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Plats o tid F d KLS-kontoret samt Spånen och Furen, kommunhuset, Alvesta, 2022-09-20 
kl 13.00 – 15.40 

  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Tobias Johansson 
 Ingemar Petersson 
 Ulf Gustafsson 
 Göran Johansson, tjänstgörande suppleant 
 
Suppleant Robin Berg, suppleant 

 
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 
 
 
 
 
  
Paragrafer 46 - 56 

 
 
 

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

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Ingemar Petersson
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Innan styrelsesammanträdet startar gör styrelsen ett studiebesök i det f d KLS-
kontoret, Blädingevägen 23, som bolaget äger numera. Byggnad och intilliggande 
mark är avstyckad från fastigheten Tåget 4 och fastighetsreglerad över till 
fastigheten Magasinet 2. 
 
 
§ 46 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

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

§ 48 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

 
 
§ 49 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 19 maj 2022 samt extrastämmor 13 juni 
och 5 juli 2022 anmäldes och lades till handlingarna.  
 
 

§ 50 Information från VD och ordförande 
VD informerar om 
 Teknisk övervakning och skötsel av f d KLS-kontoret kommer att ske av systerbolaget 

AllboHus 
 Göran Johansson har efter fullmäktigebeslut och registrering hos Bolagsverket trätt in 

som suppleant i styrelsen efter Bo Hasselquist 
 DSO (dataskyddsombud) för bolaget är anmäld till statliga Integritetsskydds-

myndigheten. DSO ska bevaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen 
 Informationsmöten med bredbandsbolaget Open Infra 31.8 och 21.9 i Vislanda 
 Med hänvisning till § 43 vid förra styrelsemötet, företaget accepterade först 

föreslagen lokallösning och hyreskalkyl, men hoppade av projektet efter en vecka pga 
de allt högre elpriserna och osäker ekonomisk konjunktur 

 Aktuellt läge med Framtidsdagen 26 oktober 
 
Ordföranden redogör tillsammans med VD om planeringsläget i två investeringsprojekt 
 Projekt att planera för långsiktig uthyrning av nya arkivlokaler till Sydarkivera 
 Alwex behov av mer yta/lokaler vid de två terminalerna 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
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§ 51 Delårsrapport 
Controller Marie Glanzén redovisar delårsrapport för perioden januari till och med 
augusti samt prognos för hela årets utfall. Alvesta Utveckling AB har ett minusresultat på 
0,3 mkr på åtta månader, vilket i huvudsak orsakas av driftförlust för fastigheten med 
omlastningsterminalen. 
 
Prognos på årsresultat är -0,7 mkr. Minusresultatet är lika med budget. Största delen av 
underskottet är hänförligt till fastigheten med omlastningsterminal samt bidrag till 
utbyggnad av stamnät för bredband på landsbygden. Noterbart är att det egna kapitalet 
ökat med 9 mkr mellan augusti 2021 till 2022 beroende på 4 mkr i positiv s k 
fusionsdifferens i samband med fusionen av bolaget BIVA in i Alvesta utveckling, samt 5 
mkr i ägartillskott från kommun/ägarbolaget för bredbandsutveckling. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 52 Arkivbeskrivning och informationshanteringsplan 
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. Vid förra styrelsemötet fick VD i uppdrag att till styrelsen 
återkomma med förslag till arkivbeskrivning samt informationshanteringsplan, vilket 
redovisas vid dagens styrelsesammanträde. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna upprättad arkivbeskrivning samt informations-
hanteringsplan. 
 
 

§ 53 Digitaliseringsplan 2022 
Den av kommunfullmäktige beslutade koncerngemensamma strategin för digitalisering, 
IT och bredband förutsätter att handlingsplaner görs för respektive områden. 
Kommunchefen tillika VD i Kommunföretag har uppdragit till förvaltningschefer och VD:ar 
att ta fram planer på digitalisering 2022. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna förslag på digitaliseringsplan 2022 med punkterna 
”digitala fakturaflöden” samt ”digital övervakning och styrning av kommande 
arkivcentra”. 
 
 

§ 54 Sponsoravtal med Alvesta Motorklubb 
Alvesta Motorklubb har på eget initiativ överlämnat ett förslag till sponsoravtal där 
utvecklingsbolaget sponsrar med 5 tkr till motorklubben. Styrelsen diskuterar avtalet och 
konstaterar att bolaget inte har någon sponsorverksamhet för närvarande, att avtalet inte 
visar någon motprestation från klubben och att avtalet ligger utanför bolaget 
ansvarsområde. 
 
Styrelsen beslutade att avstå från att teckna sponsoravtalet. 
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§ 55 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 20 oktober 2022 med start kl 9.00. 

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



 

Undertecknat av följande personer
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E-Legitimation: BankID File
Datum: 2022-09-24 09:15:26
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Ingemar
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