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Styrelsen 2019-12-11 
 
Beslut 

§ 93 Mötets öppnande och val av justerare 

------------------------------ 

 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Ordförande och Ronnie Söderlund justerar dagens protokoll.  



AB TIMRÅBO 
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Beslut 

§ 94 Godkännande av dagordning 

------------------------------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Godkänna dagordningen 
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§ 95 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 
 
 
Protokoll 2019-11-19 
 
 
 
 
------------------------------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.  
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§ 96 Förfrågan revers vid försäljning av Strandvillan 
 
Vd föredrar förslag till försäljning av Strandvillan i Söråker, Timrå kommuns tidigare 
demensboende, uppsagt 2018-12-31. Enligt styrelsebeslut 2019-03-19 §33 ska Strandvillan 
säljas till förmån för utveckling av bostäder på Rörvägen 24-26. Köpeskilling är fastställd till 
4,7 mnkr och köparen är Strandvillan i Söråker AB. Köpet består av 4,2 mnkr kontant på 
tillträdesdagen 31 januari plus en förfrågan om revers på 0,5 mnkr med löptid 3 år mot ränta 
2,1 %. 
 
Vd föreslår styrelsen besluta: 
 
1, att bevilja en revers på 500 000 kr, mot säkerhet i fastigheten Söråker Strand 5:158, till 
Strandvillan i Söråker AB med löptid 3 år plus ränta 2,1%. 
 
 
----------------------------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, att bevilja en revers på 500 000 kr, mot säkerhet i fastigheten Söråker Strand 5:158, till 
Strandvillan i Söråker AB med löptid 3 år plus ränta 2,1%.
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Rapport 
 
 
 
 
 
§ 97 Köp SBO-fastigheter  
 
Rapport från kommunstyrelse respektive extra KF. 
 
Redovisning av köpekontrakt 
 
 
 
 
 
Vd föreslår styrelsen besluta: 
 
1, att godkänna rapporten 
 
---------- 
Styrelsen beslutar: 
 
1, att godkänna rapporten 
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Rapport 
§ 98 Nöjd kund index 
 
2019-12-03, Enbart 5:or 

 



2019-11-10, 4:or & 5:or 

 
---------- 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 99 Nyproduktion Söråker  
 
Vd har enligt uppdrag från styrelsen utrett möjligheten till en nyproduktion av bostäder i 
Söråker. Vd föredrar ärendet, framtagna kalkyler och redovisar kundundersökning samt en 
tänkbar nyproduktion gällande ekonomiska och lokala förutsättningar. 
 
Vd föreslår styrelsen besluta: 
1, att uppdra till vd att komplettera redovisat PM med ytterligare argument gällande 
klimatpåverkan. 
2, att uppdra till vd att ta in intresseanmälningar gällande lägenheter i Söråker 
3, att uppdra till vd att begära kommunfullmäktiges ställningstagande gällande en 
nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande träbyggnadsstrategi. 
4, att uppdra till vd att begära utökning av bolagets borgensram, 600 mnkr, till förmån för 
nyproduktion i Söråker. 
5, att uppdra till vd att under förutsättning att ägaren godkänner punkt 3 och 4, teckna 
markanvisningsavtal, påbörja detaljplanändring och systemhandlingsskede för ett 
nyproduktionsprojekt i Söråker. 
6, att uppdra till vd att ta fram konsekvensbeskrivning och underlag för en eventuell 
fastighetsförsäljning. 
 
---------- 
 
Styrelsen beslutar: 
1, att uppdra till vd att komplettera redovisat PM med ytterligare argument gällande 
klimatpåverkan. 
2, att uppdra till vd att ta in intresseanmälningar gällande lägenheter i Söråker 
3, att uppdra till vd att begära kommunfullmäktiges ställningstagande gällande en 
nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande träbyggnadsstrategi. 
4, att uppdra till vd att begära utökning av bolagets borgensram, 600 mnkr, till förmån för 
nyproduktion i Söråker. 
5, att uppdra till vd att under förutsättning att ägaren godkänner punkt 3 och 4, teckna 
markanvisningsavtal, påbörja detaljplanändring och systemhandlingsskede för ett 
nyproduktionsprojekt i Söråker. 
6, att uppdra till vd att ta fram konsekvensbeskrivning och underlag för en eventuell 
fastighetsförsäljning.
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§ 100 Budget 2020  
 
Vd och ekonomichef föredrar budget 2020 enligt bilaga i kallelse.  
 
Rörelseresultatet budgeteras i nivå med utfall 2019, detta trots kraftigt ökade taxebundna 
kostnader och ökade kapitaltjänstkostnader. Hyresförhandlingar 2020 blir avgörande i frågan 
för bolagets ekonomi inte ska försvagas.  
 
Det kan även konstateras att ägarens nya avkastningskrav inte kommer nås under året, 
avkastning på totalt kapital beräknas bli ca 2 %, nytt ägarkrav är 2,5 %.  
 
 
 
 
Vd föreslår styrelsen besluta: 
 
1, att godkänna budget 2020 
 
---------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, att godkänna budget 2020.
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§ 101 Internkontrollplan 2020  
 
Vd föredrar förslag till ny internkontrollplan för år 2020. Två specifika interkontrollpunkter 
föreslås, dels fortsättning med kemikalieregistret och dels arbetsmiljö. De två 
kontrollpunkterna har relativt högt riskvärde enligt genomförd riskanalys.  

Vd föreslår styrelsen besluta: 
 
1, att godkänna Internkontrollplan 2020. 
2, att uppdra till VD att skicka Internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. 
 
---------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, att godkänna Internkontrollplan 2020. 
2, att uppdra till VD att skicka Internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning.
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§ 102 Extra bolagsstämma 
 
Kommunfullmäktige har fastställt nytt ägardirektiv med krav på avkastning och kundnöjdhet 
samt antagit bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden.  
 
Styrelsen kallar därav till extra bolagstämma.  

---------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, att kalla ägarombud till extra bolagstämma den 10:e januari 2020 kl 08.30 på Timråbos 
kontor. 
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§ 103 Omsätta och uppta ny lån kommuninvest 
 
Timråbo har 468 miljoner kronor i låneskuld fördelat på flera lån. Spridningen är ett val i att 
minska och fördela ränterisken över flera år. Under år 2020 ska 2 lån omsättas: 
 
20200117 20 miljoner sek rörlig ränta Stibor3M+0,49% 
20201126 40 miljoner sek fastränta med 1,05 % ränta. 
 
----------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Att uppdra till verkställande direktör Micael Löfqvist, att för företagets räkning omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
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§ 104 Övriga frågor och nästa möte 
 
a) Styrelsemöte: 12:e februari kl 08.00-12.00 
 
Plats: Timråbo konferensrum. 
 
b) att ta bort styrelsemöte i april och kalla till årsstämma den 25 maj 2020. 
 
----------- 
 
Styrelsen beslutar: 
 
1, Fastställa ovanstående datum.
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§ 105  Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
----------- 
 
Ordförande avslutar mötet och tack alla för det gångna året. 
 
 
 
 


