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Plats o tid Lokalen Furen i kommunhuset Alvesta, 2021-12-09 kl 13.00 – 15.50 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Tobias Johansson 
 Ingemar Petersson 
 Bo Hasselquist, tjänstgörande suppleant 
 Ulf Gustafsson 
 
Suppleant Per-Anders Nordahl 

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 Henrik Westergren, verksamhetsledare vid Nyföretagarcentrum, § 67 - 70 
 
 
  
Paragrafer 67 - 81 

 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 
Kjell Rosenlöf 
 
 
 

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Ingemar Petersson
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§ 67 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

§ 68 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Ingemar Petersson. 
 
 

§ 69 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns  

 
 
§ 70 Information från Nyföretagarcentrum 
Verksamhetsledaren vid Nyföretagarcentrum, Henrik Westergren, informerar om sitt och 
kollegan Tomas Wahlqvists arbete med rådgivning m m till de som vill starta företag. 
Nyföretagarcentrum jobbar nu inom fyra kommuner (Alvesta, Växjö, Lessebo och 
Uppvidinge) men har ambitionen att få med samtliga kommuner i Kronobergs län. 
 
 

§ 71 Föregående protokoll 
Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 28 oktober och 11 november 2021 
anmäldes och lades till handlingarna. Noteras att till ärendet paragraf 63 Köp av bolag 
med industrifastighet, Blädingevägen 32, kommer ett s k överlåtelsebokslut att upprättas 
i samband med förvärvet. 
 
 

§ 72 Information från ordförande och VD 
Ordföranden har en genomgång av rättslig reglering och god sed vad gäller styrelsens 
ansvar för hantering av diskussioner och dokument i bolaget. Ordföranden och VD 
rapporterar vidare om det pågående arbetet med förvärv av bolag med industrifastighet, 
fortsatta avstämningar med Sydarkivera, uppdrag till företaget LBE arkitekt m m. 
Planerad tillträdesdag är 1 februari 2022. 
 
VD rapporterar i övrigt 
 Sydarkivera hade 1 december ett informationsmöte om planerad tillsyn av 

kommunägda bolags arkiv under 2022. Alvesta utveckling har behov av att upprätta 
informationshanteringsplan/arkivförteckning för informationsflöde och arkivering 

 medlemsmöte 2 december i nätverksorganisationen Baltic Link Association 
 information 9 december från Post- och Telestyrelsen (PTS) om bredbandsstöd under 

2022 
 nya avtal mellan bolaget och moderbolaget för köp av vissa strategiska tjänster samt 

avtal mellan kommunen och bolaget för köp av tjänster för VD-uppdrag, 
controllerstöd m m 

 återkoppling från N:a Slätthögs ekonomiska bredbandsförening att 
bredbandsprojektet är slutfört med mycket gott resultat. Föreningen kommer att 
likvideras och bredbandsnätet är enligt avtal med kommunen överfört till Wexnet. 
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Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna. 

 
 
§ 73 Ekonomisk rapport 
Marie Glanzén, controller, informerar att prognos och ekonomiskt läge är i princip lika 
med situationen som redovisades vid senaste styrelsemötet. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 74 Intern kontroll av inköp och upphandling 
Enligt policy antagen av kommunfullmäktige och beslutade principer i bolaget ska en årlig 
uppföljning, intern kontroll, av inköp och upphandling hos bolaget göras. För en 
inköpssumma över 100 tkr under ett kalenderår av likartad vara/tjänst ska minst tre 
leverantörer tillfrågas och dokumentation ska ske. För belopp över 615 tkr då 
direktupphandling inte är tillåten krävs särskild upphandling. För inköpet under året av 
kontorsrum och konferensrum i tre moduler till ett pris av 600 tkr gjordes en förfrågan på 
marknaden och fyra anbud kom in. Modulerna är placerade på fastigheten Lillsjön 3 och 
hyrs av Alwex Intermodal AB. 
 
VD har granskat bolagets inköp och prognos på inköp för 2021 och kan konstatera att 
bolaget har hållit sig inom regelverket. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna informationen. 
 
 

§ 75 Arbetsordning för styrelsen 2022 
Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen. I förslag till 
ordning för 2022 finnas en mindre justering vad gäller ny rutin för digital justering av 
protokoll. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2022. 
 
 

§ 76 VD-instruktion för 2022 
Styrelsen har att årligen ta ställning till den skriftliga instruktionen till VD.  
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2022. 
 
 

§ 77 Beslut om firmateckning 
Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2022. Gällande beslut anger 
att firman tecknas av hela styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice 
ordföranden, VD och vice VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder. 
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Styrelsen beslutade att 
1. bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av  

Tomas Hedevik, Veronika Kobak, Kjell Rosenlöf eller Camilla Holmqvist två i 
förening 

2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i 
löpande förvaltningsåtgärder. 

 
§ 78 Verksamhetsplan och budget 2022 
VD presenterar förslag till verksamhetsplan och budget för 2022. Årsplaneringen 
innehåller avsnitt om grunduppdrag, nulägesanalys, bolagets inriktning och 
utvecklingsmål, prioriterade områden, budget 2022 för drift samt investeringar samt 
internkontrollplan. Budgeterat resultat är -690 tkr. 
 
Bolaget har på senare år haft underskott i driftverksamheten, framförallt beroende på att 
fastigheten med omlastningsterminalen, Lillsjön 3, går med förlust. Arrendeintäkterna 
från operatören Alwex Intermodal AB täcker inte kostnaderna, som i stort sett är fasta. 
Arrendeavtalet sträcker sig fram till och med 2025. År 2020 var förlusten 948 tkr men 
koncernbidrag gjorde att den stannade på 70 tkr. Prognos för 2021 visar på -724 tkr innan 
eventuellt tillskott från koncernen. 
 
För att få en bättre balans mellan intäkter och kostnader får tre åtgärder genomslag på 
intäktssidan 2022: köpet av kombiterminalen ger ett förbättrat netto på ca 200 tkr, 
omförhandling av arrendeavtalet har inneburit en nästan 50 procentig höjning av 
arrendet med 200 tkr och uthyrning av ny byggnad för kontor och konferens vid 
omlastningsterminalen ger 50 tkr i överskott. 
 
 
Styrelsen beslutade att anta verksamhetsplan med budget för 2022. 
 
 

§ 79 Sammanträdesplan 2022 
Styrelsen beslutade att fastställa tider för styrelsemöten enligt nedan 
 
Torsdag 17 februari e m uppföljning, verksamhetsplan, budget m m 
Onsdag 10 mars e m  årsredovisning m m 
(Torsdag 20 april årsstämmodag kommunägda bolag kl 13 - 15) 
Torsdag  19 maj e m   
Torsdag  22 september e m uppföljning, delårsrapport m m 
Torsdag  27 oktober e m 
Torsdag 8 december e m 
 
 

§ 80 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 17 februari 2022 kl 13.00. 

 
§ 81 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackar för engagerande diskussioner under året och önskar styrelsen, VD 
och controller God Jul och Gott Nytt År varefter mötet avslutas. 
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