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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 
2019-12-11 

§ 34

Anmälan av övriga ärenden och fastställande av 

föredra gnin gslista 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer föredragningslistan med föreslagna ändringar.

Beskrivning av ärendet: 

Föreligger utsänd föredragningslista 

Extra ärende: Ansökan bidrag/stipendium 4000 kr från Kulturskolan 

Ärende 6 - attestinstruktion - utgår. 

Utdrags bestyrkande 



Tingsryds Utveclding 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 
2019-12-11 

§ 35

Föregående protokoll 

Styrelsens beslut 

1. Protokollen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet 

Föregående protokoll 2019-09-25, §§ 24-30, och 2019-11-26, §§ 31-33, gås 

igenom. Protokollen läggs till handlingarna. 

I Utdrngsbesty,kande 



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 
2019-12-11 

§ 36

Budget 2020 

Dm TUFAB/2019:86 1.4.1 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer budget för år 2020 enligt bilaga, TUFAB 36.2019.

Beskrivning av ärendet 

VD Karin Nilsson och koncernekonom Sara Runesson går igenom förslag till 
budget för år 2020. 

Sara Runesson går igenom detaljerad budget. Justering har gjort gällande 
försäkringar. Samtliga fastigheter gås igenom. Frågan om försäljning av 
fastigheter betonas. 

Beslutsunderlag 

Förslag budget för år 2020. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

VD Karin Nilsson 
Administratör Annika Johansson 
Koncernekonom Sara Runesson 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

556730-6583 

BUDGET 2020 (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 
Övriga intäkter 
SUMMA INTÄKTER 

Rörelsens kostnader 

Underhållskostnader 
Driftskostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 
Summa rörelsekostnader 

BRUTTORESULTAT 

Administrationskostnader 

RÖRELSERESULTAT 

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
Borgensavgift 
Summa finansiella poster 

SUMMA KOSTNADER 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

Budget Budget 

2020 2019 

21 702 23 687 

2 000 2 000 

23 702 25 687 

-1 700 -880

-11 592 -11 915

-6 387 -7 564

-19 679 -20 359

4 022 5 328

-1400 -1 400

2 622 3 928

-1 000 -1 600

-810 -840

-1 810 -2 440

-22 889 -24 199

812 1 488



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 
2019-12-11 

§ 37

Arbetsordning och VD-instruktion för år 2020 

Dm TUFAB/2019:85 1.3.1 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen fastställer arbetsordning och VD-instruktion enligt bilaga

TUFAB 37.2019.

Beskrivning av ärendet 

VD Karin Nilsson går igenom förlag till arbetsordning och VD-instruktion för 

år 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-04 

Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för år 2020. 

Beslutet skickas till 

VD Karin Nilsson 

Administratör Annika Johansson 

Koncernekonom Sara Runesson 

I

Utdrngsbesl]l<kande 



Tingsryds Utveckling och 

Fastighets AB 
2019-12-04 

Bilaga till Tingsryds 
Utveckling och Fastighets 
AB's beslut 2019-12-11 § xx 

Arbetsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Allmänt 

Denna arbetsordning med bilagor fastställs av styrelsen för ett år i sänder och skall revideras 
när så erfordras. 

Konstituerande styrelsemöte 

Snarast efter bolagsstämman skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid 

följande ärenden skall förekomma: 

• Val av ordförande och utseende av firmatecknare

Övriga styrelsemöten 

Utöver det konstituerande mötet skall styrelse hålla möte när så påkallas av styrelseledamot. 

Vid sådant möte kan följande ärenden behandlas: 

• Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll
• Rapporter avseende: affärsläge, framtidsutsikter, ekonomisk rapport, finansiell rapp01i
• Godkännande av årsredovisningar med förslag till vinstdisposition
• Rapport avseende större investeringar
• Ärende av principiell aii eller stöne ekonomisk betydelse

Styrelsemöten kan vid behov hållas per telefon 

Protokoll 

Kallelse och sluiftligt underlag för styrelsemöte utsänds i god tid före mötet. 

Protokoll från styrelsemöte skall, förutom besluten, ange underlaget för besluten i den mån 
detta kan ha varit av betydelse för beslutet. 

C:\Users\Ann.Aiy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\OYWO8T2H\Arbetsordning 
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Tingsryds Utveckling och 

Fastighets AB 

Styrelsen 

2019-12-04 

Bilaga till Tingsryds 
Utveckling och Fastighets 
AB's beslut 2019-12-11 § xx 

Styrelsen är ytterst ansvarig för förvaltningen av bolagets samtliga angelägenheter och dess 
organisation. 

Styrelsen är ansvarig för att verksamheten inom bolaget drivs i enlighet med gällande lagar 

och föresla-ifter. 

Styrelsen skall uppställa verksamhetens strategiska mål. Styrelsen har härvid att fo1mulera 

bolagets affärside. 

Styrelsen skall f01ilöpande hålla sig inf onnerad om verksamheten samt avstämma den mot 

uppställda mål. 

Styrelsen tillse att organisationen beträffade redovisning och medelsförvaltning innefattar en 

tillfredsställande kontroll. 

Styrelsen skall tillse att bolaget har en för sin verksamhet anpassad organisation avseende 

storlek, kompetens och skicklighet. 

Styrelsen skall tillse att inf01mation meddelas till kommunen som ägare i frågor av principiell 
karaktär. 

Styrelsens ledamöter och övriga som är närvarande vid styrelsens möten har att strängt 

iakttaga tystnadsplikt i enlighet med god "sekretessed". 

Ordförandens uppgifter 

Det åligger styrelsens ordförande att: 

• Hålla kontakt med bolagets VD och följa bolagets utveckling och sarnråda i strategiska

frågor samt se till att styrelsens ·ledamöter genom dennes försorg fortlöpande får den

information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och
utveckling.

• Ansvara för kallelse till och dagordning för styrelsemöten samt vara ordföranden på dessa.
• Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen

och bolagsordningen.

C:\Users\AnnAry\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\OYWO8T2H\Arbetsordning 
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Tingsryds Utvedding och 

Fastighets AB 
2019-12-04 

Bilaga till Tingsryds 
Utveckling och Fastighets 
AB'sbeslut2019-12-ll §xx 

� Inf01mera styrelsesuppleanter om allt väsentligt avseende bolaget samt att vid förhinder 

för ordinarie ledamot kalla suppleant till styrelsesammanträde. 

Verkställande direktör 

Instruktion 

Jämlikt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen för verkställande direktören i Tingsryds Utveclding och 

Fastighets AB. 

Styrelsen meddelar följande instruktion: 

Det åligger verkställande direktören att 

• Upprätta budgetförslag

• Upprätta och föredra resultatrapporter och budgetuppföljning

• Tillse att bokföringsskyldigheten fullgörs enligt lag

• Tillse att medelsförvaltningen är betryggande och rapportera förhållanden av betydelse

för styrelsen

• Följa upp och rapportera genomförandet av styrelsens beslut

• Rapp01tera tvister mellan bolaget och tredje man, inldusive stat och kommun

• Rapportera förhållanden av betydelse för bolagets verksamhet, såsom

konlcunensfrågor, ränteläge och frågor om skatter och subventioner

• Tillse att av styrelsen anställda personer med ansvar för särskilda frågor fullgör sina

åligganden

• Handha den löpande förvaltningen i övrigt

C:\Users\AnnAry\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\OYWO8T2H\Arbetsordning 
och VD-inshuktion REV.doc 

3 (5) 



Tingsryds Utveclding och 
Fastighets AB 

2019-12-04 
Bilaga till T ingsryds 
Utveclding och Fastighets 
AB's beslut2019-12-ll §xx 

ARBETSFÖRDELNING INOM TINGSRYDS UTVECKLING OCH 
FASTIGHETS AB 

A FINANSIELLA DISPOSITIONER STYRELSEN VD 

1. Placering av likvida medel inom de 
ramar som stiftelsens budget och X 
styrelse/finanspolicy medger 

2. Upptagande av byggnadskreditiv 
(förutsatt att projektet godkänts av X 
styrelsen) 

3. Upptagande av sedvanliga lån, X 
jämte konvertering som styrelse/finans-
policy medger 

B NY- OCH OMBYGGNATIONER 

1. Beslut om att kostnader skall nedläggas 
för planutredning, förkalkyl och projekt- X (X) 
budget för nya projekt. 

2. Antagande av huvudkonsult X (X) 

3. Antagande av underkonsult X 

4. Antagande av entreprenör nybyggnad X (X) 

5. Antagande av entreprenör ombyggnad X (X) 

6. Beslut om igångsättning nybyggnad X 

7. Fastställande av ingångshyra X 

10. Genomförande av övriga mindre 
ombyggnationer 

C FASTIGHETSAFFÄRER 

1. Köp och försä�jning av fastigheter * X (X) 

C:\Users\AnnAry\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\OYWO8T2H\Arbetsordning 
och VD-instruktion REV.doc 
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Tingsryds Utveclding och 

Fastighets AB 

2019-12-04 

2. Beslut om uh·edningskostnader skall
läggas ner för att undersöka möjligheter
till förvärv av fastigheter

D ORGANISATION OCH PERSONAL 

1. Fastställande av organisationsplan

E FÖRHANDLINGAR, TVISTER OCH 
ÖVRIGT 

1. Ansvar för att bolagets tillgångar säkras 

2. Beslut om anlitande av juridiskt ombud 

3. Träffande av förlikning, anhängiggörande 
av talan i allmän domstol, alternativt 
påk:allande av skiljeförfarande. 

(X) = Beredning av ärendet.

Bilaga till T ingsryds 
Utveckling och Fastighets 
AB's beslut2019-12-11 § xx 

STYRELSEN VD 

X 

X 

X 

X 

X 

(*) = Se Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB - kap 2 Kö och 
sälj av fastigheter - www.tingsryd.se/Regelverk/ Ägar- och huvudmannadirektiv 
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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 
2019-12-11 

§ 38

Intern kontrollplan för år 2020 

Dnr TUFAB/2019:88 1.5.2 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen tar emot informationen gällande kommunövergripande

kontrollmål för år 2020 enligt kommunstyrelsens beslut.
2. Styrelsen antar inga egna kontrollmål för år 2020.

Beskrivning av ärendet 

Nämnder och styrelser ska för vaije år fastställa kontrollmål inom intern 

kontroll. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 om följande kommunövergripande 
kontrollmål: 

1. "Kontroll av att rutiner finns och följs i nämnder och styrelser för att
säkerställa att dessa organ ( enligt fullmäktiges mål) ska hålla budget."

2. "Kontroll att kommunens totala skalskydd hai· en tillräcklig bra
kvalitet."

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-10-21, § 296, kommunövergripande kontrollmål för år 
2020 inom intern kontroll för Tingsryds kommun 

Beslutet skickas till 

VD Karin Nilsson 
Administratör Annika Johansson 
Säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren 

fr 
rtdrag,bes!]/'kande 



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

§ 39

VD-rapport 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 
2019-12-11 

Dm TUFAB/2019:9 1.2.7 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen tar emot informationen.

Beskrivning av ärendet 

Karin Nilsson, VD, informerar kortfattat om pågående arbeten och händelser i 
TUF AB och dess fastigheter. 

I Utdmgsbesty,kande 



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 
2019-12-11 

§ 40

Bidrag/Stipendium Kulturskolan 

Dm TUFAB/2019:89 3.10.1 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen delar ut bidrag/stipendium om 4000 kr till Kulturskolan för år
2019.

2. Detta är sista året bidraget/stipendiet delas ut.

Beskrivning av ärendet 

Kulturskolan har vmje år ansökt om ett bidrag/stipendium från bolaget på 4000 
kr. Styrelsen enas om att det är sista året detta delas ut. 

Beslutet skickas till 

VD Karin Nilsson 
Administratör Annika Johansson 

Koncemekonom Sara Runesson 

Utdrags bestyrkande 



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 
2019-12-11 

§ 41

Övriga ärenden 
Dnr TUFAB/2019:9 1.2.7 

Styrelsens beslut 

1 . Styrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Vice ordförande Lennart Fohlin (C) lyfter följande frågor: 

• När kommer Lex-meeting igång för bolagen? Sekreterare Anna
Arvidsson informerar att det blir i bö1jan på 2020.

• Verksamhets besök i samband med styrelsemöten - VD undersöker
möjligheten att lägga ca hälften av mötena ute på företagen.

• Nyföretagarcentrum (NFC) ska bildas i kommunen. Det vore lämpligt
att bjuda in ordföranden för NFC för att kunna utveckla ett bra
samarbete.

Beslutet skickas till 

VD Karin Nilsson 

Utdrags bestyrkande 



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 
2019-12-11 

§ 42

Mötet avslutas 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


