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STYRELSEPROTOKOLL NR 9 2022 
 

 
Tid: 2022-11-03, kl. 18.00 – 20.00 

 

Plats: Kvidingebyggens kontor 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare 

  

 Stig Rune Thell (s), ersättare 

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare  

   

 

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors (§ 36-41)  
 Ekonom Helena Lindberg  

 Fastighetsingenjör Jonas Johansson (§36-41) 

               

 

              

Justering:  Joakim Sandberg 

  Rolf Lundqvist 

                     

Paragrafer:  36 - 42 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Joakim Sandberg 

 

 

  

 Rolf Lundqvist 
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§ 36     VD informerar  

 

 VD informerar kring följande punkter: 

• Beslut i den överklagan som gjorts till Länsrätten gällande försäljning av 

Backsippan gick till vår fördel. Det bolag som tidigare visat intresse för 

att köpa fastigheten har dock tillfälligt dragit sig ur affären med 

hänvisning till det ekonomiska läget, vidare diskussion kommer att föras 

under kvartal 2 2023. Styrelsen diskuterar möjligheten att behålla 

fastigheten i bolagets bestånd och i framtiden bygga till befintlig byggnad 

för att på så sätt tillskapa fler platser för särskilt boende.    

• En samordning med tekniska kontoret gällande arbetsledning för 

utemiljögruppen är startad och innefattar fem timmars ledning i veckan.  

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

särskilt boende, en om- och tillbyggnad av Vidåsen samt problem och 

kostnader för byggnation av ett helt nytt vårdboende. 

• 9+10/11 kommer en förrevision inför årsbokslutet att genomföras av 

PwC. 

• Nytt elavtal är tecknat, det blir ett ettårsavtal med Vattenfall mot spotpris 

med påslag om 1,27 öre för handel samt 3,77 öre för ”bra miljöval”. 

• Utredningen gällande nytt kommunhus är nu lämnad till KS. 

Föroreningar, trafik och buller har utretts på de fyra föreslagna platserna. 

• Nästkommande styrelsemöte 8/12 kommer att hållas i Arena Åstorp, 

mötet startar kl 15.00 och kl. 18.30 kommer styrelsen bjudas in till det 

årliga julbordet på restaurang Rosenberg. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 37    Ekonomisk information 

 

Ekonom Helena Lindberg redogör för resultat- och balansuppföljning samt 

projektredovisning per 2022-09-30. Fastighetsingenjör Jonas Johansson redogör 

för slutlig fördelning av kostnader mot projekt Arena Åstorp. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.   
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§ 38  Budget 2023 

 

Ekonom Helena Lindberg redogör för tidigare utsänd resultatbudget samt 

notförteckning för 2023. Janet efterfrågar en balansbudget gällande 2023 samt 

flerårsplanen 2024-2025 för att tydligare se effekterna av planerade 

investeringar.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa budget 2023 med komplettering av balansbudget till nästkommande 

möte. 

 

 

§ 39  Möteskalendarium 2023 

 

Ett förslag till möteskalendarium för 2023 har skickats ut till samtliga i styrelsen 

inför dagens möte. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa möteskalendarium för 2023. 

 

 

§ 40  Deluppföljning koncernens mål 

 

VD redogör för uppföljning av koncernens mål per 2022-09-30. Uppföljningen 

kommer att skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 41  Pågående projekt 

 

Fastighetsingenjör Jonas Johansson redogör för status för byggnationer samt 

kring nedanstående punkter kopplade till befintliga eller kommande projekt: 

• Rivningen av gamla Haganässkolan är färdigställd och detaljprojektering av 

Bjärshögsskolan pågår. Tekniskt samråd kommer att hållas under v. 51 och 

förhoppningen är att byggstart kan ske v. 3. 

• Besiktningsanmärkningar på Arena Åstorp åtgärdas av leverantör, 

takkonstruktionen är avslutad och Unisport kommer att lägga om delar av 

golvet under kommande helg. Efterbesiktning kommer att ske under v. 46.  

• Byggnationen av förskolan i Hyllinge följer tidplanen, stommen är uppe och 

taket är på plats. Ett ”öppet hus” har under dagen hållits för verksamhetens 

personal. 

• Rivning av kök och matsal på Björnekullaskolan är påbörjad och 

detaljprojektering pågår fortsatt.   

• Programhandlingar för ombyggnation av Nyvångsskolan är klara och 

systemhandlingsarbetet är inlett.  
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• Inriktningen gällande Tingdalsskolan har förändrats något då mängden barn 

som skolan ska ha plats för har sänkts från 620 till 450-530 barn. 

• Rivningen på avdelningen Vallmon på Vidåsen är klar och nu har arbetet med 

att bila upp golv i badrummen för att justera avloppen påbörjats. Projektet 

beräknas kunna avslutas under mars 2023. 

• Den modulförskola som tillfälligt ska placeras på Prästamarken i Kvidinge har 

visat sig bli ett komplicerat projekt. Problem har uppstått i bygglovsansökan 

och en hel del kompletteringar har lämnats in. Bygglovet är ännu inte godkänt 

vilket kommer att innebära att projektets beräknade tidplan kommer att skjutas 

fram.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 42     Rekrytering VD  

 

Lennart och Janet redogör för tidsplanen framgent gällande rekrytering av VD. 

Ansökningstiden för tjänsten är avslutad och 14/11 kommer rekryteringsföretaget 

att presentera inkomna ansökningar för rekryteringsgruppen, efter detta tillfälle 

kommer intervjuer av utvalda kandidater att genomföras. Om tidplanen hålls 

kommer en slutlig kandidat att kunna presenteras för styrelsen vid styrelsemötet 

8/12.    

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information.   

 

 

  

____________________________________________ 


