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Sammanträdesdatum 

KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB 
STYRELSEN 

  

2021-12-09 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

                             Koordinaten Eventsalen, Oxelösund  
 

   

Beslutande Benita Vikström 
Ingela Wahlstam 

 

 Sten Nordlander 
Evert Melander 
Lena Fornstedt 

 

 Kjell Olsson  
 Christine Edenborg  

   
   
   
Övriga deltagare Tapio Helminen från kl 13.20, §88 

Britta Bergström 
 

 

 Per Koman Alm, VD  
Annika Lindblom, ekonomichef 
Marianne Heman sekreterare 

 

 
 
 
 
 

Linda Bernehjält, fastighetschef 
Jörgen Eriksson, facklig representant  
 

  
 

  
  
  
  
Underskrifter 
Digital signering 

 

                        ……………………………………….                    Paragrafer 85-100 
 Sekreterare Marianne Heman                                    

                                                                           Handling 11/2021 
  
 

   
…………………………………………… 
Ordförande Benita Vikström  

  

    
 

  
 
…………………………………………… 
Justerare Ingela Wahlstam 

 

     
   
     

  

Plats och tid Torsdag 9 december, kl 13.15-15.15 
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§ 85 Öppnande/fastställande dagordning 
   
Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde 
öppnat. Evert Melander är utsedd av Kommunfullmäktige 2021-10-20, §89 som ordinarie mot 
tidigare som suppleant.  
 
Inga ändringar i dagordningen som därmed godkänns och fastställs. 
 
 
§ 86 Val av justerare 
 
Att justera dagens protokoll utses Ingela Wahlstam. 
 
 
§ 87 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll 2021-10-28 har varit bifogat kallelsen. 
 
Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna. 
 
 
 
§ 88 Ekonomiskt utfall oktober 2021  
 
Ekonomisk rapport för oktober och november månad har varit bifogad kallelsen.  
VD går övergripande igenom ekonomiskt utfall för november månad. 
     
Styrelsen tackar för den ekonomiska rapporten.  
 
 
§ 89 Budget 2022 
 
Budget 2022, investeringar 2022 samt budgetkommentarer har varit bifogat kallelsen.  
 
VD går övergripande igenom utsänt budgetförslag samt budgetkommentarer. 
 
Styrelsen önskar justering för två formuleringar i budgetkommentarerna. Dels för den tidsram 
innan uppnått avkastningskrav samt för Kustbostäders deltagande i processen med 
kommunuppdragen. 
 
Styrelsen godkänner budget för 2022 enligt utsänt förslag med ovanstående 
ändringar. 
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§ 90 NMI medarbetarundersökning  
 
VD redogör övergripande för utfallet av den nyligen genomförda medarbetarundersökningen, 
avseende 2021. Kustbostäder gör tillsammans med Oxelö Energi och Oxelösunds kommun 
en medarbetarundersökning vartannat år. Kustbostäder hade en hög svarsfrekvens på 93%. 
 
VD visar sammanställning med jämförelse mot rikssnittet och Kustbostäder har fått 
genomgående bra betyg.  
 
 
§ 91 NKI kommunfastigheter 
 
Resultat av NKI kommunfastigheter har varit bifogad kallelsen. Styrelsen gav VD i uppdrag 
efter resultatet 2020 att arbeta med att höja nöjdheten och det arbete som gjorts har gett 
resultat. VD redogör för de områden som Kustbostäder ska arbeta vidare med. 
 
Styrelsen tackar för rapporten och det arbete som utförts efter föregående års 
mätning.  
 
§ 92 Ägardirektiv 
 
Ägardirektiv för 2022 har varit bifogat kallelsen. VD redogör för ändringar och tillägg 
ägardirektivet.  
Ägardirektivet fastställs av Kommunfullmäktige och överlämnas till styrelsen vid första 
bolagsstämman 2022.  
 
 
§ 93 Projektportfölj 
 
VD går igenom objekt i projektportföljen, där Prisman 6 har högsta prioritet. Arbete pågår 
även med att hitta ny hyresgäst till den lokal som var tänkt att inhysa ett gym i Frösäng. 
 
 
§ 94 Rapport PWC om kommunuppdragen. 
 
Rapporter från PWC har varit bifogat handlingarna. 
PWC har på uppdrag av kommunen gjort en genomlysning över strukturen för 
kommunuppdragen och vilka olika framtida alternativ det finns. Rapporten nämner flera olika 
lösningar och VD redogör för dessa. 
 
Kommunchefen kommer få i uppdrag att utreda hur framtida samarbetsform ska utformas. 
VD har blivit inbjuden att delta i processen. 
 
VD presenterar förslag att även ordförande och fastighetschef ska delta i dialogen 
med kommunen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget.  
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§ 95 Nya Prisman 6 lägesrapport 
 
VD redogör för status för projektet. Alla hyresgästerna utom Systembolaget och Pizzerian 
Viking har nu flyttat till de tillfälliga lokalerna i Gallerian.  
 
VD redogör för avvikelser i budget och de olika handlingsalternativ styrgruppen diskuterat. 
Avvikelser beror på ökade materialkostnader och omflyttningskostnader samt en viss 
osäkerhet kring investeringsstödet. Förab informeras vid nästkommande styrelsemöte 14 
december.  
 
Styrelsen tackar för rapporten.  
 
§ 96 Beslut om utformning av kontraktet inför tecknade av fas2 i Prismanprojektet.  
 
Utifrån diskussioner § 95 presenterar VD följande förslag att 
 

• Beställa rivningen av fastigheten, vilket är beräknat till en kostnad av ca 4,5 Mkr. 
Rivningslov med startbesked finns. 

• Frigöra medel motsvarande ca 9 Mkr för att färdigställa projekteringen och de 
återstående åtgärderna i de tillfälliga lokalerna. 

• Ge mandat till ordförande och VD att signera kontraktet med NCC när projekteringen 
är klar, riktpriset fastställt och styrgruppen gett sitt godkännande.    

 
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att fortsätta med Prismanprojektet enligt 
förslaget ovan. 
 
 
§ 97 Information 
 
Hyresstatistik 
Hyresstatistik till och med 1 november 2021 samt omflyttningsstatistik har varit bifogad 
kallelsen. Något lägre vakansgrad mot tidigare.  
 
VD visar en presentation från Region Sörmland som visar hur och vart vi flyttar inom 
Sörmland. Presentationen läggs in i Styrelseportalen.  
 
Lägesrapport marinorna 
VD ger en lägesrapport för marinorna.  
 
 
§ 98 Balanslistan             Handling 11/2021 
 
Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs. 
 
 
§ 99 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmälda. 
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§ 100 Avslutning 
 
Ordförande Benita Vikström tackar alla för mötet idag, önskar alla en god jul och avslutar 
mötet. Styrelsen sitter kvar för VD och styrelsevärdering.  
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