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STYRELSEPROTOKOLL NR 4 2021 
 

 
Tid: 2021-06-10, kl. 18.00 – 19.45 

 

Plats: Kulturhuset Björnen, Åstorp 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Tony Wiklander (sd) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare  

 Ola Nilsson (l), tjänstgörande ersättare 

 

 Marcus Möller (sd), ersättare 

 Rolf Lundqvist (sd), ersättare 

  

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors 

 Ekonom Helena Lindberg 

      

              

Justering:  Joakim Sandberg 

  Tony Wiklander 

                     

Paragrafer:  24–29 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Joakim Sandberg 

 

 

  

 Tony Wiklander 
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§ 24      VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

 

• Nytt Kommentusavtal tecknat för asfalt- och markentreprenad, det blev 

även vid denna upphandling PEAB som vann. 

• VD har beslutat om ställföreträdarskap vid VD:s frånvaro, för BFAB och 

KvB är Jonas Johansson ställföreträdare och för BITAB är det Johan 

Aarbye. 

• VD föredrar en organisationsskiss över projekt- och förvaltningsarbetet 

framöver. Till hösten kommer Michael Andersson, som tidigare arbetat 

på bolagen, att komma tillbaka och Fanny Schuler kommer att påbörja sin 

anställning som projektledare/förvaltare. Bolagens snickare kommer att 

avsluta sin anställning i juni, i juli kommer Martin Hansson tillträda 

tjänsten som förändras till reparatör. 

• Revisionstjänster har upphandlats enligt LOU och det blev PwC som 

vann upphandlingen och som kommer att sköta bolagens revision åren 

2021-2024. 

• Naturvårdsinventering i gamla makadamområdet ska vara klar till 

senhösten, det ligger även ett separat uppdrag för att inventera ev. 

rödlistade arter i området.  

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 25    Utbildning för styrelsen 

 

Den 10 september kommer en utbildning för styrelsens medlemmar att hållas i  

kommunal ekonomi och tillitsbaserad styrning enligt kommunens styrmodell. 

Styrelsen har att besluta om huruvida ersättning ska utgå även till de 

styrelsemedlemmar som ej sitter med i kommunfullmäktige. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att ersättning ska utbetalas till de styrelsemedlemmar som ej sitter med i 

kommunfullmäktige. 

 

 

§ 26    Namntävling Tingdalshallen 

 

Det har kommit till VD:s kännedom att man i bildningsnämnden haft en 

diskussion om att det ska hållas en namntävling bland skolelever i område öst 

gällande den nybyggda idrottshallen på Tingdal. Då hallen sedan start har gått 

under namnet Tingdalshallen och även skyltar med detta namn har beställts i 

entreprenaden föreslår VD att styrelsen beslutar att behålla namnet 

Tingdalshallen enligt tidigare beslut.  

 

 Styrelsen beslutar 

   

att idrottshallen på Tingdalsområdet enligt tidigare beslut ska heta Tingdalshallen.  
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§ 27    Ekonomisk information 

 

Ekonom redogör för tidigare utsänd resultat- och balansuppföljning per  

2021-05-31 samt för den upphandling av upplåning som genomförts. 

KommunInvest vann upphandlingen av två lån om vardera 40 Mkr för att täcka 

investeringar i Tingdalshallen och arrangemangshallen. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.  

 

 

§ 28    Försäljning Backsippan 

 

Styrelsens beslut om en försäljning av fastigheten Backsippan återremitterades 

i KF med anledning av att man vill ha en mer utförlig kalkyl gällande en ev. 

ombyggnation till lägenheter. Utöver detta efterfrågades även en 

kostnadsredovisning av ombyggnationen på Vidåsen till boende. VD redogör 

för de kostnader som kommer att belasta kommunen vid ombyggnation av 

Vidåsen, dessa består i onormalt slitage och två nya kylar och uppgår till 

omkring 140 tkr. Gällande en försäljning av Backsippan påpekar Joakim att 

bostadsvolymen i kommunen ej kommer att minskas vid avyttring då en extern 

entreprenör kommer tillskapa boendeplatser i fastigheten. Styrelsen diskuterar 

även vikten av att en försäljning kommer att innebära ett kapitaltillskott för 

bolagen, kapital som behövs för byggnation på Björnekulla Ås.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att styrelsen enhälligt står bakom en försäljning av fastigheten och föreslår att VD 

deltar vid nästa KS för att svara på frågor i ärendet.    

 

 

§ 29    Pågående projekt – information och status 

 

• Förslag på placering av ett nytt kommunhus har tagits fram och ärendet 

kommer inom kort att tas upp i KF. I diskussionen bör hänsyn tas till den 

”post-covid19-effekt” som är aktuell i dagsläget då ett ev. utökat arbete 

hemifrån kan komma att påverka fastighetens storlek och utformning. 

Joakim föreslår att VD, även i detta ärende, bör delta vid fler KS-

sammanträden för att kunna svara på och klargöra ev. frågeställningar. 

• Brandskyddsåtgärder på Kvidinge skola utförs just nu och beräknas vara 

klara under sommaren. Även på Kvidinge fritidsgård utförs åtgärder efter 

brandskyddsinspektion, dessa beräknas vara klara under september. 

• Ombyggnationen av köket på Rågenskolan har byggstart 23/6 och 

planeras vara färdigställt efter novemberlovet v. 45. 

• Ombyggnationen på Europakrysset pågår enligt tidplan, en del 

underhållsarbeten har tillkommit i projektet. Utöver beställda arbeten 

åtgärdar bolaget även ventilation, fjärrvärme, fasadarbeten samt 

takarbeten.  
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• Tillskapandet av vårdplatser på avdelningen Tulpanen på Vidåsen är 

inom kort färdigställt och överlämnas till verksamheten 1/9 enligt 

önskemål.  

• Arbetet med Tingdalshallen flyter på enligt tidplan och väntas stå klar i 

oktober månad. Man har stött på problem gällande mark där man hittat en 

andra befintlig eternitledning som måste saneras, denna var ej utmärkt på 

utsättningen som erhållits från NSVA. Hindersanmälan är gjord gällande 

samtliga markförändringar då även en utökning av vattenmagasin har 

krävts.  

• Byggnationen av arrangemangshallen följer tidplan och skolan kommer 

kunna ta hallen i bruk till hösttermin 2022.  

• Projektet med Haganässkolan står still i väntan på beslut i 

bildningsnämnden ang. utformning samt beslut ang. medelstilldelning i 

KF. Bolaget är redo för att inleda projektering av skolan så snart alla 

beslut finns på plats.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

 


