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§ 29 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. 
Närvaron fastställs enligt ovan. 

 

 

§ 30 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Johnsson. 
 
 

§ 31 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 
 
 

§ 32 Dialog med dotterbolaget Alvesta Energi AB 
Styrelsen i Kommunföretag får information och har dialog med ordföranden och VD i 
Alvesta Energi AB. VD för energibolaget Mats Karlsson berättar bland annat om  
 Ekonomisk uppföljning per april samt helårsprognos för energi- respektive elnätbolagen 

(se även sammanställning i § 36 i detta protokoll) 
 Trots ökade energi- m fl -kostnader avvaktar bolagen med taxehöjningar eftersom 

bolagen trotsallt går ekonomiskt bra 
 Läget med planering och två alternativ med ny fjärrvärmelösning i Alvesta 
 Många förfrågningar om nya anslutningar till fjärrvärme i Alvesta och Moheda 
 Undersökning om utökat samarbete med Veab i Växjö om specialtjänster typ larm 
 Privata aktörer har under planering både stora solcellsparker och solceller för enskilda 

fastigheter 
 Allt fler förfrågningar om snabbladdningsstationer 
 Utbyggnad av elnät och fjärrvärme för att följa den utbyggnad som sker i kommunen 

med bostadshus m m 
 
 

§ 33 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 5 april 2022 samt från årsstämma 20 april 
2022 anmäldes och lades till handlingarna.  
 
 

§ 34 Information från ordföranden 
Ordföranden Lars Olof Petersson informerar om att bostadsbolaget AllboHus kommer att 
sälja ett hus på Smeden, Växjövägen 2 G, enligt tidigare beslut från 2008 om försäljning av 
ett antal hus. Information om den nu aktuella försäljningen har också lämnats vid 
styrelsemöte med bostadsbolaget under 2022. 
 
Styrelsen beslutade att notera informationen. 
 

 

§ 35 Information från VD 
VD Camilla Holmqvist informerar om aktuella frågor i bolagskoncernen och kan då 
konstatera att det koncerngemensamma arbetet i övergripande frågor löper på mycket 
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bra. Bland annat AllboHus’ och Alvesta Energis del i det koncerngemensamma 
kontaktcentret har fallit ut väl. Andra goda samarbetsområden med dotterbolagen och 
kommunen är arbete med långsiktig hållbarhet, Agenda 2030. I oktober kommer rapport 
från konsultstudien om renhållningsverksamhetens organisation. 
 
vVD Kjell Rosenlöf lämnar rapport om Alvesta Utveckling AB:s arbete tillsammans 
kommunalförbundet Sydarkivera om en förstudie inklusive indikativ hyra för nya lokaler till 
Sydarkivera för ett arkivcenter. Alvesta utveckling studerar också förutsättningar att till 
affärsmässiga villkor kunna erbjuda industrilokaler och lagerutrymmen till andra 
intressenter. 
Vidare konstateras att förvaltningsrätten i Växjö i en dom 25 maj 2022 ger kommunen och 
Kommunföretag rätt och avslår ett överklagande gällande kommunens ordning att utse 
ägarombud till bolagsstämmor, prövning av ansvarsfrihet i samband med årsredovisning m m. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna. 
 
 

§ 36 Ekonomisk rapport 
Det ekonomiska läget för Kommunföretags dotterbolag per april 2022 visar: 
 

Ekonomisk rapport från dotterbolagen

Resultat (mkr) före bokslutsdispositioner och skatt

utfall årspognos årsbudget utfall resultat

april 2022 2022 2022 april 2021 2021

AllboHus -4,6 4,0 6,7 -0,8 15,8

Alvesta energi 10,6 6,0 6,6 7,7 7,7

Alvesta elnät 2,4 5,0 5,9 3,3 7,8

Alvesta renhållning 0,3 0,0 0,0 0,1 0,6

Alvesta utveckling -0,4 -0,6 -0,7 -0,2 -0,6  
 
vVD redovisar vid mötet viktigare bakgrunder, orsaker med mera till beräknat resultat per 
april samt helårsprognos för 2022 för de olika dotterbolagen. 
Utfallet för moderbolaget Kommunföretag är -0,3 per april (-0,6 april 2021). Anledningen 
till det bättre resultatet är att bolaget från 2022 är momsregistrerat och kan dra av moms 
samt att dotterbolagen faktureras för strategiska tjänster. 
 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 

 
§ 37 Revisions-PM 2021 
Revisionsbolaget PwC har i en PM ”Bokslutsrapport 2021” för Alvesta Kommunföretag 
redovisat iakttagelser som ska kommuniceras med företagsledning och styrelse. Bolaget 
framför fyra granskningar med kommentarer: leasingkontrakt, process för upprättande av 
koncernredovisning, transaktioner med närstående samt efterföljande av LOU samt 
uppskjuten skatt. De tre första områdena har fått status att de har eller kan ha väsentlig 
påverkan på bolagets finansiella rapportering eller utgör en väsentlig svaghet i den interna 
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kontrollen varför de kräver stor uppmärksamhet från företagsledningens sida. Den sista 
punkten är en observation som företagsledningen bör känna till. 
 
Kommunföretags VD Camilla Holmqvist informerar om de samtal som förts med PwC om 
bolagets planering för att förbättra vissa rutiner och arbetssätt, men också bolagets bild av 
den genomförda bokslutsrevisionen. 
 
Styrelsen beslutade att notera informationen från PwC i bokslutsrapporten 2021 samt 
redovisningen från VD.  
 

 

§ 38 Arkivtillsyn 2022 
Sydarkivera är tillsynsmyndighet för tillsyn av arkiven hos nämnder och helägda bolag. 
2022 genomfördes tillsyn av de kommunala bolagen. Sydarkiveras åtgärdsplan med 
anledning av arkivtillsynen konstaterar att bolaget har en god kontroll över sin information, 
men är också medveten om att det finns en del brister som behöver åtgärdas. Det som 
framförallt behöver ordnas är att göra en arkivbeskrivning samt en 
informationshanteringsplan. 
 
Styrelsen beslutade att uppdra till VD att till styrelsen återkomma med förslag till 
arkivbeskrivning samt informationshanteringsplan. 
 

 

§ 39 Specifika ägardirektiv för Kommunföretags dotterbolag 2022 
Kommunkoncernens styrmodell förutsätter att specifika ägardirektiv för Kommunföretags 
dotterbolag följs upp och beslutas varje år. Förslag på nya specifika ägardirektiv har tagits 
fram där den enda kompletteringen är att det arkivreglemente som kommunfullmäktige 
beslutade om 2015 även ska formellt gälla de helägda bolagen. 

 
Styrelsen beslutade 
1. anta reviderade specifika ägardirektiv för AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, 

Alvesta Utveckling AB, Alvesta Renhållning AB 
2. uppmana dotterbolagen att fastställa ägardirektiven vid bolagsstämma 

 

 

§ 40 AllboHus köp av mark samt markregleringar för trygghetsboende i Moheda 
AllboHus planerar att köpa mark och göra markregleringar i Moheda för att skapa 
förutsättningar för att kunna genomföra byggnation av trygghetsboende i Moheda. 
Förslaget innebär att bolaget köper en fastighet för knappt 100 tkr samt genomför tre 
fastighetsregleringar av mindre markområden. 

 
Styrelsen beslutade att godkänna AllboHus’ förslag till köpeavtal samt fastighetsregleringar. 

 

 

§ 41 Kommande sammanträde 
Nästa planerade styrelsesammanträde blir tisdag 4 oktober kl 14.  

 

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