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VBAB § 12 

Mötets öppnande 
Ordförande Ruth Piatek – Wallin hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och 
förklarade mötet öppnat.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Val av justerare 
 

Styrelsen beslutar 
Att välja Krister Örnfjäder som justerare för dagens möte.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Godkännande av dagordningen 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna dagordningen.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 
 

5



Västerviks Bostads AB 
 

Styrelsemötesprotokoll 
 

2023-02-23 
 

VBAB § 15 

Godkännande av föregående protokoll 
Diarienummer: 2023/19 
 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna. 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Årsbokslut 2022 Västerviks Bostads AB - Beslut 
Diarienummer: 2023/17 

Sammanfattning av ärendet 
VD Sven-Åke Lindberg och ekonomichef Agneta Henriksson föredrar 
årsredovisningen för år 2022. Västerviks Bostads AB gör ett mycket bra resultat 
och klarar ägarens ekonomiska krav på avkastning och självfinansiering.  
 
Johan Nilsson, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av 
revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår. Årsredovisningen 
uppfyller de krav som ställs i årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen 
och VD avseende bolagets förvaltning. 
 

Styrelsen beslutar 
Att efter redaktionella ändringar i text och bild godkänna årsbokslutet för år 2022 
och överlämna det till revisorerna.  
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr)  
Balanserad vinst   374 791 813 
Årets resultat   51 612 622 
Summa    426 404 435 

 
Styrelsen och VD föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på 
följande sätt (kr)   
 
Utdelning till aktieägaren   172 200 Vilket motsvarar 1,16 kr per aktie 
Balansera i ny räkning  426 432 235 
Summa                 426 404 435 
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 

Beslutet skickas till 
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB  
Kommunstyrelsen  
Johan Nilsson, Deloitte Västervik  
Kommunens revisorer 

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2022 
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Motion från ungdomsfullmäktige - Västerviks 
Kommun – Yttrande till studentbostäder  
Diarienummer: 2023/44 

Sammanfattning av ärendet 
Elever på Västerviks Gymnasium har röstat fram vilka ungdomsmotioner som de 
vill ska vara med på ungdomsfullmäktige 2023. Demokratiberedningen har 
dessförinnan nominerat motioner till omröstningen på Västerviks Gymnasium. 
 
Beslut om yttrande från nämnder och styrelser lämnas till kommunstyrelsen 
senast 14 mars 2023 för vidare hantering till ungdomsfullmäktige. 
 
Inkomna motioner som Västerviks Bostads AB har att yttra sig om:   
 
• Kommunägda studentbostäder i Västervik 
• Bygga studentlägenheter i Västervik 
 
Marknadsavdelningen har redovisat alternativ och möjligheter till studentboende. 
Bostadsbolaget har 28 rum på Annagården – Västra Kyrkogatan, som hyrs ut för 
studentboende, 5 av dessa rum är lediga. I bostadsområdet Midgård, som ligger 
nära till Campus och gymnasiet, finns det drygt 50 lägenheter med 1 rum och 
kokvrå som kan användas för studentboende. Marknadsavdelningen har även 
undersökt möjligheten till att hyra bostäder av Resorten.  
 
Bostadsbolaget rekommenderar att 
 

• kommunen blockhyr lägenheter av Bostadsbolaget så att de finns 
tillgängliga för studenter.  

• Om ytterligare behov av studentbostäder föreligger, att kommunen 
prioriterar en detaljplan för byggnation av bostäder på Terranova.   

 

Förslag till beslut 
VD föreslår att anta redovisat förslag till yttrande och överlämna det till 
kommunstyrelsen för vidare hantering av ungdomsfullmäktige. 

Styrelsen beslutar 
I enlighet med VD:s förslag.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Västerviks Kommun 

Handlingar i ärendet 
Ungdomsfullmäktige - motion om studentbostäder.  
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Rapporter 
 
VD rapporterar:  
 

• Nyhetsbrev för februari 2023 har skickats ut för kännedom till 
styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella 
projekt och ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor kring nyhetsbrevet. 
 

• Nyckelindikationerna visar ett gott resultat.  
 

• Hyresförhandlingen är klar och slutade på 3,95%.  
 

• 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.  
 

• Teknikchef Fredrik Johansson redovisar information om de investeringar som gjorts 
under 2022 vad det gäller projekt och planerat underhåll, det vill säga installationer av 
hissar samt redovisar information om energiprojektet och berättar kring arbetet runt 
detta, där alla energiprojekt är i mål.  

 
• Teknikchef Fredrik Johansson redovisar kort om pågående byggprojekt. Det särskilda 

boendet i Gamleby ligger lite efter i tidsplanen men kommer att ligga i fas med 
tidplanen under marsmånad. Anledning till förseningen är att skyddsrummet tog 
längre tid att färdigställa. 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,  
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. 

 
• VD informerade om styrelsekonferensen som äger rum 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. Övernattningen kommer inte att vara 
obligatorisk denna gång då den hålls på hemmaplan.  
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• VD redovisade information kring Resedan 17 – Gamla Shellmacken. VD kommer att 
presentera handlingar om detta på styrelsekonferensen.  

 
 

 
 

 
 

 

Styrelsen beslutar 
Att godkänna rapporterna.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
 
 

11



Västerviks Bostads AB 
 

Styrelsemötesprotokoll 
 

2023-02-23 
 

VBAB § 19 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor fanns.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdag den 29 mars i samband med 
styrelsekonferensen.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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Avslutning 
 
Ordförande Ruth Piatek – Wallin tackar för visat intresse och förklarar dagens 
styrelsemöte avslutat.  
 
 
Beslutet är elektroniskt justerat.  
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