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Motion Stämman BLAAB 2022 
1) Med anledning av de senaste årens kostnadsökning önskar jag att stämman uppdrar 

till styrelsen att presentera en plan för hur kostnaderna kan reduceras för att få en bättre kontroll på 

till synes skenande kostnader. Dessa bör inte avvika alltför mycket mot budget. Det är en 

förutsättning för att stämman ska kunna fatta ett relevant beslut. 

2)  För att kunna bilda sig en uppfattning om bolaget ekonomiska ställning anser jag att 

styrelsen ska verka för en mer detaljerad årsredovisning än tidigare årsredovisningar. Vilket innebär 

att jag önskar en förklaring på hur intäkter och kostnader stämmer överens med de avgifter som vi 

brukare skall betala. Som exempel kan nämnas: 

Intäkter 2020: 

Uppgift om antal aktieägare/brukare kan jag inte hitta i årsredovisningen.  Enligt uppgift från Kjell de 

Meijre finns det ca. 770 brukare i bolaget 

År 2020 fakturerade Blaab 10 500 kr/brukare. 770 brukare gånger 10 500 kr summerar till 8 085 000 

kr. I bolagets årsredovisning för år 2020 uppgår Nettoomsättning (Brukningsavgifter) till 6 577 200 kr. 

Det blir en skillnad på 1 527 800 kr som jag inte kan se finns upptagna i årsredovisningen, tyvärr 

uppmärksammade jag inte det förra året. 

Enligt årsredovisningen har det inte utgått någon rabatt och inte heller framgår det om vi har några 

nya som anslutit sig. 

Kostnader 2020: 

I Årsredovisningen framgår att Tillsyns och underhållskostnader ökar från 3 889 886 kr till SEK 

5 400 174 kr. En ökning med 1 510 288 kr som saknar utförlig förklaring i Årsredovisningen. 

Personalkostnader har ökat med från 401 374 kr till 598 086 kr vilket gör en ökning med 196 712 kr 

eller 39%. Personalkostnader kanske inkluderar styrelsearvode, VD lön och valberedning? Antal 

personal som framgår av fotnot: 1 person 

I Årsredovingen för 2020 saknar jag utförliga fotnoter till Tillsyns-, underhålls- och driftkostnader, 

Övriga externa kostnader och Personalkostnader. Jag hoppas att årsredovisningen 2021 till stämman 

2022 kommer att innehålla den saknade informationen. 

Vidare önskar jag att allt material till stämman år 2022 skickas i ett dokument med tydliga rubriker 

om innehållet.  

För år 2021 har det fakturerats 12 000 per brukare vilket summerar till 9 240 000 kr. I budget för 

2021 anges en uppskattad intäkt i brukningsavgifter på 7 392 000 kr. Detta utgör en anmärkningsvärd 

skillnad. 

Kostnader i budget för 2021 uppskattas till 6 900 000 kr och om detta stämmer borde det inte ha 

varit nödvändigt med den tredje faktureringen för 2021 på 4 000 kr. Perspektivkostnad för 2022 samt 

2023 ligger på 7 200 000 resp. 7 450 000 vilket är lägre än utfall för 2020 som var 7 500 000.  Inga av 

dessa budgeterande kostnader motiverar den extra avgift som debiterats under 2021.  
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