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STYRELSEPROTOKOLL NR 1 2021 
 

 
Tid: 2021-02-04, kl. 18.00 – 20.00 

 

Plats: Björnekullasalen – kommunhuset, Åstorp 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbäck (m) 

 Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare 

 

 Stig Rune Thell (s), ersättare  

 Marcus Möller (sd), ersättare 

 Ola Nilsson (l), ersättare 

    

  

Övriga deltagande: VD Mikael Fors 

 Ekonom Helena Lindberg 

      

              

Justering:  Jacob Larsson 

  Janet Norbäck 

                     

Paragrafer:  1–8 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Jacob Larsson 

 

 

  

 Janet Norbäck 
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§ 1    VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

 

• En politisk grupp är tillsatt för att hantera planeringen av ett nytt 

kommunhus. VD och lokalstrateg har tagit fram olika alternativ med 

lokal- och funktionsprogram som utgångsläge, i materialet finns bland 

annat beräkningar både gällande nybyggnation och ombyggnation av 

befintligt kommunhus med. Förslag och beräkningar kommer i veckan att 

skickas ut för ny hantering i den politiska gruppen.   

• En ny förskola planeras intill badet i Kvidinge. Detaljplan gällande denna 

är utställd 25 januari till 15 februari och beräknas kunna antas till 

sommaren. Olika alternativ på förskola togs fram i mars 2020, 

bildningsförvaltningen har flaggat för att man under februari 2021 

kommer att kunna meddela vilken sorts förskola man vill ha. Det är 

viktigt att det finns förståelse för att processen efter ett avrop tar tid då 

beställning, leverans och byggnation måste kunna tillhandahållas av 

leverantörer. 

• Det planerade hissbytet på Rönnåsen har gått väldigt bra, leverantören 

lyckades färdigställa hissbytet på tre veckor. 

• För att ersätta den projektledare som avslutade sin tjänst i höstas så har en  

nyutexaminerad fastighetsingenjör, Håkan Gustafsson, visstidsanställts 

som biträdande projektledare/fastighetsförvaltare. Håkan har tidigare 

arbetat som säsongsanställd på bolagen. Under januari och ett par veckor 

in i februari har en projektledare varit föräldraledig vilket har ökat 

arbetsbelastningen på övrig personal.  

• Samtliga kollektivavtal är klara, lönerevisionen för 2020 kommer att slå 

igenom från och med november månad. VD kommer nu att hålla 

lönesamtal med samtliga anställda.  

• Bolaget har fått ett föreläggande om att lämna ett yttrande angående den 

överklagan som inkommit på bygglov för arrangemangshallen. VD 

utreder just nu huruvida det verkligen är bolaget som ska lämna yttrandet 

eller om det endast är kommunen. Då prövning i fallet enbart ska ske mot 

PBL och gällande detaljplan ser VD inte att detta ska kunna påverka 

domstolens beslut vilket också säkerställts via genomgång av tidigare 

domar i mark- och miljödomstolen. Startbesked har getts för markabeten 

på området, dessa har påbörjats och kommer att fortgå till april.  

• Då det inte längre bedrivs någon verksamhet på förskolan Gruvparken i 

Nyvång kommer fastigheten att omtaxeras till småhus och sedan säljas 

under 2021.  

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 
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§ 2    Prel. bokslut 2020  

 

Ekonom redogör för större budgetavvikelser i den tidigare utsända resultat- och 

balansuppföljning per 2020-12-31. Revision av bokslutet kommer att 

genomföras i början av mars varvid bokslutet kommer att behandlas i sin helhet 

vid ett kommande styrelsemöte. VD redogör kortfattat för den värdering av 

beståndet som genomförts, ev. upp- eller nedskrivningar kommer att behandlas 

vid ett kommande styrelsemöte. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 3    Resedan/Backsippan 

 

VD redogör för tidigare utsänd skrivning och beräkning gällande en ev. 

försäljning av Resedan (Folkets Hus) samt tomten på Backsippan. Då kommunen 

har sagt upp avtalet gällande vårdboende på Backsippan kan även den fastigheten 

bli aktuell att försälja. Joakim påpekar vikten av att vi säljer av fastigheter som 

kommunen inte har någon nytta av för att skapa möjlighet att satsa på det som 

behövs. Styrelsen diskuterar huruvida vi bör göra en extern värdering och gå ut 

på marknaden med fastigheterna samt vikten av att det blir något bra av 

fastigheten efter försäljning. Styrelsen beslutar att VD ska fortsätta arbetet enligt 

samma inriktning som tidigare vilket ska inkludera extern värdering av 

Backsippan 28 (befintliga lägenheter och boende). 

 

 Styrelsen beslutar 

   

 att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet enligt nuvarande inriktning. 

 

 

§ 4   Revisionsrapport lokalförsörjning och detaljplanprocess 

 

VD har med kallelsen bifogat ett förslag till skrivning från bolagets sida 

angående den revision av lokalförsörjningsprocessen som genomförts i 

kommunen.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att godkänna skrivningen som sitt eget yttrande att översända till kommunrevisionen. 

 

 

§ 5    Revisionsrapport upphandling 

 

VD har vid tidigare styrelsemöten redogjort för den granskning av 

upphandlingsprocessen i bolagen som kommunens lekmannarevisor har 

genomfört under 2020. Rapporten är nu klar och har bifogats kallelsen till 

dagens möte. Rapporten innehåller en begäran om särskilt yttrande från 

styrelsen vilka åtgärder man avser vidta med anledning av resultatet av 

granskning. VD påpekar att bolagens nuvarande organisation inte räcker till 

för de administrativa arbetsuppgifter som löpande tillkommer vilket innebär att 

ytterligare en tjänst kommer att behöva tillsättas.   
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Styrelsen beslutar 

 

att skriftlig anvisning med tillhörande blanketter ska tas fram för direktupphandling 

vilka också ska beslutas av styrelsen 

 

att samtliga direktupphandlingar ska dokumenteras samt 

 

att upphandling av serviceavtal ska göras avseende de flesta entreprenörs- och 

konsultuppdrag som förekommer inom bolagens verksamhetsområden samt 

 

att ställa sig bakom och uppdraga åt ordföranden att översända svar till 

lekmannarevisionen enlig det förslag som förelagts styrelsen via kallelse till dagens 

styrelsemöte. 

 

 

§ 6    Instruktioner och arbetsordning 

 

Instruktion för ekonomisk redovisning, VD-instruktion samt styrelsens 

arbetsordning ska årligen fastställas av styrelsen. Efter genomgång har 

dokumenten bifogats kallelsen till dagens möte.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa instruktion för ekonomisk redovisning, VD-instruktion samt styrelsens 

arbetsordning enligt framlagt förslag. 

 

 

§ 7    Pågående och kommande projekt 

 

• Genomgång av utsänd sammanställning för status på respektive projekt 

• VD redogör för de senaste skisser av Haganässkolan som Ramböll har 

tagit fram. Bildningsförvaltningen har efter genomgång av skisserna 

återkommit med 44 olika synpunkter, flertalet mindre åtgärder men en 

föreslagen flytt av det rörelserum som nu ligger på plan två kommer att 

addera avsevärda kostnader till projektet. Den initiala ytan i 

projektavtalet var 6 000 kvm, denna är nu uppe i 8 537 kvm.  

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

sommaren. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 
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§ 8    Diskussion kring kommande ägardialog 

 

VD har haft ett inledande möte med kommunchef och kommunens 

ekonomichef gällande ägardirektiv och målformulering. Vid 

ägardialogen, som kommer att genomföras 2/3, kommer frågorna att 

diskuteras vidare. VD efterfrågar styrelsens förslag till punkter som bör 

tas upp vid ägardialogen. Styrelsen lämnar förslag vilka framgår i 

beslutet nedan.  

 

 

Styrelsen beslutar 

 

att uppdraga åt VD att tillse att nedanstående punkter adderas till dagordningen för 

ägardialogen vilken hanteras av Åstorps kommun 

• Klimat och samarbetet mellan bolag och ägare 

• Kostnadsdrivande krav och uppdrag för bolagen 

• Parkeringshus och pendlarparkering Björnekulla Ås 

• Elektrifiering av fordonsflotta och laddinfrastruktur i Åstorp kommun 

 

 

 


