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STYRELSEPROTOKOLL NR 2 2021 
 

 
Tid: 2021-03-04, kl. 18.00 – 18.45 

 

Plats: Digitalt möte via Teams 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare 

 Tony Wiklander (sd) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbäck (m) 

  

 Rolf Lundqvist (sd), ersättare 

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Ola Nilsson (l), ersättare 

    

  

Övriga deltagande: VD Mikael Fors 

 Ekonom Helena Lindberg 

      

              

Justering:  Joakim Sandberg 

  Tony Wiklander 

                     

Paragrafer:  9–15 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Joakim Sandberg 

 

 

  

 Tony Wiklander 
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§ 9    VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

 

• Styrelsen har vid kallelsen fått ta del av VD:s svar gällande 

bildningsnämndens arbetsutskotts begäran om redogörelse för projektet  

Haganässkolan. 

• Efter att avtalsförhandlingarna för bolagen avslutats under december 

2020 har nu VD genomfört lönesamtal med samtliga anställda. 

Genomförd lönerevision ledde till en genomsnittlig löneökning om 3% 

och kommer att gälla till 2022-04-31. 

• De månatliga ekonomiska uppföljningar som bolagen lämnar till 

kommunen kommer att förändras något framgent, den projektredovisning 

som VD redogör för KS lämnas initialt oförändrad. 

• VD arbetar just nu med att förankra och säkra kommunens nya 

lokalprocess i bolagen för att projekt och samarbete med kommunens 

verksamheter ska fungera tillfredsställande framöver. 

• VD och ordförande kommer under nästkommande vecka att delta i 

kommunens boksluts- och analysdag. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 10    Prel. bokslut 2020  

 

Ekonom redogör för förändringar i resultat- och balansräkning per 2020-12-31, 

utöver bokslutsdispositioner och skatt har inget ändrats sedan föregående 

uppföljning. EY har utfört revisionen som gick bra, så snart årsredovisningarna 

är reviderade och klara kommer dessa att skickas ut till styrelsen.  

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 11    Resedan/Backsippan 

 

VD har beställt en värdering av Backsippan som kommer att utföras inom kort. 

Fastigheten kommer att fastighetsregleras med tomten på Backsippan 5 och 

försäljas till KvB. En ev. försäljning av Backsippan ska upp för beslut i KF.  

 

 Styrelsen beslutar 

   

att försälja Backsippan 28 till dotterbolaget AB Kvidingebyggen för en köpeskilling 

motsvarande vid överlåtelsen gällande bokfört värde, att AB Kvidingebyggen 

genomför en fastighetsreglering av Backsippan 28 till Backsippan 5 samt att 

uppdraga åt VD att tillskriva Åstorp kommun för kommunfullmäktiges godkännande 

av försäljning såväl mellan BFAB och KvB som planerad vidareförsäljning för ett 

marknadsvärde till extern köpare. 

 

 

 

 

 



   

3 § 12   Intern kontroll 2021 

 

Ekonom redogör för tidigare utsänd intern kontrollplan för 2021 samt de 

kontrollpunkter som valts ut för granskning. Janet föreslår att upphandling tas 

upp som en kontrollpunkt i planen för 2022.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa intern kontrollplan 2021. 

 

 

§ 13    Underhållsplan 2021 

 

VD redogör för tidigare utsänd underhållsplan för 2021, planen kommer att 

följas upp vid ett par tillfällen under året.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

  

 

§ 14    Pågående och kommande projekt 

 

• Markarbeten för Tingdalshallen är i gång och projektet förväntas rulla på 

enligt gällande tidplan.  

• Markarbeten för arrangemangshallen är i gång och bolaget väntar inom 

kort besked från mark- och miljödomstolen angående överklagan, 

bolagens svar på överklagan insändes 18/2 och kommunens 23/2.  

• En ombyggnation av köket på Rågenskolan är planerad att utföras till 

sommaren. 

• Detaljplanearbetet gällande en ny förskola vid badet i Kvidinge pågår och 

förväntas vara klart innan sommaren. Ett möte kommer under 

nästkommande vecka att hållas med Skanska gällande mindre 

förändringar av den upphandlade konceptförskolan och avrop kan komma 

att göras efter mötet.  

• Ritningarna gällande Haganässkolan förväntas vara klara och beslutade i 

slutet av mars.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 15    Upplåning mars 2021 

 

Enligt tidigare utsänd skrivning gällande upplåning behöver bolaget under 

mars låna upp 7,6 Mkr för att lösa ett lån i internbanken samt 52,4 Mkr för 

byggnation av arrangemangshallen.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att upplåning enligt ovan specifikation ska göras via extern kreditgivare. 

 


