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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Magne Hallberg (KD) 

Claes Jansson (M) 
Hans Kristensson (L) 
Rikard Larsson (S) 
Jan Berndtsson (S) 

 
  
Övriga närvarande Inger Larsson Möller (-) fd (MP) 

Karin Mattsson (C)  
   

 
 Solbritt Törnqvist, vd 
 Jörgen Johansson, ekonom 
 Johan Nilsson, kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 
 
Fastställande av dagordning 
 
Beslut 
Styrelsen fastställer dagordningen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 
 
Föregående mötesprotokoll 
 
2020/22 
 
Beslut 
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Mötesprotokoll, styrelsemöte 2020-10-20. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 
 
Rapport från bolaget 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
VD Solbritt Törnqvist och ekonom Jörgen Johansson lämnar rapport från bolaget, 
idag bland annat om: 
 
- Folder för ett trivsamt boende som alla hyresgäster ska få ta del av 
- Uthyrningsläget för våra bostäder 
- Statusbedömning av våra fastigheter i egen regi 
- Hur arbetet kring hyresmodell fortlöper 
- Aktuellt läge om Covid-19 
- Hyresförhandling pågår 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 
 
Övrigt 
 
Beslut 
Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde. 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 
 
Diskussion om renoveringsförslag för Klädesholmens skola 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att återremittera ärendet för att utreda vilka begränsningar som 
finns i form av kulturmiljöprogram och dylikt, samt för att ta fram åtgärdsförslag för 
yttre underhåll. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen tar del av upprättad okulär statusbedömning av Klädesholmens skola. 
 
Beslutsunderlag 
Okulär statusbedömning Klädesholmens skola 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 
 
Ekonomisk rapport per 2020-11-30 inkl balansräkning 
 
2020/38 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 30 
november 2020 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj. 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 
 
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö 
 
2020/39 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 
för 2020. 
 
Barnkonventionen 
Bolaget har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet 
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
 
Sammanfattning 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Bolaget 
har sammanställt hur arbetet fortlöpt under året. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-07 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 
 
Utvärdering av internkontroll 2020 
 
2020/4 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll under 2020. 

Barnkonventionen 
Bolaget har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet 
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
Sammanfattning 
Bolaget tar årligen fram kontrollområden som bedöms ha betydelse för att 
verksamheten ska kunna säkerställa att bolagets mål uppnås. Dessa kontrollområden 
följs upp under året och utvärderas i december.  
 
Tidigare beslut 
Kontrollområden 2020, 2020-03-17 § 9 
Uppföljning av internkontroll, 2020-05-19 § 27 
Uppföljning av internkontroll, 2020-10-20 § 45 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-07 
Kontrollområden 2020 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 
 
Godkännande av utvänding renovering på Båsenvägen 
 
2020/26 
 
Beslut 
1. Styrelsen godkänner upphandling, kostnadskalkyl och genomförande av 

utvändig renovering på Båsenvägen till en beräknad kostnad på  
  

 
2. Styrelsen beslutar, i enlighet med bolagsordningen, att ge ordförande i uppdrag 

att tillkalla en extra bolagsstämma då investeringen överstiger 10 MSEK. 
 
Reservation 
Rikard Larsson (S) och Jan Berndtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 
 
Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns Kommuns barnchecklista och kommit fram 
till att beslutet kan påverka barn. 
 
Sammanfattning 
Bostadsområdet Båsenvägen är byggt 1993 och består av 38 lägenheter fördelat på 
16 byggnader, samt 5 komplementbyggnader. Bostadsområdet är i stort behov av 
utvändig renovering och bedöms nödvändig för att inte husen skall få invändiga 
skador.  
I projektet ingår bland annat byte av fasad, tak, plåt, balkonger, uteplatser samt 
ytterdörrar. Vid renoveringen kommer husen få ett modernare uttryck vilket 
redovisas i 3 a Bilaga. I projektet ingår inga betydande markåtgärder, utan 
upprustning av mark kommer att ske i det löpande underhållet av bostadsområdet.  
Byte av ventilationsaggregat genomförs i ett separat projekt. 
Vid val av fasad har tre alternativ jämförts: 
 Kebony träpanel 
 Fibercementpanel  
 Måla och byta ut skadad befintlig fasad 
I utvärderingen av fasadmaterial har följande värden beaktats: 
 Garanti 
 Livslängd 
 Miljö 
 Totalkostnad under en 30- års period  
Kebony träfasad var det alternativ som utifrån utvärderingen bedöms vara det bästa 
alternativet. Kebony trä bär miljömärket Svanen, de nordiska ländernas officiella 
miljömärke, Svanmärkningen försäkrar att en produkt är ett bra miljöval och att det 
kommer från hållbara skogar. 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Att måla och byta ut skadad befintlig fasad var det alternativ som bedöms ge högst 
framtida underhållskostnad.  En genomgång av alternativen finns i 3 b Bilaga och 3 
c Bilaga. 
 
Tidigare beslut 
Budget 2020,  2019-12-16 §65  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
3 a Bilaga Bygglovshandlingar  
3 b Bilaga Jämförelse fasadalternativ Båsenvägen  
3 c Bilaga Jämförelse underhållskostnader fasadalternativ Båsenvägen  
3 d Bilaga Kostnadsberäkning utifrån REPAB FAKTA  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claes Jansson (M) föreslår att styrelsen ska bifalla förslag till beslut. 
 
Rikard Larsson (S) föreslår att styrelsen ska avslå förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Claes Janssons (M) förslag väljs. 
 
Skriftlig reservation 
Rikard Larsson (S) och Jan Berndtsson (S) reserverar sig enligt: 
 
”Rikard Larsson och Jan Berndtsson reserverar oss mot beslutet om att göra 
renoveringar nu och i sin helhet. Vi yrkar på att fasad skulle renoveras och 
underhållas för sig, och att inte alla fasader skulle bytas oavsett skick.” 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
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 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Bostads AB 2020-12-15  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 
 
Godkännande av kostnadskalkyl och hyresnivåer för Nordviksby 
(Nordvik 1:312) 
 
2020/25 
 
Beslut 
1. Styrelsen godkänner upphandling och byggnation av lägenheter på Nordvik 

1:312 till en beräknad kostnad på   
 
2. Styrelsen beslutar, i enlighet med bolagsordningen, att ge ordförande i uppdrag 

att tillkalla en extra bolagsstämma då investeringen överstiger 10 MSEK. 
 
 
Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet påverkar barn positivt. 
 
Sammanfattning 
Tidigare styrelse har beslutat att bygga hyresrätter på den detaljplanelagda 
kommunala fastigheten Nordvik 1:312. Projektets arbetsnamn är Nordviksby. I 
området finns både nybyggda bostadsrätter och nybyggda villor, men det saknas 
hyresrätter. Läget bedöms som attraktivt, då det är havsnära och att det är gång- och 
cykelavstånd till Skärhamns centrum.  
 
Produktionskostnaden för projektet beräknas till , vilket redovisas i 2 a 
Bilaga. 
 
Nordviksby omfattar 17 hyreslägenheter som är fördelade i två fastigheter. 
Lägenhetsstorlekarna varierar från 1 ROK till 4 ROK. På uppdrag av styrelsen har 
lägenheterna gjorts mer yt-effektiva för att på så vis uppnå en lägre månadshyra för 
våra hyresgäster.  
 
Hyresnivån baseras på normhyran, då detta är ett krav för att få det statliga bidraget 
som bolaget avser att söka. En preliminär uträkning av hyrorna redovisas i 2 c 
Bilaga. 
 
Projekteringen av huset skall ta hänsyn till kraven för det statliga investeringsstödet 
för hyresbostäder. Investeringsstödets storlek redogörs i 2 d Bilaga. Förutom 
grundstödet kan bolaget även få ett tilläggsstöd i form av ett energistöd. Det krävs 
då att fastigheternas energianvändning motsvarar högst 56 procent av den 
energianvändning som redogörs i Boverkets byggregler. Uppfyller fastigheterna det 
kravet höjs stödet med 75 %. Stödmottagen kan bli återbetalningsskyldig om kraven 
som ställs för stödet inte följs, detta kontrolleras av Länsstyrelsen. Stödmottagen är 
skyldig att lämna ut de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Sammanträdesprotokoll 2016-05-18 § 38 
Sammanträdesprotokoll 2020-09-02 § 39 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-01 
2 a Bilaga Kalkyl produktionskostnader Nordviksby 
2 b Bilaga Bygglovshandlingar Nordviksby 
2 c Bilaga Beräkning normhyra Nordviksby 
2 d Bilaga Investeringsstöd bostäder Nordviksby 
2 e Bilaga Allmännyttans Byggkalkyl Nordviksby 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
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 Sammanträdesdatum 
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§ 68 
 
Godkännande av inköp av ventilationsaggregat 
 
2020/40 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner upphandling, inköp och byte av ventilationsaggregat på 
Båsenvägen till en beräknad kostnad på  

 
Barnkonventionen 
Bolaget har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet 
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Ventilationsaggregat för 35 lägenheter på Båsenvägen har behov av renovering, 
reservdelar har slutat att tillverkas och inköp av nya aggregat bedöms nödvändigt. 
Nya aggregat bidrar till energioptimering vilket är positivt ur miljöhänsyn. 
Beräknad kostnad är  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-07 
Rambeskrivning Båsenvägen 
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§ 69 
 
Hävande av förtursregler 
 
2020/41 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att häva förtursregler i lägenhetskön om att var 6é lägenhet ska 
tillfalla integration och förtur till 1rok för 18-24 år.  

 
Barnkonventionen 
Bolaget har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet 
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
Sammanfattning 
I syfte att främja kommunens behov av bostäder behöver nuvarande förtursregler 
ersättas med ett samarbetsavtal mellan kommun och bolag. Som ett första skede 
kommer nuvarande förtursregler att hävas gällande att var 6é lägenhet ska tillfalla 
integration och förtur till 1rok för 18-24 år.  
 
Tidigare beslut 
Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 § 51 
Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 § 59 
Sammanträdesprotokoll 2016-10-17 § 51 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-08 
Uthyrningsregler Tjörns Bostads AB 
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§ 70 
 
Budget 2021 
 
2020/42 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar godkänna budget 2021 enligt förslag: 
 
1. Resultat efter skatt budgeteras till 5,5 mkr  
2. Vid oförutsedda kostnadsdrivande händelser under året regleras det mot 

budgeterade kostnader för planerat underhåll där styrelsen erhåller erforderliga 
beslutsunderlag vid beslut om senareläggning av planerade underhållsåtgärder. 

 
Barnkonventionen 
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.  
 
Sammanfattning 
Styrelsen i Tjörns Bostads AB beslutar årligen om nästkommande års budget i 
december månad. Vid årliga resultat efter skatt om 5,5 mkr kommer soliditet om  
15 % nås vid utgången av år 2028 under förutsättning att inte några andra 
oförutsedda soliditetspåverkande faktorer inträffar under perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-08 
Budgetdokument 2021 
Tjörns Bostad AB:s detaljbudget 2021 i Excel med budgeterat resultat efter skatt 
2021 om 5,5 mkr. 
Simulerad beräkning av soliditetspåverkan 2020-2028 vid årligt resultat om 5,5 mkr 
efter skatt. 
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§ 71 
 
Affärsplan 2021-2024 
 
2020/43 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner upprättat förslag till Affärs-och verksamhetsplan 2021-2024 för 
Tjörns Bostads AB.  

Barnkonventionen 
Bolaget har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet 
inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn 
 
Sammanfattning 
Enligt bolagets ägardirektiv ska årligen fastställa en verksamhetsplan för de tre 
närmaste räkenskapsåren. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-30 
Affärs- och verksamhetsplan 2021-2024 med bilaga 
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§ 72 
 
Sammanträdesordning 2021 
 
2020/44 
 
Beslut 
Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2021 med styrelsesammanträden 
den 18 mars, 20 maj, 12 oktober och 7 december. Samtliga sammanträden inleds 
13:00. 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats. Förslaget är i 
dagsläget torsdag 18 mars och 20 maj samt tisdagar 12 oktober och 7 december med 
start 13:00 vid fyra tillfällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-07 
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§ 73 
 
Kallelse till årsstämma 2021 
 
2020/45 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma. 

Sammanfattning 
Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Bostads AB. 
Bolagsstämman föreslås hållas den 13 april 2021 i styrelserummet i Vallhamn. 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före 
stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas 
senast 15 april. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-12-07 
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