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Plats o tid Folkets Hus Alvesta samt Spånen, kommunhuset, Alvesta, 2022-12-08  
 kl 11.30 – 15.25 

  
  

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 
 Henrik Hartman, kundansvarig Wexnet 
 

 
  
Paragrafer 69 - 84 

 
 
 

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

Ordförande …………………………………….. 

Tomas Hedevik 
 
 
 

Justerare …………………………………….. 

 Tobias Johansson
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§ 69 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna. 
 
 

§ 70 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Tobias Johansson. 
 
 

§71 Dagordning 
Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

 
 
§72 Information från Wexnet 
Henrik Hartman, kundansvarig vid Wexnet, informerar om utbyggnad av bredband i 
tätort och på landsbygden Alvesta kommun. Behov finns framförallt på landsbygden att 
anlägga fiber för bredband. Wexnet har nyligen blivit beviljat 5 mkr i stöd från Post- och 
telestyrelsen (PTS) för att bygga ut fiberanslutningar på landsbygden, fyra områden: 
Äspetuna-Mörhult, Moshult-Hullingsved-Biabacken, Musteryd samt Torp-Sjöborgen. 
Totalt ska 106 fastboende hushåll kunna erbjudas anslutning, 140 om även fritidshus 
räknas in. 

 
Styrelsen beslutade att notera informationen. 
 
 
§ 73 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 20 oktober 2022 anmäldes och lades till 
handlingarna.  
 
 

§ 74 Information från VD och ordförande 
VD informerar om 
 De krav som finns på en infrastrukturförvaltare, som bolaget är då det äger 390 meter 

järnväg, att löpande uppdatera styrdokumenten Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI), 
säkerhetsstyrningssystem, Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) och trafikeringsavtal 

 Genomförd riskanalys järnväg 17.11 
 Externrevision järnväg 28.11 
 Diskussion 1.11 om f d KLS-kontorets framtid samt studiebesök för ev uthyrning   
 
Ordföranden rapporterar om 
 Aktuellt läge med projektet om att bygga och hyra ut lokaler till kommunalförbundet 

Sydarkivera till arkivcenter 
 Planerad investering för logistikändamål kombinerat med kombiterminal och 

omlastningsterminal 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna. 
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§ 75 Ekonomisk rapport 
Controller Malin Arbjörk Solvemark redovisar ekonomisk uppföljning per oktober och 
konsekvenser med att övergå till K3 från K2 i normering för ekonomisk redovisning, 
digitalisering av anläggningsregister, leverantörs- och kundfakturor, ny auktoriserad 
revisor för koncernbolagen samt pågående upphandling av banktjänster. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 
 
 

§ 76 Utvärdering av Framtidsdagen 
Styrelsen för en diskussion för utvärdering av den senaste Framtidsdagen ”Gröna och 
kostnadseffektiva transporter på järnväg”. Reflektioner görs också om tidigare års teman 
under de totalt sex åren Framtidsdagen genomförts. 
 
Styrelsen beslutade att ta upp frågan om en ny Framtidsdag 2023 vid nästa sammanträde 
och uppmanar var och en i styrelsen att fundera ut lämpligt innehåll och syfte till ett nytt 
arrangemang 2023. 
 
 

§ 77 Intern kontroll av inköp och upphandling 
Enligt policy antagen av kommunfullmäktige och beslutade principer i bolaget ska en årlig 
uppföljning, intern kontroll, av inköp och upphandling hos bolaget göras. För en 
inköpssumma över 100 tkr under ett kalenderår av likartad vara/tjänst ska minst tre 
leverantörer tillfrågas och dokumentation ska ske. För belopp gällande från 1 februari 
2022 över 700 tkr då direktupphandling inte är tillåten, krävs särskild upphandling enligt 
lagen om offentlig upphandling, LOU.  
 
Utfall på granskning redovisas i tjänsteskrivelse. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna informationen. 
 
 

§ 78 Arbetsordning för styrelsen 2023 
Styrelsen har att enligt god sed ta ställning till sin arbetsordning årligen. I förslag till 
ordning för 2023 är oförändrad jämfört med 2022 års ordning. 
 
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen arbetsordning för 2023. 
 
 

§ 79 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. 
 
 

§ 80 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 
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ordföranden, VD och vice VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande 
löpande förvaltningsåtgärder. 
 
Styrelsen beslutade att 
1. bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av  

Tomas Hedevik, Veronika Kobak, Kjell Rosenlöf eller Camilla Holmqvist två i 
förening 

2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i 
löpande förvaltningsåtgärder. 

 
 

§ 81 Verksamhetsplan och budget 2023 
VD och controller presenterar förslag till verksamhetsplan och budget för 2023. 
Årsplaneringen innehåller avsnitt om grunduppdrag, nulägesanalys, bolagets inriktning 
och utvecklingsmål, prioriterade områden, budget 2023 för drift samt investeringar samt 
internkontrollplan. Budgeterat resultat är -1 780 tkr (-690 tkr år 2021). Det negativa 
resultatet orsakas främst av ökande räntekostnader och driftkostnader för fastigheten 
Magasinet 2 (f d KLS-kontoret). 
 
Styrelsen beslutade att anta verksamhetsplan med budget för 2023. 
 
 

§ 82 Avtal om aktieägartillskott 
Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2022 § 63 om ett extra ägartillskott på 5 mkr till 
Alvesta kommunföretag AB att föras vidare till utvecklingsbolaget för 
bredbandsutbyggnad. Efter analyser och planering har VD tillsammans med bland annat 
Wexnet kommit fram till ett förslag om att ge Wexnet ett extra aktieägartillskott på 4,5 
mkr till stamnätsutbyggnad som gynnar fem delprojekt. Potential för nya anslutningar av 
fastboende på landsbygden är ca 140 hushåll. 
 
Styrelsen beslutade att uppdra till ordförande och VD teckna avtal om aktieägartillskott på 
4,5 mkr till Wexnet för stamnätsutbyggnad inom Alvesta kommun på landsbygden. Vid 
förändringar av projekten i förhållande till kalkyl inför upprättande av aktieägartillskottet 
ska det säkerställas att tillskottet används i Alvesta kommun för bredbandsutbyggnad på 
landsbygden.  
 
 

§ 83 Kommande sammanträde 
Nästa möte med styrelsen blir torsdag den 16 februari 2023 med start kl 13.00. 

 
 
§ 84 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackar för engagerande diskussioner i styrelsen, bra arbete av VD, 
controllerna Marie och Malin och hälsar alla en God Jul och Gott Nytt År varefter mötet 
avslutas. 



 

Undertecknat av följande personer

Kjell Olof
Rosenlöf
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-12-09 16:06:33
Transaktionsidentitet: 5F1CF20C2D30D25EFE50C5B44360AF7C9504120E02

TOMAS HEDEVIK
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-12-10 10:13:00
Transaktionsidentitet: 1E90548BB9A45D91EC4CF6860071C9338344E4E7F8

Nils Tobias
Johansson
E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-12-12 21:45:05
Transaktionsidentitet: 8CCAB8F35CCFD491978E19ABAAFA7FACC62BE36EA2
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