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STYRELSEPROTOKOLL NR 6 2021 
 

 
Tid: 2021-09-23, kl. 18.00 – 18.45 

 

Plats: Digitalt möte via Teams 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

  

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare  

 Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare   

  

 Per-Erik Holmén (l), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare 

Tony Wiklander (sd), ersättare på grund av 

dålig digital uppkoppling (t o m kl. 18.30) 

  

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors  
 Ekonom Helena Lindberg   

              

Justering:  Joakim Sandberg 

  Rolf Lundqvist 

                     

Paragrafer:  37 - 41 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Joakim Sandberg 

 

 

  

 Rolf Lundqvist 



   

2  

 

§ 37      VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

• Lekmannarevisionens granskning 2021 gällande bolagen kommer att 

avse styrdokument såsom ägardirektiv och bolagsordningar, ett möte 

kommer att hållas med VD, ordförande och ekonom. 

• Ägardialog kommer att hållas 7-8/12, styrelsens ordinarie ledamöter 

kommer att kallas till denna. Framtida laddinfrastruktur samt 

parkeringslösningar i kommunen kommer att diskuteras, VD efterfrågar 

styrelsens input gällande övriga ärenden att ta upp till nästkommande 

styrelsemöte 28/10. 

• Ärendet gällande försäljning av Backsippan kommer att behandlas vid 

KF 27/9. VD låter meddela att samtliga ledamöter i styrelsen kan delta i 

beslutet då jäv inte föreligger efter ett klargörande av 

kommunstyrelseförvaltningens nämndsekreterare.  

• Två personer har under september påbörjat sin anställning på bolaget 

vilket har medfört en viss omorganisering och en ny framtida uppdelning 

av arbetsuppgifter. Fannie Schüler, som är anställd som 

projektledare/förvaltare, kommer att ansvara för mindre upphandlingar. 

• För att anpassa bolagens mål till kommunfullmäktiges nya inriktningsmål 

har ett arbete med att ta fram ett nytt måldokument påbörjats.  

• VD kommer framgent att från samhällsbyggnadskontoret ta över 

kontakten med anlitade konsulter som hanterar naturvårdsinventeringen 

av makadammen. 

• En ny kommunal arbetsgrupp har tillskapats i vilken man hanterar 

koncernövergripande säkerhetsarbete, Johan Aarbye är representant för 

bolagen. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 38    Ekonomisk information 

 

Ekonom redogör för tidigare utsänd resultat- och balansuppföljning per  

2021-08-31. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.  

 

 

§ 39  Budget 2022 

 

Ekonom redogör för tidigare utsänd resultatbudget samt notförteckning för 2022.  

 

 Styrelsen beslutar 

   

att fastställa budget 2022 enligt bilaga.  
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§ 40  Namnfrågan - arrangemangshallen 

 

Under projektets gång har arbetsnamnet på arrangemangshallen från bolagets 

sida varit ”Bjärshögshallen” men då förslag framkommit från föreningshåll om 

att det vore önskvärt att namnet innehåller ordet ”arena” är nu det nya förslaget 

”Arena – Åstorp”. VD efterfrågar synpunkter från styrelsen. Per-Erik lyfter 

möjligheten att få in reklamintäkter via namnet, VD tar med sig detta i det 

fortsatta arbetet.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information för att senare ta ställning i frågan. 

 

 

§ 41    Pågående projekt – information och status 

 

VD informerar kring följande punkter: 

• Köksombyggnaden på Rågenskolan går enligt plan och lämnas över till 

verksamheten v. 45. 

• Nytt beslut ang. Haganässkolan går upp i KF 27/9. Projektering pågår och 

förväntas vara klar i december, handlingar för upphandling planeras bli klara i 

januari och upphandling påbörjas i februari. Ersättningslokaler för slutlig 

evakuering börjar upphandlas innan jul och ska vara etablerade och klara till 

påsklovet. I samband med rivningsarbeten, som kommer att pågå under vår 

och sommar, kommer markundersökningar i större omfattning genomföras. 

• Slutbesiktning av arrangemangshallen kommer att ske under juni månad, 

verksamheten får tillgång till hallen vid terminsstart ht 2022. De 

kostnadsökningar som pandemin lett till i projektet beräknas i dagsläget bli 

omkring 300 tkr.  

• Besiktning av Tingdalshallen sker v. 50 och verksamheten får tillträde till 

hallen vid terminsstart vt 2022. Ingen prisökning på grund av pandemin och 

den lösa inredning som initialt ingick i entreprenaden är struken då 

fritidsverksamheten själv vill hantera denna. 

• På KF 27/9 går en ev. byggnation av ny konceptförskola i Kvidinge upp för 

beslut. 

• Då en av modulförskolorna i Hyllinge bara har ett tillfälligt bygglov behöver 

en ny lösning arbetas fram. Planen är i dagsläget att två modulförskolor tas 

bort, en byggnad rivs och att dessa ersätts av en konceptförskola inom 

befintligt förskoleområde. Förslaget blir hyresmässigt förmånligt för 

kommunen och har lyfts in som ett budgetförslag inför 2022. 

• VD har varit i kontakt med kyrkan i Åstorp i ett försök att säkerställa mark i 

Åstorps tätort för framtida byggnation av förskolor. Det är ett förvärv av en 

del av kyrkans mark vid Skanneliden som skulle kunna vara intressant, VD 

väntar svar från kyrkan under oktober månad. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information.  

 

__________________________________________________ 
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BFAB      

      

    Budget  

(tkr)    2022  

Rörelseintäkter     

Hyresintäkter   63 925 1 

Intäkter för nyproduktion  1 800 2 

Övriga förvaltningsintäkter  22 671 3 

Summa nettoomsättning  88 396  

      

Rörelsekostnader     

Externa kostnader   -42 647 4 

Personalkostnader   -11 659 5 

Övriga rörelsekostnader  -3 720 6 

Avskrivningar/nedskrivningar  -22 478 7 

Summa verksamhetskostnader  -80 504  

      

Bruttoresultat   7 892  

      

      

Finansiella poster     

Ränteintäkter   40  

Räntekostnader   -5 279 8 

Summa finansiella poster  -5 239  

      

Resultat efter finansiella poster  2 653  

      

      

Årets resultat   2 653  

      

      
 

 

 


