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STYRELSEPROTOKOLL NR 8 2022 
 

 
Tid: 2022-09-22, kl. 18.00 – 19.30 

 

Plats: Kvidingebyggens kontor 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Tony Wiklander (sd) 

 Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare 

  

 Ann Strand Fransson (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:  Janet Norbeck 

  Stig-Rune Thell 

                     

Paragrafer:  30 - 35 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Janet Norbeck 

 

 

  

 Stig-Rune Thell 
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§ 30     VD informerar  

 

 VD informerar kring följande punkter: 

• VD har varit på KS och flaggat för att energitillägget ej kommer att täcka 

bolagens kostnader för energi under de kommande åren. Bolagen har 

under många år arbetat intensivt med att energioptimera 

fastighetsbeståndet men den ökade digitaliseringen innebär att 

verksamheternas förbrukning ökar. Bolagen eftersträvar ett samarbete 

med kommunens verksamheter för att tillsammans hjälpas åt att minska 

förbrukningen och öka medvetandet gällande sparåtgärder som ska tas 

fram. 

• Bolagen har genomfört ett byte av serverhotell samt IT-stöd, detta för att 

få en lägre kostnadsbild samt ett tätare samarbete med IT-konsult. 

• På grund av det, under de kommande åren, begränsade ekonomiska 

utrymmet kommer planen att anställa en arbetsledare för bolagens 

utepersonal ej att realiseras, i stället kommer en samordning med tekniska 

kontoret att inledas.  

• Ett årshjul gällande bolagens underhållsarbete kommer att tas fram, detta 

har efterfrågats av kommunens verksamheter. 

• En utökning av V-lan 30, som används för styrning av fastighetsteknik, 

kommer att ske via ettIT. 

• Bolagen kommer att omvandla en kontorsyta på Vidåsen till åtta 

vårdplatser. 

• VD har lämnat ett svar på ett utredningsuppdrag gällande nya platser för 

särskilt boende och arbetar just nu med svar på utredningsuppdrag 

gällande framtida LSS- och trapphusboende, Nyvångs skola samt 

Tingdalsskolan. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 31    Ekonomisk information 

 

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

08-31. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.   
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§ 32  Budgetdirektiv/dialog budget 2023 

 

VD redogör för budgetförutsättningar inför 2023 där energikostnader, 

räntekostnader och den höga inflationen kommer att göra det svårt att ta fram en 

budget i balans. Styrelsen diskuterar samordningsvinster med tekniska kontoret, 

handlingsförslag till verksamheterna gällande sparåtgärder samt vikten av att 

personal från bolagen deltar vid verksamheternas skyddsronder för att på så sätt 

uppmärksamma driftsfel i fastigheterna som ej har felanmälts på ett korrekt sätt. 

 

Till nästkommande möte kommer ett budgetförslag för 2023 att tas fram. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information.  

 

 

§ 33  Pågående projekt 

 

Fastighetsingenjör Jonas Johansson redogör för status för byggnationer samt 

kring nedanstående punkter kopplade till befintliga eller kommande projekt: 

• Ett första projekteringsmöte avseende Bjärshögsskolan kommer att hållas med 

Peab 4/10. 

• Besiktningsanmärkningar på Arena Åstorp åtgärdas av leverantör under de 

närmaste veckorna. Konferensrum och dylikt är nu möblerade och den sista 

etappen av asfaltering genomförs under innevarande vecka.  

• I nästkommande vecka kommer ett första projekteringsmöte gällande matsal 

och träningsskolans lokaler på Björnekullaskolan att hållas. Rivning förväntas 

påbörjas inom två veckor. 

• De Indus-moduler som är upphandlade till en förskola i Kvidinge kommer v. 

47 och förväntas tas i bruk vid årsskiftet. Markarbeten kommer att påbörjas 

1/10. 

• Programhandlingar för ombyggnation av Tingdalsskolan och Nyvångsskolan 

håller på att tas fram. Workshops med personal och elever har genomförts.  

• Hyllinge förskola börjar växa fram, väggar är på plats och stomresning 

kommer att ske inom en månad. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 34  Upplåning oktober 2022 

 

Enligt tidigare utsänd skrivning gällande upplåning behöver bolaget under 

oktober låna upp 35 Mkr till pågående byggnationer. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att upplåning enligt utsänd specifikation ska göras via extern kreditgivare. 
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§ 35     Rekrytering VD  

 

Lennart och Janet redogör för de möten som hållits i arbetsgruppen samt 

genomförd upphandling av rekryteringsföretag. Två anbud inkom varav Baden 

och Clark var billigast. På måndag 26/9 kommer nästa möte att hållas i 

arbetsgruppen, då avses en kravprofil för VD-tjänsten tas fram.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att ge Lennart och Janet i uppdrag att teckna avtal med Baden och Clark.   

 

 

____________________________________________ 


