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TFAB § 15 

Val av justeringsman 

Styrelsen beslutar 
att utse Berit Tall att justera dagens protokoll.
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TFAB § 16 

Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar  
att godkänna dagordningen.
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TFAB § 17 

Godkännande av föregående protokoll 
Diarienummer: 2021/25 

Styrelsen beslutar 
att lägga protokoll nummer 1, 23 februari 2021, med godkännande till handlingarna.
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TFAB § 18 

Affärsplan 2021 TjustFastigheter AB - Beslut 
Diarienummer: 2021/29 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen har under styrelsekonferensen getts möjlighet att tillsammans med VD och ägarna 
diskutera och lämna synpunkter på förslag till Affärsplan 2021 för TjustFastigheter AB. 

Förslag till beslut 
VD föreslår styrelsen besluta att, efter inarbetande av styrelsens föreslagna tillägg, fastställa 
Affärsplan 2021 för TjustFastigheter AB. 

Styrelsen beslutar 
i enlighet med VD:s förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Handlingar i ärendet 
Affärsplan 2021 TjustFastigheter AB 
Bilaga – Handlingsplaner fastighet mars 2021
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TFAB § 19 

Försäljning av del av Mimer 5 till Västerviks 
Bostads AB - Beslut 
Diarienummer: 2021/11 

Sammanfattning av ärendet 
VD informerar styrelsen om att socialchef Jörgen Olsson, inom ett par veckor, kommer att lämna  
besked om beställning till Västerviks Bostads AB av om- och tillbyggnation av gamla barnhemmet 
på Stora Trädgårdsgatan i Västervik till LSS-boende (del av Mimer 5). 
  
En beställning skulle innebära att TjustFastigheter AB, som är lagfaren ägare till fastigheten, skulle 
behöva överlåta byggnaden med tillhörande mark (del av Mimer 5) till Västerviks Bostads AB. 
 
VD redovisar extern värdering, samt för intäkter, bedömda kostnader och kommande underhålls- 
kostnader för byggnaden. 

Förslag till beslut 
VD föreslår styrelsen besluta att, under förutsättning att socialnämnden fullföljer sin 
beställning, överlåta byggnaden med tillhörande mark (del av Mimer 5) till Västerviks 
Bostads AB till en överenskommen köpeskilling om 1 000 000 kronor, samt 
 
att uppdra till presidiet att, under förutsättning att bolagen enas om köpeskillingen 
1 000 000 kronor, skriva under överlåtelseavtalet. 

Styrelsen beslutar 
i enlighet med VD:s förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks Bostads AB
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TFAB § 20 

Avfallsplan samt Renhållningsordning för 
Västerviks kommun 2021-2030 - Remissvar - 
Beslut 
Diarienummer: 2021/22 

Sammanfattning av ärendet 
Västerviks kommun har i samverkan med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till en 
ny Avfallsplan samt Renhållningsordning för kommunkoncernen. Avfallsplanen som ska gälla  
för perioden 2021–2030 innehåller förslag till mål och strategier för kommunkoncernens  
arbete med avfallsfrågor.  
 
Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern. 
 
TjustFastigheter AB (TFAB) inbjuds att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska ha kommit 
in till Västerviks kommun senast den 18 april 2021. 
 
VD och Pia Jurell redovisar vid dagens styrelsemöte förslag till yttrande. Styrelsen ställer sig positiv  
till redovisat förslag, men vill göra följande tillägg:  
 
TFAB ställer sig frågande till den förändring av avfallstaxa som har införts på kommunens 
återvinningscentraler för verksamheter. Under 2020 infördes en ny taxa som innebar att hushåll 
har obegränsad inlämning av sorterat avfall, medan verksamheter debiteras 300 kronor vid varje 
inlämningstillfälle. TFAB anser att hela taxekonstruktionen bör ses över. 

Förslag till beslut 
VD föreslår styrelsen besluta att, efter inarbetande av ovan föreslagna tillägg, anta 
redovisat förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Västerviks kommun  
som svar på remissen. 

Styrelsen beslutar 
i enlighet med VD:s förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks kommun, avfallenergi21@vastervik.se  
Gun Lindberg, Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad 

Handlingar i ärendet 
Sammanfattning av förslag till Avfallsplan samt Renhållningsordning  för Västerviks kommun 
Tjänsteskrivelse – TFAB:s yttrande
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TFAB § 21 

Energi- och klimatstrategi för Västerviks 
kommun 2021-2030 - Remissvar - Beslut 
Diarienummer: 2021/23 

Sammanfattning av ärendet 
Västerviks kommun har i samverkan med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till en ny 
Energi- och klimatstrategi för kommunkoncernen. Energi- och klimatstrategin, som ska gälla för 
perioden 2021–2030, innehåller förslag till mål och strategier för kommunkoncernens arbete  
med energi- och klimatfrågor. 
 
Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern. 
 
TjustFastigheter AB (TFAB) inbjuds att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska ha kommit 
in till Västerviks kommun senast den 18 april 2021. 
 
VD och Fredrik Borg Dunge redovisar vid dagens styrelsemöte förslag till yttrande. Styrelsen  
ställer sig positiv till redovisat förslag, men vill göra följande tillägg: 
 
TFAB anser att det är viktigt att de uttryck som används är tydligt definierade, till exempel 
fossilfritt byggande. Att andelen fossilfritt byggande ska öka är inte samma sak som att den 
samlade klimatpåverkan under fastighetens hela livscykel ska minimeras. TFAB anser att den  
senare formuleringen bör användas. 

Förslag till beslut 
VD föreslår styrelsen besluta att, efter inarbetande av ovan föreslagna tillägg, anta 
redovisat förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Västerviks kommun  
som svar på remissen. 

Styrelsen beslutar 
i enlighet med VD:s förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks kommun, avfallenergi21@vastervik.se  
Gun Lindberg, Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad 

Handlingar i ärendet 
Remiss daterad 2021-03-01 
Sammanfattning av förslag till ny Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 
Tjänsteskrivelse – TFAB:s yttrande
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TFAB § 22 

Rivning av Totebo skola - Beslut 
Diarienummer: 2020/63 

Sammanfattning av ärendet 
Olika handlingsalternativ för Totebo skola har under en längre tid diskuterats av 
styrelsen och med olika intressenter. Nu föreligger förslag att riva skolbyggnaden 
i Totebo. 
 
VD redovisar vid dagens styrelsemöte kostnadsbedömning för rivning och miljö-
inventering av skolbyggnaden i Totebo. 
 
Jens Jackowski önskar att överblivet material tas tillvara och återvinns på ett hållbart  
sätt, till exempel genom säljas vidare i andra hand. 
 
Ordförande föreslår att VD ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av den  
faktiska kostnaden efter genomförd upphandling. 

Förslag till beslut 
VD föreslår styrelsen besluta att riva skolbyggnaden i Totebo i enlighet med redovisad 
kostnadsbedömning,  
 
att Jens Jackowskis önskemål ska beaktas vid rivningen, samt  
 
att ge VD i uppdrag att återkomma med en redovisning av den faktiska kostnaden  
efter genomförd upphandling. 

Styrelsen beslutar 
i enlighet med VD:s förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB 
Roger Bergh, Västerviks Bostads AB 

Handlingar i ärendet 
Handlingsplan 2021-03-15 för rivning av Totebo skola
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TFAB § 23 

Ärenden som initierats på styrelsekonferensen 
24-25 mars 2021  
 
Under två dagar har styrelsen tillsammans med ägarna och tjänstemän fokuserat på  
handlingsplaner för bolagets fastigheter och de projekt och utmaningar som bolaget 
står inför.   
 
Inga tillkommande ärenden har initierats av styrelsen under konferensen. 
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2021-03-25 

TFAB § 24 

Rapporter 

VD redovisar och analyserar ekonomirapport per 2021-02-28. 

VD rapporterar kort om följande: 
• Nyhetsbrev för mars 2021 har skickat ut till ledamöterna
• Rapport om lekmannarevisorernas grundläggande granskning 2020 (bilagts kallelsen)
• Motion från Liberalerna i Tjust om fler laddstationer i Västerviks kommun. Motionen 

ska besvaras av kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med Västerviks Bostads AB
• VD medverkar i kväll i SVT:s lokala nyheter i ett reportage om behov av lägenheter för 

elöverkänsliga personer.

Styrelsen beslutar 
att godkänna samtliga rapporter. 
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TFAB § 25 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls till dagens styrelsemöte.
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TFAB § 26 

Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum torsdag 20 maj 2021 klockan 09.00.
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TFAB § 27 

Avslutning 
 
Ordföranden tackar alla för två mycket givande konferensdagar och avslutar mötet.
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