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Styrelsen 2021-02-17 

§ 1 Mötets öppnande och val av justerar 

Styrelsen beslutar: 

 

1, att ordförande och Mats Larsson justerar dagens protokoll.  
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Styrelsen 2021-02-17 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar: 

1, Godkänna dagordningen 
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Styrelsen 2021-02-17 

§ 3 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 

Protokoll 2020-12-09 

Styrelsen beslutar: 

1, Godkänna föregående protokoll, inga kvarstående åtgärder.  



AB TIMRÅBO 

Styrelsen 2021-02-17 

Rapport 

§ 4 Årsbokslut 2020 

Vd rapporterar om preliminärt årsbokslut för år 2020. Årsredovisning beslutas och skrivs under på 
mars månads styrelsemöte. 

   

Periodresultat 2020-01-01 - 2020-12-31 

 

         

   

budget utfall kkr utfall % utfall kkr Årsprogn Utfall 

   

2020 20.12 20.12 19.12 2020 2019 

Rörelsens intäkter 

      Hyresintäkter, bostäder 116 994 117 230 100% 113 082 117 230 113 082 

Hyresintäkter, lägenhetsel 4 566 4 251 93% 4 388 4 251 4 388 

Hyresintäkter, lokaler 

 

19 999 19 930 100% 20 001 19 930 20 001 

Hyresintäkter, garage o. Bilplats. 2 980 3 359 113% 2 951 3 359 2 951 

Ersättningar mm 

 

311 394 127% 348 394 348 

Övrigt (hyresrabatter mm) -350 -449 128% -378 -449 -378 

   

144 500 144 715 100% 140 392 144 715 140 392 

Rörelsens kostnader 

      Övriga kostnader 

       

 

Administration -15 288 -15 008 98% -17 597 -15 008 -17 597 

Riskkostnader 

 

-4 500 -6 968 155% -3 128 -6 968 -3 128 

Reklam o marknadsföring mm -1 212 -1 084 89% -1 164 -1 084 -1 164 

Hyresgästmedel 

 

 

-733 -694 95% -745 -694 -745 

Fastighetsskatt -1 400 -1 365 98% -1 365 -1 365 -1 365 

Planenliga avskrivningar -20 300 -22 861 113% -33 983 -22 861 -33 983 

Kabel-TV, Bredband 

 

-267 -261 98% -284 -261 -284 

   

-43 700 -48 241 110% -58 266 -48 241 -58 266 

Kostnader för underhåll 

      



Planerat underhåll 

 

-14 000 -11 750 84% -16 460 -11 750 -16 460 

   

-14 000 -11 750 84% -16 460 -11 750 -16 460 

Kostnader för fastigheternas 

      

      

skötsel och förbrukning 

Fastighetsarbete mm 

 

 

-16 853 -15 880 94% -15 091 -15 880 -15 091 

Inre skötsel -2 346 -2 456 105% -2 342 -2 456 -2 342 

Reparationer löpande underhåll -17 600 -14 545 83% -19 298 -14 545 -19 298 

Vattenförbrukning 

 

-7 148 -7 232 101% -6 856 -7 232 -6 856 

Elförbrukning 

 

-8 291 -8 899 107% -9 358 -8 899 -9 358 

Sopor 

  

 

-3 055 -3 508 115% -3 592 -3 508 -3 592 

Uppvärmning -18 506 -15 111 82% -15 119 -15 111 -15 119 

   

-73 799 -67 631 

       

92% -71 656 -67 631 -71 656 

Övriga resultatsteg 

Finansiella intäkter 

 

200 138 69% 192 138 192 

Finansiella kostnader, netto -6 200 -5 438 88% -5 279 -5 438 -5 279 

   

-6 000 -5 300 88% -5 087 -5 300 -5 087 

Försäljning Strandvillan mm 

    

492 492 

Uppskjuten  skatt 

      

-8 138 

Periodens resultat 7 001 4 147 

 

-11 077 12 285 -11 077 

Periodrapport 20200101-20201231 

Årsresultatet före skatt landar på ca 12 285 kkr jämfr med budget på 7 000 kkr, de största 

kostnadsposterna som påverkar positivt är att kostnaden för reparationer och fjärrvärme blev 

betydligt lägre än väntat även räntekostnaden blev lägre än förväntat . Däremot blev riskkostnader 

(vattenskador) och avskrivningarna högre än väntat. Driftnetto ökar med ca 29 % jämfört med 2019 

till ca 48,3 mnkr, i kombination med låga administrativa kostnader gör det att vårt rörelseresultat blir 

ca 17 mnkr, att jämföra med minus 5,9 mnkr 2019 (pga nedskrivning och högre kostnader). 

Intäkter 

Följer budget. Högre intäkter men även högre vakanskostnader pga coronan.  

Uthyrningsgraden blev 99,2 % vid årets slut. Vakans 2020 = 0,8 %. 

Administration 



Något lägre än budget. 

Riskkostnader 

Tyvärr en stor ökning av vattenskador. 

Avskrivningar 

Högre än budget.  

Utrangering av komponenter på Bäckgatan i Söråker (0,5 miljoner) 

Underhåll 

Något bättre än budget. Många projekt går som investeringar. 

Skötsel 

Klart bättre än budget. Mycket tack vare mindre snöröjning. 

Reparationer 

Mycket positiv. Hösten mycket bättre än ifjol. 11 miljoner 2019 och 8 miljoner 2020. 

Taxebundna kostnader 

Lite sämre på el och sopor men betydligt bättre på fjärrvärmen, mild vinter! 

Finansiella kostnader 

Klart bättre. Lägre investeringar/underhåll bidrog till att vi inte behövde ta upp något nytt lån.  

Investeringar 

Investeringar(underhållsåtgärder) ca 60 miljoner. 

Styrelsen beslutar: 

 

1, att godkänna rapporten och uppdra till bolaget att slutföra årsbokslutsarbetet 
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Styrelsen 2021-02-17 

Rapport 

 

§ 5 Rapport särskild granskning 

KPMG har av lekmannarevisor i Timråbo AB fått i uppdrag genomföra en grundläggande 

granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma 

om styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. 

Tänkbara åtgärder i styrelsens arbete med styrning och kontroll utifrån rapport: 

 Fördjupad ägardialog och analys av ägardirektiven för Timråbo 

 Översyn och anpassning av strategiska mål i styrkortet 

 Årlig analys av verksamhetsrisker genomförs och dokumenteras 

 Tydligare beskrivning av eventuell avgränsning i riskhanteringen 

 Tydligare kommentarer och mer beskrivande beslut gällande ovanstående punkter i protokoll  

Styrelsen beslutar: 

1, att  godkänna rapporten och  avvakta slutlig rapport från KPMG innan eventuella åtgärder vidtas. 

2, att uppdra till vd att genomföra en genomgång av nuvarande ägardirektiv samt markera och 

sammanfatta ägarkraven i en samlad översikt till kommande styrelsemöte.  



AB TIMRÅBO 

Styrelsen 2021-02-17 

Rapport 

 

§ 6 Nöjd kund index år 2020 

Måluppföljning av NKI 2020. ”Helnöjda” dvs bara betyg 5, internt mål 50 % år 2023. 

 



2020-02-09, 4:or & 5:or, externt mål 80 % år. 

 

Styrelsen beslutar: 

 

1, att godkänna rapporten och konstaterar att bolaget är på väg att nå det interna målet om 50% 

helnöjda kunder år 2023. 

2, att höja det externa målet(betyg 4 & 5) för NKI till 85 % från och med år 2021. 
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Rapport 

§ 7 Rapport Flytt T30 

Byggnationerna på T30 går enligt plan. Tillträde sker 1 april 2020. 

Bolaget har planerat att stänga nuvarande kontor 15 & 16 april för flytt för att öppna på nytt den 

19:e april från Terminalvägen 30. 

Styrelsen beslutar: 

 

1, Godkänna rapporten 
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Rapport 

§ 8 Rapport Nyproduktion 

a) Söråker nyproduktion 

Detaljplan Söråker är under framtagande, enligt plankontoret är större delen av arbete med 

planbeskrivningen klar. Kvarstår bullerkartläggning och några dagvattenfrågor. 

Styrelsen diskuterar vägvalen: 

1) Punkthus är vårt huvudspår, enligt tidigare beslut. 

2) Hur många lägenheter och hur fördelas dom, en eller två byggnader? 

3) Fördel med högre byggnadshöjd = Fler våningar ger lönsammare byggkostnad per 

kvadratmeter på marginalen. Byggkostnaden per kvadrat ökar med ca 5 % per plan som 

byggnaden minskas med, utgångspunkt Vivsta dvs 8 våningar. 

4) Hus två blir ca 10 % billigare om det byggs samtidigt som hus ett. 

5) Fler lägenheter ger fler kvadratmeter att slå ut grundkostnader för mark etc. Vilket 

förbättrar driftnettot och därmed kommande värdering och nedskrivning. 

6) Det finns en risk att Bäckgatan 11-13 löses in helt eller delvis av kommunen, för ny 

förskola. Skulle det ske försvinner upp till 18 st lägenheter i Söråker. 

7) VD:s rekommendation är att bygga två hos direkt.  

Två hus ger som lägst 42 lgh vid 5 våningar per hus och samlingslokal i ett av 

husen(plusboende i ett av husen = 20 lgh).  

Vid 6 våningar ökar volymen till 52 lägenheter. Förutsatt av vi bygger samma modell som 

i Vivsta. Ett alternativ är två olika våningshöjder, ett på 6 våningar och ett på 5 våningar 

vilket ger 47 lägenheter. Dessa vägval bör beaktas med risken för att punkt 6 inträffar. 

b) Nyproduktionsinitiativ Rönnvägen 

Under dec/jan har bolaget utrett möjligheterna till ett ytterligare nyproduktionsprojekt, 

”Initiativ Rönnvägen”. 

Initiativ Rönnvägen är ett ”snabbspår” för ytterligare hyresrätter i Vivsta. Bedömningen är att 

Vivsta behöver fler hyresrätter, men möjligheten till nyproduktion begränsas genom att 

tillgången till detaljplanerad mark i Vivsta är obefintlig. Timråbo äger  



Fröland 11:1 som innehåller en byggrätt, skulle styrelsen ställa sig positiv till en utökad 

satsning gällande nyproduktion kan bolaget komma igång relativt snabbt och gå på bygglov 

”direkt”. Nästa tillfälle för nyproduktion i Vivsta bedöms vara Vivsta gamla skolområde, men 

där inflyttning tidigast beräknas ske en bra bit bortom 2025. 

Fördelen med Fröland 11:1 är som sagt att vi äger marken, ingen tomtkostnad tillkommer. 

Vidare har de nya SABO-avtalen en upphandlingsgrund vid förnyad konkurrensutsättning 

som är just leveranstid. Ett av de upphandlade bolagen kan påbörja byggnation 6 månader 

efter kontrakt tecknats. Bolaget UNIBEP levererar energisnåla trähus upp till sex våningar. 

Fördelen med energisnåla trähus med solceller, är att just att driftkostnaderna blir väldigt 

låga och att driftnettot blir högre och därmed också marknadsvärdet. Tidiga kalkyler visar på 

att vi kan bygga till en kostnad som ligger nära eller till och med under marknadsvärdet och 

därmed undvika stora nedskrivningar, som t ex kommer ske i Söråker. 

Summerar vi både Söråker (52 lgh) och eventuellt Rönnvägen(22 lgh), skulle vi behöva en utökning av 

nyproduktionsbudgeten med 45 mnkr till totalt 125 mnkr. Idag har KF beslutat om 80 mnkr, med 

underlag ca 30 lgh. 

Styrelsen beslutar: 

 

1,  att uppdra till vd att förtydliga utvecklingen kring Bäckmo förskola och fastigheten Söråker 30:40 

innan beslut tas gällande volymen bostäder samt att bjuda in Jan Eriksson till nästa styrelsemöte för 

en redogörelse om tänkbara alternativ gällande ny förskola i Söråker. 

2,  att uppdra till vd att ta fram beslutsunderlag för ett eventuellt projekt på Rönnvägen till nästa 

styrelsemöte. 
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Rapport 

§ 9 Rapport ÄOC 

Socialnämnden godkänt genomförandavtalet med Timråbo enligt nedan. 

Nämnden beslutade följande: 

- Nämnden har godkänt avtalet, beslutet taget 9/2. 

- Protokoll skrivs under torsdag 11/2 

- Avtalet skrivs under snarast 

Projektets styrgrupp har haft ett möte och projektet är fortfarande i förplaneringsfas. 

 

Styrelsen beslutar: 

 

1, att godkänna rapporten 
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Rapport 

§ 10 Hyresförhandling 2021  

Vd informerar om påbörjad hyresförhandling. Timråbo yrkar på 3,9 % i hyreshöjning för 2021(3% på 

rullande 12-månader). Oväntat höga taxeökningar, ökade avskrivningar, ökade räntekostnader och 

ökade lönekostnader ger ett behov om ca 3,4 mnkr i ökade intäkter för 2021. 

Hyresgästföreningen förväntar sig enligt första möte, ”extremt låga hyreshöjningar”. SABO har 

rapporterat om att de flesta avtalat mellan 0,75-1 % för 2021. 

Första förhandlingstillfället var 5:e februari 

Andra förhandlingstillfället är 12:e februari 

Tredje förhandlingstillfället är 22:a februari 

 

Styrelsen beslutar: 

 

1, att godkänna rapporten
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Rapport 

§ 9 Uppgradering av fastighetssystemet Momentum PM5 

 

Timråbo beslutade 2019-03-27 att uppgradera befintligt installerat fastighetssystem, Momentum 

Husar, till webbaserat system med motsvarande och modernare funktion kallad Momentum PM 5. 

Förberedelser för konvertering inleddes Q2-Q3 2020 med plan att första hyresavisering blir april 

2021. En provkonvertering är genomförd och just nu pågår användartester där olika användarfall 

systematiskt testas. Grundutbildning är inplanerad till mars och skarp drift blir från 1 april. 

För att ge en överblick av omfattningen bifogas lista över moduler som systemet innefattar: 

Momentum PM Bas 

Momentum PM Inre Underhåll 

Momentum PM Yttre Underhåll 

Momentum PM Orderhantering 

Momentum PM Rondering 

Momentum PM Fakturering 

Momentum PM Reklamationer 

Momentum PM Meddelandetjänst 

Momentum PM Integration, Inkasso 

Momentum PM Marknadssystem 

Momentum PM Marknadssystem Mäklarmodul 

Momentum PM Marknadssystem Bostads App 

Momentum PM Digital Signering, Avtal & Platta 

Momentum PM Marknadssystem Hyresgästsidor 

Momentum PM Marknadssystem Integration Bisnode 

Momentum PM App Besiktning 

Momentum PM Portal Besiktning 

Momentum PM App Orderhantering 

Momentum PM Portal Orderhantering 

Momentum PM App/Portal Rondering 



Momentum PM BI Datalager 

Momentum PM Visualisering 

Momentum BI Marknadssystem Datalager 

Momentum BI Marknadssystem Visualisering 

Styrelsen beslutar: 

 

1, att godkänna rapporten 
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§ 12 Övriga frågor och nästa möte 

 

a) Vd informerar om att bolaget blivit ett av tre bidrag som gått vidare i Marknadsföreningen i 

Sundsvallsregionens tävling om årets Marknadsförare. Bolaget är nominerad vår för satsningen på 

Jag bryr mig – Huskurage. 

Till Årets Marknadsförare kan företag eller organisationer som gjort ett framstående arbete inom 

marknadsföring väljas. Årets marknadsförare ska vara en förebild och präglas av nytänkande i sitt 

marknadsföringsarbete som andra kan bli inspirerade av. 

 

b) Nästa styrelsemöte: 17:e mars kl 08.15-12.00 

 

Plats: Zoom 

Styrelsen beslutar: 

1, a) Godkänna rapporten 

2, b) Fastställa ovanstående datum. 
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§ 13  Mötet avslutas 

 

Ordförande avslutar mötet 
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