
 

___________________________________________________________________________________________

______ 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr  Postgiro 

265 80 ÅSTORP Storgatan 3 042-642 00  042-642 05 556482-1766 11 82 66-6 

  Åstorp   Innehar F-skattebevis 

 1 

 

 

 

STYRELSEPROTOKOLL NR 1 2022 
 

 
Tid: 2022-02-03, kl. 18.00 – 19.00 

 

Plats: Digitalt möte via Teams 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

 Stig Rune Thell (s), tjänstgörande ersättare  

 Rolf Lundqvist (sd), tjänstgörande ersättare 

  

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare  

  

 

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors  
 Ekonom Helena Lindberg  
 Fastighetsingenjör Jonas Johansson 

 

              

Justering:  Janet Norbeck 

  Stig Rune Thell 

                     

Paragrafer:  1 - 7 

 

 

Underskrift: Protokollförare Helena Lindberg 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Janet Norbeck 

 

 

  

 Stig Rune Thell 
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§ 1     VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

 

• Arbetet med detaljplan för makadamområdet är i gång, under första 

kvartalet kommer samrådshandlingar vara klara. VD har varit vid 

skidtunneln i Torsby och träffat anläggningsansvarig från skidförbundet 

för att få mer information gällande en ev. byggnation av tunnel i brottet. 

• Bolagen har varit drabbade av covid i början av året, vilket lett till en hel 

del bortavaro bland personalen.  

• Den ägardialog som ställdes in i december kommer att hållas 7 mars 

08.30 -16.30 i kulturhuset Björnen. 

• Invigning av Arena Åstorp håller just nu på att planeras gemensamt 

mellan bolaget och fritidsförvaltningen. Invigningen kommer att hållas 

20/8, det kommer att vara fokus på idrott, föreningsliv och hallens alla 

möjligheter med en hel del aktiviteter på hela Bjärshög.  

• Tingdalshallen är överlämnad och togs i bruk av verksamheten måndag 

31/1.  

• Bolaget har begärt ett förhandsbesked på detaljplan för att få i gång 

byggnation av en tillfällig förskola på Prästamarken i Kvidinge samt en 

förändring av detaljplan i Nyvång då skolan kommer att behöva byggas 

till inom kort.  

• Försäljning av Backsippan till KvB, det vill säga steg 1, är genomförd.  

• Bolaget har skissat på att bygga till sporthallen för att tillskapa en 

hoppgrop för att lösa gymnastikföreningens lokalproblem. I nuläget pågår 

diskussioner mellan projektledare, fritidsförvaltningen och 

gymnastikföreningen. 

• Bolaget har lämnat offert till socialförvaltningen på installation av 

kylanläggningar på samtliga kommunens boenden. Om planerna 

realiseras kommer anläggningarna att hanteras som ett tillval till 

hyresavtalet.  

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 2    Ekonomisk information 

 

Ekonom redogör för större budgetavvikelser i resultatuppföljning per 2021-12-

31. Revision av bokslutet kommer att genomföras i mitten av februari varvid 

bokslutet kommer att behandlas i sin helhet vid ett kommande styrelsemöte. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.  
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§ 3    Lekmannarevisors granskning 2021 

 

Lekmannarevisionen har önskat särskilt yttrande från bolagens styrelse gällande 

genomförd granskning 2021.  

 

 Styrelsen beslutar 

   

att utifrån granskningens bedömning och slutsats anser styrelsen sig inte ha behov att 

vidtaga några specifika åtgärder då bolagens målarbete nu slutförts och gällande 

målutformning med mätbara mål, enligt bilaga till granskningen, har beslutats av 

styrelsen att gälla för perioden 2022-2024 samt 

 

att övrig bedömning och slutsats kring bolagsordningar och ägardirektiv är ett 

uppdrag som åvilar ägaren Åstorps kommun.  

 

 

§ 4  Instruktioner och arbetsordning – koncernen BFAB 

 

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. 

 

 

§ 5  Underhållsplan 2022 

 

Fastighetsingenjör redogör för tidigare utsänd underhållsplan för 2022. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 6    Pågående projekt – information och status 

 

• Byggnationen av arrangemangshallen följer tidplanen och slutbesiktning 

beräknas ske under v. 26 2022. En option på asfaltering av parkeringen vid 

ishallen har avropats och kommer att genomföras så fort vädret tillåter.  

• Granskningshandlingarna avseende Haganässkolan kommer inom kort att vara 

slutgranskade från verksamhetens sida. Upphandling av moduler för matsal 

och administration pågår, dessa kommer att tas i bruk till höstterminen. Matsal 

och c-byggnad kommer att rivas till sommaren. 

• Bygglovsansökan gällande byggnation av ny förskola i Hyllinge är inskickad. 

• En ombyggnation av kök samt träningsskolan på Björnekullaskolan kommer 

att påbörjas efter semestrarna.  

 

  Styrelsen beslutar 

   

  att notera lämnad information.  
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§ 7  Verksamhetsplan 2022 

 

VD redogör för tidigare utsänd verksamhetsplan för 2022. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att fastställa verksamhetsplan 2022. 

 

 

______________________________________________ 


