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Plats o tid Furen, kommunhuset, Alvesta, 2022-10-20 kl 09.00 – 11.15 
  
  

Beslutande Tomas Hedevik, ordförande 
 Tobias Johansson 
 Ingemar Petersson 
 Veronika Kobak 
 Ulf Gustafsson 

 
 
Suppleant Per-Anders Nordahl 

Göran Johansson  
 
 

Övriga närvarande  
  
 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 
 Marie Glanzén, controller 
 Malin Arbjörk Solvemark, controller 
 
 

 
 

  
Paragrafer 57 - 68 

 
 
 

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

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Ulf Gustafsson
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§ 57 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

§ 58 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Gustafsson. 
 
 

§ 59 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

 
 
§ 60 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 20 september 2022 anmäldes och lades 
till handlingarna.  
 
 

§ 61 Information från VD 
VD informerar om 
 Läget inför Framtidsdagen 26 oktober. Dagen är fullbokad. 90 personer inklusive 

medverkande är anmälda  
 Genomförd elrevision och brandtillsyn med godkända resultat för fastigheten Lillsjön 3 

(omlastningsterminalen) 
 Överenskommelse har skrivits med Ulriksbergskyrkan om tillfällig förvaring av 

kyrkbänkar i f d KLS-kontoret 
 Diskussion 1 november om framtid med f d KLS-kontoret 
 Möte med Wexnet 20 oktober 
 Läget med tre arbetsgrupper för bredband: fastigheter runt sjön Fiolen, området 

Bästerne, företag i Grimslöv 
 Omvärldskoll av arbetssätt med stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden i 

Nykvarns och Strängnäs kommuner 
 Utbildning för nya styrelser i kommunägda bolag 26 april 2023 
 Ny ersättande lekmannarevisor för Alvesta Utveckling vald av kommunfullmäktige 17 

oktober (Tomas Gyllensten ersätter Anna Haglund) 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 62 Projekt att bygga och hyra ut lokaler till Sydarkiveras arkivcentrum 
Ordföranden och VD rapporterar om planeringsläget med byggprojektet. Projektet har 
bland annat diskuterats och förankrats hos Alvesta Kommunföretag AB:s styrelse 4 
oktober samt hos Sydarkiveras styrelse 7 oktober. Vid mötena har klartecken getts till 
fortsatt planering av projektet enligt det s k våralternativet. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
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§ 63 Investeringsprojekt för logistikändamål 
Vid förra styrelsemötet 20 september informerades om Alwex behov av mer yta/lokaler 
vid de två terminaler som hyrs, kombiterminalen och omlastningsterminalen. Vid dagens 
sammanträde rapporterar VD om fortsatta undersökningar och samtal med Alwex om ett 
projekt att iordningställa mer lageryta m m. Information om planeringsläge har också 
lämnats till utvecklingsbolagets ägare Alvesta Kommunföretag 4 oktober. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna informationen och uppdra till VD fortsätta undersöka 
förutsättningarna för ett investeringsprojekt med målet att hyra ut mark och lager 
långsiktigt på affärsmässiga grunder. 
 
 

§ 64 Preliminärt förslag till budget 2023 
VD och controller Marie Glanzén beskriver och förklarar det utkast till årsbudget med 
intäkter och kostnader som utsänts innan mötet. Planeringen är att styrelsen vid 
sammanträdet 8 december ska besluta om budgeten tillsammans med verksamhetsplan 
för 2023. På grund av ökade låneräntor, tillkommande kostnader för det tomma f d KLS-
kontoret - som i framtiden enligt planering ska täckas av hyresintäkter från Sydarkivera - 
blir det beräknade resultat för 2023 drygt 800 tkr sämre än prognosen för 2022. 
 
Styrelsen beslutade att 
1. behandla budgeten beslutsmässigt vid sammanträdet 8 december tillsammans med 

verksamhetsplan 2023 
2. budgetera investering i arkivcenter 2023 och 2024, preliminärt totalt 180 mkr, och 

rapportera det till kommunen 
3.  budgetera investering för logistikändamål 2023, preliminärt 20 mkr, och rapportera 

det till kommunen 
 
 

§ 65 Behörighet internetbanken 
Controller Malin Arbjörk Solvemark har fått Marie Glanzéns uppdrag att sköta 
ekonomiadministration åt Alvesta Utveckling. Ett beslut om behörighet behöver därför 
fattas.  
 
Styrelsen beslutade att utse Malin Arbjörk Solvemark till företagsanvändare för Alvesta 
Utveckling AB i Swedbanks internetbank företag. Malin Arbjörk Solvemark får fullmakt att 
verkställa betalningar och beordra andra uppdrag, enligt behörigheten ”Två i förening”, 
tillsammans med annan företagsanvändare på Alvesta Utveckling AB 
 
 

§ 66 Sammanträdesplan för 2023 
Styrelsen kommer överens om följande sammanträdestider under 2023.  
 
Torsdag 16 februari e m uppföljning, verksamhetsplan, budget m m 
Onsdag 9 mars e m  årsredovisning m m 
(Torsdag 19 april årsstämmodag kommunägda bolag kl 10 - 12) 
Torsdag  25 maj e m   
Torsdag  21 september e m uppföljning, delårsrapport m m 
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Torsdag  26 oktober e m 
Torsdag 7 december e m 
 
 

§67 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 8 december 2022 med start kl 13.00. 

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



 

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof
Rosenlöf
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-10-21 14:16:01
Transaktionsidentitet: AB7331E5A94AE3400891AA2CFB221D52E5110B55E7

TOMAS HEDEVIK
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-10-22 15:32:38
Transaktionsidentitet: 3951C7D57C9A116C3D9D1A19C1CFE8300B368F2C18

ULF GUSTAFSSON
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-10-23 17:51:16
Transaktionsidentitet: 722C67EAE5103AD31DB2C9942C47DAACE06EBE573E
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