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Plats och tid Spånen i kommunhuset, 2022-03-28 kl 15.00 – 16.10 
  
 

Beslutande Lars-Olof Petersson, ordförande 
 Thomas Haraldsson 
 Thomas Johnsson 
 Per Ribacke, § 13 – 16 
 Hans Svensson, tjänstgörande suppleant § 17 - 23 
 Lars Eriksson, tjänstgörande suppleant 
 

Suppleant Hans Svensson, § 13 - 16 
 
 
 

Tjänstemän Camilla Holmqvist, VD  
 Kjell Rosenlöf, vVD, sekreterare 
 Stefan Blomkvist, VD i AllboHus Fastighets AB, § 13 - 16 
 
 
 
  

 
 

Paragrafer 13 - 23 
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Lars-Olof Petersson 

 
 
 

Justerare …………………………………………… 
Thomas Haraldsson
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§ 13 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. 
Närvaron fastställs enligt ovan. 

 

 

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

§ 15 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 16 Dialog med dotterbolaget AllboHus Fastighets AB 
Styrelsen i Kommunföretag får information och har dialog med ordföranden och VD i 
AllboHus. VD för bostadsbolaget Stefan blomkvist berättar bland annat om  
 Uppdraget om förvaltade lägenheter (1 845) och lokaler (208) och det avkastningskrav 

ägaren har ställt på verksamheten; före bokslutsdispositioner och skatt: 100 
prisbasbelopp för bostadsdelen och 2 procent av hyror för lokaldelen 

 Utvecklingen av den långsiktiga ekonomiska hållbarheten, soliditeten (12,3%) 
 Förbättring av Nöjd-Medarbetar-Index och organisationsförändringar 
 Nyligen tecknade kontrakt med Migrationsverket för uthyrning av lägenheter 
 Bolagets utmaningar framöver 
 
 

§ 17 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 1 februari 2022 anmäldes och lades till 
handlingarna.  
 

 

§ 18 Information från VD 
VD Camilla Holmqvist informerar om aktuella frågor i bolagskoncernen. Samtliga 
dotterbolag har pågående projekt med att utveckla de egna verksamheterna och 
gemensamt finns nya arbetssätt och projekt kring det gemensamma kontaktcentret samt 
arbeten om långsiktig hållbarhet ekonomiskt, ekologiskt och socialt - Agenda 2030. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 19 Årsredovisning 2021 
Ett preliminärt förslag till årsredovisning per dagens datum visar: 
Kommunföretags resultat (moderbolaget) före bokslutsdispositioner och skatt var -3,3 mkr 
(-2,9 mkr år 2020) och -0,8 mkr (0,1 mkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets 
resultat bygger på erhållna koncernbidrag från dotterbolagen. 
Koncernen Kommunföretags ekonomiska resultat 2021 före bokslutsdispositioner och skatt 
blev 28,0 mkr (15,6 mkr). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt blev 22,0 mkr 
(13,1 mkr). Soliditeten för koncernen ökade något 2021 (från 13,2 till 13,8 %). 
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Styrelsen beslutade  
1. Planera in ett nytt styrelsemöte per capsulam för beslut om årsredovisning 

2021 då redovisningen är helt färdigställd och granskad 
2. Godkänna intyg till Alvesta kommun att verksamheten 2021 stämmer med 

bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget 
.  

 
§ 20 Stämmodirektiv för dotterbolagens årsstämmor våren 2022 
Styrelsen beslutade vid det senaste sammanträdet 1 februari att utse ägarombud, 
ordföranden Lars-Olof Petersson, och ersättare, vice ordföranden Thomas Haraldsson, till 
dotterbolagens årsstämmor 2022 samt att stämmodirektiv beslutas vid dagens möte. 
 
Inför dagens möte finns förslag på stämmodirektiv till moderbolagets ägarombud. 
 
Styrelsen beslutade uppdra till bolagets ombud vid årsstämmor våren 2022 med AllboHus 
Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, Alvesta Renhållning AB, Alvesta 
Utveckling AB, Wexnet AB, rösta för att (gäller under förutsättning att auktoriserad revisor 
och lekmannarevisor tillstyrker ansvarsfrihet) 
 resultaträkning och balansräkning fastställs 
 disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 
 bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 
 fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant  
 välja revisor i förekommande fall 
 besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor med 

suppleant utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall 
 

 

§ 21 Fråga om beredskapslager 
Lars Eriksson tar upp frågan om kommunen eller de kommunala bolagen har 
beredskapslager. VD svarar att kommunkoncernen ännu inte har några fysiska 
beredskapslager men däremot finns det en uppdaterad beredskapsplanering kring frågor 
om skyddsrum, personal m m.  

 

 

§ 22 Kommande sammanträde 
Nästa planerade styrelsesammanträde blir ett extra s k per capsulammöte för 
årsredovisningen samt senare ordinarie sammanträde tisdag 7 juni kl 14.  

 

 

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