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STYRELSEPROTOKOLL NR 2 2022 
 

 
Tid: 2022-03-03, kl. 18.00 – 19.30 

 

Plats: Kvidingebyggens kontor 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare 

  

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare  

 Stig Rune Thell (s), ersättare 

 Per-Erik Holmén (l), ersättare 

 

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors   
 Fastighetsingenjör Jonas Johansson 

 

              

Justering:  Joakim Sandberg 

  Rolf Lundqvist 

                     

Paragrafer:  8 - 13 

 

 

Underskrift: Protokollförare Mikael Fors 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Joakim Sandberg 

 

 

  

 Rolf Lundqvist 

 

 

 

 

 

 



   

2  

§ 8     VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

 

• Ev. stöd och tjänsteförsäljning till kommunen på ekonomisidan för hjälp 

med budget efter att kommunens ekonomichef avslutar sin anställning i 

april fram tills ny ekonomichef kan komma tillträda sin tjänst 

• Tjänsteköp från kommunen gällande kommunikationstjänster för att 

lättare nå uppställda mål kring kommunikation med hyresgäster vad 

gäller hemsida samt undersökningsverktyget life steps. Tjänsteköpet 

beräknas motsvara maximalt 20% av heltidstjänst. 

• Tillval med kyla och solskydd till vårdboende inom Åstorps kommun. 

Tillvalet kommer hanteras via en utökad hyra som inkluderar såväl 

underhåll som service men också nödvändig myndighetshantering medan 

elförbrukningen kommer hanteras separat med enskilda undermätare för 

respektive kylaggregat. 

• Pågående planering kring krisberedskap vad gäller skyddsrum och 

reservkraft enligt krav ställda på vår hyresgäst Åstorps kommun. 

• Satus och aktuell fakta gällande Gymnastikföreningen och 

Bordtennisklubben för vilkas lokalfrågor det den senaste tiden har varit 

flera tidningsartiklar. 

  

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 9    Ekonomi Bokslut 2021 

 

Årsredovisningen har varit utsänd till styrelsen för genomgång och beslut. 

Framkommer frågeställningar från Janet Norbeck vilka VD inte anser sig kunna 

lämna fullödiga svar då bolagets ekonom inte har möjlighet att deltaga vid dagens 

styrelsemöte. Föreslås därför att beslut och undertecknade sker vid 

nästkommande styrelsemöte efter att bolagets ekonom har getts möjlighet till att 

besvara framlagda frågeställningar.  

 

 Styrelsen beslutar 

   

att bordlägga frågan till nästkommande sammanträde.  
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§ 10    Intern kontrollplan för 2022 

 

Framtaget förslag har varit utsänt till styrelsen för beslut vid dagens 

sammanträde. Framlägges att styrelsen anser konsekvensnivån, vilken är satt till 

nivå 3, är för hög vad gäller hantering av styrdokument. Styrelsen förslår att 

konsekvensnivån ska sättas till nuvarande nivå om 3 vad gäller ekonomiska 

styrdokument som attestförteckning och likande medan andra typ utlämnande av 

minnesgåvor endast ska ha nivå 1.  

 

 Styrelsen beslutar 

   

att korrigering till konsekvensnivå 1-3 sker vad gäller stydokument 

 

att VD får i uppdrag att klassificera styrdokumenten där de 10 viktigaste hanteras 

enligt konsekvensnivå 3 medan övriga bedöms  gentemot konsekvensnivå 1 samt  

 

att med gjorda förändringar fastställ Intern kontrollplan att gälla för 2022. 

 

 

§ 11  Upplåning inom av Kommunfullmäktige beslutad limit 

 

Förslag till beslut gällande upplåning med 25 miljoner kronor till byggnationen 

av Arena Åstorp samt med 15 miljoner till ny förskola i Hyllinge har varit utsänd 

för beslut vid dagens sammanträde. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna upplåning enligt tidigare utsänd handling om totalt 40 miljoner kronor. 

 

 

§ 12  Pågående projekt 

 

Fastighetsingenjör redogör för tidigare utsänd status för respektive byggnation 

samt kring nedanstående punkter kopplade till befintliga eller kommande projekt. 

 

• Genomförd konsultupphandling 

• Upphandlad matsalsbyggnad till Haganässkolan då befintlig byggnad kommer 

rivas för byggnationen av ny skola. Förhyrning kommer ske från Expandia 

• Lämnat förhandsbesked från Bygg- och Miljönämnden gällande temporär 

förskola med placering på Prästamarken i enlighet med Bildningsnämndens 

senaste beslut gällande byggnation av förskola i Kvidinge 

• Utredningsuppdrag som lämnats till BFAB gällande platser i Särskilt boende 

samt kring LSS boende 

• Utredningsuppdrag kring placering av ny permanent förskola i Nyvång där en 

placering förespråkas i området Schönbäck 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 
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§ 12   Inför Ägardialog den 7 mars 

 

Diskuteras kring kommande ägardialog den 7 mars och de punkter som är 

aktuella att hantera under dialogdagen. Från bolagens sida kommer de viktigaste 

punkterna var kring laddinfrastruktur och parkeringslösningar och hur ägaren vill 

att dessa frågor hanteras i anslutning till våra verksamhetslokaler. Även ägarens 

avsikt gällande pendlarparkering i anslutning till Björnekulla Ås och det P-hus 

som kommer byggas där vilket innebär att finansieringsfrågan för offentlig 

parkering är av största vikt att hitta en rimlig lösning kring. 

En viktig fråga är också hur BITAB s framtida utveckling ska se ut, vi står inför 

ett vägval där bolaget inom några år drastiskt kommer öka sin omsättning som 

tjänsteleverantör på tekniksidan åt Åstorps kommun vilket innebär att 

tyngdpunkten framleds kommer ligga på facility manegement inte som idag på 

fiber. Hur ska detta hanteras framledes och krävs det ett strategiskt beslut eller 

vägval kring BITAB  

 

  Styrelsen beslutar 

   

  att notera och ta med sig dagens diskussion till ägardialogen den 7 mars 

 

 

§ 13  Övriga frågor 

 

Ordföranden föreslår att nästa styrelsemöte den 7 april tidigareläggs till den 31 

mars. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att tidigarelägga nästa styrelsemöte till den 31 mars 2022. 

 

 

______________________________________________ 


