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Plats o tid Åsnen, kommunhuset, Alvesta, 2022-02-17 kl 13.00 – 14.40 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Per-Anders Nordahl, tjänstgörande suppleant 
 Veronika Kobak 
 Ingemar Petersson, ej § 16 
 Robin Berg, tjänstgörande suppleant 
 
Suppleant  

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 Jessica Karlsson, utvecklingschef, § 10 - 13 
 Agnieszka Janicka Ågervall, hållbarhetsstrateg, § 10 - 13 
 Josefin Fägerås, kommunikationssamordnare, § 10 - 13 
 
 
 
  
Paragrafer 10 - 22 

 
 
 

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

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Veronika Kobak
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§ 10 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

§ 11 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Veronika Kobak. 
 
 

§ 12 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns  

 
 
§ 13 Agenda 2030 – långsiktig hållbarhet 
Jessica Karlsson, utvecklingschef, Agnieszka Janicka Ågervall, hållbarhetsstrateg, och 
Josefin Fägerås, kommunikationssamordnare, informerar om kommunkoncernens arbete 
med långsiktig hållbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Frågorna om hållbarhet 
och Agenda 2030 är integrerad i koncernens styrmodell och planeringen i Mål och 
budget. 
 

 
§ 14 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 12 januari 2021 anmäldes och lades till 
handlingarna.  
 
 

§ 15 Information från VD 
VD informerar om 
 Kommunens VD-råd med näringslivet och dagens möte i rådet om arbete med 

hållbarhetsfrågor hos två företag 
 Samråd med och positivt beslut 1 februari hos Alvesta Kommunföretag om 

utvecklingsbolagets planering att köpa två fastigheter  
 Arbete med tillägg till detaljplan för fastigheten Tåget 4 kommer att starta upp för att 

möjliggöra utökad byggrätt 
 Alwex Intermodal AB:s situation med omlastning och lager 
 
 

§ 16 Köp av fastigheter av Bror Pehrsson AB för arkivcentrum 
Noteras att ledamoten Ingemar Petersson inte deltar i överläggning eller beslut i detta 
ärende. 
Vid förra styrelsemötet 12 januari 2021 beslutade styrelsen godkänna en avsiktsförklaring 
för köp av fastigheter i syfte att bygga om/bygga till för ett arkivcentrum för långsiktig 
uthyrning till Sydarkivera. Vid dagens sammanträde informerar ordföranden att två avtal 
behöver tecknas för att fullfölja avsiktsförklaringen, ett kontrakt för köp av markområdet 
Magasinet 2 samt ett avtal om fastighetsreglering för Magasinet 2 och del av fastigheten 
Tåget 4. 
 
Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden och VD att teckna de två avtalen enligt 
dagens information och diskussion.
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§ 17 Avsiktsförklaring med Sydarkivera om arkivcentrum 
Vid senaste sammanträdet 12 januari diskuterade styrelsen ett utkast till avsiktsförklaring 
med Sydarkivera om projekt arkivcentrum. Ordföranden och VD fick i uppdrag att 
fortsätta diskussioner med Sydarkivera om avsiktsförklaringen. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna upprättad avsiktsförklaring med Sydarivera. 
 
 

§ 18 Beslut om nyupplåning för investeringar 2022 
För att likvidmässigt finansiera investeringar 2022 behöver bolaget ta upp lån. Behov 
finns för köp av två fastigheter för projekt arkivcentrum samt delfinansiering av inledande 
utgifter i byggnadsprojektet. Utrymme för kommunal borgen finns. 
 
Styrelsen beslutade att bemyndiga VD att ta upp nytt lån på 10 mkr. 
 
 

§ 19 Ekonomisk rapport 
Controller Marie Glanzén informerar om ekonomiskt läge och att underlag för styrelsens 
beslut om årsredovisning 2021 kommer vid nästa styrelsesammanträde 10 mars. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 20 Nulägesanalys för bolaget samt underlag till planering för 2023 
VD informerar om material och underlag som ska presenteras för kommunkoncernens 
samlade arbete med Mål och budget 2023. Nulägesanalysen ska upprättas av VD medan 
förslag på inriktning och utvecklingsmål för bolaget ska beslutas av styrelsen. 
 
Styrelsen beslutade att anta förslaget och inriktning och utvecklingsmål och överlämna 
det till det fortsatta arbetet med kommunkoncernens Mål och budget för 2023. 
 
 

§ 21 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 10 mars 2022 kl 13.00. 

 
 
§ 22 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackar för engagerande diskussioner varefter mötet avslutas. 
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