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STYRELSEPROTOKOLL NR 3 2021 
 

 
Tid: 2021-04-08, kl. 18.00 – 19.30 

 

Plats: Digitalt möte via Teams 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson (c) 

 Tony Wiklander (sd) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbäck (m) 

  

 Stig Rune Thell (s), ersättare 

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare 

 Rolf Lundqvist (sd), ersättare 

 Ola Nilsson (l), ersättare 

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors 

 Ekonom Helena Lindberg 

      

              

Justering:  Jacob Larsson 

  Janet Norbeck 

                     

Paragrafer:  16–23 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Jacob Larsson 

 

 

  

 Janet Norbeck 
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§ 16    VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

 

• Fyra säsongsanställningar inför sommaren är klara. 

• En arbetsbeskrivning är upprättad för den extra administrativa tjänst som 

behövs på bolagen och rekrytering är påbörjad. 

• Bolagsstämma kommer att hållas 29/4, med tanka på covid-situationen 

kommer enbart kommunalråd, oppositionsråd och lekmannarevisor att 

delta. 

• Bolagen kommer att delta i den NMI-undersökning (nöjd 

medarbetarindex) som kommunen genomför. 

• Under våren kommer en halvdag avsättas för styrelsens arbete med 

bolagens mål enligt kommunens nya vision. 

• F.d. Gruvparkens förskola i Nyvång ska omtaxeras till småhus och 

därefter säljas. 

• VD har haft en genomgång med förvaltningarna gällande 

lokalförsörjningsplan fram till 2029. Indikationen just nu är att det 

kommer att krävas betydande lokalförändringar och nybyggnationer som 

kommer att involvera bolagen i stor utsträckning. 

• Då socialförvaltningen ej längre driver trygghetsboende på Rönnåsen 

måste bolaget ändra i den information som finns på hemsidan samt i nya 

kontrakt som skrivs. 

• Radonmätning har utförts på samtliga skolor och förskolor, på 4 av 180 

mätpunkter visades ett värde som låg något över gränsvärdet. Information 

har utgått till verksamheterna och miljökontoret, åtgärder kommer vidtas 

för mätpunkter över gränsvärden. 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 17    Bokslut 2020  

 

Årsredovisning för 2020 har den 24/3 skickats ut till samtliga 

styrelsemedlemmar.  

 

Styrelsen beslutar 

   

att fastställa upprättat bokslut att framläggas för bolagsstämman samt att underteckna 

detsamma. 

 

 

§ 18    Ekonomisk information 

 

Ekonom redogör för tidigare utsänd resultat- och balansuppföljning per  

2021-03-31.  

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.  
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§ 19   Generellt upplåningsbeslut 

 

För att Björnekulla Fastighets AB och AB Kvidingebyggen ska ha möjlighet 

att genomföra upplåning hos kreditinstitut med kommunal borgen som 

säkerhet krävs ett styrelsebeslut.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att uppdra till VD, med styrelsens ordförande som ersättare, att tillsvidare för 

Björnekulla Fastighets AB och AB Kvidingebyggens räkning omsätta befintliga lån 

samt uppta nya lån, d v s öka företagets skulder, inom den av Åstorps kommun vid 

varje tillfälle fastställda borgensramen eller limiten inom internbanken. 

 

 

§ 20    Val av ägarens företrädare vid bolagsstämmor 

 

Ordförande föreslår Jacob Larsson att företräda ägare Björnekulla Fastighets 

AB vid dotterbolagen AB Kvidingebyggen, Björnekulla IT AB samt 

Björnekulla Utvecklings AB:s bolagsstämmor för perioden 2021-05-01 – 

2022-04-30.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa ordförandes förslag om Jacob Larsson som ägarrepresentant vid 

dotterbolagens bolagsstämmor under perioden 2021-05-01 – 2022-04-30. 

 

 

§ 21    Fastighetsförvärv Orren 5 

 

VD redogör för tidigare utsända handlingar gällande ett ev. förvärv av 

fastigheten Orren 5 samt den dialog som förts med säljarens mäklare och 

bolagets revisor. Styrelsen diskuterar de konsekvenser ett bolagsförvärv kan 

leda till samt de krav som bör ställas på säljaren vid ett ev. förvärv.   

 

Styrelsen beslutar 

 

att VD arbetar för att få till stånd en ren fastighetsaffär och att ett extra styrelsemöte 

hålls om ett förvärv blir aktuellt. 

 

 

§ 22    Pågående projekt – information och status 

 

• Då det särskilda boendet på Backsippan ska läggas ner kommer ett antal 

boende att flytta till Vidåsen. En renovering av en avdelning pågår just nu 

och kommer att stå klar i slutet av april.  

• Ombyggnationen av köket på Rågenskolan har byggstart 21/6 och 

planeras vara färdigställt efter novemberlovet v. 45. 

• Ombyggnationen på Europakrysset pågår och då slutbevis har erhållits 

efter färdigställande av plan 1 kommer ombyggnation och renovering av 

plan 2 att inledas.  
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• Ombyggnation och renovering av Activa är avslutad inom kort, enbart en 

del mindre åtgärder utvändigt återstår. 

• Nybyggnation av garage/återvinningshus på Tingdalsskolan är 

färdigställt. 

• Det planerade återvinningshuset i kvarteret Göken i Kvidinge är satt på 

paus i väntan på beslut om huruvida verksamheten ska fortsätta i 

befintliga fastigheter. 

• Markarbeten för arrangemangshallen är färdigställda inom kort, tekniskt 

samråd angående vidare byggnation kommer att hållas fredag 9/4.  

• Startbesked för idrottshallen på Tingdal är klart och stålkonstruktionen är 

redan på plats. 

• Grundstrukturen för Haganässkolan är klar, i nuläget arbetar man med att 

minska ner ytorna som växt till 9 000 kvm under arbetets gång. 

Ritningarna kommer att presenteras för huvudskyddsombud 12/4 och för 

politiken 22/4. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 23    Övriga frågor 

 

Vid styrelsemötet för Björnekulla Utvecklings AB som hölls 7/4 diskuterades 

huruvida bolaget bör läggas vilande i väntan på Länsstyrelsens utredning. 

BUTAB:s styrelse beslutade att diskussionen bör hanteras av moderbolaget 

Björnekulla Fastighets AB för slutligt ställningstagande.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att inplanerat styrelsemöte för BUTAB 19/8 bör hållas och att man på mötet ska 

informera sittande styrelse om de planer som finns för makadammen samt börja 

arbeta med ett alternativt användningsområde för området om Länsstyrelsens beslut 

leder till att den initiala planen ej går att genomföra. 

 


