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STYRELSEPROTOKOLL NR 10 2022 
 

 
Tid: 2022-12-08, kl. 16.00 – 17.00 

 

Plats: Arena Åstorp 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c) 

 Tony Wiklander (sd) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

  

 Marcus Möller (sd), ersättare 

 Rolf Lundqvist (sd), ersättare 

 Per-Erik Holmén (l), ersättare 

    

   

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors   
 Ekonom Helena Lindberg  

                
 

              

Justering:  Jacob Larsson 

  Janet Norbeck 

                     

Paragrafer:  43 - 47 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Jacob Larsson 

 

 

  

 Janet Norbeck 
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§ 43     VD informerar  

 

 VD informerar kring följande punkter: 

• Bolaget har fått en förfrågan från tekniska kontoret gällande en 

försäljning av grusplanen vid Kvidinge IP. VD har stämt av med 

fritidsförvaltningen som meddelat att det inte finns någon förening som i 

dagsläget nyttjar planen. 

• VD har tecknat ett tilläggsavtal för 2023 gällande fjärrvärmen på 

Trollskogen och Klockaregården i Kvidinge.  

• Kontoret har från och med december förändrade öppettider. 

• VD har gjort en överenskommelse gällande 2023 med den snickare som 

under ett antal år haft en timanställning på bolagen.  

• Från augusti 2023 kommer produktion av den äldre varianten lysrör att 

förbjudas, detta enligt ett EU-direktiv. En inventering av samtliga 

armaturer i kommunens verksamhetslokaler behöver genomföras, just nu 

pågår diskussioner om hur denna genomförs på bästa sätt.  

• Bolagen har bytt abonnemangsform hos Telenor, bytet har inneburit en 

hel del tekniska problem men dessa ska vara lösta inom kort. 

• VD kommer vid pensionsavgången att ta över det mobilnummer han nu 

har via bolagen. 

• Under dagen har ett möte i krisledningsgruppen hållits med anledning av 

de ev. elstopp som aviserats för delar av Skåne. Bolagen bidrar med 

förslag på energisparåtgärder i lokalerna, bland annat kan justeringar i 

ventilation komma att göras. 

• Frågan gällande lokal för gymnastikföreningen fortgår. VD har blivit 

ombedd att ta fram en skrivning innehållandes tre olika förslag till 

lösning gällande gymnastikföreningens verksamhet.  

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 44    Ekonomisk information 

 

Ekonom Helena Lindberg redogör för resultat- och balansuppföljning samt 

projektredovisning per 2022-10-31. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.   
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§ 45  Pågående projekt 

 

VD redogör för status för byggnationer samt kring nedanstående punkter 

kopplade till befintliga eller kommande projekt: 

• Problemet med ventilationsritningarna gällande Bjärshögsskolan är lösta och 

startbesked kommer inom kort att sökas. 

• Takkonstruktionen på Arena Åstorp är åtgärdad och övriga installationer är 

återställda. Under december månad förväntas de dörrbladsläsare som varit 

restnoterade att komma.  

• Hyllinge förskola följer tidplanen, utfackningsväggar och innerväggar är 

under uppförande. 

• Invändig rivning pågår fortsatt i kök och matsal på Björnekullaskolan. Efter 

årsskiftet kommer samråd för att få startbesked att genomföras. 

• Programhandling gällande Nyvångs skola är klar och arbetet med 

systemhandlingar pågår.  

• Arbetet med programhandlingar pågår gällande Tingdalsskolan. 

• Avdelningen Vallmon på Vidåsen beräknas vara klar under mars 2023, i 

dagsläget anpassas befintliga badrum efter de nya behov som uppstått. 

• Bygglov för förskolemoduler i Kvidinge är klart och under nästkommande 

vecka drar Peab i gång markarbeten. Ett tillsynsärende har genomförts av 

samhällsbyggnadsförvaltningen vilket resulterat i en sanktionsavgift om 

360 000 kr. Bolagen kommer under nästkommande vecka att skicka svar 

gällande ärendet. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 46  Intern kontroll 2022 

 

Utfallet av genomförd intern kontroll 2022 har skickats ut som en bilaga till 

dagens mötesagenda. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa resultatet av intern kontroll 2022. 

 

 

§ 47  Övertag lån i internbank 

 

Enligt tidigare utsänd skrivning behövs ett styrelsebeslut för att bolagen ska 

kunna ta över resterande lån som ligger i internbanken från kommunen. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att uppdra till VD, med styrelsens ordförande som ersättare, att tills vidare för 

Björnekulla Fastighets AB:s och AB Kvidingebyggens räkning omsätta befintliga lån 

samt uppta nya lån, dvs öka företagens skulder, inom den av Åstorp kommun vid 

varje tillfälle fastställda borgensramen. 


