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Plats o tid Alvesta, omlastningscentralen och kommunhuset 2016-09-22, kl 13.00 –  

 17.30 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 

 Kajsa Sivertsson 

 Per-Anders Nordahl 

 Peter Johansson 

 Kent Mandorff, tjänstgörande suppleant 

 

 

 
Övriga närvarande 
 

 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 

 Miriam Sjödén-Fransson, controller  

 Stefan Karlsson, VD Alvesta Kommunföretag AB, § 42 
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§ 38 Studiebesök, omlastningscentralen  
Innan styrelsemötet med ärenden tar vid får styrelsen en information och guidning 

av representant för operatören Alwex Intermodal AB om verksamheten vid 

omlastningscentralen på fastigheten Lillsjön 3. Björn Persson informerar. 

 
 
§ 39 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar styrelseledamöter, tjänstgörande 

suppleant och tjänstemän välkomna. 

 

 

§ 40 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Kajsa Sivertsson. 

 

 

§ 41 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns.  

 

 

§ 42 Informationer 
Kommunens samhällsutvecklingschef och VD för Alvesta Kommunföretag AB, 

Stefan Karlsson, informerar om sin roll i kommunen och i de kommunägda 

bolagen. Stefan tar också upp aktuell diskussion och planering för ökat 

bostadsbyggande, kommunens och utomståendes syn på Alvesta kommun, 

samverkan mellan bolag – bolag, kommun – bolag i den totala 

kommunorganisationen. 

 

 

§ 43 Föregående protokoll 
Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 12 maj och 13 juni 2016 

anmäldes och lades till handlingarna.  

 

 

§ 44 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 

 Bolaget väntar ännu på svar från moderbolaget på framställningen om lokal 

bredbandsstrategi  

 Samrådsmöte 20 maj med moderbolaget  

 Besök tillsammans med VD: Företagsfabriken, motsvarande utvecklingsbolag i 

Ljungby och Älmhults kommuner, Region Kronobergs utvecklingsnämnd 

 Bolaget bör ha intresse att samverka med kommunen i att följa upp och 

utvärdera landsbygdsprogrammet 

 Ett sätt att konkretisera uppdraget att bevaka utbyggnaden av bredband i hela 

kommunen är att ta fram förslag på checklista kopplat till uppdraget 
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VD rapporterar om 

 Läget med försäljning alternativt uthyrning av fastigheten Brånan 1:43 i 

Vislanda 

 Underhållsinsatser för fastigheten Kvarnabacken 4:1 i Vislanda 

 Omlastningscentalen på fastigheten Lillsjön 3, problem med skada på rullport, 

arbetsgrupp om gods och terminaler i Alvesta, 

 Information om bredbandsfrågor och fiberutbyggnad från möten med Wexnet 

och regional bredbandskoordinator 

 

 

§ 45 Ekonomisk uppföljning 2016 

Miriam Sjödén Fransson redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari till 

och med augusti samt prognos för hela årets utfall redovisas. Alvesta Utveckling 

AB har ett plusresultat på 191 tkr på åtta månader. Samtliga lokaler är uthyrda och 

bolaget räknar med normal fastighetsdrift under året.  

 

Prognos på årsresultat är 131 tkr Det är högre än ägardirektivets krav på lägst 50 

tkr. Trots att bolaget har gått med vinst de senaste åren så behöver bolaget se över 

kort- och långsiktiga innehav av fastigheter samt fastigheternas risker och värden.  

 

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 

 

 

§ 46 Inköps- och upphandlingspolicy samt reviderat ägardirektiv 

Kommunfullmäktige har 2016-05-03 beslutat om inköps- och upphandlingspolicy 

för Alvesta kommun och dess hel- och majoritetsägda bolag. Moderbolaget 

Alvesta Kommunföretag har därefter 2016-05-24 tagit kompletterande beslut om 

ägardirektiv till dotterbolagen med anledning av den nya policyn. 

 

Styrelsen beslutade att  

1. Bekräfta och anta kompletterande ägardirektiv (bilaga 1) enligt beslut om 

inköps- och upphandlingspolicy samt Kommunföretags beslut om ägardirektiv 

2. Anta förslag till rutiner gällande inköp och upphandling inom Alvesta 

Utveckling AB (bilaga 2) 

 

 

§ 47 Projekt Komforthus 

Tjänsteskrivelse redovisar bakgrund och idé med förslag om ”komforthus”.  

Delar av bakgrunden är uppdragen till kommunen och bolagen att följa beslutad 

energi- och klimatstrategi, energisnåla småhus – passivhus och/eller 

plusenergihus. 

Styrelsen för Alvesta Kommunföretag har i beslut 2016-09-20 ställt sig positiv till 

att Alvesta Utveckling genomför en förstudie av ett komforthus i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

Styrelsen diskuterar olika sätt att arbeta med frågan. 
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Styrelsen beslutade att bolaget genomför en förstudie enligt förslaget om 

komforthus. 

 

 

§ 48 Yttrande över fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
Förslag på fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort är ute på s k samråd under 

fem månader. Synpunkter på förslaget ska ha lämnats senast den 1 november 

2016.  

Förslag till yttrande från bolaget presenteras vid mötet.  

 

Styrelsen beslutade att lämna synpunkter enligt förslag men med en mindre 

komplettering om tillgänglighet. 

 

 

§ 49 Principer om försäljning eller fortsatt uthyrning, Modellen 4 
Hyresgästen på fastigheten Modellen 4, Hyllteknik AB, har kontaktat bolaget om 

eventuellt köp av fastigheten alternativt fortsatt förhyrning under en treårsperiod. 

VD redovisar kontakter och samtal som förts med hyresgästen. 

 

Styrelsen beslutade att avstå från att sälja fastigheten samt uppdra till VD 

fortsätta diskussionerna med hyresgästen om nytt hyresavtal. 

 

 

§ 50 Framtidsdag 
Ordföranden och VD redovisar förslag om en inspirationsdag/framtidsdag, för 

beslutsfattare inom näringsliv och samhälle, om utveckling av platsen Alvesta 

kommun. 

 

Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden och VD att fortsätta planering av 

en framtidsdag och återkomma med frågan vid kommande styrelsemöte. 

 

§ 51 Landsbygdsprogram 
Kommunens landsbygdsprogram ska följas upp och utvärderas under hösten 2016. 

Alvesta kommun kommer att anlita en särskild resurs att utreda programområdet. 

 

Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden och Per-Anders Nordahl att för 

bolagets del granska och sätta sig in i befintligt landsbygdsprogram. 

 

§ 52 Kommande sammanträden 
Nästa möte med styrelsen blir måndag den 31 oktober kl 13.00. 

Möte därefter blir onsdag den 7 december kl 13.00 

 

§ 53 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade den formella delen av mötet. 

 

Bilagor 

1. Reviderat ägardirektiv (nytt är i röd färg) 

2. Bolagets rutiner för inköp och upphandling
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Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Utveckling AB  
 

För Alvesta Utveckling AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna 

den 24 november 2015 av styrelsen för Alvesta Kommunföretag AB. Direktivet 

ska gälla från extra bolagsstämma 2015. Direktivet har en långsiktig karaktär men 

bör ses över årligen. Direktivet är ett komplement till gällande bolagsordning. 

Kommunföretags styrelse har den 24 maj 2016 lagt till en punkt om inköps- och 

upphandlingspolicy – se nedan. 

 
 
Grunder för verksamhet i bolagsform 

Kommunfullmäktige i Alvesta har den 16 juni 2015 antagit grunder för kommunal 

verksamhet i bolagsform – se bilaga. Dessa gäller samtliga bolag. 
 
 
Ägaridé med Alvesta utveckling 

 Komplement och stöd till kommunens arbete för näringslivs- och kommun-

utveckling i syfte att skapa mervärde för kommunen genom t ex kontakter och 

nätverk. En del i detta uppdrag är att bearbeta och utreda frågor och problem 

som kanaliserats till bolaget. 

 Följa kommunens vision 2027 ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt – 

integrerar lokalt boende med globala möjligheter”, särskilt avsnitten om hållbar 

tillväxt och människors vardag. 

 Bygga, förvärva, förvalta och förädla verksamhetsfastigheter för uthyrning 

och/eller försäljning 

 Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. 

 Bevaka utbyggnaden av bredband i hela kommunen. 

 Sträva efter att utveckla hela kommunen 
 
 
Ekonomi och planering 

Bolagets ekonomiska mål för verksamheten är: 

 Resultat efter bokslutsdispositioner men före koncerngemensamma boksluts-

dispositioner och skatt minst 0,05 mkr. Hela resultatet, eller del av, lämnas som 

koncernbidrag till moderbolaget. 

 I rollen som komplement och stöd till kommunen i utvecklingsfrågor ta sig an 

och diskutera, bearbeta/analysera och kommunicera frågor och problem som 

förts till bolaget 

 I tillämpliga delar följa inköps- och upphandlingspolicy för Alvesta kommun 

och dess hel- och majoritetsägda bolag enligt kommunfullmäktiges beslut 

2016-05-03 § 54. 

 Bolaget ska följa kommunens klimat- och energistrategi 

 Vid principiellt viktiga frågor samt frågor av större ekonomisk vikt ska samråd 

ske med ägaren och ge denne möjlighet att underställa frågan 

kommunfullmäktige 
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Samordning 

 Bolaget ingår i ”kommunkoncernen”. Alla företag, inkl kommunen, ska sträva 

efter att samarbeta bra för gemensam kommunnytta, att minska kostnader och 

effektiv verksamhet. 

 Tidplanering för bokslut, uppgiftslämnande, revision och årsstämma anpassas 

efter anvisningar från moderbolaget och kommunen för samordning av 

årsstämmor och årsredovisningar i kommunkoncernen.  

 Bolaget ska samråda med koncernbolagets styrelse och dess verkställande 

ledning innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande 

direktör liksom lönesättning av VD 

 Bolaget ska vara kommunen behjälplig med att ta fram underlag till de 

kommunala program som berör bolagets verksamhet 

 Den ekonomiska ersättningen till styrelsens ledamöter bestäms av kommun-

fullmäktige i Alvesta kommun. 
 
 
Verksamhet och uppdrag 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagsla-

gen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 

det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verk-

samheten. Redovisningen ska kunna ligga till grund för lekmannarevisorns 

granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt kommunalla-

gen 6 kap 1 §. 

 

Styrelsen och lekmannarevisorn ska därutöver var för sig i intyg i samband med 

årsredovisningen bekräfta att verksamheten under det föregående kalenderåret 

bedrivits enligt det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna. Eventuell avvikelse ska noteras 

och kommenteras. 
 
 
Dialog ägare – bolag 

Målet med dialogen ska vara: 

 En öppen och förtroendefull dialog ska kontinuerligt ske mellan bolag och  

ägare 

 
 
 
 
Bilaga 

Grunder för verksamhet i bolagsform 
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     Bilaga 
 

Grunder för verksamhet i bolagsform antagna i kommunfullmäktige 16 juni 

2015 
 

Motiv till att kommunen äger ett moderbolag med dotterbolag är samman-

fattningsvis: 

 Strategiska 

 Ekonomiska 

 Kommunnytta 

 Kompetensmässiga 

 

Bakgrund och skäl till ägandet utvecklas under rubriken Ägaridéer och bolags-

ordningar nedan.  

 

Balans företagsekonomi - samhällsekonomi 

De kommunala bolagen är en del i den kommunala verksamheten, men drivs i 

företagsform. Det kommunala syftet balanserar mellan dels det traditionella 

värdeskapandet med intäkter/kostnader ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

(finansiell avkastning till ägarna) och dels ett samhällsekonomiskt perspektiv 

(kommunnytta) där värdeskapandet handlar om nytta i förhållande till kostnader 

för medborgarna.  

 

De företagsekonomiska kraven (definieras i riktlinjer och mål/ägardirektiv för 

varje bolag) är överordnade andra värdeskapande målsättningar ur ett 

nyttoperspektiv. Kommunal kärnverksamhet, främst skola-omsorg-vård, 

finansieras i huvudsak av kommunalskatt och statsbidrag. Skattesubvention till 

bolag får inte förekomma. Bolagen ska leva på egna intäkter och den ekonomiska 

stabiliteten ska successivt stärkas (ökad soliditet). Driftskostnader och 

investeringar ska därför hållas på en nivå som ger förutsättningar för en 

långsiktigt god ekonomi. 

 

Formell styrning av företagen 

Bolagen är självständiga juridiska personer som juridiskt har större befogenheter 

än en kommunal nämnd. Verksamheten går både under privaträttslig lagstiftning 

(aktiebolagslag med mera) och under offentligrättsliga regler. 

 

För att säkerställa inflytande över verksamhet och ekonomi i bolagen har 

kommunen direkt eller genom sitt moderbolag ett antal formella styrinstrument, 

främst genom att 

 vara ensam beslutande på bolagsstämma 

 utse bolagsstyrelse 

 utse revisorer 

 fastställa bolagsordning 

 lämna särskilda riktlinjer och mål för verksamhet och ekonomi 

 ta ställning till förslag före beslut i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 
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 årligen pröva om bolagens verksamheter har varit förenlig med de kommunala 

ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

 

Särskilda riktlinjer och mål 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt ägarbolaget Alvesta Kommunföretag AB att 

förvalta och utöva kommunens ägarroll. Kommunstyrelsen beslutar om särskilda 

riktlinjer och mål (ägardirektiv) till moderbolaget och Kommunföretag beslutar i 

sin tur om direktiv till övriga bolag. Direktiven ska fastställas på respektive bo-

lagsstämma. Ägardirektiven till bolagen ska ta upp: 

 riktlinjer för verksamheten 

 ekonomi- och verksamhetsplanering 

 samordning med övrig kommunal verksamhet 

 övrigt 

Riktlinjer/mål kan gälla under en i förväg angiven tidsperiod (år, mandatperiod 

etc) eller tillsvidare. Bolagsstämma fastställer direktiven. 

 

Värdeskapande dialog ägare - företag 

Bolagen ingår i ”kommunkoncernen”. I koncernen ska alla sträva efter att 

samarbeta optimalt för gemensam kommunnytta, att hålla ned/minska kostnader 

och en effektiv verksamhet. För att nå detta krävs en förtroendefull dialog mellan 

berörda representanter för ägare och bolag.  
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Förslag till rutiner gällande inköp och upphandling inom Alvesta Utveckling 
AB 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om inköps- och upphandlingspolicy för Alvesta 
kommun (KF 2016-05-03 § 54). Av beslutet framgår att de kommunägda bolagen 
ska fastställa policyn genom ägardirektiv. Respektive bolagsstyrelse ansvarar för 
att upprätta rutiner för inköp- och upphandling som gäller för bolaget.  
Vid styrelsemöte för Alvesta Utveckling AB beslutade styrelsen att anta 
ägardirektiv gällande inköps- och upphandlingspolicyn. 
 
Inledning 
Detta dokument innehåller rutiner gällande Alvesta Utveckling AB:s inköp och 
upphandlingar. Rutinerna omfattar externa inköp och inte köp som sker inom 
kommunkoncernen. 
Rutinerna syftar till att vi skall sträva efter att följa inköps- och upphand-
lingspolicyn för Alvesta Kommun (antagen av kommunfullmäktige 2016-05-03 § 
54)  
Alvesta Utveckling AB:s inköp och upphandling ska kännetecknas av öppenhet, 
objektivitet och likabehandling. Inköp och upphandlingar ska konkurrensutsättas 
och genomföras affärsmässigt och professionellt. Alvesta Utveckling AB:s 
agerande ska medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och 
väl fungerande konkurrens.  
Leverantörskontakter ska ske på ett affärsetiskt och förtroendeskapande sätt. 
Företrädare för Alvesta Utveckling AB ska uppträda med hög personlig integritet 
så att inblandade personers trovärdighet och opartiskhet inte kan ifrågasättas.  
Alvesta Utveckling AB:s verksamhet ska vara i ständig förbättring för att bidra 
med en verksamhet som håller hög kvalité. 
Där så är möjligt ska Alvesta Utveckling AB:s upphandlingar genomföras på ett 
sätt så att även små och medelstora företag samt idéburna organisationer har 
möjlighet att delta.  
Alvesta Utveckling AB bör använda de möjligheter som finns till samråd och 
dialog med marknadens aktörer inför en upphandling.  
 
Upphandlande myndighet 
Enligt lag är Alvesta Utveckling AB en upphandlande myndighet. Detta innebär 
att Alvesta Utveckling AB ska upphandla varor, tjänster och entreprenader enligt 
gällande lagstiftning som finns reglerat i lag om (2007:1091) offentlig 
upphandling, LOU samt lag om (2007:1092) upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster, LUF. 
 
Upphandlingsbehov 
All upphandling ska vara förankrad och finansierad. Planering och god 
framförhållning ska vara regel för inköp i Alvesta Utveckling AB. 
Alvesta Utveckling AB samråder med vid behov, eller vid upphandlingsnivåer där 
så krävs, med kommunens upphandlingschef.  
 
Ansvar 
VD ansvarar för att rutinerna gällande inköp- och upphandling tillämpas. 
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Beställarrättighet 
Endast VD har rätt att beställa och köpa in produkter och tjänster och ska känna 
till vilka regler som gäller och använda gällande ramavtal.  
 
Kontroll och uppföljning 
Ingångna avtal ska följas och kontroll och uppföljning ska genomföras så att det 
som upphandlats eller köpts in levererats till de villkor som avtalats. 
VD ska årligen genomföra en övergripande kontroll av Alvesta Utveckling AB:s 
upphandlingsverksamhet.  
 
Samordnad upphandling 
Alvesta Utveckling AB samarbetar med andra parter när det gäller gemensamma 
upphandlingar. 
Beroende på upphandlingens mål, komplexitet och storskalighet kan Alvesta 
Utveckling AB välja att delta i Alvesta kommuns upphandlingar eller andra 
upphandlingar inom kommunkoncernen samt upphandlingar där Alvesta kommun 
samverkar med andra upphandlande myndigheter. 
Alvesta Utveckling AB ska delta i gemensamma upphandlingar där det är till 
fördel för Alvesta Utveckling AB.  
 
Direktupphandling 
Direktupphandling är en upphandlingsform som kan användas om det som ska 
anskaffas har lågt värde eller om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga skäl 
avses framför allt synnerlig brådska som orsakats av omständigheter som den 
upphandlande myndigheten inte själv kan råda över. Att en upphandlande 
myndighet råkat i brådska beroende på egen bristande planering ger inte rätt att 
använda sig av direktupphandling. 
Gränsen för direktupphandling är 28 % av fastställda tröskelvärden enligt LOU 
och 26 % av tröskelvärdet enligt LUF1.  
Vid beräkning av summan för en direktupphandling ska Bolagens samlade inköp 
under ett kalenderår tas med i beräkningen och inte endast det enskilda köpet. 
Beräkningen görs på liknande varor, tjänster och entreprenader.  
För direktupphandling som överstiger 100 tusen kronor ska om möjligt minst tre 
leverantörer tillfrågas. Förfrågan bör ställas skriftligen till anbudsgivarna och 
lämnade offerter ska vara skriftliga. Samtliga intressenter ska behandlas 
likvärdigt och ges samma förutsättningar för att lämna anbud. Annonsering bör 
genomföras om inte tillräcklig konkurrens kan uppnås. Skriftlig beställning 
upprättas med antagen leverantör. 
Reglerna för direktupphandling bör i möjligaste mån även tillämpas vid köp av 
varor, tjänster och entreprenader som är undantagna från upphandlings-
skyldighet. 
 
Diarieföring 
För upphandling som har ett sammanlagt värde understigande 100 tusen kronor 
anses faktura eller kvitton utgöra tillräcklig dokumentation. Om det sammanlagda 

                                                
1 För LOU innebär detta en gräns på 534 890 kronor och för LUF 993 268 kronor enligt 2016 års 
tröskelvärde. Rutinerna enligt detta dokument ska tillämpa de fastställda tröskelvärden och nivåer 
för direktupphandling som gäller för varje förekommande upphandling. 
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värdet överstiger 100 tusen kronor ska följande dokumenteras av den som 
genomför upphandlingen: 

 Beskrivning av avtalsföremålet 

 Avtalets värde 

 Utvärderingskriterier 

 Offerter 

 Beslut 

 Avtal/order/beställningsskrivelse 
 
 
Miljökrav 
Alvesta Utveckling AB:s upphandlingar ska bidra till att Alvesta Kommuns 
miljömål uppnås. Vid varje upphandling ska en analys göras över vilka miljökrav 
som kan ställas eller utvärderas. Miljökrav ska ställas utifrån ett helhetsperspektiv 
så att kraven blir proportionerliga och att maximal miljönytta för de medel som 
Alvesta Utveckling AB satsar erhålls.  
Upphandlingsmyndighetens vägledning för hållbar upphandling 
(www.upphandlingsmyndigheten.se) bör användas i tillämpliga delar.  
Miljökraven ska vara uppföljningsbara. 
 
Sociala krav 
Alvesta Utveckling AB ska i sin upphandling beakta FN:s barnkonvention. Vid 
upphandling ska särskilt betonas krav på att företag inte använt sig av barnarbete 
vid framställning av produkterna. Alvesta Utveckling AB ska kräva att varor som 
levererats till Alvesta Utveckling AB är framställda under förhållanden som är 
förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner samt leva upp till det arbetarskydd och 
den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. 
Alvesta Utveckling AB ska ställa krav på att leverantörer eller underleverantörer 
som anlitas inte diskriminerar någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder 
eller sexuell läggning. 
 
Skatter  
Alvesta Utveckling AB ska anlita leverantörer som sköter sina skyldigheter 
gällande inbetalning av skatter och avgifter. Vid annonserade upphandlingar 
samt direktupphandlingar som överstiger 100 tusen kronor ska skatteskulder 
kontrolleras innan tilldelning av kontrakt.  
 
Avtalsregistrering och avtalsbevakning 
Egna avtal skall registreras. Gemensamt upphandlade avtal med kommunen 
registreras i Alvesta Kommuns avtalsdatabas.  

 
-Avtalstecknande 
Rätten att teckna avtal om inköp- och/eller upphandling för Alvesta Utveckling 
AB:s räkning är normalt VD  
 

 


