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kommunföretag ABs sammanträde 

den 10 juni 2020 
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Alev Korkmaz 

   

Ekonomistaben 

   

alev.korkmaz@upplands-bro.se 
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Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
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Delårsbokslut januari - april 2020 med 
helårsprognos för Upplands-Bro 
kommunföretag AB med dotterbolag 

VD:s förslag till beslut 

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns. 

Sammanfattning 

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en negativ helårsprognos på 

– 265 tkr före skatt. Det prognostiserade minusresultatet beror på att det inte 

har lagts in en intäkt för koncernbidrag från Upplands-Bro kommunfastigheter 

AB. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens 

delårsbokslut. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s helårsprognos visar ett 

resultat på 1 000 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar 

ett resultat på 23 480 tkr.   

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Upplands-Bro Kommunföretag 

AB för 2019 bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning januari – april med helårsprognos 2020 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

VD Upplands-Bro kommunföretag AB/ 

Kommundirektör 

Bilagor 

1. Ekonomisk uppföljning januari – april med helårsprognos 2020 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 Kommunstyrelsen 
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Upplands-Bro Kommunföretag AB 

Alev Korkmaz 

 

RAPPORT 

2020-05-15 

 

 

 

 

Ekonomisk uppföljning januari-april med  
helårsprognos 2020 
     

Belopp i tkr Not Budget 

2020 

Jan-

apr 

2020 

Helårs-

prognos 

Intäkter 

Kostnader 

    

Administrationskostnader 1 -433 -3 -433 

Rörelseresultat  -433 -3  -433 

     

Resultat från andelar i 
koncernföretag 

2 715 0 662*) 

Räntekostnader 3 -282 -131 -494 

Resultat efter finansiella 
poster 

 0 - 134 -265 

     

Bokslutsdispositioner     

Resultat före skatt  0 -134  -265  

     

Skatt på årets resultat  0 0 0 

ÅRETS RESULTAT   0 -134 -265 

Sammanställning koncernbolagen 

Resultat efter finansiella poster 

Bolag 
 

Budget 2020, 
tkr 

Resultat jan-
aug 2020, tkr 

Helårsprognos 
2020, tkr 

Upplands-Bro 

Kommunföretag AB 

 

0 

 

-134 

 

-256 

    

AB Upplands-Brohus 23 913 12 030 23 480 

    

Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB  

999 448 1000 

 

*) I ägardirektiv för 2020 ska Upplands-Bro Kommunfastigheter AB lämna koncernbidrag i den 

omfattning som resultatet tillåter. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska ha en avkastning på 

3,7 % på eget kapital. I prognosen har vi inte räknat med koncernbidrag från Upplands-Bro 

kommunfastigheter AB. 
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Uppföljning av ägardirektiv mars - maj 2020 

VD:s förslag till beslut 

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv mars- maj 2020  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019 § 265 i ärendet 

”Övergripande mål och budget 2020 - med planering för 2021-2022” om 

ägardirektiv för kommunkoncernen med moderbolaget Upplands-Bro 

Kommunföretag AB. Ägardirektiven fastställdes på respektive bolags extra 

bolagsstämma den 16 januari 2020. 

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2020 

föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden. 

Beslutsunderlag 

 Uppföljning - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus mars 2020. 

 Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB mars 2020. 

 Uppföljning - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus maj 2020. 

 Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB maj 2020 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

VD Upplands-Bro kommunföretag AB 

Kommundirektör 

 

 

Bilagor 

1. Uppföljning - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus mars 2020. 

2. Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB mars 2020 

3. Uppföljning - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus maj 2020. 

4. Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB maj 2020 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-06-02 KFT 20/0006 

 
 

 Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus  

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 
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         Ägardirektiv 2020 – antagna i KF 2019-12-18   

         Uppföljning av ägardirektiv i AB Upplands-Brohus 2020 

 

          AB Upplands-Brohus                                          Uppföljning mars 2020                     Bedömd måluppfyllelse 2020 

AB Upplands-Brohus ska ha en direktavkastning på minst 2,7 procent 

på fastigheternas marknadsvärde.  

Budget 2020 är lagd för att klara avkastningskravet.  Budget 2020 är lagd för att klara 

avkastningskravet.  

AB Upplands-Brohus ska grunda verksamheten på samhällsansvar, 

affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka. 

Avvägningar görs löpande. Ja 

AB Upplands-Brohus ska genom lönsamhet i den dagliga driften och 

förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en 

synlig soliditet på 20 procent år 2020. 

Soliditet 2018: 20,2 procent 

Soliditet 2019: 20,8 procent 

Ja 

AB Upplands-Brohus ska ha en avkastning som ger möjlighet att årligen 

lämna ett koncernbidrag. 

Budgeterat Ja 

AB Upplands-Brohus ska betala en marknadsmässig borgensavgift för 

externa lån med kommunal. 

Budgeterat Ja 

AB Upplands-Brohus ska under perioden 2019-2022 påbörja 

nybyggnation av minst 300 lägenheter. 

Planering av cirka 200 lägenheter pågår. Ja  

AB Upplands-Brohus ska uppföra och tillhandahålla fler 

trygghetsbostäder. 

Arbetet med att utreda möjliga lägen att bygga pågår.  

AB Upplands-Brohus ska arbeta aktivt med trygghetsskapande 

åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med 

övriga aktörer. 

Såväl fysiska som social insatser utförs i samverkan 

med andra aktörer för att tillsammans öka tryggheten 

i våra bostadsområden i kommunen. 

Ja 

AB Upplands-Brohus ska arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer. Helt, rent och snyggt. Underhållsåtgärder kommer att 

vidtas under året. 

Ja 

AB Upplands-Brohus ska aktivt medverka i arbetet med att utveckla 

våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum. 

Fysisk utformning, affärs- och serviceutbud och 

åtgärder för att skapa trygghet. 

Ja 

AB Upplands-Brohus ska omvandla eller sälja lämpliga delar av 

bostadsbeståndet. Omvandling till bostadsrätter ska ske under 

förutsättning att hyresgäster är intresserade.   

Erbjudande har getts till hyresgästerna på Fasanstigen 

37-47. Ej tillräckligt stort intresse. Arbete pågår med 

att identifiera lämpliga fastigheter att avyttra. 

Ja 
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                                                   Ägardirektiv 2020 - antagna i KF 2019-12-18 

 

 

   Uppföljning av ägardirektiv i Upplands-Bro 

 

 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB                                 Uppfyllelse mars 2020                                               Bedömd måluppfyllelse 2020 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ha en avkastning på 3,7 

procent på eget kapital. 

Budgeterat Ja   

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska lämna 

koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter. 

Beslutas i samband med bokslut Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska betala en 

marknadsmässig borgensavgift för externa lån med kommunal 

borgen. 

Budgeterat Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska öka kundnöjdheten 

och värdera genom NKI.  

Totalindex har ökat från 52 till 53 år 2019. 

Mäts 2021 nästa gång. 

Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska arbeta aktivt med 

trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och 

utanförskap i samverkan med övriga aktörer. 

Såväl fysiska som social insatser utförs i samverkan med 

andra aktörer för att tillsammans öka tryggheten i våra 

bostadsområden i kommunen. 

Ja 

 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska arbeta aktivt för 

trivsamma utemiljöer. 

Helt, rent och snyggt. Underhållsåtgärder kommer att 

vidtas under året. 

Ja 

Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får räknas upp 

med 0 procent inför 2020. 

Budgeterat för 2020. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska låta 

uppföra/förvärva nya förskolor, skolor & verksamhetslokaler.  

Upphandling av paviljonger till Råbyskolan, Ekhammar-

skolan samt Lillsjöskolan pågår. 

Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska under året undersöka 

och ta fram lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning 

med inriktning på fortsatt låga kostnader. 

Arbete pågår med att identifiera lämpliga fastigheter att 

avyttra. 

Ja 
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         Ägardirektiv 2020 – antagna i KF 2019-12-18   

         Uppföljning av ägardirektiv i AB Upplands-Brohus 2020 

 

          AB Upplands-Brohus                                                    Uppföljning maj 2020                      Bedömd måluppfyllelse 2020 

AB Upplands-Brohus ska ha en direktavkastning på minst 2,7 procent på 

fastigheternas marknadsvärde.  
Budget 2020 är lagd för att klara avkastningskravet.  Budget 2020 är lagd för att klara 

avkastningskravet.  

AB Upplands-Brohus ska grunda verksamheten på samhällsansvar, 

affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka. 

Avvägningar görs löpande. Ja 

AB Upplands-Brohus ska genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, 

nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 

20 procent år 2020. 

Soliditet 2018: 20,2 procent 

Soliditet 2019: 20,8 procent 

Ja 

AB Upplands-Brohus ska ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna 

ett koncernbidrag. 

Budgeterat Ja 

AB Upplands-Brohus ska betala en marknadsmässig borgensavgift för 

externa lån med kommunal. 

Budgeterat Ja 

AB Upplands-Brohus ska under perioden 2019-2022 påbörja nybyggnation av 

minst 300 lägenheter. 

Planering av cirka 200 lägenheter pågår. Ja  

AB Upplands-Brohus ska uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder. Arbetet med att utreda möjliga lägen att bygga pågår. 

Möte har hållits med Skanska samt Magnolia, som är 

intresserade av att bygga trygghetsbostäder. 

 

AB Upplands-Brohus ska arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för 

att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer. 

Såväl fysiska som social insatser utförs i samverkan 

med andra aktörer för att tillsammans öka tryggheten i 

våra bostadsområden i kommunen. UBH arbetar aktivt 

för att motverka oriktiga hyresförhållanden, vilket är en 

viktig förutsättning för att skapa trygghet i 

bostadsområdena. Under året installeras elektroniskt 

skalskydd, förbättras belysning samt monteras bommar 

och farthinder runt om i beståndet. 

Ja 

AB Upplands-Brohus ska arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer. Helt, rent och snyggt. Ny lekplats anläggs just nu i 

Råbyområdet i Bro. Underhållsarbeten på gång- och 

cykelvägar på Örn- och Fasanstigen i Bro ska 

genomföras. 

Ja 
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AB Upplands-Brohus ska aktivt medverka i arbetet med att utveckla våra 

tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum. 

Fysisk utformning, affärs- och serviceutbud och 

åtgärder för att skapa trygghet. 

Ja 

AB Upplands-Brohus ska omvandla eller sälja lämpliga delar av 

bostadsbeståndet. Omvandling till bostadsrätter ska ske under förutsättning att 

hyresgäster är intresserade.   

Erbjudande har getts till hyresgästerna på Fasanstigen 

37-47. Ej tillräckligt stort intresse. Endast 3 hushåll av 

30, det vill säga 10 procent anmälde sitt intresse. 

Arbete pågår med att identifiera lämpliga fastigheter att 

avyttra. 

Ja 
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                                                   Ägardirektiv 2020 - antagna i KF 2019-12-18 

 

 

   Uppföljning av ägardirektiv i Upplands-Bro 

 

 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB                                          Uppfyllelse maj 2020                                                        Bedömd måluppfyllelse 2020 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ha en avkastning på 3,7 

procent på eget kapital. 

Budgeterat. Ja   

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska lämna 

koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter. 

Beslutas i samband med bokslut. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska betala en 

marknadsmässig borgensavgift för externa lån med kommunal 

borgen. 

Budgeterat. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska öka kundnöjdheten 

och värdera genom NKI.  

Totalindex har ökat från 52 till 53 år 2019. 

Mäts 2021 nästa gång. 

Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska arbeta aktivt med 

trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och 

utanförskap i samverkan med övriga aktörer. 

Såväl fysiska som social insatser utförs i samverkan med andra aktörer 

för att tillsammans öka tryggheten i våra bostadsområden i kommunen. 

Ja 

 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska arbeta aktivt för 

trivsamma utemiljöer. 

Helt, rent och snyggt. Fasadrenovering på Lillsjöskolan och Villa 

Lanto, fönsterbyten på Lillsjöskolan samt byte av staket på 

Brunnaskolan kommer att bidra till trivsammare utemiljöer. 

Ja 

Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får räknas upp 

med 0 procent inför 2020. 

Budgeterat för 2020. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska låta 

uppföra/förvärva nya förskolor, skolor & verksamhetslokaler.  

Etablering av paviljonger till Råby-, Ekhammar- samt Lillsjöskolan 

pågår.  

Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska under året undersöka 

och ta fram lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning 

med inriktning på fortsatt låga kostnader. 

Arbete pågår tillsammans med kommunen med att identifiera lämpliga 

fastigheter att avyttra. 

Ja 
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Rapport – Bagar - Målarvägen 

VD:s förslag till beslut 

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns. 

Sammanfattning 

Vid styrelsemötet den 27 september 2018 fick VD i uppdrag att återkomma till 

styrelsen med redovisning av läget rörande Bagar-Målarvägen. VD för 

dotterbolagen har fått i uppdrag att lämna uppdaterad redogörelse till 

styrelsemötet den 10 juni 2020. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2020. 

 Muntlig rapport gällande Bagar- Målarvägen föredragen vid 

styrelsemöte den 6 juni 2020. 

  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

VD Upplands-Bro kommunföretag AB 

Kommundirektör 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kommunsekreterare 

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2020-06-03 KFT 20/0008  

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 
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Rapport från VD Upplands-Bro kommunföretag 
AB juni 2020 

VD:s förslag till beslut 

VD:s rapport läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro 

kommunföretag AB 2020 ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens 

sammanträden. 

Beslutsunderlag 

 Rapport från VD Ida Texell juni 2020. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

VD Upplands-Bro 

kommunföretag AB 

Kommundirektör 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 Bilaga 1 Rapport från VD Ida Texell juni 2020. 

 Bilaga 2 Nyckeltal för Upplands-Brohus – Tertial 1 2020 
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RAPPORT 1 (2)

Kommunledningskontoret

Datum

Ida Texell
VD Upplands-Bro kommunföretag AB
Kommundirektör

2020-06-03

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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VD-rapport Upplands-Bro kommunföretag AB
juni 2020
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas
mot 2035. Visi onen l yder ”Ett håll bart Upplands-Bro - kommunen som ger
plats” och denna l ä gger i sin t ur grund fö r de lån gs ikt iga och öv er gripand e
målen för Upplands-Bro kommun. Under våren har nyckeltal framtagits och
arbetet med att utveckla nyckeltal fortsätter under 2020. Exempel på nyckeltal
återfinns i bilaga 2.

Covid-19

Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde
fram till en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och
Upplands-Bro. I slutet av februari beslutades om krisledning för
organisationen.

Ekonomiska effekter av Covid-19

De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronaviruset är högst osäkra.
Mycket talar för att produktion och sysselsättning i Sverige kommer att
drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. I väntan på nästa skatteunderlagsprognos,
som kommer 29 april, har SKR gjort en prognosindikation för
skatteinkomsterna under året. SKR bedömer att skatteunderlagets tillväxt för
2020 kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. Inom Upplands-Bro
följer vi utvecklingen och kommer att utveckla verksamhet för att möta
effekterna av Covid-19.

Det är dock viktigt att förbereda verksamheterna och kommunen på att det
kommer att krävas effektiviseringar framöver. Förberedelser behöver göras för
att klara en lågkonjunktur vilket innebär att redan under våren ses
organisationen över för att kunna möta effekterna av det nya ekonomiska läget.
Med anledning av det högst osäkra läget kommer budgetprocessen för
kommunen att skjutas till hösten.

Omorganisation, ny fastighetsenhet

En förändring för kommunledningskontoret genomfördes under våren som
syftar till att samordna funktioner inom kommunledningskontoret och därmed
uppnå positiva effekter för medarbetare och för organisationen i stort.
Förändringen genomfördes från och med den 1 juni 2020.
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2020-06-03   

 
 

 

De funktioner och enheter i kommunen som tidigare var organiserade under 
utvecklingsstaben inordnas i och med denna förändring i nya sammanhang. De 
som därmed får ny tillhörighet är IT-staben, trygghets- och 
säkerhetsavdelningen, miljöstrateg och internservice. Sedan tidigare har 
kanslistaben förflyttats till att rapportera direkt till kommundirektör.  

Inom ramen för omorganisationen har även slutsatser från KPMGs rapport 
använts vilket gör att en ny enhet som kommer arbeta med 
fastighetsekonomiska analyser- och planering har inrättats. Denna enhet som 
placeras inom ekonomiavdelningen kommer att arbeta i nära samarbete med 
Upplands-Bro Hus AB och Kommunfastigheter AB. Avsikten är att stärka 
långsiktighet i prognosarbete, skapa tydlighet inom lokalresursprocessen och 
bereda förbättrade förutsättningar för kommunens strategiska arbete med 
fastighetsfrågor.  

Kartläggning av samlat fastighetsbestånd 

Under våren har Upplands-Bro Hus AB, Kommunfastigheter AB och 
Upplands-Bro kommun påbörjat en kartläggning av samtliga fastigheter inom 
kommunen. Kartläggningen lägger en viktig grund för beslut och 
prioriteringar.  

Arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro 

Under den senaste perioden har arbete med fördjupade översiktsplaner för 
Kungsängen och Bro tagits fram. De fördjupade översiktsplanerna beskriver 
utveckling för kommunen mot 2030. 
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Nyckeltal fö r Upplands-bröhus 
Rapport till styrelsen 2020-06-09 

 

  Tertial 1 2020  

Direktavkastning på marknadsvärde *2,8% *prognos 
   
Soliditet   
   
Avflyttning 4%  
          Varav internt 1%  
    
Vakansgrad bostäder 0,5%  
Vakansgrad lokaler 1,9%  
   
Kötid 7,3  år 
 1 ROK 7,4 år 
 1 ROKV 9,8 år 
 1 ROP 7,8 år 
 2 ROK 5,2 år 
 2 ROKV 13,0 år 
 3 ROK 8,3 år 
 4 ROK 5,8 år 
    

 

 



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019



 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019
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 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 - KFT 20/0011-7 Årsredovisning och Koncernredovisning 2019 : Årsredovisning och Koncernredovisning 2019
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AB Upplands-Brohus 
 
Protokoll styrelsemöte 2020-04-14.  
 

Styrelseledamot 
Jan-Erik Björk, ordförande 
Mait Johansson, förste vice ordförande  
Birgitta Nylund, andre vice ordförande 
Tommy Svensson 
Christina Brofalk 
Kristian Cronsell  
Gunnar Gredenman 

Suppleanter och övriga 
Tom Slettengren (frånvarande) 
Helena Austrell  
Lise-Lotte Norberg 
Lars Brofalk  
Amal Yazigi 
Sören Fridman  
Karl-Erik Lindholm 
Ann Hermansson Alm, VD 
Lena Erdhage, sekreterare 

 
§ 38/2020 
Öppnande,  
val av justeringsman 

Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.  
 
Birgitta Nylund väljs att justera styrelsens protokoll.  

  
§ 39/2020 
Fastställande av 
dagordning 

Dagordningen fastställs. 

  
§ 40/2020 
Föregående 
protokoll 

Protokoll från sammanträdet den 3 mars 2020 godkänns och läggs 
till handlingarna. 

  
§ 41/2020 
Uppföljning av 
ägardirektiv 
2020 

Uppföljning av 2020 års ägardirektiv redovisas i bilaga 5. 
 
Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till 
handlingarna. 

  

§ 42/2020 
Lägesrapport 
byggprojekt 

Protokoll från projektstyrgruppsmöte den 24 mars samt aktuell 
projektlista bifogas som bilaga 6 a-b. Muntlig redovisning ges vid 
sammanträdet. 
 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

  

§ 43/2020 
Köp av 
fastigheten 
Härnevi 1:30 

Upplands-Brohus har fått erbjudande om att förvärva fastigheten 

Härnevi 1:30 av företaget Trygghem Härnevi AB. Fastigheten gränsar 

till Kommunfastigheters fastighet Härnevi 1:31 på Härnevi Skolväg i 

Bro. Trygghem förvärvade fastigheten 2018 för 11 mnkr. Upplands-

Bro hus erbjuds nu att köpa den för 6,8 mnkr. Priset har stämts av 

med en av Upplands-Brohus anlitad värderare som bedömer 

köpeskillingen som rimlig. Mer information framgår av bilaga 7. 

Då förvärvet är lägre än 10 mnkr och inga andra försäljningar eller 

förvärv har gjorts under året, kan styrelsen fatta beslut utan att 

inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. 

 

Styrelsen beslutar att förvärva fastigheten Härnevi 1:30 för 6,8 mnkr. 
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§ 44/2020  
Kokillbacken, 
investerings-
beslut 

På styrelsemötet den 12 februari presenterades projektet av arkitekt 

Charlotta Johansson och Upplands-Brohus tekniska chef Mikael 

Reijer. Vid mötet gav styrelsen vd i uppdrag att omarbeta 

planlösningar i syfte att minska antalet lägenheter om 4 r o k och öka 

antalet lägenheter om 1 - 2 r o k. På styrelsemötet den 3 mars 

informerades styrelsen om att arkitekterna hade utfört sitt uppdrag 

och att kalkylerna nu uppdaterades utifrån de nya förutsättningarna.  

Den totala investeringen som innefattar 148 lägenheter samt ett LSS-

boende om 6 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor uppgår 

till 417 mnkr. Programrapport med tillhörande bilagor bifogas i 

bilaga 8.  

 

Styrelsen beslutar, under förutsättning att Kommunfullmäktige tar 

ställning för projektet samt utökar borgensramen, att genomföra 

nyproduktion på Kokillbacken i enlighet med redovisat förslag till en 

total kostnad av 417 mnkr, samt att uppdra åt VD att genomföra 

projektet och att ta upp erforderliga lån, dock högst 417 mnkr. 

  

§ 45/2020 
Revidering 
finanspolicy 

I finanspolicy beskrivs vilken målsättning som styrelsen har med 

bolagets finansverksamhet, hur ansvar och befogenheter är fördelat 

samt hur stora risker styrelsen är villig att ta i finansverksamheten. 

Historiskt har finansverksamheten mest handlat om löpande 

förvaltning. Nu går bolaget in i en annan period med flera större 

investeringar inom de närmaste åren. Ett behov då är att kunna låsa 

in fördelaktiga finansieringsalternativ när sådana uppstår för att 

finansiera projekten. Därför behöver finanspolicyn revideras.  

Förslaget till revidering är att policyn ska tillåta att räntesäkring får 

ske innan skulden redovisas i balansräkningen, för beslutade 

investeringar som ska påbörjas inom de tre närmaste åren. Dessa 

räntesäkringar ska särredovisas gentemot finanspolicyn dvs inte 

påverka skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid. Se bilaga 

9. 

Styrelsen beslutar att anta reviderad finanspolicy. 

  

§ 46/2020 
Slutredovisning 
Örn- och Fasan-
stigen 
 
 
 
 
 
 
 

Upprustningen av gårdar, tak och balkonger på Örnstigen och 

Fasanstigen påbörjades 2016 och färdigställdes hösten 2019. Totalt 

sett har tidplanen hållit. Sluttiden för projekt blev bara 3 veckor sen. 

Däremot har deletapperna inte hållit tidplanen. Främst var det etapp 

1 och 2 som tog längre tid. 

Kvalitetsmässigt har upprustningen av balkonger och tak hållit den 

standard som avtalats. Tack vare att projektet ekonomiskt har gått 

bra har projektet utvidgats med balkonginglasningar för de 

hyresgäster som har önskat det. Styrelsen tog ett investeringsbeslut 

2015-12-15 på 120 mnkr, exkl. balkonginglasningar. Slutlig kostnad 
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§ 46/2020 
Slutredovisning 
Örn- och Fasan-
stigen, forts. 

blev 115 mnkr. En tredjedel har kostnadsförts under åren som 

projektet har pågått. Projektet har finansierats med egna medel. 

Utförligare redovisning finns i utvärderingsrapport, bilaga 10. 

 

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

  

§ 47/2020 
Ombildnings-
uppdraget 

I ägardirektivet för 2019 och 2020 för Upplands-Brohus står att 

bolaget ska omvandla lämpliga fastigheter från hyresrätt till 

bostadsrätt under förutsättning att hyresgästerna är intresserade. På 

styrelsemötet i december 2019 fattades beslut om att erbjuda 

hyresgästerna på Fasanstigen 37-47 denna möjlighet. En rapport 

bifogas som bilaga 11 där det framgår hur Upplands-Brohus har 

arbetat med frågan och vad resultatet av erbjudandet till 

hyresgästerna blev. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och att ta upp frågan på 

styrelsemötet i september 2020. 

  

§ 48/2020 
Bagar- och 
Målarvägen 
 

Upplands-Brohus har nu fått svar från Serneke gällande den 

skrivelse som skickades den 5 december 2019. I skrivelsen 

anmodades Serneke att komma med ett förlikningserbjudande 

inklusive förseningsvite. Till brevet bifogades även ett utkast till en 

stämningsansökan. I sitt svar vidhåller Serneke sin tidigare 

ståndpunkt om att något vite på grund av försening inte ska utgå. De 

föreslår att vi reda ut våra meningsskiljaktigheter genom ett 

skiljedomsförfarande. Upplands-Brohus har svarat Serneke att vi 

inte accepterar detta utan att tidigare styrelsebeslut, fattat den 3 

december, om att inlämna ansökan om stämning så snart som möjligt 

står fast. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 

handlingarna. 

  

§ 49/2020 
Förvaltnings-
rapport 

Aktuell information från VD redovisas i bilaga 13.  Vd informerar om 

att implementeringen av den nya organisationen fortskrider enligt 

plan. Vidare informeras om åtgärder som vidtagits för medarbetare, 

bostadshyresgäster och lokalhyresgäster till följd av pandemin 

Covid-19. 

 

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

  

§ 50/2020 
Övriga frågor 

Tema-mötet, som planerades i april, beslutas att genomföras i 

september. 
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§ 51/2020 
Nästa möte och 
avslutning 

Ordföranden avslutar mötet. 

 

Nästa möte är tisdagen den 9 juni kl 14.30. 

  

Vid protokollet 
 
 
 
 
Lena Erdhage 
 
Justeras 
 
 
 
 
 

 

Jan-Erik Björk                                    Birgitta Nylund 
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Parkerade ärenden styrelsen i AB Upplands-Brohus (rev 2020-04-14)  
 

Ärenden 
initierat 

Ärende Ansv Planerat 
datum för 
behandling 

Ärende avslutat (A) 
rapporterat (R) 

Kommentar 

2018-04-24 Förslag styrelsens arbetsordning 2019. AHA 2018-09-11 2018-09-11 (A)  

2018-04-24 Redovisning av långtidsprognos. AHA 2018-10-16 2018-10-16 (A)  

2018-06-05 Utreda inkomstkrav vid uthyrning AHA 2019-06-04 2019-06-04 (A) Önskemål från moderbolaget om att 
frågan utreds. 

2018-12-04 Utreda bolagets behov av personella resurser. AHA 2019-06-04 2019-06-04 (R) Swefa har konsulterats. 

2018-12-04 Utreda om fastigheten Härnevi 1:31 är 
intressant att förvärva för UBH. 

AHA 2019-09-11   

2019-03-12 Svar till lekmannarevisorerna angående 
granskning av det systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

AHA 2019-03-22 2019-03-22 (A)  

2019-05-14 Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter AHA 2019-09-11 2019-09-11 (A)  

2019-09-11 Utreda vad en försäljning av fastigheter om cirka 
5 000 m² får för konsekvenser för bolagets 
ekonomiskt och organisatoriskt. 

AHA 2019-10-15 
(rapport) 

2019-12-03  

2019-10-15 Långtidsprognos AHA   Vi bör fastställa fastighetsplanen innan 
vi gör prognosen. 

2019-12-03 Nöjd-medarbetar-index AHA 2020-01-14 2020-01-14  

2020-03-03 Tema-möte den 14 april AHA 2020-04-14  Tema försäljning fastigheter. Enligt 
styrelsebeslut skjuts tema-mötet till 
september. 

2020-03-03 Ansöka om rivningslov Finnsta 1:10, 
Värmeverket (Norrgrindsv. 2) 

AHA    
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Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Protokoll styrelsemöte 2020-04-14. 

Styrelseledamot
Mait Johansson, ordförande
Ricard Wikman Koljo, förste vice 
ordförande 
Helena Austrell, andre vice 
ordförande
Tommy Svensson
Jan-Erik Björk 
Kristian Cronsell 
Gunnar Gredenman 

Suppleanter och övriga
Stig Engkrantz 
Birgitta Nylund 
Lise-Lotte Norberg 
Daphne Frithiofsen (frånvarande)
Sören Fridman 
Erik Karlsson
Kjell Borg 
Ann Hermansson Alm, VD
Lena Erdhage, sekreterare

§ 27/2020
Öppnande, val 
av justeringsman

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. 

Helena Austrell väljs att justera styrelsens protokoll.

§ 28/2020
Fastställande av
dagordningen

Dagordningen fastställs.

§ 29/2020
Föregående 
protokoll

Protokoll från sammanträdet den 3 mars 2020 godkänns
och läggs till handlingarna.

§ 30/2020
Uppföljning av 
ägardirektiv 
2020

Uppföljning av 2020 års ägardirektiv redovisas i bilaga 
5.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga 
rapporten till handlingarna.

§ 31/2020
Lägesrapport 
byggprojekt

Aktuell projektlista samt protokoll från 
projektstyregruppsmöte 2020-03-24 bifogas som 
bilaga 6a-b. Muntlig redovisning ges vid 
sammanträdet. 

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 32/2020 
Härnevimottag-n
ingens framtid

Fastigheten Härnevi 1:31 finns i Kommunfastigheters 
fastighetsplan under rubriken utveckling. Även en 
avveckling, det vill säga försäljning har diskuterats i 
samband med att en förfrågan från Trygghem kom om 
att köpa fastigheten. Då antalet nyproduktionsuppdrag 
av verksamhetslokaler är få och byggnaden på 
fastigheten är i stort behov av upprustning föreslås 
fastigheten bebyggas med hyresrätter eventuellt i 
kombination med en förskola eller andra 
verksamhetslokaler. Upplands-Brohus har fått ett 
erbjudande om att köpa grannfastigheten Härnevi 1:30. 
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§ 32/2020 
Härnevimottag-n
ingens framtid, 
forts.

Ett villkorat köpeavtal har upprättats om att 
Upplands-Brohus ska förvärva Härnevi 1:30. Villkoret är 
att styrelsen godkänner förvärvet. Med anledning av 
detta kan Upplands-Brohus vara intresserade av att 
köpa även Härnevimottagningen.  

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och har för 
avsikt att fatta ett beslut om fastighetens framtid vid 
nästa styrelsemöte som äger rum den 9 juni.

§ 33/2020
Förvaltningsrapp
ort

Aktuell information från VD redovisas i bilaga 8. 
Styrelsen har beslutat om att riva förskolan Norrgrinden 
i Bro när verksamheten flyttat ut. Ansökan är nu 
inskickad.
Vidare rapporteras om att kommunens verksamheter, 
det vill säga våra lokalhyresgäster, och hur arbetet 
gentemot dem påverkas av Covid-19. I skolor och 
förskolor pågår verksamheten som vanligt om än i 
mindre skala. Vi kan se att antalet felanmälningar har 
gått ner. Man verkar prioritera och anmäla det som är 
viktigast. Vidare bedrivs nu verksamheten på gymnasiet
och vuxenutbildningen på distans. Det innebär att 
pågående arbeten och reparationer i gymnasiet kan 
hanteras något enklare just nu då inte verksamhet 
bedrivs i lokalerna.
På styrelsemötet i december fick vd i uppdrag att ta 
fram ett exempel på ett underhållsprojekt som kunde ha
genomfört om drift- och underhållsschablonen fått 
räknats upp med 2 procent för 2020. Ett exempel på ett 
sådant projekt är relining av avloppsledningar i en 
förskola, som finns ett stort behov av att genomföra då 
många av våra förskolor är uppförda under 1970-talet. 

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

§ 34/2020
Övriga frågor

Det planerade temamöte i april skjutas till september.

§ 35/2020
Nästa möte och 
avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Nästa möte är den 9 juni. 
Vid protokollet

Lena Erdhage

Justeras
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Mait Johansson                                             Helena Austrell
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Parkerade ärenden styrelsen i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (rev 2020-04-14)
Ärenden 
initierat

Ärende Ans
v

Planerat 
datum för 
behandling

Ärende 
avslutat

Kommentar

2018-04-2
4

Förslag styrelsens arbetsordning. AH
A

2018-09-11 2018-09-1
1

2018-12-0
4

Försäljning av 
Härnevimottagningen

AH
A

Ärendet bordlades på 
styrelsemötet 181204.

2018-12-0
4

Rivning av Norrgrindens förskola 
när verksamheten flyttat ut.

AH
A

Ansökan om rivningslov har 
lämnats in rapporteras på 
styrelsemöte 2020-04-14

2019-09-1
1

Utreda vad en försäljning av 
fastigheter omfattande cirka 
10 000 m² får för konsekvens på 
bolagets ekonomi och 
organisation.

AH
A

2019-10-15 
(rapport)

2019-10-1
5

Göras en skrivning om vad 0% 
uppräkning av schablonerna 
innebär i budget 2020.

AH
A

2019-12-03 2020-04-1
4

Framgår av ärendebeskrivningen 
och därmed protokollet för 
styrelsemötet den 3 december. 
En utebliven uppräkning med 0% 
innebär 600-700 tkr i minskat 
underhåll vilket motsvara till 
exempel relining av en förskola.

2019-12-0
3

Nöjd-kund-index i detalj. AH
A

2020-01-14

2020-03-0
3

Upprätta en handlingsplan utifrån
rapporten översyn 
Kommunfastigheter

AH
A

2020-06-09

2020-03-0
3

Tema-möte den 14 april AH
A

2020-04-14 Tema försäljning fastigheter. 
Temamötet skjuts till september 
enl. styrelsebeslut 2020-04-14.
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