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Plats o tid Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2022-05-19 kl 13.00 – 15.30 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Tobias Johansson 
 Veronika Kobak 
 Ingemar Petersson 
 Ulf Gustafsson 
 
Suppleant Per-Anders Nordahl, suppleant 

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 
 
 
 
 
  
Paragrafer 34 - 45 

 
 
 

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

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

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

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

§ 36 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

 
 
§ 37 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 10 mars 2022 samt årsstämma 20 april 
2022 anmäldes och lades till handlingarna.  
 
 

§ 38 Information från VD 
VD informerar om 
 Läget med luftburet bredband via Blädingebygdens Bredbandsförening. Föreningen 

och teknik fungerar väl. F n 45 medlemmar. Kostnad för bredbandskapacitet 100 
Mbit/sek ligger en nivå under kostnad för bredbandsfiber. 

 Bredbandsläget generellt i kommunen och byagrupper på G 
 Ärende på väg till kommunfullmäktige om extra bidrag till bolaget för 

bredbandsutveckling 
 Alwex behov av mer yta/lokaler 
 Sverigestudien om värderingar och attityder 
 Ramavtal för beläggningsarbeten 
 Avsägelse av uppdrag som suppleant, Bo Hasselquist 
 Under v 24 år 2023 är Alvesta bangård avstängd för Trafikverkets underhållsarbete 
 Projekteringsmöte nr 1 för arkivcentrum 
 Prognos när fastighetsreglering är klar mellan fastigheterna Magasinet 2 och del av 

Tåget 4 
 Utredning om kulturskydd av KLS-kontoret på del av fastigheten Tåget 4 
 Bolaget kommer att övergå till ekonomiska redovisningsprinciper K3 från K2 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 39 Framtidsdag 2022 
Vid förra styrelsemötet 10 mars diskuterade styrelsen om lämpliga teman för en 
Framtidsdag 2022. Diskussionen landade i att något inom ämnet 
infrastruktur/järnväg/hållbarhet vore intressant att bearbeta. Inför dagens sammanträde 
finns en skiss på upplägg av konferensen, som föreslås ske i samverkan med Alwex 
Intermodal AB den 26 oktober 2022. 
 
Styrelsen beslutade att bolaget jobbar vidare med föreslaget tema på en Framtidsdag 
hösten 2022. 
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§ 40 Ekonomisk rapport 
Controller Marie Glanzén redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till och 
med april samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett minusresultat 
på 0,4 mkr på fyra månader, vilket i huvudsak orsakas av driftförlust för fastigheten med 
omlastningsterminalen och stöd till bredbandsutbyggnad. 
 
Prognos på årsresultat är -0,6 mkr. Minusresultatet är 0,1 mkr bättre än budget. Största 
delen av underskottet är hänförligt till fastigheten med omlastningsterminal samt bidrag 
till utbyggnad av stamnät för bredband på landsbygden.  
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 41 Tillsyn av bolagets arkiv 
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. 
 
 

§ 42 Projekt att hyra ut lokaler till Sydarkiveras arkivcentrum 
Ordföranden och VD informerar om det pågående projektet att planera för långsiktig 
uthyrning av nya arkivlokaler för Sydarkivera. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 43 Ev nybyggnad av industrilokal för uthyrning 
Vid senaste styrelsemötet 10 mars informerades om ordförandens och VD:s samtal med 
ett företag som är i behov av nya lokaler. Vid dagens sammanträde presenteras 
faktamässiga förutsättningar för nybyggnad av en industrilokal för uthyrning. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt att bolaget ska arbeta vidare med ett 
förslag till lösning som presenteras vid nästa styrelsemöte i september. 
 
 

§ 44 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 22 september 2022 kl 13.00. 

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