
Ärende 8 

Information om 

kommunkoncernens 

affärsplaner och borgensramar 



~Tingsryds 
\:.!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 196 

Information om kommunkoncernens affärsplaner och 
borgens ramar 
Dm 2018/779 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot inf01mationen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichefen info1merar om kommunkoncernens affärsplaner och 
borgensramar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 §§ 178-182 
Sammanställning affärsplaner 2019-2021 
Sammanställning borgensramar 2019 

I Utdragsbestyrkande 

10 (44) 



I Flerårsplan koncernen 

2018-08-02 enligt inlämnade förslag 
Totalt 

2018 2019 2020 2021 2018-2021 

Investeringar 

Tingsrydsbostäder AB 17 500 28200 40 500 35 500 121 700 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 7 500 15 000 15 000 15 000 52 500 

Tufab 13 300 11500 7000 2000 33 800 

Industristiftelsen 700 200 400 200 1500 

Teab 3400 9 800 14300 5 400 32900 

Kommun 55 700 50000 52 800 45 700 204 200 

Summa investering 98100 114 700 130000 103 800 446 600 

Försäljningar 

Tingsrydsbostäder AB 0 0 0 0 0 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0 

Tufab 0 10 000 59 000 5 000 74000 

Industristiftelsen 0 500 0 0 500 

Teab 0 0 0 0 0 

Kommun 23 000 5 000 5 000 0 33 000 

Summa försäljningar 23000 15 500 64000 5 000 107 500 

Nyupplåning/amortering 

Tingsrydsbostäder AB 15 000 19 000 34500 30 000 98 500 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0 

Tufab 0 -8 000 -55 000 -5 000 -68 000 

Industristiftelsen 0 0 0 0 0 

Teab 0 0 11000 0 11000 

Kommun -20 000 -10 000 -5 000 -5 000 -40 000 

Summa förändr låneskuld -5 000 1000 -14 500 20000 1500 
Affärsplan 2018 

Diff 201231 

Låneskuld 171231 181231 191231 201231 211231 Låneskuld 161231 171231 181231 191231 201231 

Tingsrydsbostäder AB 44000 59 000 78000 112 500 142 500 Tingsrydsbostäder AB 44000 44000 68 000 92 000 120 000 -7 500 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 254 200 254 200 254 200 254 200 254 200 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 000 256 000 248 000 240 000 232 000 22 200 

Tufab 167 500 167 500 159 500 104 500 99500 Tufab 186 500 167 500 165 500 157 500 102 500 2000 

Industristiftelsen 12 000 12000 12000 12000 12 000 Industristiftelsen 15 000 12000 10700 9 200 8900 3100 

Teab 53 000 53 000 53000 64 000 64000 Teab 53 000 53000 53 000 53 000 53 000 11000 

Kommun 160 000 140 000 130000 125 000 120 000 Kommun 185 000 160 000 140 000 135 000 130 000 -5 000 

690 700 685 700 686 700 672 200 692 200 731 500 692 500 685 200 686 700 646 400 25 800 



FÖRSLAG BORGENSRAMAR 2019 

BORGENSRAMAR (tkr) Lån Check- Nytt lån Amort Nytt lån Avgår Summa Avrundat Begärd Fastställd varav Fastställd 
171231 kredit 2018 2018 2019 pantbrev b-ram 2019 (500 tkr) ram 2019 b-ram 2018 checkkredit KF 

Tingsrydsbostäder AB 44000 15 000 19 000 78000 78 000 78 000 68000 0 KF 170925 §123 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 254 270 5 000 -2 995 256 275 256 500 256 000 261500 15 000 KF 170925 §126 
Tufab 167 500 167 500 167 500 170000 167 500 0 KF 170925 §124 
Industristiftelsen 12000 1000 13 000 13 000 12000 13000 10 000 KF 170925 §127 
Teab 53 000 0 53 000 53 000 64000 53 000 3 000 KF 170925 §125 

530 770 6000 15 000 0 -2 995 567775 568 000 580 000 563 000 28 000 



Ärende 9 

Affärsplan 2019-2021 och 

borgensram 2019 Tingsryds 

utveckling och Fastighets AB 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 197 

Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019 Tingsryds 
Utveclding och Fastighets AB 
Dm 2018/7 46 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affårsplan 2019-2021 för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB en borgensram om 170 Mkr för år 2019. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 170 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar affårsplan 2019-2021 
och borgensram 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21, § 32 
2. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21, § 33 
3. Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29, 31 

I Otdragsbesty<kande 



( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

Justerare 

/P 

§ 31 

Affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
2019-2021 
Dnr 2018/746 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner affärsplan för Tingsryds Utveckling och 

fastighets AB 2019-2021 

2. Styrelsen översänder affärsplanen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärs planen samt ger en 
gemensam överblick för koncernens flerårsplan. 

Besluts underlag 
Affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 2019 - 2021 

(§ 32 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Tingsryds Utveckling och fastighets AB 

IUtdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

J~tera;w, 

§ 34 

Borgensram för bolagen 2019 
-Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dm 2018/746 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner borgensram avseende 2019 för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB. 

2. Beloppet justeras enligt förslag från ekonomichef Daniel Gustafsson 

3. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om borgensramen för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB 2019. 

Beslutsunderlag 

§ 33 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

I Utdragsbesty,kande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 

Tings1yds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21 

Justerande 

§ 32 

Affärs- och investeringsplan 2019-2021 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner affärs- och investeringsplan 2019-2021, bilaga 
TUFAB 32.2018. 

2. Planen skickas till TIK.AB 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson, ekonom, går igenom förslag till affärs- och investeringsplan. 

Beslutsunderlag 

Förslag till affärs- och investeringsplan. 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 
Karin Nilsson 
Sara Runesson 



AFFÄRSPLAN FÖR 
TINGSRYDS UTVECKLING OCH FASTIGHETS AB 

2019-2021 



Affärsplan 2019-2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

ÄGARNA 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett fastighetsbolag som äger främst kommersiella 
lokaler i form av industrifastigheter, kontorsfastigheter och lager. Mindre del övriga lokaler i 
form av kommunala fastigheter och badanläggning. 

Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom 
ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun 
att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och 
hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade 
och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att 
hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten inom rimlig tid. 
Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela 
kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiljöer, medverka I framtagande och 
verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och 
översiktsplan. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB), 
som är moderbolag i koncernen. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett särskilt ägardirektiv för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (2016-02-29) där bolagets uppdrag utifrån fastställda 
övergripande mål framgår. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har i "Ägarpolicy för Tingsryds kommun" (2016-02-
29) fastställt policys och strategier som gäller för kommunens bolag. Bland annat regleras 
samverkan inom kommunkoncernen och ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, lekmannarevisorer, bolagets revisorer samt styrelse och verkställande 
direktör. 

I bolagets särskilda ägardirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. 
Direktavkastningen ska för närvarande vara lägst 6 % och långsiktig soliditet minst 10 % 
beräknat på Tingsryds Utveckling och Fastighets ABs totala kapital. Dessa förutsättningar 
utgör basen för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. 
Bolaget ska även aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 

kommunkoncernen. 

Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (dvs egna medel, ej lån) 

om minst 25 %. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 

(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt). Bolagets totala balansomslutning bör 

långsiktigt ej överstiga 60-100 mkr, vilket innebär att ungefär hälften av bolagets fastigheter 

ska avyttras. 
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Affärsplan 2019-2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB med systerföretaget Tingsryds Industristiftelse har en 
dominerande ställning som ägare av kommersiella lokaler, både i kommunen och i 
centralorten Tingsryd. Övriga fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i kommunen har 
varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och de flesta är enbart ägare åt sina egna 
verksamhetslokaler. Höga byggkostnader, svårighet att få lån och svårighet att få lönsamhet 
i nybyggnadsprojekten är sannolikt de enskilt största anledningarna till den låga 
investeringstakten. 

ICUNDERNA 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har i huvudsak två olika hyresgästkategorier: privata 
företag och kommunala förvaltningar. De privata företagen består av industriföretag, 
handelsföretag, restauranger, logistikföretag mm. Totalt har bolaget 12 fastigheter och 
kundernas omsättning varierar från 3 mkr till 176 mkr. Fem av fastigheterna står för ca 85 % 
av bolagets intäkter. 
Med de gällande ägardirektiven kommer beroendet av ett fåtal stora hyresgäster minskas 
och mindre, nystartade och växande företag ska prioriteras. 

EKONOMI 

Tingsryds Utveckling och Fastighets ABs ekonomiska resultat de senaste åren har varit lågt. 
2016 års är ett undantag med strax över 1 mkr i resultat. Bolaget har en mycket låg soliditet 
vilket beror på hög lånegrad och låga resultat genom åren. Bolaget har dock haft en 
succesivt ökande soliditet från 1,7 % (2013) till 4,2 % 2017. 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Avyttra fastigheter om ca 74 mkr under perioden 

• Nyinvestera i befintliga och nya fastigheter om ca 26 mkr 

• Rusta upp och energieffektivisera för ca 4 mkr 

• Fortsätta arbetet med strukturerad fastighetsförvaltning 
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Affärsplan 2019-2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

0 

3-ARSPLAN 

lnvesteringsplan 2019-2021 
~ 

2018 2Q19 2020 2021 

Omsättning, mkr 21,0 20,5 20,0 14,0 
Resultat före skatt, mkr -1,0 0,5 1,0 1,0 

Driftsnetto 11,0 11,0 6,0 6,0 

Eget kapital öch resE;rver 6,6 7,1 8,1 9,1 

Direktavkastning,% 6,4% 6,7% 5,8% 6,0% 

Avyttringar, mkr 0 10 59 5 

Investeringar, mkr 13,3 :11,5 7 2 

Amortering 0 8 55 5 

Låneskuld, mkr 167,5 159,5 104,5 99,5 

Marknadsvärde, mkr 172 163,5 104 99,5 

Snittränta, % 1,0% 1,0% 1,2% il.,5% 

Soliditet,% 3,7% 4,1% 6,9% -8,0% 

• 

Kommentarer till 3-årsplanen 

Planen förutsätter att det går att avyttra ett bestånd av de stora fastigheterna inom perioden. Detta 
beror I sin tur på omvärlden, konjunkturläget och ränteläget. Flera fastigheter är svåra att avyttra 
med vinst pga. de relativt låga hyrorna. 
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Arende 10 

Affärsplan 2019-2021 och 

borgensram 2019 

Tingsrydsbostäder AB 



~Tingsryds 
\;!,)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 198 

Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019 
Tingsrydsbostäder AB 
Dm 2018/745 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affårsplan 2019-2021 för 
Tingsrydsbostäder AB. 

2. Komm1mfullmäktige beviljar Tingsrydsbostäder AB en borgensram 
om 78 Mkr för år 2019. 

3. Tingsryds kommun ingår dätmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 78 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB redovisar affårsplan 2019-2021 och borgensram 
2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21, § 19 
2. Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21, § 20 
3. Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29, 32 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

§ 32 

Affärsplan för Tingsrydsbostäder AB 2019-2021 
Dnr 2018/745 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner affärsplan för Tingsrydsbostäder AB 2019-

2021 

2. Styrelsen översänder affärsplanen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affårsplanen samt ger en 
gemensam överblick för koncernens flerårsplan. 

Beslutsunderlag 
Affärsplan för Tingsrydsbostäder AB, 2019 - 2021 

(§ 21 Styrelse Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Tingsrydsbostäder AB 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

usterare 

~ 

§ 35 

Borgensram för bolagen 2019 

- Tingsrydsbostäder AB 
Dm 2018/742 107 

Beslut 

1. 

2. 

Styrelsen godkänner borgensram avseende år 2019 för 
Tingsrydsbostäder AB. 

Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsryds bostäder AB och 
deras borgensram för åren 2019-2021. 

Beslutsunderlag 
§ 20 Styrelsen Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tingsrydsbostäder AB 



TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 19 

Affärsplan 2019-2021 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

1. Anta affärsplan 2019-2021 för Tingsrydsbostäder AB. 

2. Översända affärsplan 2019-2021 för Tingsrydsbostäder AB till 
Tingsryds Kommunföretag AB för godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

VD Victoria Magnesson redogör för affärsplan 2019-2021 för 
Tingsryds bostäder AB (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

Affärsplan 2019-2021 för Tingsrydsbostäder AB. 

Utdragsbestyrkande 

2(9) 



~ 
Tingsryds 
bostääer 

AFFÄRSPLAN FÖR 
TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

2019-2021 



Affärsplan 2018-2020 Tingsryds bostäder AB 

ÄGARNA 

Tingsrydsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med målsättning att skapa goda 
förutsättningar för ett växande samhälle. Bolaget är ett viktigt verktyg för kommunen att bidra till 
attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB), som är moderbolag i 
koncernen. 

Tingsrydsbostäder AB har som ändamål att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i kommunen 
genom att förvalta den befintliga fastighetsportföljen med i huvudsak hyresrätter, men också 
utveckla genom om- och tillbyggnader i det befintliga beståndet. 
Bolaget bevakar fastighetsmarknaden för att om möjligt förvärva mark för exploatering, gärna med 
centrala lägen, på orter i kommunen där det finns en långsiktig efterfrågan på bostäder. 
Målsättningen är att bygga sunda och prisvärda hyresrätter. 
Med denna strategi kan Tingsrydsbostäder AB medverka till att Tingsryd uppfattas som en attraktiv 
kommun att bo och verka i. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett särskilt ägardirektiv för 
Tingsrydsbostäder AB 2016-02-29 där bolagets uppdrag utifrån fastställda övergripande mål framgår. 

Tingsrydsbostäder AB ska stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att bostäder 
produceras i olika former, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer. Målet är att 100 
lägenheter produceras i kommunen fram till 2021. 
Bolagets investeringsbeslut ska baseras på en långsiktig efterfrågan av bostäder samt överväga 
försäljningar av fastigheter för att finansiera nyproduktion och balansera efterfrågan. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har i" Ägarpolicy för Tingsryds kommun" 2016-02-29 
fastställt policys och strategier som gäller för kommunens bolag. Bland annat regleras samverkan 
inom kommunkoncernen och ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
lekmannarevisorer, bolagets revisorer samt styrelse och verkställande direktör. 

I bolagets särskilda ägardirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. 
Direktavkastningen ska för närvarande vara lägst 4 % och långsiktig soliditet minst 15 % beräknat på 
Tingsrydsbostäders totala kapital. Dessa förutsättningar utgör basen för bolagets ekonomiska 
planering och verksamhetsplanering. 
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Affärsplan 2018-2020 Tlngsrydsbostäder AB 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Förändringarna på den nationella bostadsmarknaden har under några år varit näst intill dramatisk. 
Det är inte enbart storstäder eller medelstora städer som har en stor efterfrågan på bostäder, även 
landsbygdskommunerna har fått känna av en rejält ökad efterfrågan. 

Tingsryds kommun har de senaste åren haft en ökande efterfrågan på bostäder vilket har avspeglat 
sig på antalet lediga lägenheter hos Tingsrydsbostäder AB. Under den korta tid som bolaget har 
verkat på hyresmarknaden, är det svårt att påvisa några stora förändringar i den egna förvaltningen. 
Bolaget har bostäder enbart i centralorten och med centrala lägen där det alltid har varit en hög 
efterfrågan. Vakanserna för Tingsrydsbostäder har varit i stort sett lika med noll, uppsagda 
lägenheter har omedelbart hyrts ut till ny hyresgäst. 

Under 2015 färdigställdes åtta lägenheter centralt i Tingsryd, och samtliga lägenheter var 
kontrakterade för inflyttning när pr.ojektet var färdigställt. 

Tingsrydsbostäder med systerföretaget Stiftelsen Tingsrydsbostäder har en dominerande ställning 
som ägare av bostadsfastigheter, både i kommunen och i centralorten Tingsryd. Övriga 
bostadsföretag i kommunen har varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och har tillfört 
bostadsbeståndet ett fåtal lägenheter utöver det Tingsrydsbostäder har producerat. Höga 
byggkostnader och svårighet att få lönsamhet i nybyggnadsprojekten är sannolikt den enskilt största 
anledningen till den låga investeringstakten. 

Bolaget medverkar nu aktivt till att det planläggs mark i centralorten som är möjlig att exploatera, 
samtidigt har Tingsrydsbostäder förvärvat fastigheter som kan utvecklas för bostadsproduktion både 
på kort och på lång sikt. Tingsryds kommun bidrar också till att skapa förutsättning för 
bostadsbolagets fortsatta utveckling genom en utökning av bolagets aktiekapital med 20 mkr under 
2016. 

KUNDERNA 

Tingsrydsbostäder har i huvudsak tre olika kundkategorier, bostadshyresgäster, lokalhyresgäster och 
uppdrag inom fastighetsförvaltning. 
Antalet hyreslägenheter i den egna fastighetsportföljen är just nu inte stort, totalt ca 59 styck, men 
är under uppbyggnad. Målsättningen är att årligen utöka beståndet med nyproduktion med ca 20 -
25 lägenheter, men också förvärv av bostäder bland annat från systerföretaget planeras, och öka 
verksamheten i bolaget genom förvärv och nyproduktion. 
Lokalhyresgäster svarar just nu för en betydande del av hyresintäkterna, i fastigheterna Örjan 19 som 
till stor del består av kommersiella lokaler och Nestorn 2 med förskola i kommunal regi och 
utbildningsverksamhet med AMB som hyresgäst. 
Förvaltningsuppdraget står för något mer än hälften av omsättningen för närvarande, men andelen 
minskar i takt med att antalet hyresfastigheter ökar. Målsättningen för företaget är att mer än 
hälften av verksamheten ska bestå av bostäder. 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsrydsbostäder AB 

EKONOMI 

Tingsrydsbostäders ekonomiska resultat och soliditet har succesivt förbättrats sedan starten 
årsskiftet 2011/2012. En bidragande faktor är naturligtvis det ökade aktiekapitalet som tillfördes 
under 2016. Samtidigt har omsättningen förbättrats genom ett ökat antal hyresavtal. 

• Positiva resultat de tre senaste åren 

• Succesivt ökad soliditet från 9 % till 37,0 % 2017 beroende på tillskott av aktiekapital 

• Stadigt minskande flyttningsfrekvens för närvarande 5,0 % 

• Mycket låg sjukfrånvaro 4,3 % bland personalen i bolaget 

• Ökade intäkter från 14,8 mkr till 19,8 mkr 2016 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Nyproduktion av bostäder med ca 20 - 25 lägenheter per år 2020- 2021 

• Långsiktigt soliditetsmål 15 % 

• Bibehålla en låg flyttningsfrekvens mellan 5 -10 % 

• Samtliga lägenheter i bolagets bestånd ska vara fiberanslutna 2020 

• Kontinuerlig bevakning av fastigheter med centrala lägen som är möjliga att exploatera med 
bostäder och lokaler 

• Förvärv av bostadsfastigheter 

• Bibehålla en låg sjukfrånvaro för anställd personal i bolaget, under 2 % 

• Bibehålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds bostäder AB 

3-ÅRSPLAN 

-- ----- -- ----- -- ----- - ------ ---- -·-··r ·· · "zois r· · 2019 r --
2020 2021 

••-- •••• •• •••• •••• • • ••-•-o• • - ••- ••• ••- •••--- •••••• 0 0 00 0 - • • •• - • - •--•--- • 0 ••-•-••••--•-- • • • •• 0 •• .. -• - • • ••-•• - • • •••••••-• •-•-•- •H-•o • •• • - •-••••-• - --• - •••• • • 

__ Omsättning, mkr 22,2 23,8 25,9 27,0 
_Resultatföre skatt,~mk·r:_· :=---~ :-~- --~- _ ----.... 1,0 1

__ •• •.. 1,0 ... ___ __ 1,0_ ····-- __ 1,0 
__ Direktavkastning,% __________________________ 13,0 _____ 12,3 __ ___ ___ -~.J. . ____ ___ 7,4 

_Investeringar, mkr _____ _____________ ____________ 17,5 ___ 28,2 _____ _ 40,5 L •••• 35,5 

__ Egenfina_nsiering_investeri_ng. , __ o/c __ o ______ ___ ---_.;3~-•!it, .. 5,6 ___ ___ .... 6,0 ____ ___ ___ S,O_ 
1 

Låneskuld, mkr ·· ··------ -----·- ____ 59 ____ 78 ______ 112,5 _____ 142,5_ 

::::~::,~:~;~~_g,=-m=k: r:---------------_-______ .,_ __ -:~ :~:: I= 1:~::: : 1:~:: 1. 1:~::. 
I _________ _______________________ -----------------~--------- ------________ I _______ ___________________ __ _______ ___ t __________ _ 

Kommentarer till 3-årsplanen 

Den planerade nyproduktionen av bostäder förutsätter att det finns tillgång till planlagd mark för 
exploatering på orter med en långsiktig bostadsefterfrågan. Redovisat antal lägenheter för 
nyproduktion kan genomföras om efterfrågan på bostäder har en långsiktighet, och att producerade 
bostäder kan hyras ut i ungefär samma takt som de färdigställs. 
Investeringarnas storlek har bedömts från ett kostnadsläge i förhållande till de senaste projekten 
som Tingsrydsbostäder har genomfört. Tendenser finns på byggmarknaden att kostnadsläget är på 
väg upp och i en ganska snabb takt, vilket påverkar investeringsvolymen ytterligare om trenden 
håller i sig. Konsekvensen blir då att andelen egenfinansiering påverkas alternativt att 
investeringsvolymen måste anpassas. 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 20 

Borgensram 2019-2021 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

3(9) 

1. Med tillägg till affärsplan 2019-2021 för Tingsryds bostäder AB ansöka 
om borgensram på 78 miljoner kr enligt affärsplan 2019-2021. 

2. Översända ansökan om borgensram till Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chefBjöm Davidsson redogör för förslag till ansökan om 
borgensram för Tingsrydsbostäder AB. 

Utdrags bestyrkande 



Ärende 11 

Affärsplan 2019-2021 och 

borgensram 2019 Tingsryds 

Energi AB 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 199 

Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019 Tingsryds Energi 
AB 
Dnr 2018/744 099 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2019-2021 för Tingsryds 
Energi AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Energi AB en borgensram 
om 64 Mkr för år 2019. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds Energi AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 64 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB redovisar affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds Energi AB 2018-05-22 § 32 
2. Tingsryds Energi AB 2018-05-22 § 33 
3. Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29, 33 

I Otdragsbeslyrkande 



( 

( 

( 

( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

Juster~ I 

§ 30 

Affärsplan för Tingsryds Energi AB 2019-2021 
Dnr 2018/744 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner affårsplan för 2019-2021 för 

Tingsryds Energi AB 

2. Styrelsen översänder affärsplan till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärsplanen samt ger en 
gemensam överblick för koncernens flerårsplan. 

Beslutsunderlag 
Affärsplan för Tingsryds Energi AB, 2019 - 2023 

(§ 32 Styrelse Tingsryds Energi AB 2018-05-22) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Tingsryds Energi AB 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 

Justera~ I # 

§ 33 

Borgensram för bolagen 2019 
- Tingsryds Energi AB 
Dm 2018/7 44 099 

Beslut 
1. Styrelsen godkänner borgensram avseende år 2019 för Tingsryds 

Energi AB. 

2. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsryds Energi AB och 
deras borgensram för 2019. 

Beslutsunderlag 

§ 33 Styrelsen Tingsryds Energi AB 2018-05-22 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Tingsryds Energi AB 

I Utdrags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

eab 2018-05-22 

T i n g s 1•yds enePg i AB 

Justerande 

§ 32 

Affärsplan och investeringsbudget 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner förslag till affärsplan och investeringsbudget, 
bilaga TEAB 32.2018. 

2. Beslut och affärsplan med investeringsbudget sldckas till TIKAB för 
godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

Kent Johansson, VD, går igenom förslag till affärsplan och investeringsbudget 
2019-2023. 

Beslutsunderlag 

Förslag till affårsplan och investeringsbudget 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
Björn Davidsson 
Annika Johansson 



2018-05-22 

AFFÄRSPLAN FÖR 
Tingsryds energi AB 

2019-2023 

I 
. I 



ÄGARNA 

Tingsryds Energi AB är ett helägt dotterbolag till Tingsryds l<ommunföretag AB som i sin tur 
ägs till 100 % av Tingsryds kommun. 

Utifrån kommunens syfte, att skapa attraktiva och hållbara livs-, boende- och närlngslivs
miljöer, har Tingsryds energi fått ett brett uppdrag om att öka kommunens attraktivitet genom 
att främja näringslivet, miljön, och kundintresset. Verksamheten skall drivas på affärsmässig 
grund med en ekonomi som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. So.m 
fjärrvärmeproducent är vår ambition är att över en längre period vara kundens bästa val med 
hänsyn till pris, service, bekvämlighet och trygghet. 

Genom vårt delägarskap I Wexnet AB bidrar vi aktivt till en fortsatt utveckling av tillgången på 
bredband och bredbandstjänster. Bredbandsutbyggnaden är ett av kommunens 
fokusområden. 

Marknad och omvärld 

Marknaden för biobränslen har generellt sett varit stabil under senare år, dock uppstod 
biobränslebrist på flera orter i Sverige under senvintern som troligen kommer påverka 
branschen med kommande högre biobränslepriser som följd. 

Trots att vi successivt ansluter fler kunder ökar Inte våra leveranser i motsvarande takt. 
Energisparande åtgärder genomförs Inom alla kundkategorier och de nybyggnationer som 
sker har väsentligt lägre förbrukning. Utbyggnadsmöjligheterna är begränsade, det som 
återstår ansluta är i huvudsak kunder med låga förbrukningar. Avskaffandet av systemet med 
återbetalning av energiskatter för industrin upphör 2018 påverkar fjärrvärmens konkurrens
kraft positivt. Under våren 2018 har även försäljning av serviceavtal till enskilda kunder 
påbörjats, ca 25-talet kunder är avtalade. 

Regeringen har antagit nya, mer ambitiösa nationella mål, både vad gäller kapacitet och 
tillgång till bredband. 

ICUNDERNA 

Tingsryds Energi AB producerar fjärrvärme i egna anläggningar i Tingsryd och Väckelsång samt 
köper färdig värme från lokala producenter I Urshult och Linneryd som ·vi levererar till 
kunderna i egna fjärrvärmenät. Vi har ca 418 kunder med bostäder, kommun och landsting 
samt tillverkningsindustrin som jämnstora kundkategorier. l<ommunen och de kommunala 
bolagen/stiftelserna tillsammans, är vår klart största kund. 
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EICONOMI 

Tingsryds Energi AB har under 2015 och 2016 investerat ca 19 Mkr i ytterligare en biobränsle
panna i Tingsryd. Anslutningsavgifter efter genomförda utbyggnader och förtätningar av 
fjärrvärmenätet har påverkat resultatet positivt men förbrukningsavgifterna ökar inte i samma 
takt som vi ansluter nya kunder. Högre kostnader för inköpt värme samt högre.avskrivningar 
på den nya pannan och underhållsåtgärder på den äldre pannan har påverkat resultatet 
negativt. 

Investering i en ny externpanna på 16 Mkr som måste vara klar 2021, kan innebära att en 
nyupplåning på 11 Mkr blir nödvändig, då även det resterande ägartillskottet till Wexnet på 9 
Mkr ska betalas. 

MÅL OCH STRATEGIER 

Ägaren har fastställt långsiktiga finansiella mål som ska understödja god lönsamhet, finansiell 
stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Rörelseresultatet i relation till balansom
slutningen skall uppgå till 4 % och soliditeten till 35 %. 

Tingsryds Energi AB inte har inte uppfyllt ägarens krav på direktavkastning under senare år. 
Ökade kostnader för inköpt värme, avskrivningar och underhållskostnader gör att ökade 
intäkter inte slår igenom i resultatet. För att långsiktigt uppnå avkastningskravet krävs 
avgiftshöjningar vilket negativt kan påverka bolagets möjligheter att uppfylla sitt uppdrag i 
andra avseenden. 

Tingsryds Energi AB har sedan starten finansierat sina investeringar I huvudsak utan 
nyupplåning. Detta kommer under de närmsta åren inte vara möjligt då investerlngsbehovet 
ökar med ytterligare en externpanna samtidigt som ägartillskottet till Wexnet. Det innebära 
att för perioden 2019 till 2021 uppgår lnvesterlngsbehovet till 29,1 Mkr. Egenfinansiering kan 
beräknas tlll 18,1 Mkr vilket innebär att nyupplåningsbehovet då blir 11 Mkr. 
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5-ÅRSPLAN 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nya anslutningar 5 5 5 5 5 5 -----

Antal kunder 423 427 432 437 442 447 

--
Omsättning, tkr 23 500 24000 24500 25 000 26 000 26 500 
Anslutningsavgifter tkr 250 250 250 250 500 500 -
Resultat före skatt 2 500 2 950 3 200 3 300 3 600 3 700 -- - ---

Investeringar inkl ägartillskott, tkr 3 400 9765 14 300 5 435 1000 1000 

Låneskuld, mkr 53 000 53 000 64000 64000 61000 58 000 ---Snittränta lån,% 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 
Balansomslutning, mkr 120 000 128 000 137 000 139 000 136 000 133 000 

-
Soliditet,% 40,8 39,8 38,6 39,5 41,2 44,4 

För att möta ökade kostnader tlll följd av investeringen I den nya biobränslepannan i Tingsryd, 
nya bränsleavtal och ett ökat underhållsb_ehov genomfördes en trappvis höjning av taxorna 
för att få en jämnare prisutveckling för vår,a kunder. Detta tillsammans med relativt sett höga 
engångsintäkter vid nyansh.1tninga_r har påverkat resultat. extra positivt under några år. Denna 
effekt har nu ebbat ut och vi ser nu framför oss en situation med bl a högre bränslepriser, ökat 
underhållsbehov och normalisera.de räntor. Följden blir att en uppjustering av taxorna är 
nödvändigt. Dels för att på sikt finansiera våra investeringar dels för att kompensera för 
ovannämnda merkostnader. 

Under 2017 återupptogs utredningen om etablering av extern egen värmecentral i Urshult/ 
Linneryd beroende av utfallet på leveransavtalen, med planerat genomförande 2019 -2021. 
Preliminärt kostnadsberäknad till 16 Mkr. 
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Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

eab 2018-05-22 

§ 33 

Borgensram 2019-2023 

Styrelsens beslut 

1. Med tillägg av affärsplan 2019-2023 ansöka om borgensram på 64 
miljoner. 

2. Översända ansökan om borgensram till TIK.AB. 

Beskrivning av ärendet 

Bjöm Davidsson, ekonom, redogör för förslag till ansökan om borgensram för 
TEAB. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
Bj öm Davidsson 

Annika Johansson 

I Utdrng,bosty,k,ndo 



Ärende 12 

Affärsplan 2019-2021 och 

borgensram 2019 Stiftelsen 

Tingsrydsbostäder 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

§ 200 

Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019 Stiftelsen 
Tingsryds bostäder 
Dm 2018/742 107 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2019-2021 för Stiftelsen 
Tingsryds bostäder. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Tingsryds bostäder en 
borgensram om 256 Mkr för år 2019. 

3. Tingsryds kommun ingår däimed såsom för egen skuld borgen för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäders samtliga låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 256 miljoner kronor jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar affärsplan 2019-2021 och 
borgensram 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 21 
2. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 22 

I Otdragsbesty,kande 



STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 21 

Affärsplan 2018-2020 

Styrelsen beslutar 

SAMMA.NTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

1. Anta affårsplan 2019-2021 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

2. Översända affårsplan 2019-2021 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder till 
Tingsryds kommunfullmäktige för godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

VD Victoria Magnesson redogör för affärsplan 2019-2021 för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

Affårsplan 2019-2021 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

® 
Utdrags bestyrkande 

2(8) 



~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 

AFFÄRSPLAN FÖR 
STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

2019-2021 



Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tlngsrydsbostäder 

ÄGARNA 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med målsättning att skapa goda 
förutsättningar för ett växande samhälle. Företaget är en aktiv aktör i kommunen för att bidra med 
attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Stiftelsen är grundad av Tingsryds kommun för att vara en del av bostadsförsörjningen i kommunen. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har som ändamål att vara en aktör på bostadsmarknaden i kommunen 
genom att förvalta den befintliga fast ighetsportföljen med i huvudsak hyresrätter, men också 
utveckla fastigheterna genom om- och tillbyggnader av det befintliga beståndet. 
Företaget bevakar fastighetsmarknaden för att om möjligt förvärva mark för exploatering i 
samarbete med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB, gärna med centrala lägen på orter i 
kommunen där det finns en långsiktig efterfrågan på bostäder. Målsättningen är att bygga sunda och 
prisvärda hyresrätter. 
Med denna strategi kan Stiftelsen Tingsrydsbostäder medverka till att Tingsryd uppfattas som en 
attraktiv kommun att bo och verka i. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett huvudmannadirektiv för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder där företagets uppdrag utifrån fastställda övergripande mål framgår. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder ska tillsammans med systerföretaget stimulera bostadsförsörjningen i 
kommunen genom att bostäder produceras i olika former, och i samverkan med andra aktörer. Målet 
är att 100 lägenheter produceras i samverkan med övriga fastighetsaktörer i kommunen fram till 
2020. 
Företagets investeringsbeslut ska baseras på en långsiktig efterfrågan av bostäder samt överväga 
försäljningar av fastigheter för att om möjligt finansiera nyproduktion och balansera efterfrågan. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har i huvudmannadirektivet fastställt policys och strategier 
som gäller för Stiftelsen. Bland annat regleras ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, lekmannarevisorer, Stiftelsens revisorer samt styrelse och verkställande direktör. 

I Stiftelsens huvudmannadirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. Företaget 
skall ha en ekonomisk ställning som medger en utveckling utan ägartillskott. Stiftelsens långsiktiga 
soliditet skall uppgå till minst 15 %. Dessa förutsättningar utgör basen för företagets ekonomiska 
planering och verksamhetsplanering. 
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Åffärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Förändringarna på den nationella bostadsmarknaden har under senare år varit näst intill dramatisk. 
Det är inte enbart storstäder eller medelstora städer som nu har en stor efterfrågan på bostäder, 
utan även landsbygdskommunerna har fått en rejält ökad bostadsefterfrågan. 

Tingsryds kommun har de senaste åren haft en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder vilket har 
avspeglat sig på antalet lediga lägenheter hos Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Vakansgraden har stabilt 
varit under eller kring en procent i cirka tre år. 

Under 2017 har åtta lägenheter byggts i Väckelsång, och cirka 60 % av lägenheterna var 
kontrakterade inom ett par månader efter färdigställandet. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB har en dominerande ställning 
som ägare av bostadsfastigheter, både i kommunen och i centralorten Tingsryd. Övriga 
bostadsföretag i kommunen har varit och är försiktiga och avvaktande i sina investeringar och har 
tillfört bostadsbeståndet ett fåtal lägenheter utöver det allmännyttan i kommunen har producerat. 
Höga byggkostnader och svårighet att få lönsamhet i nybyggnadsprojekten är sannolikt den enskilt 
största anledningen till den låga investeringstakten. 

Både Stiftelsen och systerbolaget medverkar nu aktivt till att det planläggs mark för exploatering i 
centralorten, samtidigt har Tingsrydsbostäder AB förvärvat fastigheter som kan utvecklas för 
bostadsproduktion både på kort och på lång sikt. 

KUNDERNA 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har i huvudsak två olika kundkategorier; bostadshyresgäster och 
lokalhyresgäster. 
Antalet hyreslägenheter i den egna fastighetsportföljen är just nu totalt ca 1080 styck. Lokaler och 
uthyrning av lokaler har för närvarande en ganska begränsad omfattning och tillgodoser en del av 
Tingsryds kommuns behov av kontorslokaler. 

EKONOMI 

Stiftelsen Tingsrydsbostäders ekonomiska resultat och soliditet har succesivt förbättrats under 
senare år. En bidragande faktor är naturligtvis den ökade bostadsefterfrågan i kommunen. 

• Positiva resultat de fem senaste åren 

• Succesivt ökad soliditet från 9,8 % till 14,7 % 2017 

• Löpande investeringar sker till 100 % med eget kapital 

• Stadigt minskande flyttningsfrekvens för närvarande 20,0 % 

• Mycket låg sjukfrånvaro 1,6 % bland personalen i företaget 

• Bibehållen omsättning ca 70 Mkr per år 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Långsiktigt soliditetsmål 15 % 

• Bibehålla en låg flyttningsfrekvens under 20 % 

• Samtliga lägenheter i bolagets bestånd ska vara fiberanslutna 2020 

• Kontinuerlig bevakning av fastigheter med centrala lägen som är möjliga att exploatera med 
bostäder och lokaler 

• Bibehålla en låg sjukfrånvaro för anställd personal i företaget, under 2 % 

• Bibehålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 

• Aktiv underhållsplanering för att säkerställa kvaliten på bostäderna 

• Fortsatt energibesparing för att minska driftskostnaderna 

• Aktiv bevakning av låneportföljen för minskad risk vid ränteuppgångar 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

3-ÅRSPLAN 

r----·-- ---- -----·· ···- -- ------ I ·201a J 2019 

I ____ -··-·----··· -·- -- --- ------·~---·-J· ·---- -
2020 2021 

_Nyproduktion, .antal --·------------ ·- ··- . ·- ___ _() _ --- - ·-·--~- ·-·-- -- -- -§-- ---- ·- -·-~-
_Försäljning, antal·-· - ·- · ••·••· - __ _ .. .. .. _ .... . .. 1.~ - ·· ·· _ . _ _9_ -----·-----9.. .. ·-·---- .9.. 
Antal fast/lgh/kunder._ -· · . ··-·- ·- · --·1_9.~~-- ···· ·-·-1-Q_~~-- _. ___ 1:Q_!J_~ . .. ... .. }Q§~ _ 

_ Omsättning, mkr . ·· - · - --·- 70,7 _ _ ... _ 71,9 ___ -- - 73,3 __ ___ .?.~~-
Resultat före skatt, mkr ..... -···· •• --· 3,0 __ --- 2,0 ---------·-2,9 ... -- - 2,0_ 
Direktavkas_tnin_15., % _ ... _ -------- ---· _ ·- - --·_3,0 _ - ·- ___ 3,2 ____ __ __ 3,5 _ -----· 3,5 _ 

Investeringar, mkr ------ - -- - ·----- _ . ____ 7-,_5 ______ 1-_5-_ ··- ___ !?_ _ 15 
_Egenflnansiering investering,_% __ _ 100,9_ _ 100,O_ ..... 100,0 _____ 100,0 _ 

Låneskuld, mkr ·-··------------- ·------- ___ _ 251,2 2_5-!_,_~ -- _____ _?5~,_~ ,____ - -~ -1-'-~-
Snittränta lån, _% ... . ___ _ . ________ 1,Q2 _ _____ 0,90 ___ _ 1_,_()0 ___ _____ 1,00 _ 
Borgensavgift, % 0,50 j 0,50 0,50 0,50 

. ;: ::~::,~:utn i ng, m kr·.=~ .•. •.. ~ •• 3:::: f : 3 ::::. . ~ :::: . 3:::: 

Kommentarer till 3-årsplanen 

Alla investeringar i Stiftelsen genomförs med eget kapital utan nyupplåning. Årligen betalar Stiftelsen 
till Tingsryds kommun ca 1,3 Mkr i form av borgensavgift. Avgiften är med nuvarande ränteläge en 
betydande del av lånekostnaden. Soliditeten skall nå 15 % före år 2020. Fortsatt underhåll av 
fastigheter med inriktning på klimatskydd och energibesparande åtgärder. Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder överväger vilka investeringar som kommer att göras under perioden fram till 2021 
för att få bästa utfall per investerad krona. 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 22 

Borgensram 2019-2021 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-21 

1. Med tillägg till affärsplan 2019-2021 för Stiftelsen Ti,ngsrydsbostäder 

3(8) 

ansöka om borgensram på 256 miljoner kr enligt affärsplan 2019-2021. 

2. Översända ansökan om borgensram till Tingsryds kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chefBjöm Davidsson redogör för förslag till ansökan om 
borgensram för Stiftelsen Tings1ydsbostäder. 

Utdrags bestyrkande 



• • 

Arende 13 

Affärsplan 2019-2021 och 

borgensram 2019 

Industristiftelsen 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

L-

§ 201 

Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019 Tingsryds 
Industristiftelse 
Dnr 2018/743 107 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2019-2021 för Tingsryds 
industristiftelse. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds industristiftelse en 
borgensram om 12 Mkr för år 2019. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
Tingsryds industristiftelses samtliga låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 12 miljoner kronor jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar affärsplan 2019-2021 och 
borgensram 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 25 
2. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-05-21 § 26 

I Otdragsbestydiande 



Tingsryds Industristiftelse 

Justerande 

L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 

2018-05-21 

§ 25 

Affärs- och investeringsplan 2019-2021 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkäimer affärs- och investeringsplan 2019-2021, bilaga TI 
25.2018. 

2. Planen skickas till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Sara Runesson, ekonom, går igenom förslag till affärs- och investeringsplan. 

Beslutsunderlag 

Förslag till affärs- och investeringsplan. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Karin Nilsson 
Sara Runesson 
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Affärsplan 2019-2021 Tingsryds Industristiftelse 

ÄGARNA 

Tingsryds Industristiftelse är under avveckling och innehavet ska på sikt överföras till TUFAB 

eller säljas externt. De fastigheter som idag finns i verksamheten är fastigheter med flera 

hyresgäster med mindre företag, kommunala förvaltningar, föreningar och privatpersoner. 

Stiftelsen äger även en travbana som är den fastighet med det största värdet. Stiftelsen äger 

6 fastigheter med cirka 30 hyresgäster. 

Stiftelsens ändamål är att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att 

i förekommande fall uppföra industribyggnader i arbetsfrämjande syfte. De direktiv och 

beslut som är tagna avseende Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har stiftelsen valt att 

följa. 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Tingsryds Industristiftelse med systerföretaget Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har en 
dominerande ställning som ägare av kommersiella lokaler, både i kommunen och i 
centralorten Tingsryd. Övriga fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i kommunen har 
varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och de flesta är enbart ägare åt sina egna 
verksamhetslokaler. Höga byggkostnader, svårighet att få lån och svårighet att få lönsamhet 
i nybyggnadsprojekten är sannolikt de enskilt största anledningarna till den låga 
investeringstakten. 

KUNDERNA 

Tingsryds Industristiftelse har i huvudsak tre olika hyresgästkategorier: privata företag, 
föreningar och kommunala förvaltningar. Hyresgästerna består av industriföretag, 
handelsföretag, mindre konsultbolag, lokala föreningar samt kommunala förvaltningar. 

EKONOMI 

Tingsryds Industristiftelse ekonomiska resultat har genom året varit gott och stiftelsen har 
en stabil ekonomi. Under 2016 såldes däremot den mest inkomstbringande fastigheten och 
utgifter för främst administration behöver ytterligare minskas framöver. 
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Affärsplan 2019-2021 Tingsryds Industristiftelse 

0 

MAL OCH STRATEGIER 

• Avyttra delar av fastighetsbeståndet under perioden 

• Satsa på att travanläggningen blir lönsam 

• Fortsätta arbetet med strukturerad fastighetsförvaltning 

0 

3-ARSPLAN 

lnvesteringsplan 2019-2021 

2018 2019 2020 2021 
Omsättning, mkr 1,7 1,7 1,7 1,8 
Resultat före skatt, mkr -0,2 0,5 0;5 0,5 
Direktavkastning,% 5,2% 5,5% 5,5%' 5,5% 

Investeringar, mkr 0,7 0,2 0,4 0,2 
Avyttringar, mkr 0 0,5 0 0 
Amortering 0 0 0 0 
Låneskuld, mkr 12 12 12 12 
Snittränta, % 0,5% 1,0% 1,0% 1,50% 
Soliditet,% 29,2% 30,6% 32,0% , 33,3% 
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