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VBAB § 1 

Mötets öppnande 
 
Ordförande Ruth Piatek -Wallin hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och 
förklarade mötet öppnat.  
 
Ruth Piatek – Wallin inleder mötet med att skicka runt ett tackkort som kommit i 
samband med Lars Perssons bortgång. Det var en väldigt fin och vacker begravning 
och från styrelsen närvarade Ruth Piatek – Wallin, Kenneth Lind och Krister 
Örnfjäder.  
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VBAB § 2 

Val av justerare 
 

Styrelsen beslutar 
Att välja Elisabeth Johansson som justerare för dagens möte.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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VBAB § 3 

Godkännande av dagordningen 
 

Styrelsen beslutar 
att godkänna dagordningen.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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VBAB § 4 

Godkännande av föregående protokoll 
Diarienummer: 2022/11 
 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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VBAB § 5 

Uppdrag om effektivisering för nämnder och 
styrelser - Yttrande över kommunens förslag 
Diarienummer: 2022/21 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-21, § 139, i samband med fastställande av 
budget för 2023, att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag med mål 
och struktur för översyn av kommunens verksamheter inklusive bolagen med syfte 
att effektivisera med 20 mnkr. Uppdraget ska redovisas i samband med uppstart 
av budget 2024. 
 
Vid dagens styrelsemöte redovisar VD och verksamhetsutvecklare Fredrik Borg 
Dunge förslag på effektivisering för Västerviks Bostads AB.  

Förslag till beslut 
VD föreslår styrelsen att besluta enligt redovisad bilaga.  
 

Styrelsen beslutar 
I enlighet med VD:s förslag 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 
Bilaga 
Förslag på effektivisering Västerviks Bostads AB 
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Förslag på effektivisering Västerviks Bostads AB och Tjustfastigheter 

AB enligt effektiviseringsuppdrag  
Ekonomistyrningsverket har en modell för effektiviseringsarbetet som med fördel kan användas 

enligt uppdraget. Ekonomistyrningsverkets modell anger olika steg som bör gås genom. Modellen 

anges vara ett komplement till redan existerande ramverk där SIQ managementmodell och ISO 

kvalitetsledning är två av de ramverk som namnges. Nedanstående förslag baseras på 

nulägesanalysen i den verksamhetsbeskrivning VBAB har gjort enligt SIQ managementmodell. 

Börläge presenteras enligt både SIQ-examinatorernas förslag till förbättringar och möjliga åtgärder 

identifierade av personal på VBAB. Genomförande och uppföljning görs inom ramen för VBAB:s 

ordinarie verksamhet i det strategiska arbetssättet. 

För att fortsätta använda modellen där Västerviks Bostads AB och Tjustfastigheter AB styrs med 

avkastningskrav i ägardirektiv presenteras effektiviseringsåtgärdernas påverkan på avkastningen i 

tabellen nedan*.  

 

* 1 miljon kronor förbättrat rörelseresultat motsvarar 2024 0,05% förbättrad avkastning i VBAB och 

0,06% förbättrad avkastning i TFAB. 

** Effekten av ökad elproduktion redovisas som effekten på Resultat efter finansiella kostnader 

dividerat på Totalt kapital. 

Effekt 2024 

VBAB i 

procent 

högre 

avkastning

Effekt 2024 

TFAB i 

procent 

högre 

avkastning

Effekt 2025 

VBAB i 

procent 

högre 

avkastning

Effekt 2025 

TFAB i 

procent 

högre 

avkastning

Ökad egen elproduktion** 0,02% 0,05% 0,02% 0,07%

Med ökad egen elproduktion blir 

konsekvensen mindre 

koldioxidutsläpp från elanvändning, 

minskade elkostnader samt ökade 

räntekostnader och avskrivningar.

Minskad energiförbrukning 0,06% 0,07% 0,05% 0,06%
Effektivare energianvändning samt i 

vissa fall lägre inomhustemperatur.

Förtydliga beroenden mellan 

olika processer
0,07% 0,05% 0,06% 0,05%

Avdelningsöverskridande processer 

förtydligas bland annat för att inte 

riskera att vidta förbättringsåtgärder 

i en del av processen som påverkar 

hela processens resultat negativt. 

Gränsdragningar och kontrollpunkter 

mellan företaget och företagets 

leverantörer förtydligas för 

processer som sträcker sig utanför 

företagets gränser. 

Konsekvenserna är effektivare 

samarbete.

Minskade 

kvalitetsbristkostnader tack vare 

kvalitetsarbetet i Bostadsbolaget 

0,06% 0,07% 0,06% 0,06%
Ständiga förbättringar effektiviserar 

kontinuerligt verksamheten.

Summa 0,20% 0,23% 0,20% 0,24%

Effektivisering

2024 2025

Konsekvens
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VBAB § 6 

Preliminärt årsbokslut 2022 - Beslut 
Diarienummer: 2023/17 

Sammanfattning av ärendet  
Bolagets ekonomichef Agneta Henriksson och VD redogör för det preliminära 
bokslutet. 2022 blev ett sammanfattningsvis relativt bra år och årsbokslutet visar 
goda siffror.  

 
Bolaget överträffar såväl avkastningsmål, målet för självfinansieringsgrad som 
driftnettomål. Den slutliga årsredovisningen kommer att presenteras vid 
styrelsemöte 2023-02-23 
 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna det preliminära årsbokslutet för år 2022.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks Bostads AB, ekonomi- och administrationsavdelningen 

Handlingar i ärendet 
Preliminärt årsbokslut för Västerviks Bostads AB 2022 
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VBAB § 7 

Rapportering av internkontroll Västerviks 
Bostads AB 2022 - Beslut 
Diarienummer: 2023/18 

Sammanfattning av ärendet  
VD redogör för resultat av internkontroll 2022 för vilka rutiner som har granskats, 
vilken metod som har använts samt för resultatet av granskningen.  
 
 
Styrelsen tackar för redovisningen och ställer sig positiv till den genomförda 
granskningen. 

 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna rapporteringen av internkontroll 2022.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Pia Jurell, Västerviks Bostads AB 

Handlingar i ärendet 
Resultat internkontroll 2022 
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VBAB § 8 

Rapporter 
 
VD rapporterar:  
 
• Nyhetsbrev har skickats ut till styrelsen.  

 
• Utdelningen av Utmärkelsen från SIQ kommer att bli 2023-02-08. Inbjudan till 

detta har gått ut.  
 

• Uthyrningsrapporten håller goda siffror och visar en uthyrningsgrad på 99,15% 
 

• Bostadsbolaget har sökt rivningslov på en fastighet i området Vallmon – Sankta 
Gertruds väg. Planen är att riva den nuvarande fastigheten och sedan bygga 
bostäder.  
 

• Rivningslovet för Kompassen – Odengatan – är klart och inom kort kommer 
man påbörja rivningen.  

 
• Bostadsbolaget har framfört önskemål om att göra en fastighetsreglering på 

Bärnstenen 9 – 11, slå ihop dessa tre till en fastighet och då få möjlighet att 
utnyttja hela byggrätten. Planen är att det ska byggas ett garage med 
cykelrum, då behovet för detta finns.  

 
• Torsdag 2023-02-02 ska Bostadsbolaget ha hyresförhandling.  

 
• Andreas Horste börjar hos oss den 1 mars 2023, ett introduktionsprogram 

kommer att göras för att ge Anderas Horste en bra start och för att nuvarande 
VD ska kunna göra en bra överlämning.  

 
• Styrelsekonferensen är planerad till den 28–29 mars, då det kommer vara 

mycket information på denna konferens kommer de nya styrelseledamöterna 
och de nya lekmannarevisorerna att bjudas in till konferensen. Konferensen 
kommer att hållas i Västervik.  

 
• Teknikchef Fredrik Johansson redovisar kort om pågående byggprojekt. Det 

särskilda boendet i Gamleby ligger lite efter i tidsplanen men en slutbesiktning 
av hela projektet kommer ske i november 2023. Byggnationen av 
hälsocentralen i Gamleby ligger bra till i tidsplanen och en slutbesiktning av 
projektet ska göras i november 2023.  
 
På Stora Trädgårdsgatan är renoveringen av LSS-boendet i full gång, där man 
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§ fortsättning 
 

 

följer tidplanen bra och projektet beräknas vara klart i september 2023.  
 
Det sker en del stambyten, bland annat på Markörgatan i Västervik samt på 
Prästgårdshöjden i Gamleby samt att flera områden är planerade till hösten. 
En del takbyten är inplanerade till hösten samt även installation av solceller.   
 
På energisidan klarade vi målet på kravet.  

 
• Krister Örnfjäder redovisade information från Allmännyttans konferens för 

förtroendevalda. Det var mycket intressanta och givande konferensdagar.  
 
 

 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna samtliga rapporter.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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VBAB § 9 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns.  

 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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VBAB § 10 

Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdag den 23 februari klockan 09:00 – 12:00.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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VBAB § 11 

Avslutning 
 
Ordförande Ruth Piatek – Wallin tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat.  
 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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