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Sammanträdets öppnande Ordförande Veikko Kärki hälsar de närvarande välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 

 

 

6 § 1 
Val av justeringsman Hilma Bertilsson väljs att justera dagens protokoll. 
 

 

6 § 2 
Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.  
 

 

6 § 3 
Föregående protokoll Protokollet från senaste styrelsemötet nr 5, 16 juni 2015 läggs 

med godkännande till handlingarna. 
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6 § 4 
Internkontroll VD redovisar resultatet av 2015 års internkontroll, bilaga 1. 

 
 

 Styrelsen godkänner informationen.  
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6 § 5 
Rapporter 
 

VD föredrar bolagets ekonomirapport, bilaga 2, och energirapport: 
 
TFAB energistatistik t.o.m. juli 2015 
Statistiken är normalårskorrigerad och avser den totala 
energiförbrukningen i TjustFastigheters fastighetsbestånd –  
värme och el till värme samt fastighetsel.  
 
Minskad energiförbrukning för 2015 jfrt med jan-juli 2011 är 8 % 
  
Minskad energiförbrukning för 2015 jfrt med jan - juli 2013 är 4,3 %  
 
Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme 
 är minskningen 9 % för 2015 jämfört med jan-juli 2011 och 4,3 % för 
2015 jämfört med jan-juli 2013. 

 
 

 Styrelsen godkänner informationen. 
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6 § 6 
Uppföljningar 
 
 

VD föredrar läget i bolagets aktuella projekt. 
 
Byggnationerna i Gamleby 
Projektledare: Joakim Svensson 
 
Åbyängsskolan 
Lokalerna för förskoleklass till år 3 (etapp 1) är färdigställda. I dem ska 
mellanstadiebarnen husera under läsåret 2015/2016 medan deras 
skollokaler renoveras (etapp 2). De mindre barnen går i skolan i 
paviljonger vid Ernebergsfältet under läsåret. Byggnationerna på 
Åbyängsskolan ska vara klara till höstterminen 2016. 
 
Nya högstadiet 
Nya högstadiet (gamla Kunskapsskolan och Hammargymnasiet) är i 
princip helt färdigställt.  Eleverna från Åbyskolan och Överums 
högstadium flyttar in i det nya högstadiet i dagarna. Lite småjobb 
kvarstår under hösten. 
 
Tjustskolan m.m. 
I höst ska VD träffa företrädare för kommunen och Landstinget i Kalmar 
län för att diskutera landstingets framtida lokalbehov.  
 
Arabia 
Projektledare: Eva Hebbel 
Kommunen aviserade 2014 att de ville att bolaget skulle bygga en ny 
förskola där förskolan Arabia tidigare låg. I november 2014 beslutade 
styrelsen att köpa till ett angränsande grönområde av kommunen för att 
den nya förskoletomten skulle bli lite större.  
Styrelsen beslutade i mars 2015 att investera i den nya förskolan Arabia. 
Projekteringsarbetet är igång, bolagets ska hålla startmöte med Miljö- 
och bygg 24 augusti. Förskolan beräknas vara klar för inflyttning till 
höstterminen 2016. 
 
Båtsmansstugorna 
Projektledare: Jonas Ålstam 
 
Sanna Ackrell har sagt upp hyreskontraktet för Båtmansstugorna till 1 
oktober 2015. Processen att hitta Ackrells efterträdare pågår och vår 
lokalansvarige har under sommaren tagit emot ett antal  
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intresseanmälningar från människor som vill driva verksamhet i 
stugorna. Intervjuer med dem som anmält sitt intresse pågår just nu och 
målsättningen är att ha en ny hyresgäst klar när Ackrells lämnar 
Båtsmansstugorna.  
 
Campus 
Projektledare: Henrik Ankarvall och Thomas Lindström 
 
Bolaget fick en beställning på tillbyggnad av Campus i våras. Markarbetet 
och byggnationen ska ut på upphandling i dagarna och de nya lokalerna 
ska stå klara till höstterminen 2016. 
 
Nya Kvännarskolan 
Projektledare: Pär Liffner och Mikael Westerholm 
 
Den nya skolan i Kvännaren är färdigställd och kunde ta emot sina elever 
idag. Parkering och marken närmast skolbyggnaden är iordninggjord 
medan lekytor och gångvägar beräknas vara klara inom någon månad. 
Gymnastisalen ska stå klar till årsskiftet och fram till dess har barnen 
gymnastik på Tallen, precis som de hade när de gick på Kvännarskolan.  
Skolan ska ha en officiell invigning med namngivningsceremoni men 
Barn- och utbildningsnämnden har inte spikat något datum för det 
evenemanget ännu. 

 
 

Beslut Styrelsen godkänner informationen. 
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6 § 7 
Strategi för extern  
kommunikation 
 
 

VD informerar om bolagets strategi för att genom en mer 
offensiv extern kommunikation stärka relationen till hyresgäster 
och andra som intresserar sig för vår verksamhet. Genom att 
bland annat skapa en Facebook-sida för bolaget och en 
kommentarsprofil på Västervikstidningen vill bolaget öka 
dialogen med intressenter och delta i debatten mer aktivt. 
 

Beslut Styrelsen godkänner informationen. 
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6 § 8 
Övriga frågor Boende för ensamkommande flyktingbarn 

Det finns ett tryck på kommunen att ordna fler boendeplatser för 
ensamkommande flyktingbarn och VD för en dialog med 
socialförvaltningen om lokaler som skulle kunna vara aktuella att 
bygga om till boende. 

Försäljning av mark 
Bolaget har fått en förfrågan om att sälja en bit mark på 
fastigheten Högaffeln vid hjälpmedelscentralen till ett företag i 
restaurangnäringen. VD ska gå vidare i diskussionerna med 
företaget. 

Yttrande till kommunen 
Kommunen har begärt ett yttrande från styrelsen i fråga om 
bolaget kan finansiera en hiss på Lidhemsskolan. VD föredrar ett 
förslag till yttrande och styrelsen godkänner informationen, bilaga 
3. 

Utbildning 
Björn Lansman uttrycker önskemål om att styrelsen ska gå Sveriges 
kommuner och landstings kurs ”Leder du kommunens 
lokalförsörjning rätt”. Eftersom kurskostnaden blir relativt hög om 
hela styrelsen ska gå föreslås att VD ska undersöka möjligheten att 
sätta ihop en kurs med ett liknande innehåll på hemmaplan. 

Nästa möte Nästa möte hålls 6 oktober 2015 klockan 8.00. 

Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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           Västervik  2014-11-06 

TjustFastigheter internkontroll 2015 
Kontrollområden 
1. Blir investeringar hyressatta?
Beskriv processen (hyressättning, beslut om investering, arbete med investering och justering av 
hyresbeloppet) och kontrollera att hyran justerats när investeringen är gjord. 

2. Kontroll av underhåll i fastigheter?
Hur analyseras behovet av underhåll i fastigheter? 

Risk- och väsentlighetsanalys 
Felaktigheter inom dessa kontrollområden bedöms ha en väsentlig påverkan på verksamheten 
och det bedöms vara möjligt eller sannolikt att felaktiga rutiner upptäcks i samband med 
internkontrollen.  

Rapport 
VD rapporterar resultatet av internkontrollen och eventuella förslag på åtgärder till styrelsen i 
mars 2015 och vidare till kommunstyrelsen i april 2015. 

Tjustfastigheter AB Telefon 0490-25 72 00    tjustfastigeheter@vastervik.se 
Box 502 Fax        0490-25 72 01 Org-nr  55 60 60 - 6443 
Gatuadress: Spötorget 1 
593 25 Västervik 

Bilaga 1



Rapport för internkontroll 

Moment nummer 1-2015 

Rutin Blir investeringar hyressatta? 

Rutinbeskrivning Beskriv processen (hyressättning, beslut om investering, arbete med 
investering och justering av hyresbeloppet) och kontrollera att hyran 
justerats när investeringen är gjord. 

Metod Intervju med lokalansvarig Jonas Ålstam samt Teknisk chef Stefan 
Karlson. 

Resultat Vid beslut om investering gör vi en kalkyl, tar in anbud och redovisar 
hyreskostnad och tidplanför beställaren. Efter en skriftlig beställning 
alternativt tecknande av avtal registreras den nya hyran i vårt 
fastighetssystem Husar. Investeringen genomförs. Projektledaren 
meddelar lokalansvarig när projektet slutförts och lokalansvarig 
kontrollerar att ingen förändring av hyra eller tidplan har uppkommit i 
förhållande till den ursprungliga kalkylen och tidplanen. 

Föreslagna åtgärder Vid alla investeringar fyller projektledaren i en blankett för registrering 
och beställning av uppdragsnummer. På blanketten framgår fastighet, typ 
av projekt, tidplan, medlemmar i projektet mm. Förslaget är att vi ändrar 
blanketten så att projektledaren måste fylla i om investeringen innebär en 
hyresjustering.  Den ekonom som registrerar  uppdraget tar en kopia på 
blanketten och lämnar den till lokalansvarig, Jonas Ålstam som ansvarar  
för ochsignerar att hyresjusteringen är gjord. Därefter lämnar han 
blanketten till ekonomiavdelningen för arkivering. 

Kontrollansvarig Susanne Hamilton 

Datum 2015-08-12 

Rapportering till TjustFastigheters styrelse 

Tjustfastigheter AB Telefon 0490-25 72 00    tjustfastigeheter@vastervik.se 
Box 502 Fax        0490-25 72 01 Org-nr  55 60 60 - 6443 
Gatuadress: Spötorget 1 
593 25 Västervik 



Rapport för internkontroll 

Moment nummer 2-2015 

Rutin Kontroll av underhåll i fastigheter 

Rutinbeskrivning Hur analyseras behovet av underhåll i fastigheter? 

Metod Intervju med Teknisk chef Stefan Karlsson 

Grunden för vårt planerade underhåll är de handlingsplaner som finns för 
varje fastighet i vårt bestånd. Handlingsplanerna sträcker sig över tre år 
och avser typ av åtgärd, tidpunkt, kostnad samt ansvarig projektledare. 
Projektledaren redovisar kontinuerligt tider och ekonomi till teknisk 
chef. Handlingsplanerna uppdateras varje år utifrån fastighetsskötarnas 
och förvaltarnas kunskap om fastigheterna, uppgifter om behov av 
underhåll som matats in i fastighetsregistret HUSAR, besiktningar och 
de automatiska underhållsplaner som genereras av HUSAR. Underlaget 
prioriteras av teknisk chef. Efter avslutad underhållsinsats sker en 
besiktning och ny data förs in i HUSAR. Generellt gäller att 
underhållsplanerna är levande dokument eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna för underhållet kan ändras. 

Föreslagna åtgärder Inga 

Kontrollansvarig Susanne Hamilton 

Datum 2015-08-12 

Rapportering till TjustFastigheters styrelse 

Tjustfastigheter AB Telefon 0490-25 72 00    tjustfastigeheter@vastervik.se 
Box 502 Fax        0490-25 72 01 Org-nr  55 60 60 - 6443 
Gatuadress: Spötorget 1 
593 25 Västervik 



TJUSTFASTIGHETER AB

Org.nr: 556060-6443

RESULTATRÄKNING

FÖR TIDEN 2015-07-31 Avvikelse

Resultat ack Prognos Budgetprognos mot

aktuell månad 2015 2015 budget

Nettoomsättning:

Hyresintäkter 90 003 156 444 156 519 -75

Övriga förvaltningsintäkter 2 5

Summa nettoomsättning 90 005 156 449 156 519 -70

Fastighetskostnader

Driftkostnader -54 034 -88 781 -92 958 4 177

Underhållskostnader -2 765 -4 526 -3 249 -1 277

Fastighetsskatt -186 -311 -311 0

Avskrivningar -13 633 -35 162 -32 481 -2 681

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Summa kostnader -70 617 -128 780 -128 999 219

RÖRELSERESULTAT 19 387 27 669 27 520 149

Finansnetto -16 292 -26 933 -25 538 -1 395

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3 095 736 1 982 -1 246

0

PERIODENS RESULTAT 3 095 736 1 982 -1 246

Bilaga 2



Kommentarer till periodens resultat

Underhållskostnaden har from 2014 bokats i balansräkningen. Per 2015-07-31 har 2 765 kkr av de

aktiverade underhållskostnaderna kostnadsförts.

Kommentarer till prognos

Avskrivningsprocenten i budgeten är 2,5%. Med de nya K3-reglerna får vi en högre procensats, 3,5%.  

Nedskrivning har gjorts med 9 mkr i prognosen mot 15 mkr i budget.

Finansnetto är verkligt utfall januari-juli och och prognos augusti-december.



Bilaga 3






