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§ 57 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter och övriga närvarande välkomna. 
Närvaron fastställs enligt ovan. 

 

 

§ 58 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Claudia Crowley Sörensson. 
 
 

§ 59 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns.  
 
 

§ 60 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 4 oktober 2022 anmäldes och lades till 
handlingarna.  
 
 

§ 61 Information från ordföranden 
Ordföranden Lars Olof Petersson informerar om att kommunbolagen har haft 
extrastämmor för val av auktoriserad revisor efter en nyligen genomförd upphandling av 
revision. 
 
Styrelsen beslutade att notera informationen. 
 

 

§ 62 Information från VD 
VD Camilla Holmqvist informerar om att verksamheterna i dotterbolagen fungerar väl och 
samarbete med det koncerngemensamma kontaktcentret utvecklas allt mer. 
Processen med att rekrytera ny VD till Alvesta Energi från våren 2023 fortsätter enligt plan 
och av 47 sökanden har några kandidater valts ut för fördjupade intervjuer m m. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 63 Avtal om auktoriserad revision 
VD rapporterar om bakgrund och upphandling av auktoriserad revision för de 
kommunägda bolagen. Bolagen har nyligen haft extrastämmor för val av revisionsbolag 
(KPMG) med huvudansvarig revisor. Respektive bolag ska också teckna avtal med 
revisionsbolaget. 
 
Styrelsen beslutade att uppdra till VD att teckna avtal med KPMG för tiden från dags dato 
till och med räkenskapsåren 2023 och 2024 med slutredovisning vid årsstämma våren 
2025.  
 

§ 64 Ekonomisk rapport 
Det ekonomiska läget för Kommunföretag per november 2022 och prognos på årets utfall 
redovisas. Prognosen för 2022 är positiv med 0,1 mkr trots negativt resultat per delår tack 
vare koncernbidrag från dotterbolagen i samband med bokslutsarbetet. Utfallet per 
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november är -0,7 miljoner kronor, vilket är ett underskott jämfört med nollbudget. Nytt för 
i år är att bolaget har fakturerat dotterbolagen för strategiska tjänster därav ett mindre 
underskott jämfört med föregående år. Utfallet för övriga kostnader 1,3 mnkr är i samma 
utsträckning likt föregående år.  
 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 

 
§ 65 Investering för logistikändamål 
VD i dotterbolaget Alvesta Utveckling AB Kjell Rosenlöf redogör för läget i planering för ett 
investeringsprojekt för utveckling av logistikändamål vid befintliga kombiterminal samt 
omlastningsterminal för uthyrning på affärsmässig grund. 
 
Styrelsen beslutade att notera rapporten från utvecklingsbolaget och ta upp ärendet vid 
nästa sammanträde med Kommunföretag. 
 
 

§ 66 Arbetsordning för styrelsen i Kommunföretag 2023 
Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen.  
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2023. 
 
 

§ 67 VD-instruktion för 2023 
Styrelsen har att årligen ta ställning till den skriftliga instruktionen till VD.  
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen VD-instruktion för 2023. 
 
 

§ 68 Beslut om firmateckning 
Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2023. 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. 
 

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Lars-
Olof Petersson, Thomas Haraldsson, Camilla Holmqvist eller Kjell Rosenlöf två i förening. 
Bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande 
förvaltningsåtgärder. 
 

§ 69 Övrig frågor 
Frågor ställs om läget med byggande av Sydarkvieras arkivcentrum i Alvesta samt när det 
kommunhuset kommer att ”snyggas till”. Per Ribacke svarar på frågorna. 
 

§ 70 Kommande sammanträde 
Nästa planerade styrelsesammanträde blir tisdag 7 februari 2023 kl 14.  

 

§ 71 Mötet avslutas  
Ordförande tackade för gott och trevligt samarbete och passade samtidigt på att hälsa God 
Jul och Gott Nytt År varefter mötet avslutades. 
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