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STYRELSEPROTOKOLL NR 5 2021 
 

 
Tid: 2021-08-26, kl. 18.00 – 19.45 

 

Plats: Kommunhuset, Åstorp 

 

Närvarande: Lennart Fredriksson (s), ordförande 

 Jacob Larsson ( c) – anmäld jäv § 35 

 Tony Wiklander (sd) 

 Joakim Sandberg (m) 

 Janet Norbeck (m) 

  

 Stig Rune Thell(s), tjänstgörande ersättare § 35  

 Ola Nilsson (l), ersättare 

 Ann Strand Fransson (s), ersättare 

 Marcus Möller (sd), ersättare 

 Rolf Lundqvist (sd), ersättare 

  

    

Övriga deltagande: VD Mikael Fors    
              

Justering:  Jacob Larsson 

  Janet Norbeck 

                     

Paragrafer:  30 - 36 

 

 

Underskrift: Protokollförare Mikael Fors 

 

 

           

 Ordförande Lennart Fredriksson 

 

 

           

 Justering Jacob Larsson 

 

 

  

 Janet Norbeck 
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§ 30      VD informerar  

  

VD informerar kring följande punkter: 

• Utbildningsdagen för politiker den 10 september och att VD ej kommer kunna 

deltaga 

• Sommar och semesterperiod med mindre skadegörelse än normalt samt kring 

vattenläckor i bolagets fastighetsbestånd 

• Pågående organisationsförändring som sjösätts under september månad enligt 

tidigare information till styrelsen 

 

Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information. 

 

 

§ 31    Ekonomisk information 

 

VD redogör för tidigare utsänd resultat- och balansuppföljning per  

2021-07-31, ett bra månadsresultat med relativt låga externa kostnader då fokus 

ligger på de större investeringsprojekt som är på gång. Bolaget har även fortsatt 

låga räntekostnader men prognostiserar en ökning under hösten till följd av 

upplåning till investeringsprojekten. 

 

 Styrelsen beslutar 

   

att notera lämnad information.  

 

 

§ 32  Styrelsens instruktion för budget 2022 

 

Diskuteras kring pågående budgetarbete inför 2022 som ska levereras till ägaren 

under september månad för att infogas i kommunens koncernbudget.  

Löpande drift och underhåll kommer följa uppgjorda planer och behov medan 

styrelsen har möjlighet att lyfta fram specifika satsningar. 

 

Styrelsen föreslår att resurser avsätts för ett utökad samarbete med de verksamheter 

som nyttjar bolagets lokaler genom en dialogdag för respektive område där 

områdeschefer och mellanchefer inbjudes för att få till ett ökat samarbete och en 

större förståelse för varandras situation. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att resurser avsätts i budget 2022 för dialogdagar med verksamhetsföreträdare hos 

våra hyresgäster.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3  

§ 33  Motionssvar – Utreda att investera i solcellspaneler 

 

Björnekulla Fastighets AB har ombetts lämna svar på rubricerad motion. 

VD har upprättat ett motionssvar vilket varit utsänt till styrelsen inför dagens 

sammanträde. 

Av motionärernas yrkande om utredning är det tre punkter som berör eller tangerar att 

beröra BFAB s och Kvidingebyggens verksamhetsområden nämligen att utreda 

anläggning av solcellspaneler på befintliga byggnader, att installera solcellspaneler på 

nyproduktion samt att utreda möjligheterna till en storskalig drift av solceller på 

kommunalt ägd mark. 

 

Styrelsen har inga synpunkter på av VD framarbetat förslag till motionssvar. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att ställa sig bakom av VD upprättat förslag till motionssvar som översändes till 

Kommunstyrelseförvaltningen för vidare handläggning. 

 

 

§ 34    Pågående projekt – information och status 

 

VD informerar kring pågående projekt enligt den sammanställning som skickats till 

kommunstyrelsen vilken bilägges dagens protokoll. 

 

Separat diskussion förs kring lönsamheten kring projekt Krysset då investeringsnivån 

överskridit den kalkylerade vid förvärvet av fastigheten 2019. Konstateras att 

projektet trots ökade kostnader kommer generera ett positivt resultat för BFAB. 

 

Styrelsen beslutar 

 

att notera lämnad information. 

 

 

§ 35  Övriga frågor - Lönesättning av VD 

 

Enigt gällande anställningsavtal för VD ska dennes lön, om ingen separat 

överenskommelse har träffats justeras med snittökningen föregående år vad gäller 

förvaltningschefer inom Åstorps kommun. 

Gällande VD s lön för 2021 har ingen separat överenskommelse träffats varför 

ordföranden föreslår styrelsen att VD s lön ökas med 2 500: -  per månad vilken 

baseras på snittökningen inom Åstorps kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

att VD Mikael Fors lön för 2021 ska ökas med 2 500: - per månad. 
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§ 36  Övriga frågor – Arrende del av mark Åstorp 113:49 

 

VD har från styrelseledamoten Jacob Larsson erhållit förfrågan om möjlighet att 

arrendera delar av fastigheten Åstorp 113:49, Långgatan Åstorp, för placering av 

flyttbara paddelbanor.  

 

Jacob Larsson anmäler jäv inför styrelsens behandling av frågan. 

 

Marken som ligger mellan Björnekulla Ås och Makadammen förvärvades av BFAB 

för något år sedan för att möjliggöra en framtida sammankoppling av såväl gångvägar 

som byggnation mellan Björnekulla Ås och Söderåsen, marken nyttjas för närvarande 

endast sporadiskt och då som upplag vid diverse anläggningsarbeten inom Åstorps 

tätort. 

Innan ett framtida nyttjande och möjlig byggnation från BFAB eller annan byggherre 

kommer det krävas en ny detaljplan vilket först kan bli aktuellt efter att ny detaljplan 

vad gäller makadamområdet har vunnit laga kraft och en uppbyggnad av området för 

sport och rekreation kan påbörjas. 

Mot denna bakgrund finns det inga praktiska hinder för att arrendera ut marken under 

2 – 3 år. 

 

Joakim Sandberg föreslår att före styrelsens ställningstagande om ett möjligt arrende 

ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag där all formalia och ekonomiska 

förutsättningar på affärsmässiga grunder beaktas varefter ärendet på nytt ska 

behandlas av styrelsen för ett slutligt ställningstagande. 

 

Styrelsen beslutar  

 

att före styrelsens ställningstagande om ett möjligt arrende ge VD i uppdrag att ta 

fram ett förslag där all formalia och ekonomiska förutsättningar på affärsmässiga 

grunder beaktas varefter ärendet på nytt ska behandlas av styrelsen för ett slutligt 

ställningstagande. 

__________________________________________________ 

 

 

 


