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Plats och tid Möte via Teams, 2022-02-01 kl 14.00 – 14.50 
  
 

Beslutande Lars-Olof Petersson, ordförande 
 Thomas Haraldsson 
 Thomas Johnsson 
 Per Ribacke 
 Fredrik Jonsson 
 

Suppleant Hans Svensson 
 Lars Eriksson 
 
 

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD  
 Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare 
 Tomas Hedevik, ordförande i Alvesta Utveckling AB 
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§ 1 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. 
Närvaron fastställs enligt ovan. 

 

 

§ 2 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Haraldsson. 
 
 

§ 3 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 30 november 2021 samt extra 
bolagsstämma 10 december 2021 anmäldes och lades till handlingarna.  
 
 

§ 5 Köp av fastigheter för arkivcentrum 
Ordföranden i Alvesta Utveckling AB Tomas Hedevik informerar om bolagets planer på att 
förvärva ett markområde på drygt 8 000 kvm och en intilliggande byggnad med tomt (f d 
”KLS-kontoret”) vid Blädingevägen och Lillsjögatan i Alvesta. Avsikten med ett förvärv är att 
ge förutsättningar att ordna en lokal för långsiktig uthyrning till kommunalförbundet 
Sydarkivera till ett arkivcentrum. 
Utvecklingsbolaget beslutar själv om investeringar/transaktioner under 10 mkr men vid köp 
av fastigheter ska Kommunföretag informeras. 
 
Styrelsen beslutade att ställa sig positiv till utvecklingsbolagets avsikt att köpa 
fastigheterna. 
 
 

§ 6 Lojalitets- och tystnadsplikt i bolag 
vVD berättar om diskussioner som skett inom Alvesta Utveckling om rollen med s k 
sysslomannaansvar då man är med i styrelsen eller har uppdrag som VD eller revisor i 
bolag. Specifikt har diskussionen gällt den lojalitets- och tystnadsplikt som finns enligt 
aktiebolagslagen och bolagets styrdokument arbetsordning för styrelsen och VD-
instruktion. 
 
Styrelsen beslutade att notera informationen. 
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§ 7 Dialog med Alvesta Utveckling AB 
Styrelsen i Kommunföretag får information och har dialog med ordföranden och VD i 
Alvesta Utveckling. Representanterna för utvecklingsbolaget berättar bland annat om  
 bolaget BIVA blev fusionerad in i Alvesta Utveckling 17 december 2021 
 hantering av grunduppdraget att kunna erbjuda lokaler i vissa fall till näringsliv och 

verksamheter 
 utvecklingen med de två terminalerna, omlastningsterminalen och kombiterminalen 
 aktuellt läge med stöd till bredbandsgrupper på landsbygden samt bidrag till 

bredbandsutbyggnad från statliga Post- och Telstyrelsen (PTS) 
 

 

§ 8 Information från VD 
VD Camilla Holmqvist informerar om att de samhällsviktiga verksamheterna i flera av 
dotterbolagen har påverkats av pandemin men bolagen har klarat av grunduppdragen utan 
större störningar. Det koncerngmensamma kontaktcentret startar upp skarpt nu i vår 
stegvis där först ”ut på banan” är AllboHus, följt av Alvesta Energi och Alvesta Renhållning. 
Camilla berättar vidare om planerad fortsatt översyn av strukturen inom bolagskoncernen 
samt ekonomiavdelningens organisation. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 

 
§ 9 Ombud vid dotterbolagens årsstämmor våren 2022 
Kommunfullmäktige beslutade i § 77/2020: "Kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att årligen utse ombud till stämma med moderbolaget och till 
moderbolaget att utse ombud till stämmor med dotterbolagen. Till ombuden utfärdas 
instruktion för hur ombuden ska rösta på stämman. Även när stämman genomförs per 
capsulam ("pappersstämma") ska ägarens ombud förses med instruktion på sätt som 
beskrivits ovan". Årsstämmor med bolagen i koncernen Alvesta Kommunföretag är 20 april 
2022 (delägda Wexnet AB har dock stämma 29 april).  
 
Styrelsen beslutade att  
1. utse Lars-Olof Petersson till ombud och Thomas Haraldsson till ersättare för årsstämmor 
2022 med AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Utveckling 
AB, Alvesta renhållning AB samt Wexnet AB. Valet avser också eventuellt fler stämmor 
under året. 
2. Beslut om stämmodirektiv tas vid styrelsemötet 28 mars 
 
 
§ 10 Ekonomisk rapport 
vVD Kjell Rosenlöf rapporterar att nya avtal dels om försäljning av strategiska tjänster till 
dotterbolagen, dels kommunens stöd till bolagen vad gäller service och rådgivning inom ett 
flertal områden, är påtecknade och klara. Vidare informeras om indikativa årsresultat för 
dotterbolagen 2021 samt att Kommunföretag enligt planering nu är momsregistrerat hos 
Skatteverket. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
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§ 11 Kommande sammanträde 
Nästa planerade styrelsesammanträde blir tisdag 28 mars kl 14.  

 

 

§ 12 Mötet avslutas  
Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete varefter mötet avslutades. 
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