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STYRELSEPROTOKOLL NR 4 2022 
 

 
Tid: 2022-06-09, kl. 18.00 – 20.00 

 

Plats: Kvidingebyggens kontor 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Tony Wiklander (sd) 

  

 Stig Rune Thell (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare  

 Rolf Lundqvist (sd), ersättare 

 Per-Erik Holmén (l), ersättare 

 

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors  
 Ekonom Helena Lindberg  

 Fastighetsingenjör Jonas Johansson 

               

 

              

Justering:  Joakim Sandberg 

  Tony Wiklander 

                     

Paragrafer:  19 - 24 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Joakim Sandberg 

 

 

  

 Tony Wiklander 
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§ 19     VD informerar  

 

 VD informerar kring följande punkter: 

• 7/6 påbörjade Eddie Ek sin tjänst på bolagen. 

• VD har kontakt med socialförvaltningen gällande en förändrad 

hyresmodell för särskilda boenden.  

• Gruppen som arbetar med att hitta placering av framtida nytt kommunhus 

har fått i uppdrag att utreda fyra olika platser gällande trafik, buller och 

markföroreningar. 

• Bolaget har fått ett utredningsuppdrag gällande ytterligare 30 platser på 

särskilt boende fram till 2030. 14 nya platser skapas i närtid på Vidåsen 

då ytterligare en avdelning tas i bruk. Två möjligheter har identifierats 

vidare, antingen att bygga till Vidåsen alt. ta bort trygghetsboendet i 

punkthuset för att omvandla detta till vårdboende.  

• Bolaget har fått ett utredningsuppdrag gällande ett nytt LSS-boende. 

• Finns önskemål om att tillskapa ett trapphusboende inom LSS-

verksamheten, VD har föreslagit att detta kan byggas på Björnekulla Ås. 

• En samlokalisering inom daglig verksamhet LSS och psykiatri planeras, 

tilltänkta lokaler ligger i kvarteret Hästen. VD har en dialog med 

fastighetsägaren angående att bolagen köper fastigheten och tillskapar 

lokaler för verksamheten.  

• Lönerevision från april månad – ca 2,6–2,8%, VD genomför lönesamtal 

med samtlig personal.  

• Invigningen av Arena Åstorp är planerad till 20/8 och kommer att 

innehålla föreningsaktiviteter hela dagen, även ett föreningstorg kan bli 

aktuellt. Invigningstal planeras hållas av kommunchef Jonas Jönsson och 

bandklippning av Ronny Sandberg och Roger Nielsen.  

• Bolaget har skickat in en ansökan om DP- ändring gällande den prickade 

mark i kvarteret Tusenskönan som bolaget hyr av kommunen. Idag finns 

ett tillfälligt bygglov gällande Oasens förskola och Tingdals förskola, 

detta önskar bolaget ombilda till ett permanent bygglov. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 20    Ekonomisk information 

 

Ekonom Helena Lindberg redogör för resultat- och balansuppföljning per 2022-

05-31. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.   
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§ 21    Uppföljning revisionsrapport inkl. IT-miljö 

 

VD redogör för tidigare utskickad rapport gällande revision och bolagens IT-

miljö som tagits fram av PwC. VD kommer att skriva fram ett ärende till 

kommunen gällande att AB Kvidingebyggens bolagsordning bör ändras. De 

förbättringsförslag som lämnats samt bolagens cybersäkerhet diskuteras. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att föreslagna förbättringsområden samt bolagens cybersäkerhet utreds vidare med 

PwC och ev. extern part. 

 

 

§ 22  Pågående projekt 

 

Fastighetsingenjör Jonas Johansson redogör för status för byggnationer samt 

kring nedanstående punkter kopplade till befintliga eller kommande projekt. 

 

• Haganässkolan – anbudsöppning sker nästa torsdag. Moduler för matsal och 

administration sätts upp just nu, kan tas i bruk om fyra veckor. Rivning av 

återstående byggnader börjar v. 31. 

• Förskola i Kvidinge – en modullösning via tidigare upphandlad entreprenör 

kommer byggas. Markentreprenör är inbokad och så snart tekniska kontoret 

ger grönt ljus för att marken kan tas i bruk kommer bygglov sökas.  

• Matsal och grundsärskola Björnekullaskolan – upphandling går ut idag. 

Badhushallen kommer att vara evakueringsmatsal. 

• Tillbyggnad Nyvångs skola – första skiss framtagen efter att verksamheten har 

sagt sitt. 

• Tillbyggnad Tingdalsskolan – en första workshop inbokad med verksamheten 

i nästa vecka. 

• Arena Åstorp – slutsamråd v. 26, slutbesiktning v. 27, tidplanen håller.  

• Förskolan i Hyllinge – håller på att påla upp marken, färdigställande okt-nov 

2023. 

• Samlokalisering av hemtjänsten, hemsjukvård, biståndshandläggare och 

hjälpmedel/rehab – Activas gamla lokaler är aktuella. En arkitekt har tagit 

fram en första skiss över möjlig ombyggnation, verksamheten behöver se 

helheten för att det ska gå ihop.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 23  Avvecklingsplan VD 

 

Ordföranden diskuterar, efter att VD, ekonom och fastighetsingenjör lämnat 

mötet, kommande avvecklingsplan av nuvarande VD vid framtida 

pensionsavgång. 
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Styrelsen beslutar 

 

att låta ordförande föra en dialog med VD för en formell uppsägning innan ärendet 

behandlas på nytt. 

 

 

§ 24  Övriga frågor 

 

 

Löneförändring för VD 

 

Enigt gällande anställningsavtal för VD ska dennes lön, om ingen separat 

överenskommelse har träffats, justeras med snittökningen föregående år vad 

gäller förvaltningschefer inom Åstorps kommun. Gällande VD:s lön för 2022 

har ingen separat överenskommelse träffats varför ordföranden föreslår 

styrelsen att VD:s lön justeras med 2 500 kr/månad vilken baseras på 

snittökningen inom Åstorps kommun. Löneökning utgår enligt gällande 

anställningsavtal från och med 2022-01-01 varvid retroaktiv lön har att 

utbetalas för perioden januari-juni. 

 

 

 Styrelsen beslutar 

 

att VD Mikael Fors lön för 2022 ska ökas med 2 500 kr/månad enligt gällande 

anställningsavtal. 

 

 

 

______________________________________________ 


