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Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll 
Datum: 2021-04-06 
Tid: klockan 08:00 - 09:00 
Plats: KS-salen kommunkontoret Charlottenberg 
Paragrafer: §1 - §2 
 

Utses att justera 
Lennart Brunzell 

Justeringens plats och tid 
Kommunkontoret Charlottenberg 2021-04-07, klockan 13:30 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-04-07, klockan 13:30 i kommunkontoret Charlottenberg. 
 

Ordförande:  
 Bertil Börjeson 
 

Justerare:  
 Lennart Brunzell 
 

Sekreterare:  
 Bo-Inge Nilsson 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2021-04-06. 
Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 
Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-04-08. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2021-04-30. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.  
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Närvarolista 
Beslutande 
Bertil Börjeson, ordförande 
Lennart Brunzell 
Bo-Inge Nilsson 
Bengt-Åke Borg 
Mikael Ensson 
Övriga närvarande 
Torbjörn Johansson, lekmannarevisor 
Tomas Peterson, ej tjänstgörande ersättare 
Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare 
Jessica Brostedt, ekonom 
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Innehållsförteckning 
 

§ 1 Information 4 

§ 2 Årsredovisning 2020 5 
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§ 1 Information 
Diarienummer: - 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av följande information: 

 Personalsituationen i vinter. 
 Viss personal är korttidspermitterad fram till 2021-06-30. 
 Viss personal är utlånad till 2021-06-30. 
 Coronautbrott bland personal, hanterat enligt riktlinjer. 
 Många lokala besökare i vinter. 
 Utvecklingsmöte v 15 om utveckling av sommaraktiviteter. 
 Stor påverkan på verksamheten avseende besökare pga. covid-19. 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 2 Årsredovisning 2020 
Diarienummer: VALAB/2021:2 

 

Styrelsens beslut 
Årsredovisningen godkändes och undertecknades av styrelsen. 

Protokollsanteckning 
Mikael Ensson vill till protokollet ha antecknat att han blev officiellt blev registrerad 
hos Bolagsverket januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Valfjället Skicenter AB är ett 100 % ägt kommunalt bolag vars ändamål är att ”främja 
turismnäringens utveckling inom Eda kommun”. Bolaget bedriver för närvarande 
Valfjället Skicenter kompletterat med camping och boende i villavagnar. 

Den milda vintern under januari - mars 2020 har haft en negativ inverkan på bolagets 
verksamhet. Intäkterna för liftkort, boende och skiduthyrning blev betydligt lägre än 
under en normal vinter. Vidare påverkade utbrottet av Covid-19 bolagets verksamhet 
väsentligt och skidbackarna stängde redan i mitten på mars 2020. Snöläggningen för 
säsongen 20/21 gick inte att påbörja november/december 2020 som planerat beroende 
på ogynnsamma temperaturförhållanden. Den uteblivna snöläggningen medförde att 
den planerade öppningen till jul- och nyårshelgen fick ställas in. Anläggningen kunde 
öppnas 9 januari 2021. 

Verksamhetsåret 2020 har således i mycket hög grad påverkats av klimat och Covid-
19. Bolagets intäkter för år 2020 minskade med 4,2 Mkr jämfört med er 2019, vilket 
beror på kraftigt minskade intäkter av liftkort och skiduthyrning. Även intäkterna från 
Drömbyn redovisar en minskning. Ett resultat på -3,1 Mkr redovisas, vilket kan 
jämföras med -1,1 Mkr år 2019, en försämring med ca -2 Mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
- 
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