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TFAB § 63 

Val av justeringsman 

Styrelsen beslutar 
att utse Gunilla Ekström att justera dagens protokoll. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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TFAB § 64 

Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar 
att, efter tillägg av ett beslutsärende ”Försäljning av Lofta skola”, godkänna dagordningen. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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TFAB § 65 

Godkännande av föregående protokoll 
Diarienummer: 2021/25 

Styrelsen beslutar 
att lägga protokoll nummer 6, 18 november 2021, med godkännande till handlingarna. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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TFAB § 66 

Fastställande av mål, vision och affärsidé - 
Beslut 
Diarienummer: 2021/92 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen har diskuterat bolagets mål, vision och affärsidé på sin styrelsekonferens och kommit 
fram till följande förslag: 
 
Mål 
 
Ekonomisk hållbarhet 
År 2022 ska TjustFastigheter AB uppnå en avkastning på totalt kapital motsvarande 
lägst 3,5%. 

 
År 2022 ska TjustFastigheter AB uppnå en självfinansieringsgrad om lägst 35%. 

 
Social hållbarhet 
År 2025 ska serviceindex för TjustFastigheter AB vara minst 83%. 
 
Ekologisk hållbarhet 
År 2025 ska TjustFastigheter AB vara ett fossilfritt företag vad gäller värme, vatten och 
drivmedel. 
 
År 2025 ska den totala energiförbrukningen för TjustFastigheter AB ha minskat med minst 
12,5% jämfört med referensåret 2020 från 144 kWh/m2 till 128 kWh/m2. 
 
År 2025 ska den totala energiförbrukningen för Räddningstjänstens fastigheter ha minskat 
med minst 10% jämfört med referensåret 2020 från 194 kWh/m2 till 174 kWh/m2. 
 
År 2025 ska den totala energiförbrukningen för fastigheter som tidigare var Kultur- och 
Fritid, inklusive Tjustvallen, ha minskat med minst 10% jämfört med referensåret 2020 
från 424 kWh/m2 till 381 kWh/m2. 

 
Vision 
Kundorienterad fastighetsägare som genom helhetssyn bidrar till livskvalitet varje dag. 

 
Affärsidé 
TjustFastigheter effektiviserar lokalförsörjningen för offentlig och privat verksamhet i 
Västerviks kommun. Bolaget förvärvar, bygger, utvecklar och förvaltar lokaler utifrån 
koncernnytta samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
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TFAB § 66 fortsättning 
 

 

Styrelsen beslutar 
att, fastställa mål, vision och affärsidé för TjustFastigheter AB i enlighet med ovan 
redovisade förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 
Kommunstyrelsen 
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TFAB § 67 

Ägardirektiv TjustFastigheter AB 2022 - Yttrande 
- Beslut 
Diarienummer: 2021/91 

Sammanfattning av ärendet 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslutade vid sammanträde 2021-10-19 § 39 att 
remittera förslag till ägardirektiv 2022 till respektive dotterbolag för yttrande. 
 
Under styrelsekonferensen har ägarens förslag till ägardirektiv för TjustFastigheter AB 
diskuterats och styrelsen föreslår följande ändringar i förslaget: 
 
Avsnitt 3 och 4 – Bolagets mål ska arbetas in under punkt 3 ”Ekonomiska mål” och 
under punkt 4 ”Verksamhetsmål” i förslaget enligt följande: 
 
Ekonomisk hållbarhet 
År 2022 ska TjustFastigheter AB uppnå en avkastning på totalt kapital motsvarande 
lägst 3,5%. 

 
År 2022 ska TjustFastigheter AB uppnå en självfinansieringsgrad om lägst 35%. 

 
Social hållbarhet 
År 2025 ska serviceindex för TjustFastigheter AB vara minst 83%. 
 
Ekologisk hållbarhet 
År 2025 ska TjustFastigheter AB vara ett fossilfritt företag vad gäller värme, vatten och 
drivmedel. 
 
År 2025 ska den totala energiförbrukningen för TjustFastigheter AB ha minskat med minst 
12,5% jämfört med referensåret 2020 från 144 kWh/m2 till 128 kWh/m2. 
 
År 2025 ska den totala energiförbrukningen för Räddningstjänstens fastigheter ha minskat 
med minst 10% jämfört med referensåret 2020 från 194 kWh/m2 till 174 kWh/m2. 
 
År 2025 ska den totala energiförbrukningen för fastigheter som tidigare var Kultur- och 
Fritid, inklusive Tjustvallen, ha minskat med minst 10% jämfört med referensåret 2020 
från 424 kWh/m2 till 381 kWh/m2. 

 
Avsnitt 11 – Låneram, finansiering och samordnad lekmannarevision 
Andra stycket ändras till: Bolagets investeringsram är 191 mnkr för år 2022. 
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TFAB § 67 fortsättning 
 

 

Styrelsen beslutar 
att, efter att ovan föreslagna ändringar inarbetats i texten, ställa sig bakom ägarens förslag 
till ägardirektiv 2022. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 
Kommunstyrelsen 

Handlingar i ärendet 
Ägardirektiv TFAB 2022 – remissversion 
TFAB:s yttrande 
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TFAB § 68 

Fastställande av Arbetsordning för styrelsen, 
Instruktioner för ekonomisk rapportering samt 
VD-instruktion - Beslut 
Diarienummer: 2021/94 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner för ekonomisk rapportering och VD-instruktion ska ses  
över och fastställas av styrelsen varje år.  
 
VD går vid dagens styrelsemöte igenom de gällande styrdokumenten och redovisar de ändringar 
och tillägg som föreslås. 

Styrelsen beslutar 
att, efter inarbetande av föreslagna ändringar och tillägg, fastställa Arbetsordning för styrelsen, 
Instruktioner för ekonomisk rapportering och VD-instruktion för TjustFastigheter AB år 2022. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 
Kommunstyrelsen 

Handlingar i ärendet 
Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner för ekonomisk rapportering samt VD-instruktion 
- TFAB år 2022  

10



TjustFastigheter AB 
 

Styrelsemötesprotokoll 
 

2021-11-25 
 

TFAB § 69 

Granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen (GDPR) - Yttrande - 
Beslut 
Diarienummer: 2021/14 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av lekmannarevisorerna genomfört en granskning 
av Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB med avseende på personuppgiftshantering.  
 
Granskningen syftar till att ge en övergripande förståelse av huruvida de båda bolagen 
bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen, the General Data 
Protection Regulation (GDPR), och i vilken utsträckning som de åtgärder som förordningen 
stipulerar uppfylls. 
 
Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer  
och överlämnar granskningen till TjustFastigheter AB och önskar svar på rapportens 
rekommendationer samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta. 
 
Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderas TjustFastigheter AB att: 
 
Granskning 
Implementera en granskningsplan för att kontinuerligt utvärdera och säkerställa 
att relevanta krav på hantering av personuppgifter uppfylls. 
 
Kontinuerligt analysera behov av granskning och uppföljning inom dataskydds- och 
informationssäkerhetsarbetet. 

 
Utbildning 
Etablera en rutin för att kontinuerligt utbilda anställda inom integritetsfrågor 
samt kontrollera att alla anställda framgångsrikt slutför utbildningarna. 

 
Implementera rutiner för att kontinuerligt uppdatera utbildningsmaterialet. 

 
Riskhantering 
Upprätta en rutin för att återkommande bedöma risker kopplade till sin 
personuppgiftshantering. 
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TFAB § 69 fortsättning 
 

 

Vid dagens styrelsemöte redogör VD för förslag till yttrande med bilagd handlingsplan. 

Förslag till beslut 
VD föreslår styrelsen i TjustFastigheter AB besluta  
 
att anta förslag till yttrande med bilagd handlingsplan (Bilaga 1) som sitt eget och 
överlämna yttrandet till kommunens revisorer som svar på granskningsrapportens 
rekommendationer samt svar på vilka åtgärder bolaget planerar att vidta. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 

Handlingar i ärendet 
Revisionsrapport – Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) 
Yttrande med bilagd handlingsplan från TjustFastigheter AB 
 

12



TjustFastigheter AB 
 

Styrelsemötesprotokoll 
 

2021-11-25 
 

TFAB § 70 

Fastställande av internkontrollplan 2022 - Beslut 
Diarienummer: 2021/93 

Sammanfattning av ärendet 
Pia Jurell redogör för arbetsgången med internkontroll för år 2022, samt redovisar förslag till  
internkontrollplan, där två kontrollområden valts ut från risk- och konsekvensanalysen: 
 
• Verksamhetsrisk: IT-risk 
• Verksamhetsrisk: Hantering kunder, leverantörer och avtal 

 
Jens Jackowski föreslår att tredje meningen i ”Motivering till riskbedömning” avseende IT-risk  
ändras till: Någon kommer obehörligen in i våra utrymmen och orsakar skada, samt 
  
att rapportering av internkontroll 2022 kommer att ske vid styrelsemötet i februari 2023 
(i stället för januari 2023). 

Styrelsen beslutar 
att, efter inarbetande av ovan föreslagna ändringar, fastställa internkontrollplan 2022 
för TjustFastigheter AB i enlighet med redovisat förslag. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Pia Jurell, Västerviks Bostads AB 

Handlingar i ärendet 
Risk-och konsekvensanalys 
Internkontrollplan 2022 TjustFastigheter AB 
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TFAB § 71 

Sammanträdesplan TFAB 2022 - Beslut 
Diarienummer: 2021/90 

Sammanfattning av ärendet 
VD presenterar förslag till sammanträdesplan för TjustFastigheter AB år 2022 enligt 
följande: 
 
Torsdag 24 februari 09.00 – 12.00  
 
Tisdag-Onsdag 5–6 april – Styrelsekonferens/Styrelsemöte 
 
Måndag 23 maj 09.00 – 12.00 
 
Torsdag 25 augusti 09.00 – 12.00  
 
Fredag 30 september 09.00 – 12.00  
 
Tisdag-Onsdag 29–30 november – Styrelsekonferens/Styrelsemöte 
 
Torsdag 8 december 09.00 – 12.00 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomi- och administrationsavdelningen, Västerviks Bostads AB 

Handlingar i ärendet 
Sammanträdesplan TFAB år 2022 
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TFAB § 72 

Extra beslutsärende - Försäljning av Lofta 
Klockargård 1:1 (Lofta skola) 
Diarienummer: 2021/109 

Sammanfattning av ärendet 
TjustFastigheters fastighet Lofta Klockargård 1:1 (Lofta skola) har under en längre tid  
legat ute för försäljning på kommunens hemsida. I dagsläget finns två intressenter som 
VD förhandlar med. 
 
VD informerar styrelsen vid dagens styrelsemöte om de bud som inkommit från de båda 
intressenterna. 

Styrelsen beslutar 
att ge presidiet och VD i uppdrag att slutföra förhandlingarna och genomföra en försäljning, 
samt att underteckna köpekontrakt med köparen. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Mats Ekelid, Västerviks Bostads AB 
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TFAB § 73 

Rapporter 
 
VD rapporterar: 
 
• Ekonomirapport per 2021-10-31. 

 
• Köp av fastigheten Västervik Paletten 1 – tillträdesdag 2021-12-01. 

 
• Nyhetsbrev för november 2021 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna 

med information om pågående arbete och aktuella projekt. 
 

• Ombyggnation av del av Mimer 5 till LSS-boende – Beslut från kommunfullmäktige avvaktas. 
Västerviks Bostads AB har godkänt investeringen och TjustFastigheters presidium tillsammans  
med VD har delegation på att underteckna avtalet om överlåtelse av mark. 
 

• VD redogör för det strategiska kommunikationsarbete som pågår i samarbete med den 
upphandlade kommunikationsbyrån Everday.  

 

Styrelsen beslutar 
att godkänna samtliga rapporter. 
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TFAB § 74 

Övriga frågor 
 
Lennart Engren önskar information om rekryteringsprocessen av ny VD för de båda bolagen 
TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB. Ordföranden informerar kort om det arbete 
som inletts. Styrelsen kommer att delges kontinuerlig information om rekryteringsprocessen.  
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TFAB § 75 

Nästa möte 
 
Nästa möte som skulle ägt rum torsdag 9 december 2021 ställs in på grund av brist på 
beslutsärenden. 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte blir då torsdag 24 februari 2022 klockan 09:00 – 12:00.  
 
Vid behov kan styrelsen kallas till ett extra styrelsemöte tidigare på året. 
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TFAB § 76 

Avslutning 
 
Ordföranden tackar alla för två mycket givande och intressanta konferensdagar, önskar 
alla en tidig God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar mötet. 
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