjänstgörande suppleant 

 Peter Johansson 

 Anders Sandgren 

 Kent Mandorff, tjänstgörande suppleant 

 

 

 
Övriga närvarande 
 

 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 

 Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 57 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Paragrafer 54 - 65 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 

Kjell Rosenlöf 

 

 
 

Ordförande …………………………………….. 

Roland Axelzon 

 

 
 

Justerare …………………………………….. 

 Torbjörn Svensson
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§ 54 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter, tjänstgörande 

suppleanter och tjänstemän välkomna. 

 

 

§ 55 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Svensson. 

 

 

§ 56 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  

 

 

§ 57 Informationer 
Kommunens näringslivsanvarige, Ola Agermark, informerar om arbetet med 

näringslivsfrågor i kommunen. Frågor i området att bevaka och ta initiativ i 

spänner över ett brett fält. Ola informerar bland annat om 

 Företagsbesök, där även politisk kommunledning deltar 

 Frukostträffar för näringslivet 

 Digitalt nyhetsbrev till företag – vad är aktuellt i kommunen 

 Insatser för information och marknadsföring av kommunen 

 Kompetensförsörjning till näringslivet 

 Teknikdagar på skolorna, teknikcollege 

 Sociala företag och service på landsbygden 

 Svensk näringslivs undersökning om företagsklimat där Alvesta förbättrat sig i 

rankingen mycket bra och var 3:e bästa ”klättrare” i landet 

 

 

§ 58 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 22 september 2016 anmäldes och 

lades till handlingarna.  

 

 

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

 Träff 17.10 med andra ordföranden i kommunens bolag och nämnder 

 Ägarsamråd 25.10 med kommunalrådet Thomas Haraldsson och VD som 

representanter för ägaren Kommunföretag  

 Studiebesök 27.10 hos Passivhuscentrum i Alingsås tillsammans nämnden för 

samhällsplanering m fl. 

 Den 10.11 kommer ordföranden ha arbetsmöte med Per-Anders Nordahl om 

uppföljning av kommunens landsbygdprogram 

 Den 14.11 har kommunledningen en invånardialog i Grimslöv kl 18.00 på 

temat trygghet. Styrelsen rekommenderades att om möjligt delta vid mötet. 
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VD rapporterar om 

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

Vislanda. Ett antal spekulanter har eller kommer att lägga bud på fastigheten 

inom närtid 

 Underhållsinsatser för fastigheten Kvarnabacken 4:1 i Vislanda. Bland annat 

elrevision visar att något mer underhåll/investering behövs för säkerhet mot 

tidigare bedömning. Det gör att den senaste prognosen för ekonomiskt utfall 

för 2016 blir lägre. Ägarkravet om minst +50 tkr ska dock kunna klaras. 

 Uthyrning Modellen 4. Inget nytt sedan senaste styrelsemötet 

 Bakgrund, syfte och läge i arbetsgrupp om gods och terminaler i Alvesta 

 

 

§ 60 Bevaka utbyggnad av bredband 
Bolaget har i ägardirektiv uppdraget att bevaka utbyggnad av bredband i hela 

kommunen. 

VD redovisar vid dagens möte statistik över bland annat andel hushåll och 

arbetsställen som har tillgång till bredband om minst 100 mbit/sek i tätort 

respektive landsbygd. För att nå det nationella målet om minst 90 procents 

täckningsgrad krävs ca 800 nya anslutningar per år fram till år 2020. 

Förslag på rubriker och innehåll i ett ”bevakningsdokument” om utbyggnad av 

bredband redovisas. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och inriktning på fortsatt arbete med 

bevakning av bredbandsfrågan. 

 

 

§ 61 Startpaket solenergi 
Som en fortsättning på de framgångsrika informationstillfällena våren 2016 om 

solenergi då över 100 personer deltog, har en idé förts fram att erbjuda någon 

form av startpaket för de som är intresserade att skaffa sig solfångare eller 

solceller. Bakom idén står bland annat ordföranden i Energikontor Sydost, Robert 

Olesen. 

Kommunens energi- och klimatrådgivare är positiv och kommer att ta fram 

informationsmaterial för ett startpaket. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och inriktning på fortsatt arbete med 

startpaket solenergi. 
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§ 62 Projekt Komforthus 

Styrelsen beslutade vid förra mötet 22 september att bolaget genomför en 

förstudie enligt förslaget om komforthus (passivhus eller plusenergihus 

motsvarande) i samverkan med övriga kommunbolag och kommunen. 

Som ett led i förstudien genomfördes ett studiebesök hos Passivhuscentrum i 

Alingsås den 27 oktober, där representanter för kommunen och AllboHus också 

deltog. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att planering med förstudien 

fortsätter. 

 

 

§ 63 Framtidsdag 
Vid förra styrelsemötet fick ordföranden och VD i uppdrag att fortsätta planering 

av en framtidsdag och återkomma med frågan vid kommande styrelsemöte. Efter 

mötet har förslaget fått positivt gensvar vid ägarsamråd och kommunkoncernens 

husbank, Swedbank, har gett positiv signal i att medverka i ett arrangemang typ 

framtidsdag. 

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och att planering med framtidsdagen 

fortsätter. 

 

 

§ 64 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir onsdag den 7 december kl 13.00. Plats hos företaget 

Direktlaminat i Hjortsberga.  

OBS samling för gemensam lunch på Hjortsbergagården kl 11.30. 

 

 

§ 65 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade den formella delen av mötet. 

 


