
FÖRAB Kallelse 1 (1) 

Datum 

2020-03-17 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Kustbostäder i Oxelösund AB 
613 81  Oxelösund 

Sjögatan 28 
Oxelösund 

0155-380 00 (vx) 556527-0062 
0155-388 01 (fax) kundcenter@oxelosund.se 
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 STYRELSESAMMANTRÄDE 

SUPPLEANTER 

Catharina Fredriksson ordförande /
Thomas Hermansson

DELGES ORDINARIE 

(Har rätt att närvara)  LEDAMÖTER 

Catharina Fredriksson 
Patrik Renfors 
Dag Bergentoft 
Göran Bernhardsson
Linus Fogel 

Björn Johansson 
Ingela Wahlstam 
Katarina Berg

SÄRSKILT 
KALLADE 

Tid och plats för 
Sammanträde: 

Magnus Petersson, VD Förab 
Thomas Hermansson, sekreterare 
Johan Persson, kommunchef 
Benita Vikström, ordförande Oxelö Energi AB/
Kustbostäder AB
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi 
Tisdag 24 mars 2020, kl. 13.15 
Plats: Företagshuset , Sammanträdesrum
Gnistan

1. Sammanträdets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll (bilaga)
5. Ekonomisk uppföljning per februari (Förab)
6. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning,

utfall per februari (dotterbolagen)
a. Prognos helår
b. Kostnader och intäkter på verksamhetsnivå
c. Mål – koppling till kommunmål
d. Status, utmaningar, aktiviteter,

verksamhetsutveckling,
7. Årsredovisning 2019 Förab (bilaga)

a. Ekonomi i förhållande till budget föregående år
8. Genomgång av dotterbolagens årsredovisning 2019

a. Ekonomi i förhållande till budget föregående år
b. Redovisning av jämförelsematerial, dotterbolagen

9. Ägardirektiv 2020
a. Vilka aktiviteter görs för att uppnå ägardirektiv

10. Bolagsstyrningsrapport (bilaga)
11. Godkänna investeringsprojekt Kustbostäder (bilaga)
12. Förslag på ändrad renhållningstaxa (bilaga)
13. Övriga frågor
14. Avslutning



FÖRAB 
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) 
  
Sammanträdesdatum 

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNING AB   
2019-12-10 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

   
Plats och tid Koordinaten, sammanträdesrum Stora mötet 
      tisdagen den 10 december kl 13:20 -16:00 

Beslutande   
 Catharina Fredriksson  
 Linus Fogel  
 Dag Bergentoft  
 Göran Bernhardsson  
 Patrik Renfors  
   
Övriga deltagare Ingela Wahlstam  
 Björn Johansson 

Magnus Petersson, VD Förab 
 

 Per Koman Alm, VD dotterbolagen  
 Benita Vikström Ordförande dotterbolagen  
 Thomas Hermansson Sekreterare  
   
   
   
   
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

Underskrifter Sekreterare 
 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 

Paragrafer §1-14 

    
 

Ordförande 
 
 
…………………………………………… 
Catharina Fredriksson 

 

     
 

Justerande 
 
 
……………………………………….. 
Linus Fogel    

     
 

  

  

  



FÖRAB 
Sammanträdesprotokoll Blad 2  
  
Sammanträdesdatum 

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNING AB 
2019-12-10 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

    

  

 
  

 
 

 
§ 1. Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande förklarar mötet för öppnat. 
 
 
§ 2. Val av sekreterare för sammanträdet 
 
Thomas Hermansson väljs att föra protokoll vid mötet. 
 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs. 
 
 
§ 4. Val av justerare 
 
Linus Fogel väljs till att jämte ordförande justera protokollet. 
 
 
§ 5. Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll daterat 2019-10-15 har varit bifogat i kallelsen. Inga kommentarer rörande innehållet 
i protokollet och som därmed fastställs och läggs till handlingarna. 
 
 
§ 6. Ekonomiskt utfall 
 
VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet.  
Styrelsen tackar för rapporten. 
 
 
§ 7. Ekonomi-och verksamhetsuppföljning (dotterbolagen) 
 
VD Per Koman Alm redogör för utfall avseende ekonomi och verksamhet per oktober i dotterbolagen. 
Prognosen för Oxelö Energi ser bra ut mot prognosen investeringar om 14 miljoner kronor har gjorts under 
året. Kustbostäder i Oxelösund AB visar i nuläget ett bättre resultat är prognosen men bedömningen är att 
bolaget kommer att hamna i en nivå med prognosen. VD redogör för vilka projekt kustbostäder och Oxelö 
Energi just nu arbetar med.  
 
Styrelsen tackar för informationen. 
 
 
 
 



FÖRAB 
Sammanträdesprotokoll Blad 3  
  
Sammanträdesdatum 

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNING AB 
2019-12-10 

 

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
§ 8. Budget och verksamhetsplan (dotterbolagen) 
 
VD Per Koman Alm redogör för budget och verksamhetsplan för 2020 i dotterbolagen. 
 
Styrelsen tackar för informationen. 
 
 
 
§ 9. Budget Förab 2020 
 
VD Magnus Petersson presenterar budgetförslag för Förab 2020. 
 
Styrelsen tackar för redovisningen och fastställer budgeten för 2020. 
 
 
§ 10. Styrelseutvärdering 
 
Styrelsen gör utvärderingen och denna bifogas som en bilaga till protokollet. 
 
 
§ 11. Avtal administration (Förab) 
 
Styrelsen godkänner avtalet. 
 
 
§ 12. Investeringsbeslut elmätare 
 
Styrelsen godkänner att Oxelö Energi tar upp detta investeringsärende för beslut. 
 
 
§ 13. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 14. Avslutning 
 
Ordförande avslutar mötet. 
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Datum   
2020-03-06   

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Kustbostäder i Oxelösund AB 
613 81  Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-380 00 (vx) www.kustbostader.se 556527-0062 
0155-388 01 (fax) kundcenter@oxelosund.se 
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VD 
Per Koman Alm 
      
    

 

 
Förab för godkännande   

Investeringar 
 

Kustbostäder planerar att fatta beslut om ett par större investeringsprojekt 
och behöver Förabs godkännande för att kunna ta upp ärendet för beslut. 
 
Projekt Prisman 6 (första fasen) 
Kustbostäders styrelse har fattat beslut om att skicka ut förfrågan för 
byggnation och ombyggnation av Prisman 6. Projektet planeras som en 
partnering och beslutet för investeringen tas i två faser. Första fasen 
innehåller projektering av fastigheten för att ha som underlag att göra en 
budget för hela projektet.  
 
Projektet bedömer kostnaden till upp till 8 Mkr för att få fram en budget för 
projektet, vilket planeras tas upp för beslut av Kustbostäders styrelse 
våren 2020. 
 
När projektering är gjord och budget för genomförande (fas 2) kan tas 
kommer det upp som ett investeringsärende, vilket skall beslutas av 
fullmäktige.      
 
Stambyten inom allmännyttan 
Kustbostäder har påbörjat ett projekt med att ta fram en modell för 
upprustning av vatten, avloppstammar och värmerör sk stambyten i 
fastigheter inom allmännyttan. Detta projekt avser ett prov med 
genomförande med stambyten på Oxelögatan 13.  
 
Projektet som är bedömt till ca 12 Mkr avses komma upp till beslut i 
Kustbostäders styrelse under våren. 
 
Förslag på beslut 
Förabs styrelse ger sitt godkännande till att Kustbostäders styrelse tar upp 
dessa investeringsärende för beslut. 
 

Kustbostäder AB 
Per Koman Alm 
 



 
 
 

  1 (1) 
Datum   
2020-02-13   

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Oxelö Energi AB 
613 81  Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-380 00 (vx) www.oxeloenergi.se 556070-9429 
0155-325 75 (fax) kundcenter@oxelosund.se 
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VD 
Per Koman Alm 
Telefon 070-5261566   
    
  

 
Kommunfullmäktige och Förab 

 

Förslag på justering av renhållningstaxan från1 juni 
2020. 
 
 
Bakgrund 
Den 1 april 2020 införs en ny avfallsförbränningsskatt på 75 kr/ton. Syftet med 
skatten är att det skall bli dyrare för hushållen att slänga avfall som skall gå till 
förbränning. Vi behöver därför höja vår renhållningstaxa för att möta denna 
kostnadsökning.  
Den fraktion som detta avser är det avfall som läggs i det gröna kärlet för 
restavfall som eldas i Tekniska Verkens anläggning i Linköping.   
 
Förslag på förändringar i renhållningstaxan från 1/6 2020 
Förslaget på justering av taxan är att genomföra en generell höjning på 
renhållningstaxan på 2 % för att kompensera verksamhetens ökade kostnader 
relaterat till den ökade skatten.    
 
Ovan föreslagen höjning innebär en kostnadsökning för ett hushåll på ca 3 
kr/månad.  
 
   
 
Per Koman Alm 
VD Oxelö Energi AB    
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