
1ÅRSBERÄTTELSE

ÅRS- &  
KONCERN- 
REDOVISNING
RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 – 2017-12-31

för Sandvikenhus AB



2 ÅRSBERÄTTELSE

INNEHÅLL

ÅRSBERÄTTELSE 

 VD har ordet 3

 Kunder 4–15

 Medarbetare 16–19

 Samhälle 20–21

 Ekonomi 22–23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 Förvaltningsberättelse 24–27
 Ekonomi 28–41 

NOTER
 Noter 42–55
 Fastighetslista 56-57
 
REVISIONSBERÄTTELSE
 Undertecknat 58-59
 Revisionsberättelse 60–63
 
Om inte annat särskilt anges redovisas  
alla  belopp i tusental kronor. 

SANDVIKENHUS  
– ETT TRYGGARE HEM

Sandvikenhus vision är att alla har rätt till ett tryggt hem. Våra  värderingar 
hjälper oss att leva upp till den: vi tar ansvar, vi håller vad vi lovar, vi har 
mycket hjärta och vi är vassare än i går. Visionen ligger till grund för både 
stora och små beslut och ger oss både energi och riktning i vår verksamhet. 
Utifrån perspektiven kunder, medarbetare, samhälle och ekonomi bryter vi  
ner visionen i aktiviteter som värnar om kunder, medarbetare och samhälle.
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När jag ser tillbaka på 2017 är det framför allt ett ord 
som framträder: stolthet. Vi har haft ett utmanande år 
på många sätt, men alla engagerade medarbetare på 
Sandvikenhus har överträffat sig själva, gång på gång. 
Deras engagemang visar sig på många olika sätt; på 
mässor, i möten med människor, i kundnöjdhetsindex 
och på vår attraktion på arbetsmarknaden till exempel. 
Att ta emot Fastighetsbranschens pris Kundkristallen 
för ”Största lyft serviceindex” på Berns i Stockholm i 
februari var ett kvitto på att vi gör skillnad, tillsammans. 
Tävlingen bygger på hyresgästernas bedömning av sina 
hyresvärdar och trots att vi gjorde ett stort lyft  mellan 
2015 och 2016 så lyckades vi lyfta oss ytterligare  
under 2017. 

HÅRT TRYCK PÅ  
ALLMÄNNYTTAN
De senaste årens tryck på bostadsmarknaden har varit 
historiskt och Sandvikenhus har nått all time high  
i uthyrningsgrad. Det kan låta positivt, men faktum 
är att vi behöver en viss flexibilitet i beståndet för att 
kunna hantera tillfälliga akuta behov. Det höga  trycket 
gör att vi har stort behov av nybyggnationer och 
 renoveringar, men också av helt nya lösningar.  
Under året har vi bland annat byggt om vissa lokaler 
till lägenheter för att ge plats åt fler. Det krävs för att vi 
ska vara en hållbar hyresvärd för våra kunder. Vi bygger 
också nytt i Järbo, där medborgardialogen har fått  
vara  vägledande, både i placering och utrustning.  
Det planerade trygghets boendet på Sveavägen är  
ett annat exempel på  omfattande medborgardialog.

Samtidigt som vi är i stort behov av bostäder, krävs 
 omtanke och varsamhet i hur vi bygger och reno verar. 
Nya Bruket är ett bra exempel på det.  

Här lägger vi mycket kraft på att bevara Erskines tankar 
och  arkitektur medan vi förnyar och förbättrar kvarter  
efter kvarter. Jag tror att Ralph Erskine skulle ha upp-
skattat resultatet.

HÅLLBAR UTVECKLING
Vi gör en hållbarhetsrapport i år. Hållbarhet handlar ju 
om så mycket mer än miljö och vi vill beskriva hur vi 
arbetar med olika aspekter. Vi har ett samhällsansvar 
som sträcker sig långt utanför själva bostaden.  
Det ställer krav både på ekonomisk, ekologisk och 
 social  hållbarhet, vilket vi arbetar med på många  
olika sätt;  genom långsiktiga finansieringslösningar, 
 minskad energi- och materialåtgång och ökad trygghet  
i våra områden för att bara nämna några områden. 
Ökad  tillgänglighet är ett annat exempel, som bland 
 annat  visar sig i längre öppettider hos kundtjänst, 
kommu   n ikation på många språk, bovärdar som hjälper 
hyres gäster till rätta och mycket mer.

Det hårda trycket på Sandvikenhus och 
andra hyresvärdar inom den svenska 
allmännyttan sätter  organisationerna 
på prov, men  Sandvikenhus visar att 
vi klarar det på ett hållbart sätt.  
Det gör mig stolt. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack 
till mina engagerade medar-
betare och till våra hyres-
gäster som bidragit till 
 bolagets positiva utveckling!

Stefan Lundqvist
VD

VD  
HAR ORDET

”Vi har ett samhällsansvar 
som sträcker sig långt  
utanför själva bostaden.”
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KUNDTJÄNST
Kundtjänst är vårt ansikte utåt och därför en väldigt 
 viktig funktion. Vi har tio tjänster fördelat på två 
platser: Gävlevägen 98 för utlämning av entreprenörs-
nycklar och Plangatan 7 för service till hyresgäster.  
Vårt avtal med Manpower säkerställer att vi alltid  
har  back-up och generösa öppettider. 

Under 2017 har vi påbörjat arbetet med att kunna erbjuda 
”en väg in”. Syftet är att kunden ska ha en väg att nå 
Sandvikenhus på där de får svar på de flesta frågor.  
Fler medarbetare arbetar med att ta samtal för att 
 minska väntetiderna och bemanna telefonen även  

under lunchtid. Det här arbetet har resulterat i ett bättre 
samarbete mellan medarbetare och minskad sårbarhet 
vid sjukdom. Arbetet blir dessutom mer varierande.

Ärendena i kundtjänst följer den ökade uthyrnings-
graden, Sandvikens allt större befolkning och 
 bostadskön till våra lägenheter. Totalt hade vi något 
färre ärenden totalt, vilket berodde på att vi fått ned 
andelen ärenden på telefon och besök, framför allt 
i uthyrningen. Tack vare att kundtjänst tagit över 
många av frågorna över disk kan uthyrningen därför 
fokusera på avtal, och att planera in- och utflyttningar.

KUNDER

Vi ska erbjuda attraktiva och trygga bostadsmiljöer, ha en  aktiv 
dialog med våra hyresgäster och självklart hålla vad vi lovar. 
Vi ska skapa en boendemiljö utöver den vanliga där vi väver in 
 möjligheten till högre livskvalité och social trygghet.

UR VÅR VISION
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ÄRENDEN I FELANMÄLAN 2017

ÄRENDEN AVSEENDE 2015 2016 2017

Sandvikenhus bostäder 17 266 19 038 27 676

Sandvikens kommuns lokaler 8 134 8 557 9 246

Sandviken Nyttofastigheters lokaler 1 134 1 116 1 634

Totalt: 26 534 28 748 38 622

BESÖK 2015 2016 2017

Reception 15 197 20 712 18 056

Uthyrningen 4 551 3 423 355*

Felanmälan 2 290 3 888 3 183

Totalt: 22 083 28 023 21 594

ÄRENDEN VIA TELEFON 2015 2016 2017

Felanmälan, reception samt uthyrning 26 536 30 552 26 695

Totalt antal ärenden: 75 153 87 323 86 911

*Antalet besök i uthyrningen har minskat kraftigt under året tack vare vårt arbete med ”en väg in”, där kundtjänst 
tagit över en stor del av de frågor som tidigare hamnade i uthyrningen.
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HYRESGÄSTENKÄT
Hyresgästenkäten utgör ett värdefullt underlag när vi 
skapar handlingsplaner för våra områden, åtgärder, 
insatser och renoveringar av fastigheterna. I mätningen 
jämförs Sandvikenhus med 80 fastighetsbolag i Sverige. 
Medarbetare från Sandvikenhus delade personligen 
ut enkäterna till hyresgästerna och kunde samtidigt 
 informera om den. 

2015 genomförde vi enkäten på hela vårt bestånd, 2016 
på halva och 2017 på hela beståndet igen. Efter 2015 
års hyresgästenkät satte vi upp ett modigt mål om att 
förbättra våra resultat med 5% fram till 2017. Vi nådde 
inte riktigt upp till den målsättningen, men tog ett rejält 
kliv framåt. För andra året i rad ökade kundnöjdheten. 

Resultatet i 2017 års mätning har förbättrats med 2,9% 
jämfört med den som gjordes 2015. Förbättringarna 

har varit möjliga tack vare vår engagerade personal ute 
i våra bostadsområden som analyserat resultaten, gjort 
justeringar och lagt tid och engagemang där behovet har 
varit störst.

Resultatet av hyresgästenkäten redovisas ända ner 
på trapphusnivå inom två index: serviceindex (NKI) 
och produktindex. Dessutom mäter undersökningen 
profil, attraktivitet och valuta för hyran. Inom de två 
 indexområdena finns sju frågeområden som i sin tur  
har totalt 55 frågor. 

Resultaten redovisas sedan i form av en ”hastighets-
mätare” där rött representerar de 25% av bolagen med 
sämst resultat, gult 50 % av bolagen och blått de bästa 
25%. För att uppnå blått och därmed vara ett av de 
25% bästa företagen krävdes 2017 ett serviceindex  
på 84%, Sandvikenhus har idag 81,4%.

KUNDKRISTALLEN 2017
Förstapriset i Kundkristallen 2017 i kategorin ”största 
lyft serviceindex” var ett kvitto på att hyresgästerna 
uppskattar vårt arbete. Tävlingen arrangeras av fastig-
hetsbranschen och baseras på hyresgästernas bedömning 
av sina hyresvärdar. 75 företag deltog i tävlingen och 
prisutdelningen skedde på Berns i Stockholm den 9 
februari 2017.

Exempel på vad västra bovärdsområdet har jobbat med 
under året: 
• Förbättrat och kompletterat städmaterial  

i  tvättstugorna.
• Stängt öppna källarutrymmen där det lätt  

samlas skräp. 

• Utökat antalet miljödagar i områdena.
• Fortsatt utbyggnad av elektronisk tvättstugebokning 

samt porttelefoner. 
• Förstärkt och kompletterat utebelysning i området 

och i utvalda trapphus. 

Exempel på vad östra bovärdsområdet har jobbat med 
under året:  
• Ökat frekvensen på tillsyn och skötsel av miljöhusen.
• Installerat dammsugare i samtliga tvättstugor för att 

det ska vara lätt för hyresgästerna att göra rätt.
• Ökad närvaro av trivselvärdar i källare och 

 tvättstugor.
• Elektronisk tvättstugebokning på Mossvägen.
• Ökad frekvens på städning av utemiljön på  

Nya Bruket.

RESULTAT HYRESGÄSTENKÄT 2015 2016 2017

NKI totalt 78,8 80,8 81,7

Ta kunden på allvar 88,1 89,3 90,1

Trygghet 74,3 75,8 77,7

Rent och snyggt 67,9 72,4 74,1

Hjälp när det behövs 87,6 88,3 87,8
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PRIS
I KUNDKRISTALLEN 2017

1:A  
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KOMMUNDELARNA:
I Järbo, Storvik och Årsunda har vi fokuserat  resurserna 
på ökad trygghet, rent och snyggt och utemiljön. 
 Tillsammans med hyresgästerna och de engagerade 
boråden har Sandvikenhus tagit fram handlingsplaner 
som genomförts under året.

NY UTHYRNINGSPOLICY 
OCH NYTT ARBETSSÄTT
Styrelsen antog en ny uthyrningspolicy i mars 2017.  
Det är flera skillnader mellan den gamla och nya 
 policyn, men en av de stora förändringarna gäller 
 hyresgästens ansvar att betala hyran. Bakgrunden till 
detta är att inkomstkravet för att få en lägenhet tagits 
bort. Det gör att bostadsmarknaden öppnas för flera, 
vilket är positivt. 

För att säkerställa att hyresgästerna betalar sina hyror  
i tid arbetar Sandvikenhus mer proaktivt med att infor-
mera blivande kunder om processen med försenade 
hyror. Under året halverades antalet försenade hyror. 

Under 2017 lade vi ut inkassoverksamheten på  
Intrum Justitia.

UTÖKADE ÖPPETTIDER PÅ 
ÖSTRA BOVÄRDSOMRÅDET
Östra områdeskontoret har under året haft öppet till 
18:00 en dag i veckan för att erbjuda hyresgästerna 
möjlighet att även efter 16:00 boka in välkomst- och 
 avflyttningsbesök samt städbesiktningar, med god 
 respons från hyresgästerna. Vi kommer att fortsätta 
utvärdera och målsättningen är att öppettiderna ska 
utökas ännu mer under 2018.

BOENDEINFLYTANDE
Sandvikenhus har byggt upp en modell för boende-
inflytande sedan 2012. I denna modell ryms bland 
annat boråd, frivilligvärdar och arenor för möten och 
 synpunkter. Modellen är nu väl inarbetad och allt fler 
hyresgäster intresserar sig för boendeinflytande och är 
villiga att bidra med sitt engagemang och sin tid. Boråds-
medlemmar och frivilligvärdar är engagerade hyresgäster 
som verkar för ett tryggare och  trivsammare bostads-
område och är en viktig länk mellan  hyresgästerna 
och Sandvikenhus. Hyresgästerna har också möjlighet 
att träffa personal och ledning från Sandvikenhus på 
synpunktenträffar och kvartersvandringar, där de kan 
lämna synpunkter. Det kan de även göra på webben. 
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De olika kanalerna för boendeinflytande resulterade  
i en rad olika aktiviteter och åtgärder under året, såsom 
inköp av parkbänkar, renovering av lokaler, nya buskar, 
fler sopkorgar, förstärkt belysning, nya cykelställ och 
dammsugare i alla tvättstugor. Trivselkvällar och andra 
gemensamma aktiviteter arrangerades på flera ställen. 
Luciafirande på Sveavägen är ett sådant exempel där 
borådet tillsammans med Sandvikenhus ordnade lokal, 
fika och engagerade ett luciatåg från Kulturskolan.  
88 personer kom för att fika, umgås och se luciatåget.

MEDBORGARDIALOG
Medborgardialogen är viktig för Sandvikenhus.  
Här får vi in önskemål och synpunkter som är viktiga 
inför exempelvis nybyggnationer. Under 2017 höll vi 
en andra träff i Järbo inför nybyggnationen. Önskemål 
om  utemiljö, parkeringar, garage och inglasning av 
 balkonger var exempel på diskussioner. Dessa önskemål 
och diskus  sioner ligger nu till grund för projekteringen 
och byggnationen. Besökarna fick också rösta om vilken 
av tomterna husen ska byggas på.

De kunde också göra intresseanmälningar på 
 lägenheterna. Det är stor efterfrågan på lägenheter  
i Järbo och vid årets slut hade över 80 personer anmält 
intresse för de 20 lägenheter som ska stå klara vid 
 årsskiftet 2018–2019.

FOKUSGRUPP FÖR  
DET PLANERADE  
TRYGGHETSBOENDET
En annan medborgardialog som startade 2017 handlar 
om det planerade trygghetsboendet på Sveavägen.  
Här har vi skapat en fokusgrupp med nio privat-
personer över 65 år som syftar till att ta fram ett 
koncept i linje med vad målgruppen önskar och behöver. 
 Bakom  fokusgruppen finns ett antal funktioner som tar 
trygghets boendet från ax till limpa avseende både hårda 
och mjuka värden. I den gruppen finns bland annat  
en arkitekt, el- och ventilationsexperter, experter för 
larm och passage, byggexperter, en områdeschef, 
en marknadsstrateg och en representant för  kommunens 
omsorgsförvaltning. Sandvikenhus för dialog med 
fokusgruppen och experterna, liksom med energibolaget, 
kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 

handikapprådet (KHR) för att hitta så bra lösningar 
som möjligt.
 
Fastigheten blir åtta våningar hög och byggs med 
 moderna tekniska lösningar. Det kommer att finnas 
 gemensamma utrymmen för social samvaro och trivsel-
värdar i huset. Inflyttning är planerad till april 2020.

FLER KUNDER VÄLJER 
SNABBARE BREDBAND
Under 2017 valde Sandvikenhus att inleda ett 
 samarbete med Sandviken Energi gällande drift av 
bredbandsnätet. Sandviken Energi har gått in som 
kommunikations operatör och tar ett helhetsansvar, 
 vilket resulterat i att vi kan erbjuda våra hyresgäster 
fler tjänster. Det nya arbetssättet lanserades i  december 
och redan några  veckor  senare hade betydligt fler 
 kunder valt ett snabbare bredband. 

Bredbandsnätet används även för fastighets   kom-
mun ikation, som styrning och reglering av värme 
och  ventilation. Det utnyttjas även till larm- och 
 passagesystem samt elektroniska tvättstugebokningar.

E-SIGNERING PÅ  
PARK ERINGSPLATSER  
OCH  GARAGE
Sandvikenhus har sedan tidigare erbjudit så kallad 
 e-signering för lägenhet. Under 2017 införde vi även 
e-signering för parkeringsplatser och garage så att 
 hyresgästerna smidigt kan få ett avtal för bilplats.  

”Medborgardialogen är 
viktig för Sandvikenhus. 
Här får vi in önskemål 
och synpunkter som är 
viktiga inför exempelvis 
nybyggnationer.” 
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NY WEBBSIDA GÖR DET ENKELT  
ATT HITTA DET DU SÖKER
I december lanserade vi en ny, modern webbplats. Vi började med en gedigen målgrupps analys 
och anpassade därefter både design och texter efter våra primära målgrupper, hyresgäster och 
bostadssökande. Ambitionen har varit att göra det enkelt att hitta rätt information.  Hyresgästerna 
behöver exempelvis inte logga in för att läsa nyheter från sitt bostadsområde längre. Man kan 
också välja att prenumerera på både områdesnyheter och driftsinformation.

KOMMU-
NIKATION

INSTAGRAM
Under våren tog vi fram en projektplan och riktlinjer för 
Instagram, innan vi lanserade kontot. I riktlinjerna kan 
man läsa: 

Sandvikenhus primära mål med Instagram är att skapa 

en positiv bild av företaget genom att visa vad som händer, 

samt att informera om rättigheter och skyldigheter.

 

• Vi ska försöka locka blivande hyresgäster genom att 

inspirera. 

• Vi ska motivera existerande hyresgäster att ta hand 

om sin boendemiljö. 

• Våra ägare ska känna stolthet.

• Ett annat mål är att sprida kunskap bland 

med  ar betarna och skapa ambassadörer.

Det betyder att vi strävar efter att dela olika aspekter 
av vår verksamhet. Förutom att marknadsföra själva 
företaget är det viktigt att visa vilket arbete vi gör  
i  samhället. Medborgarna känner till oss som ett fastig-
hetsbolag och samtidigt som det är viktigt att utveckla 
den bilden vill vi sprida kunskap om att vi är mer än 
bara ett fastighetsbolag. Flera medarbetare i olika delar 
av företaget har därför tillgång till kontot och lägger 
upp poster själva. Vid slutet av 2017 hade Sandvikenhus 
200 följare.

MÄSSOR OCH EVENT
Sandvikenhus har deltagit på flera olika mässor och 
event under året. Medarbetare från olika avdelningar 
har representerat företaget, bland annat på kundbandy, 
kundevent på Junibacken, Sandvikendagarna, en ung-
domsmässa, Bomässan, familjedagar och miljödagar.

ÖVRIGA KOMMUNIKA-
TIONSINSATSER
Alla hyresgäster har fått en kundtidning i sin brevlåda 
fyra gånger under året med reportage och information. 
Vi har också förstärkt informationen i alla  gemensamma 
tvättstugor för att det ska vara enkelt att göra rätt.  
Informationen bygger på ett tydligt bildspråk och 
finns tillgänglig på flera språk. Det tydliga bildspråket 
 återfinns även i en ny folder som ger tips på hur man 
visar hänsyn till sina grannar. Alla hyresgäster har fått  
en sådan folder i sin brevlåda. 
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BOSKOLAN 2017
Alla hyresgäster hos Sandvikenhus har rättigheter och 
skyldigheter. Bara för att man flyttar in är det dock 
inte självklart att man känner till hur sophantering går 
till, hur man beter sig i tvättstugan eller vilken hänsyn 
man ska ta till sina grannar. För att underlätta för nya 
hyresgäster och skapa trivsel i våra bostadsområden 
har vi därför startat en boskola. Det är ABF som håller 
i utbildningarna. Två gånger varje år utbildar de 10–14 
ambassadörer, som i sin tur utbildar sina grannar. 
 Sandvikenhus boendeguide, som finns på sex språk, 
ligger till grund för utbildningen. 

Under året har boskolan genomfört:
• 37 hembesök hos hyresgäster som talar arabiska  

och tigrinja.
• Sju träffar med hyresgästerna på Nya Bruket, där 

 totalt 94 personer deltagit. Även här har deltagare 
som talar arabiska och tigrinja deltagit.

• 18 telefonsamtal på kurdiska, persiska, arabiska  
och tigrinja.

• Träffar med asylsökande, där 12 personer deltagit.
• Tre träffar med 24 äldre hyresgäster.
• Medverkan på tre familjedagar: Nya Bruket, 

 Norrsätra och Björksätra, där deltagarna bjöds in till 
boskolan och 127 informationsfoldrar delades ut. 

• 16 individuella insatser för hyresgäster som behövt 
ytterligare hjälp.

BOSTADSKÖ OCH 
 UTHYRNINGSGRAD
Antal bostadssökande i Sandviken har ökat drastiskt 
sedan 2012. Antalet nytillkomna sökande i bostadskön 
ökade från 396 personer 2012 till 3 586 personer 2017. 
Vid årets slut noterade Sandvikenhus en historiskt hög 
uthyrningsgrad på 99,4 procent. Boverket rekommen-
derar en vakansgrad på cirka tre procent för att kunna 
hjälpa människor som exempelvis behöver evakueras 
akut; något som i dagsläget är problematiskt för oss.

Vid utgången av 2017 hade Sandvikenhus 18 000 
personer i bostadskö, jämfört med 15 000 personer året 
innan. Mellan 200 och 500 personer nyregistrerade sig 
varje månad enligt nedan:  
 

MÅNAD ANTAL NYA BOSTADSSÖKANDE VARAV BEFINTLIGA HYRESGÄSTER

Januari 492 66

Februari 342 42

Mars 409 57

April 277 47

Maj 263 37

Juni 215 30

Juli 283 27

Augusti 268 28

September 262 35

Oktober 318 43

November 255 32

December 202 32

”Antal bostadssökande  
i Sandviken har ökat 
drastiskt sedan 2012.”

En trend de senaste åren är att antalet nytillkomna i kön ökar, medan de som redan är hyresgäster inte visar lika 
stort intresse. Den låga rörligheten ger tydliga signaler om en pressad bostadsmarknad.
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”Antal bostadssökande  
i Sandviken har ökat 
drastiskt sedan 2012.”

LOKALER BLIR 
 LÄGENHETER
Under 2017 byggde vi om lokaler till nio lägenheter. 
Arbetet med att identifiera fler lokaler som kan ställas 
om till bostäder fortsätter under 2018. Fem lägenheter 
finns i planeringen. 

De lägenheter som färdigställdes under året är  
placerade på:

• Tallbacksvägen 5 och 17
• Odengatan 1
• Storgatan 1 
• Sveavägen 20

PLANERADE 
 NYBYGGNATIONER
Vi bygger nytt i Järbo. Under året har vi påbörjat bygg-
nationen av två tvåvåningshus i närheten av idrottsplatsen. 
Lägenheterna planeras vara färdiga i slutet av 2018. 

• Fyra ettor på 35 kvadratmeter
• Åtta tvåor på 56 kvadratmeter 
• Åtta treor på 70 kvadratmeter

Vårt mål är att alltid uppnå eller överträffa de höga 
energikrav som ställs vid nyproduktion, vilket möjliggör 
statligt bidrag. Det har vi sökt och fått för bostäderna  
i Järbo. 
 

I Björksätra har vi upphandlat åtta små enplanslägen-
heter under året. Boytan blir cirka 30 kvadratmeter 
och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under 
sommaren 2018.

Utöver de 20 lägenheterna i Järbo, åtta lägenheter  
i Björksätra och fem lokaler som byggs om till lägen-
heter ser planen för nybyggnationer från 2018 fram  
till 2022 ut så här:

2020: Trygghetsboende på Sveavägen med 30 lägenheter,
 samt 30 lägenheter centralt i Sandviken.
2021: 30 lägenheter centralt i Sandviken, samt 30  
 i södra Sandviken.
2022: 60 lägenheter i två olika områden i södra
  Sandviken.

NYCKELFRIA LÅS  INSTALLERAS
Två medarbetare har under året arbetat heltid med att installera nyckelfria 
lås på entrédörrar. Det handlar om att underlätta för vårdpersonal till boende 
i våra fastigheter och lägenheter. Med de nyckelfria låsen slipper vi oro och 
kostnader över borttappade nycklar.
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NYA BRUKET
Renovering av området fortsatte under året. I etapp 
tre har vi lagt fokus på yttre åtgärder, vilket innebär 
 förbättringar av fasader, tak, fönster, dörrar, värme system, 
tillgänglighet, lekplatser och grönytor. Totalt 54 lägen heter 
på Seegatan 12 och 14 ingick i etapp tre. 

Under senare delen av året påbörjade vi även etapp fyra, 
som innefattar 36 lägenheter på Seegatan 11. 

Sandvikenhus har sökt och beviljats statligt stöd för 
delar av förbättringarna av den yttre miljön.

ÖVRIGA STORA 
 RENOVERINGSUPPDRAG
Stora projektledningsuppdrag som utfördes på uppdrag 
av Sandvikens kommun har under året varit: 

• Nyproduktion av förskola i Järbo.
• Påbörjat nyproduktion av förskola i Storvik.
• Ombyggnation av Stadshuset.
• Ytterligare etapp av nyproduktion av vård-  

och  omsorgsboendet Ängsbacken.
• Nybyggnation av centralkök.
• Renovering av grundskolor.

Därutöver har vi renoverat 51 badrum i norra 
 Björksätra. Vid årets slut gick tyvärr totalentre-          
prenören i konkurs, vilket försenar fortsättningen  
av  badrumsrenoveringarna.

ANDRA RENOVERINGAR
Bland övriga renoveringar kan nämnas ett nytt miljöhus 
på Furuvägen i Storvik och verksamhetsanpassningar av 
lokaler på Smassens väg 47. Även lägenheterna som är 
kopplade till verksamheten byggdes om, från åtta treor 
till fjorton ettor.

RENO-
VERINGAR
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MEDARBETARE
MEDARBETARDAG
I maj bjöd Sandvikenhus in till den årliga medarbetar-
dagen. Fokus för dagen var värdegrunden och hur den  
kan hjälpa oss att ge bättre kundservice. Dagen, som 
 inleddes med gemensam städdag och avslutades  
i  Kungsberget, innehöll bland annat ett föredrag  
av Kungsbergets platschef som berättade om hur  
de  arbetar med  värdskap och kundservice.

LEDARSKAP
För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare krävs 
goda ledare. Med anledning av det höga tryck som 
Sandvikenhus befinner sig under just nu, arbetar alla  
i ett högt tempo. Det ställer också krav på ledarskapet. 
Under året har ett flertal ledare gått UGL-kurser 
(Utveckling Grupp och Ledare) för att utveckla  
sitt ledarskap. 
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För oss medarbetare innebär visionen att vi ska känna oss 
motiverade, trygga och engagerade. Det blir vi genom samverkan, 
delaktighet, trygga arbetsförhållanden och  utvecklingsmöjligheter.  
Vår framtida roll präglas av ansvarstagande med växande 
 befogenheter, initiativförmåga och ett kundorienterat arbetssätt.

UR VÅR VISION

STÄNDIGA 
 FÖRBÄTTRINGAR
Under 2017 fortsatte vi att utbilda ett 20-tal  medar betare 
från alla yrkeskategorier till ”Leanambassadörer” till-
sammans med Göranssonska skolan.  Ambassadörerna 
delar sedan med sig av sina erfarenheter och kunskaper 
till sina kollegor på arbetsplatsträffarna. Syftet är att 
göra ständiga förbättringar till en naturlig del av vår 
verksamhet, vilket på sikt leder till att vi jobbar mer 
effektivt, utan att för den skull lägga mer tid.

FRAMTIDENS 
 MEDARBETARE
Sandvikenhus har ett mycket starkt arbetsgivar-
varumärke, vilket vi fortsatt att jobba med under året.  
Vi ser varje människa som kommer i kontakt med  
Sandvikenhus som en potentiell ambassadör – från 
hyresgäster och medarbetare till samarbetspartners, 
leverantörer, sommarjobbare, trainees, tekniksprångare 
och praktikanter. Vi lägger därmed mycket kraft på varje 
medarbetare eller praktikant, oavsett hur kort tid denne 
finns hos oss. Det finns alltid en handledare och en plan 
för alla som kommer in och vårt syfte är alltid att de ska 
ha lärt sig något när de lämnar oss. 

Vi anlitade 50 sommarjobbare under 2017, vilket 
var 11 fler än 2016 och 26 fler än 2015. Av dem kom 
hälften från Första steget, som är ett projekt mellan 
 Göranssonska stiftelserna och Sandvikens kommun. 
Syftet med projektet är hjälpa ungdomar att på sikt 
komma ut på arbetsmarknaden. Vi har också haft två 
 praktikanter från Tekniksprånget under året, 

ett projekt som syftar till att väcka ungdomars intresse 
för tekniska utbildningar. Utöver detta är vi också med 
i vår branschorganisation, SABO:s, traineeprogram. 
Under 2017 har vi haft en trainee som efter avslutat 
traineeprogram fick fast anställning samt en redan 
befintlig medarbetare som påbörjat sitt traineeprogram 
under hösten. Förutom att det är ett bra sätt att hitta 
potentiella framtida medarbetare, är det också ett sätt 
att motivera och utveckla befintlig personal. 

Under 2017 har vi totalt ökat med 10 anställda och 
sammanlagt gjort 28 rekryteringar, varav många är 
interna. Det betyder att vi tar tillvara på den  kompetens 
som finns i organisationen och ger medarbetarna en 
chans att växa och utvecklas. Under året togs också 
beslut om att anställa en miljö- och kvalitetssamordnare 
under kommande år.

Vi står inför stora  pensionsavgångar, vilket kommer 
att kräva många rekryteringar. Även om vi idag har 
ett högt tryck på  ansökningar och ses som en attraktiv 
arbets givare krävs det att vi upprätthåller arbetsgivar-
statusen. Vi behöver  marknadsföra oss mot  framtidens 
arbetstagare och stärka  arbetsgivarvarumärket ytter-
ligare.  Sandvikenhus samarbetar därför bland annat 
med  Högskolan i Gävle, Yrkesakademin samt el- och 
byggprogrammen på Bessemergymnasiet för att under-
lätta vår framtida  försörjning av arbetskraft.

Vi stärker också vårt arbetsgivarvarumärke genom att 
delta i kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Här tar vi 
dessutom ett samhällsansvar genom att bidra så mycket 
som möjligt inom ramen för vårt allmännyttiga uppdrag.
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VÄRDEGRUNDSARBETE
Alla medarbetare har deltagit i Sandvikenhus värde-
grundsarbete under året. Vi började med att alla chefer 
presenterade ett material om värdegrund på sina arbets-
platsträffar under våren. HR och kommunikation höll 
därefter workshops med alla enheter kring ett antal 
frågor och påståenden om värdegrundsarbete.  
Med hjälp av en ordmolnsgenerator kunde vi illustrera 
de värdeord som Sandvikenhus medarbetare kom fram 
till.  Ordmolnen beskriver hur Sandvikenhus ska vara 
och vad vi ska stå för på ett pedagogiskt sätt. 

Under hösten hölls sedan sju workshops med blandade 
grupper där materialet från vårens sittningar återigen 
bearbetades i små grupper. Arbetet har syftat till att 
 förankra innebörden i värdegrunden och att skapa platt-
formen tillsammans. Medarbetardagen användes slutligen 
för att få in synpunkter. Arbetet fortsätter under 2018.

FÖRSTÄRKNING INOM 
BYGG OCH TEKNIK
Med anledning av det utökade uppdraget för Bygg- och 
teknikavdelningen när det gäller projektledning av ny- 
och ombyggnationer åt kommunen, har vi fått tillskott 
av en nyanställd projektledare och en projektanställd 
administratör.

Vi har haft en trainee inom projektutveckling på 
 Sandvikenhus från 2016 till sommaren 2017.  
Efter avslutat traineeprogram hos vår branschorgani-
sation, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), 
fick traineen anställning hos oss som projektledare.

ÖKAD TYDLIGHET I 
 SERVICEORGANISATIONEN
Vår centrala serviceorganisation har under året 
 arbetat med att tydliggöra sitt arbete och förbättra 
 uppföljning av verksamheten mot utförda arbetsorder, 
 tidsredovisning och tydligt redovisa kostnader.

Under 2017 har Sandvikenhus tagit över skötsel 
och  reparationer av Sandviken Energis kontor på 
 Gävlevägen 96.

NYA RUTINER FÖR 
 BOVÄRDAR
Under 2017 har vi förstärkt våra områden med  bovärdar 
med inriktning på reparationer. Dessa  bovärdar hörde 
tidigare till vår centrala  serviceorganisation. En annan 
förändring är att skötseln av den yttre miljön flyttat till 
Parkgruppen i två av våra områden. 

Sandvikenhus har fortsatt arbeta med närheten till våra 
hyresgäster. Det har under året bidragit till att vi gjort 
tydligare uppföljningar gällande exempelvis välkomst- 
och avflyttningsbesök samt städbesiktningar. Bovärdarna 
har fått ett större ansvar för kvartersvandringar,   boråds- 
och hyresgästmöten.  

Bovärdarnas arbete har under året främst varit inriktat på:
• Rent och snyggt
• Trygghet
• Utemiljö
• Allmänna utrymmen

FAMILJEDAG I FURUVIK
Sandvikenhus satte upp ett stort mål inför 2017: att 
förbättra vårt nöjd-kund-index (NKI) ytterligare.  
Om målet uppnåddes skulle arbetstagarorganisationerna 
komma med idéer på hur framgången skulle firas under 
kommande år. Målet uppnåddes och förslaget blev en 
familjedag i Furuvik för anställda med familjer.

SJUKFRÅNVARO 
Sjukfrånvaron för året var 3,5%, vilket är en minsk-
ning från föregående år då sjukfrånvaron var 4,1%. 
 Långtidssjukfrånvaron har minskat med cirka 0,5% 
jämfört med 2016.

”Alla medarbetare har deltagit  
i Sandvikenhus värdegrundsarbete 
under året.” 
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FRISKVÅRD 
Sandvikenhus har en friskvårdspolicy där medarbetarna bland annat 
 uppmuntras att använda en arbetstimme varje vecka till friskvård.  
Alla  medarbetare har också möjlighet att få ett friskvårdsbidrag som kan  
 användas till badkort, gymkort eller liknande. Medarbetare som behöver 
stöd eller  rådgivning i arbetsrelaterade frågor är välkomna att vända sig till 
företags hälsovården eller den rehabiliteringsklinik som bolaget har avtal med.
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SAMHÄLLE
BEFOLKNINGS     FÖRÄNDRING 
OCH BOSTADSFÖRSÖRJ-
NINGSPROGRAM
Folkmängden i Sverige ökar för varje år och uppgick 
den sista november 2017 till 10 112 669, vilket är en 
ökning på mer än 130 000 personer jämfört med 2016. 
 Ökningen mellan 2015 och 2016 var ännu större, drygt 
136 000. Även Sandviken påverkas av denna befolknings-
ökningstakt. År 2025 planerar Sandvikens kommun för 
cirka 41 000 invånare, vilket är en ökning med 600 nya 
medborgare varje år. Mot denna  bakgrund beslutade 
Kommunfullmäktige om ett bostads försörjnings program 
(BFP) under 2016. BFP anger att  Sandviken behöver 
en beredskap för 200 nya bostäder och en faktisk 
 produktion av 160 nya bostäder, varav Sandvikenhus  
ska bygga minst 40 hyresbostäder per år.

SAMVERKAN GÖR  
OSS STARKARE
Sandvikenhus ingår i ett regionalt nätverk för 
 Byggherrarna. Sandvikenhus tekniska chef är 
 kontaktperson för Gävleborg och Dalarna. Genom 
att  samverka kring aktuella ämnen gör vi varandra 
 starkare och mer kompetenta som byggherrar. Det kan 
vara allt från  praktiska till mer övergripande frågor. 

Nätverket i  Gävleborg och Dalarna har träffats vid tre 
tillfällen  under året på olika platser för att inspirerats av 
 varandras projekt.

ÖVNING X-STREAM HÖJER 
KRISBEREDSKAPEN
Vad händer om vattendragen drabbas av extrema 
flöden, om dammar havererar eller elförsörjningen slås 
ut? Under 2017 har representanter från  Sandvikenhus, 
 tillsammans med ytterligare cirka 500 deltagare från 
kommuner, räddningstjänst, polis, försvaret och 
flera  andra, deltagit i ett antal övningar som ska öka 
 förmågan att hantera en samhällsstörning med stora 
konsekvenser. Kunskap och färdigheter i att hantera 
 information, fatta snabba beslut och kommunicera 
viktig information till berörda invånare var viktiga 
ingredienser i X-streamövningen.

TRYGGHETSGRUPPEN  
I SAMVERKAN
Sandvikenhus har sedan 2007 ett samverkansavtal 
med Individ- och familjeomsorgen, IFO, som bland 
annat innebär att vi tillsammans driver ett arbete 
med så  kallade genomgångskontrakt. Dessa kontrakt 
ger människor som av särskilda skäl är  utestängda 
från att få ett ordinarie hyreskontrakt en chans att 

”År 2025 planerar Sandvikens kommun 
för cirka 41 000 invånare, vilket är en 
 ökning av 600 nya medborgare varje år.”
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Vi bidrar till samhällsutvecklingen genom att erbjuda attraktiva och 
trygga bostadsmiljöer. Vi har ett starkt samhällsengagemang genom 
ett utvecklat och väl fungerande samarbete med kommunen  gällande 
utvecklings- och bostadssociala frågor. Vi vill vara en attraktiv 
 samarbetspartner som erbjuder utvecklande samverkansformer,  
medborgardialoger och långsiktiga relationer.

UR VÅR VISION

 komma in på bostadsmarknaden. Det kan vara 
 skulder,  störningar eller andra aspekter. I dessa fall går 
IFO in som  borgensman och står för uppföljning av 
 boendet. Besittningsrätten skrivs också av. Som stöd 
i detta samarbete finns en trygghetsgrupp som träffas 
 varje månad. I trygghetsgruppen finns representanter 
från  Omsorgsförvaltning LSS, Arbetslivsförvaltning 
 Integration, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
(IFO), socialpsykiatrin, landstingspsykiatrin, Pangea  
(hem för ensamkommande flyktingbarn) och Sandvikenhus.  

FÖRSTÄRKNING I  
KAMPEN MOT ORIKTIGA 
HYRESFÖRHÅLLANDEN
I januari 2017 fick vi förstärkning av ytterligare 
en boendekonsulent. Det innebär att vi nu har två 
 personer som fokuserar på att komma till rätta med 
 oriktiga  hyresförhållanden. Bakgrunden är ett brev 
från  Skatteverket från mars 2015, där de undrade om 

 Sandvikenhus var medvetna om att det fanns  
”orimligt många folkbokförda” på en av våra adresser. 
Under 2015 och 2016 fick vi också in flera störnings-
ärenden med hänvisningar till att ”lägenheten används 
som hotell; det byts människor varje dag” och ”det är 
alldeles för hög ljudnivå för att bara vara en familj”.  
Vi kunde också konstatera att vattenförbrukningen  
var orimligt hög. 

Problemet med en svart bostadsmarknad är stort i hela 
Sverige, och har således även nått Sandviken. Enligt 
en medlemsundersökning som Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag (SABO) har gjort, kan så mycket som 
5–10% av bestånden vara påverkade. För Sandvikenhus 
skulle en sådan siffra innebära att 200–400 lägenheter 
används oriktigt. 

Att hyra ut i andra hand utan tillåtelse är inte bara 
 olagligt, utan sätter hela uthyrningsprocessen ur spel 
då lägenheter som bör gå till bostadskön inte gör det. 
Därför är våra boendekonsulenter viktiga för  
att  identifiera oriktiga hyresförhållanden.

FÖRHÅLLANDE   ANTAL

Tips från grannar och andra på att något inte står rätt till 78

Brev som vi skickat ut för att kräva att problemen rättas till 25

Uppföljning via hembesök 15

Godkända, tidsbegränsade andrahandskontrakt 6

Uppsagda kontrakt 4
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Vår ekonomi styrs av de intäkter vi får från våra 
 hyresgäster varje år. 

När kostnader för uppvärmning, reparationer, skatter 
och andra utgifter dras av återstår det belopp vi har 
att använda till investeringar i verksamheten och i våra 
fastigheter. Detta utgör vårt kassaflöde. Under 2017 
genererade bolaget ett kassaflöde på 4,3 miljoner kronor 
och våra investeringar uppgick till 78 miljoner kronor. 
Skillnaden mellan kassaflöde och investeringar blir ett 
underskott som vi behöver ta banklån för att finansiera. 

Varje investering kräver en noggrann bedömning, 
 eftersom den påverkar både resultat- och balansräkning. 
Investeringen skrivs av under en period som varierar 
mellan fem och åttio år, beroende på förväntad livs-
längd. Ny utrustning i en tvättstuga skrivs därför av på 
kortare tid än en ny fastighet. Avskrivningar påverkar 
resultatet varje år under den förväntade livslängden. 

De lån vi tar för att finansiera investeringarna påverkar 
också resultatet i form av räntekostnader. Lånen hamnar 
i balansräkningen, där de bland annat påverkar vår 
soliditet, vilket är ett mått på vår långsiktiga betalnings-
förmåga. I enlighet med vår affärsplan ska vår soliditet 
överstiga 23%. Vid utgången av 2017 var soliditeten 31%. 

Att balansera investeringsnivåerna är vår största 
finansiella utmaning. Dels har vi en ambition att bygga 
hållbart, och dels har vi ett högt tryck att bygga och 
renovera bostäder. Hållbart byggande fördyrar våra 
 investeringar, men vi räknar med att det lönar sig  
i  energi- och materialkostnad på sikt.

Vi har även ett avkastningskrav att följa. Vår ägare 
 mäter vår avkastning på eget kapital, vilket definieras 
som  vinsten för koncernen, inklusive Sandviken Nytto-
fastigheter, efter finansiella kostnader i förhållande till 
koncernens egna kapital. Avkastningskravet för 2017 var 
4%, och vår avkastning på eget kapital 2017 var 7%. 

HYROR
I december tecknades avtal med  Hyresgästföreningen 
Aros-Gävle och Sandvikenboendet för 2018. I de 
fastigheter där Hyresgästföreningen Aros-Gävle är 
 förhandlande part höjs lägenhetshyrorna med 1,05% 
från januari månad och där Sandvikenboendet är 
 förhandlande part blev höjningen 0,95%.

EKONOMI
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Med en god ekonomi kan ägaren, kunderna och medarbetarna 
känna trygghet. På Sandvikenhus har vi ett aktivt budgetarbete och 
god ekonomisk kontroll och uppföljning. I vår vision har vi en hög 
 kostnadsmedvetenhet i hela organisationen där varje medarbetare 
kan känna trygghet genom tydlighet i ansvarsområde och uppdrag.

UR VÅR VISION

DRIFTSKOSTNADER
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Styrelsen och verkställande direktören för Sandvikenhus AB, 
organisationsnummer 556476-9866, avger årsredovisning 
för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

I bolagsordningen §3 framgår att bolaget har till föremål för 
sin verksamhet att inom Sandvikens kommun efter behov 
förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter 
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva 
anordningar, att i övrigt bedriva fastighetsskötsel av tomter, 
parker och markanläggningar samt att bedriva annan 
 därmed samhörande verksamhet.

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
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STYRELSE
Styrelsen har haft följande 
 sammansättning:

Ordinarie ledamöter
Lena Åman, ordförande
Jerry Hämäläinen, vice ordförande
Åke Söderman
Anncharlott Eimasdotter
Jonny Bratberg
Lars-Göran Palmér
Andreas Broström

Suppleanter
Sawsan Hatem
Andreas Almén
Börje Lemoine
Monica Lundström
Anne Vikstrand
Rolf Jägare
Carla Sundström

Personalrepresentanter
Christer Olofsson/Anette Engstrand
Mats Johansson/Linnea Juhlin

Verkställande direktör
Stefan Lundqvist

REVISORER
Ordinarie 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 

Huvudansvarig revisor
Pär Månsson (auktoriserad revisor) 

Lekmannarevisorer
Jan Hiller
Gunnar Fahlander 
 
Suppleanter
Lars Åresund
Tarja Lindberg
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SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under året hållit åtta ordinarie, 
 protokollförda sammanträden. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sandvikens 
 Stadshus AB, vilket ägs till 100 % av Sandvikens 
 kommun. Sandvikens Stadshus AB, organisations-
nummer 556036–9091, är moderbolag i kommunens 
bolagskoncern och har sitt säte i Sandviken. Sandvikens 
Stadshus AB upprättar koncernredovisning.

Sandvikenhuskoncernen består av Sandvikenhus AB som 
är moderbolag till två dotterbolag: Sandviken Nytto-
fastigheter AB ägs till 100% samt Knuten  Fastigheter 
HB som ägs till 99%. Sandvikenhus AB upprättar 
 koncernredovisning.

SANDVIKEN  
NYTTOFASTIGHETER AB
Dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter AB har 
inga anställda och köper tjänster av Sandvikenhus AB.  
 Bolaget äger alla specialfastigheter, såsom vårdboenden 
samt mark som inte bebyggts.

NYPRODUKTION,      
OM- OCH TILLBYGGNAD

Nyproduktion
Som en del av ett långsiktigt arbete att producera 
fler  lägenheter, arbetar bolaget med att identifiera 
 lokaler som kan ställas om till lägenheter. Under 2017 
 byggdes nio lokaler om till nya lägenheter. De ligger på 
 Tallbacksvägen, Odengatan, Storgatan och  Sveavägen. 
 Arbetet med att bygga om lokaler till lägenheter 
 fortsätter under 2018.

Under december påbörjades arbetet med att bygga 20 
lägenheter i Järbo. De består av fyra 1:or, åtta 2:or och 
åtta 3:or. De är fördelade på två huskroppar i två plan. 
Byggnaderna kommer att ha en energiförbrukning som 
ligger lägre än den nivå som lagstiftningen kräver och är 
bland den lägsta någonsin producerat för vårt bestånd. 
Den låga energiförbrukningen medför att vi kommer att 
erhålla stöd för investeringen från Boverket. I  projektet 
ingår även markarbeten samt nyproduktion av  carportar 
och parkeringsplatser.

Renovering av Nya Bruket
Målet med den genomgripande upprustningen är att 
den ska genomföras utan att områdets unika karaktär 
förändras. Bolaget vill hålla kvar vid arkitekten Ralph 
Erskines ursprungsidéer för Nya Bruket, samtidigt som 
boendemiljön anpassas till dagens behov. Då området 

ORGANISATION
Sandvikenhus AB var under 2017 organiserat i tre avdelningar och ett ledningsstöd. 
 Avdelningarna är Fastigheter, Bygg & Teknik samt Affärsstöd. Affärsstöd består av  enheterna 
kundtjänst, marknad, IT och redovisning. Under fastighetsavdelningen organiseras alla 
medarbetare som arbetar med bolagets fastigheter, såsom bovärdar, reparatörer och målare, 
samt drift- och parkenheten. Bygg & Teknik ansvarar för alla byggprojekt samt larm- och 
 passagenheten. VD, CFO, cheferna för avdelningarna och fackliga representanter utgör 
 bolagets ledningsgrupp.
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och omfattningen av projektet är så stort, måste det 
genomföras i olika etapper över tid. 

Inför årets renovering fattade styrelsen för Sandvikenhus 
AB beslut om en förändrad prioritetsordning, eftersom 
de såg ett större behov av yttre åtgärder. Det innebar att 
vi för de närmaste åren fokuserar på den yttre miljön 
 såsom tak, grönytor och tillgänglighet. Renoverings-
arbetet med den inre miljön kommer att fortsätta när 
den yttre är färdigställd.

Året som gick renoverades adresserna Seegatan 12 
och 14, totalt 54 lägenheter. De åtgärder som utfördes 
var utbyte av värmesystem och element, utsidan på 
 byggnaderna (tak, fasader, dörrar och fönster) samt 
mark och grönytor (uteplatser, tillgängliggörande av 
entréer, växter och asfalteringar).  

Stam- och badrumsrenoveringar
Sandvikenhus AB fortsätter att jobba med det  befintliga 
upprustningsbehovet, som förutom området Nya Bruket 
främst består av ett stort antal stammar med  tillhörande 
badrumsrenoveringar. Under året påbörjades en bad-
rumsrenovering i ett nytt område i norra Björksätra, 
adresserna Västerled 82, 84 och 88. Projektet fortsätter 
under 2018.

Andra renoveringar
Bland de större projektledningsuppdrag som  utfördes 
på uppdrag av ägaren, Sandvikens kommun, kan 
 nämnas renoveringar av olika grundskolor i  kommunen, 
 nyproduktion av en förskola i Järbo och i Storvik, 
 fortsättning med ytterligare en etapp av nyproduktion på 
vård- och omsorgsboendet Ängsbacken, nyproduktion av 
ett centralkök samt ombyggnation av Stadshuset.

ANSKAFFNINGAR, 
 FÖRSÄLJNINGAR OCH RIV-
NINGAR AV FASTIGHETER
Under 2017 har Sandvikenhus AB köpt  fastigheten 
 Körkarlen 2 i Sandviken. Inga försäljningar eller 
 rivningar har genomförts.

HÅLLBARHETSRAPPORT
En separat hållbarhetsrapport för 2017 har upprättats.

KOMMUNALTEKNISK 
 VERKSAMHET ÖVERLÄMNAD
Per den 1 januari 2001 överlämnade Sandvikens 
 kommun enligt 3 kap 16§ i Kommunallagen (1991:900) 
viss kommunalteknisk verksamhet till bolaget.  
Detta innebar att Sandvikenhus AB tog över förvaltning 
och drift av delar av kommunens verksamhetslokaler.  
Från den 1 januari 2003 övertogs även driften av den 
största delen av det tidigare kommunala fastighets-
bolaget, Sandvikens Fastigheter AB:s fastighetsbestånd. 
Från 2008 utökades förvaltningsuppdraget med kultur- 
och fritidsfastigheter. 

Från den 1 januari 2015 återgick ansvaret för 
 fastighetsförvaltningen till tekniska kontoret på 
 Sandvikens kommun. Driften ligger däremot kvar  
hos Sandvikenhus AB. Sedan första kvartalet 2015 
 ansvarar Sandvikenhus AB även för drift och skötsel  
av  trygghetslarmen i Sandvikens kommun.

Resultatet av den kommunaltekniska verksamheten 
för 2017 framgår av noter, samt nedan under rubriken 
kommunaltekniska verksamhetens ekonomi.

”De närmaste åren fokuserar vi på den 
yttre miljön såsom tak, grönytor och till-
gänglighet. Renoveringsarbetet med den 
inre miljön kommer att fortsätta när den 
yttre är färdigställd.”
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MÅNAD 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoomsättning 281 592 298 966 307 683 313 040 326 428

Resultat efter finansiella poster 22 245 44 198 34 921 37 880 33 217

Driftnetto 120 916 134 602 106 681 109 964 112 890

Uthyrningsgrad % medel under året 96,5 98,5 98,9 99,1 99,2

Nettoomsättning kronor per kvm 977 999 1 073 1 075 1 119

Driftnetto på bokfört värde fastigheter % 11,8 13,2 9,8 8,7 9,0

Balansomslutning* 1 383 104 1 425 779 1 499 626 1 639 908 1 502 477

Soliditet %* 25 27 27 27 31

Avkastning på totalt kapital %* 3,3 4,7 3,5 3,3 3,5

Avkastning på eget kapital %* 6,4 11,5 8,5 8,5 7,0

Räntetäckningsgrad* 1,79 2,8 2,2 2,6 2,5

EKONOMI

De ekonomiska uppgifterna i tabellen ovan avser kärnverksamheten, förutom raderna markerade med *,  
vilka avser hela Sandvikenhus AB.

KÄRNVERKSAMHETENS EKONOMISKA 
UTVECKLING ÅREN 2013-2016

”Vi har även i år haft en stadigt ökande  
efterfrågan på lägenheter och inflyttningen 
till Sandviken verkar inte minska.”
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KONCERNEN AKTIEKAPITAL ANNAT EGET KAPITAL TOTALT EGET
  INKL. ÅRETS RESULTAT KAPITAL 

Totalt eget kapital 2016-12-31 45 000 372 903 417 903

Årets resultat  23 657 23 657

Erhållna aktieägartillskott  9 400 9 400

Totalt eget kapital 
2017-12-31 45 000 405 960 450 960

Aktiekapitalet består av 45 000 aktier á kvotvärde 1 000 kronor.

KÄRNVERKSAMHETENS 
EKONOMI
Årets resultat efter finansiella poster för kärn-
verksamheten blev 33 217 Tkr (37 880 Tkr). 

Vi har även i år haft en stadigt ökande efterfrågan 
på lägenheter och inflyttningen till Sandviken verkar 
inte minska. Totalt sett ligger hyresintäkterna för året 
över budget. Dessa hyresintäkter har lagts på utökade 
 underhållsåtgärder. 

Bolaget har under året fortsatt att arbeta med åtgärder 
för att förbättra de delar av verksamheten som våra 
 hyresgäster kommunicerar i de kundundersökningar 
som genomförs. Trygghet i våra områden har haft störst 
fokus under året. Bland annat har tre trivselvärdar 
under året varit anställda för att förstärka Sandvikenhus 
 närvaro på Nya Bruket.

Lägenheterna i beståndet slits mer än vad som varit 
normalt. Detta återspeglas i kostnader för  reparationer 
i lägenheter som fortsätter att öka. Kostnader för 

 vattenskador har aldrig varit så höga som under 2017. 
Totalt sett har våra driftkostnader för året varit  ungefär 
som budgeterat, med undantag för kostnaderna för 
 vattenskador och de besiktningsrelaterade kostnader 
som uppstår i samband med avflyttning. 

Nettoomsättningen är 326 428 Tkr (313 040 Tkr). 
 Driftnettot är 112 890 Tkr (109 964 Tkr) och  mot        s varar 
9,0 % (8,7 %) på fastigheternas bokförda värde.  
Soliditeten uppgår till 31 % (27 %). Sandvikenhus AB 
har under året investerat 79 184 Tkr (195 854 Tkr)  
i byggnader, markanläggningar samt inventarier.  
Bolaget har under året lånat upp 80 000 Tkr och 
 amorterat 275 000 Tkr.

För 2017 har en marknadsmässig värdering gjorts av 
beståndet där värden per 2017-12-31 beräknats för 
samtliga fastigheter. Inget nedskrivningsbehov förelåg.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Vi hänvisar till noterna för långfristiga lån och för 
 verkligt värde på derivatinstrument för information  
om hur vi använder finansiella instrument.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Förändring av eget kapital enligt nedan.

MODERBOLAGET AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET TOTALT EGET
   KAPITAL KAPITAL

Totalt eget kapital 2016-12-31 45 000 268 011 129 119 442 130

Årets resultat   5 070 5 070

Erhållna aktieägartillskott   9 400 9 400

Totalt eget kapital 
2017-12-31 45 000 268 011 143 589 456 600

Aktiekapitalet består av 45 000 aktier á kvotvärde 1 000 kronor.
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KOMMUNALTEKNISKA 
VERKSAMHETENS EKONOMI
Årets resultat för uppdraget från kommunfullmäktige 
att förvalta kommunens fastigheter blev 0 Tkr (0 Tkr). 

Nettoomsättningen på 301 195 Tkr (234 378 Tkr) 
består av omsättning för drift på 87 683 Tkr, omsättning 
för investeringsprojekt på 209 467 Tkr samt övriga 
intäkter på 4 045 Tkr.

FRAMTIDSUTSIKTER
Sandvikens kommun ser fortfarande ut att växa med 
cirka 600 invånare per år fram till 2025. Bostads-
försörjningsprogrammet anger att 160 nya bostäder 
behöver byggas per år. I enlighet med programmet ska 
Sandvikenhus AB tillföra 40 lägenheter per år under de 
kommande fem åren. Under 2018 tillförs 20 lägenheter  
i Järbo, vilka beräknas vara klara i slutet av året.

Utmaningen för bolaget är behovet av att  producera nya 
bostäder, samtidigt som vi behöver vårda och  utveckla 
det befintliga beståndet. Merparten av  bostäderna 
 byggdes under 60- och 70-talet, vilket gör att de 
befinner sig i det åldersspann som kräver översyn och 
tilläggs investeringar. Den genomgripande rustningen av 
 bostadsområdet Nya Bruket som startade 2015,   
kommer att ta en stor del av investeringsmedlen  
i anspråk för en lång period framåt. Nya Bruket är ett 

av Sandvikens största bostadsområden och en viktig 
del både i bolagets fastighetsbestånd och i kommunens 
 kulturarv. Med sin arkitektur ska det därför så långt 
som möjligt återställas till ursprunglig form.

Även andra delar av beståndet är i behov av översyn. 
Balansen mellan ovan nämnda tre delar, nyproduktion, 
renovering av Nya Bruket och löpande åldersbunden 
 renovering av övriga delar, är och förblir företagets 
största utmaning de närmaste åren. Vi behöver hela 
tiden göra en bedömning av vilken del som är viktigast 
och hur vi ska fördela investeringar mellan de tre. 
Bolaget har inte de finansiella muskler som krävs för 
att renovera hela beståndet i den takt som bostädernas 
ålder egentligen kräver.

Den här utmaningen sätter finansiell och ekonomisk 
press på företaget över den kommande tioårsperioden. 
Alla investeringar kan inte finansieras via lån, utan vi 
behöver söka även andra alternativ. Bolaget har därför 
inhämtat ett preliminärt godkännande från ägaren för 
försäljning av upp till 400 lägenheter. De viktigaste  
faktorerna för bolagets ekonomi de kommande fem  
åren kommer att vara utvecklingen på  räntemarknaden 
och resultaten av de årliga hyresförhandlingarna.  
De kommer att vara helt centrala för möjligheterna att 
genomföra våra planer under en acceptabel tidsperiod. 
Ju längre de åldersrelaterade renoveringarna drar ut på 
tiden, desto mer kommer de att kosta bolaget i form av 
reparationer, och våra hyresgäster i form av försämrad 
bekvämlighet.

RESULTAT   BELOPP

Balanserade vinstmedel  138 519 792,27 

Årets resultat  5 069 691,47

Totalt kronor 143 589 483,74

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande balanserade vinstmedel samt årets resultat.  

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det totala beloppet 143 589 483,74 kronor 
balanseras i ny räkning.
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RESULTATRÄKNING
KONCERNEN MODERBOLAGET

BELOPP I TKR NOT 2017 2016 2017 2016

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 655 677 574 831 627 623 547 418

Aktiverat arbete för egen räkning  858 2 364 858 2 481

Övriga rörelseintäkter 2 559 1 265 559 1 265

Summa intäkter  657 093 578 460 629 040 551 164

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader 3 -405 536 -339 613 -394 446 -329 967

Övriga externa kostnader 5,6 -39 531 -37 397 -39 277 -37 038

Personalkostnader 7 -88 439 -79 765 -88 439 -79 765

Av- och nedskrivningar 8,14 -61 166 -56 494 -54 289 -50 371

Övriga rörelsekostnader     

Summa rörelsens kostnader 4 -594 672 -513 269 -576 451 -497 142

Rörelseresultat 9 62 422 65 191 52 589 54 023

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 329 373 1 813 4 866

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -22 201 -20 849 -21 184 -21 009

Summa finansiella poster  -21 873 -20 476 -19 372 -16 143

Resultat efter finansiella poster  40 549 44 715 33 217 37 879

Bokslutsdispositioner 12 -12 000 0  -28 500 6 500

Skatt på årets resultat 13 -4 892 -11 275  353 -11 172

Årets resultat  23 657 33 440 5 070 33 207
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Sandvikens kommun ser  
fortfarande ut att växa  
med cirka 600 invånare  

per år fram till  

2025 
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERBOLAGET

BELOPP I TKR NOT 2017 2016 2017 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14:1, 15 1 471 697 1 497 319 1 249 772 1 271 029

Inventarier, verktyg och installationer 14:2 28 376 28 951 28 376 28 951

Pågående ny- och ombyggnad 16 66 039 1 756 52 971 743

  1 566 112 1 528 027 1 331 119 1 300 724

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 0 0 63 168 63 415

Fordringar hos koncernföretag 18 5 500 5 500 5 500 195 500

Andra långsiktiga värdepappersinnehav  233 233 233 233

Andra långsiktiga fordringar  626 338 626 338

  6 359 6 070 69 526 259 486

Summa anläggningstillgångar  1 572 471 1 534 097 1 400 646 1 560 209

Omsättningstillgångar

Hyres- och kundfordringar  1 529 1 626 1 306 1 626

Fordringar hos koncernföretag  0 0 1 935 4 765

Fordringar hos kommunen  70 822 44 922 70 678 44 920

Skattefordringar  0 1 801 0 1 709

Övriga fordringar  2 030 5 066 2 030 5 064

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 2 974 3 041 2 846 2 926

  77 355 56 457 78 795 61 010

Kassa och bank 25 37 822 30 323 23 037 18 688

Summa omsättningstillgångar  115 177 86 779 101 831 79 699

SUMMA TILLGÅNGAR  1 687 648  1 620 876 1 502 477 1 639 908
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN MODERBOLAGET

BELOPP I TKR NOT 2017 2016 2017 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Moderbolaget

Bundet eget kapital

Aktiekapital  0 0 45 000 45 000

Reservfond inkl. konsolideringsfond  0 0 268 011 268 011

  0 0 313 011 313 011

Fritt eget kapital

Balanserad vinst/förlust 19 0 0 138 520 95 912

Årets resultat 19 0 0 5 070 33 207

  0 0 143 589 129 120

Summa eget kapital  0 0 456 600 442 130

Koncernen

Aktiekapital  45 000 45 000 0 0

Annat eget kapital inkl. årets resultat  405 960 372 903 0 0

  450 960 417 903 0 0

Totalt eget kapital  450 960 417 903 0 0

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 26 0 0 19 400 2 900

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 20 632 667 632 667

Uppskjuten skatteskuld 20 30 043 28 405 25 086 27 465

  30 675 29 073 25 718 28 133

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22-23 334 000 484 000 334 000 484 000

Skulder till Sandvikens kommun 22-23 525 000 300 000 330 000 300 000

Övriga långfristiga skulder  6 251 6 251 0 0

  865 251 790 251 664 000 784 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  55 974 37 060 54 464 36 493

Skulder till koncernföretag  17 391 16 683 22 656 22 664

Skulder till kommunkoncernföretag 22-23 62 171 90 633 55 566 84 829

Skatteskulder  934 0 93 0

Kortfristig del av långfristiga  
skulder till kreditinstitut 22-23 150 000 195 000 150 000 195 000

Övriga kortfristiga skulder  25 182 13 514 24 999 14 615

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 29 110 30 759 28 981 29 144

  340 761 383 649 336 759 382 745

Summa skulder  1 236 688 1 202 973 1 045 877 1 197 777

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 687 648 1 620 876 1 502 477 1 639 908
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BELOPP I TKR  2017 2016 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster  40 549 44 715 33 217 37 879

Av- och nedskrivningar som belastat resultatet  61 166 56 494 54 289 50 371

Betald skatt  -3 254 -89 -2 027 0

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -2 556  905 -2 555 905

Reavinst/förlust, försäljning inventarier  0 -97 0 -97

Reavinst, försäljning fastigheter  0 -345 0 -345

Resultatandel Knuten  0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital  95 905  101 583 82 924  88 713

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  0 13 0 13

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -20 898 -10 248 -17 784 -12 813

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  32 112 -1 949 29 014 -976

Kassaflöde från den löpande verksamheten  107 119 89 399 94 154 74 937

Investeringsverksamheten

Utbet. för förvärv av fastigheter  -92 373 -195 551 -77 806 -189 797

Utbet  för förvärv av inventarier  -6 958 -6 058 -6 958 -6 058

Sålda materiella anläggningstillgångar  0 442 0 442

Förändring finansiella anläggningstillgångar  -289 395 189 959 22 614

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -99 620 -200 772 105 195 -172 799

Finansieringsverksamheten  

Nyupplåning  350 000 330 000 155 000 288 000

Återbetalning av lån  -275 000 -233 000 -275 000 -233 000

Amortering av skuld  -75 000 0 -75 000 -42 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 97 000 -195 000 97 000

Årets kassaflöde  7 499 -14 373 4 349 -862

Likvida medel vid årets början  30 323 44 696 18 688 19 550
       
Likvida medel vid årets slut  37 822 30 323 23 037 18 688

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys:
  

Betalda räntor

Erhållen ränta  329 373 1 813 4 866

Erlagd ränta  -22 201 -20 849 -21 184 -21 009

Likvida medel      

Kassa och bank  37 822 30 323 23 037 18 688

KASSAFLÖDESANALYSER
KONCERNEN MODERBOLAGET
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Allmänna redovisningsprinciper
Bolagets års- och koncernredovisning upprättas  enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). Redovisningsprinciperna  
är  oförändrade i jämförelse med föregående år.

KONCERNENS REDOVIS-
NINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER

Koncernredovisning
Sandvikenhus AB upprättar koncernredovisning. Företag 
där Sandvikenhus AB innehar majoriteten av rösterna 
på bolagsstämman och företag där Sandvikenhus AB 
 genom avtal har ett bestämmande inflytande  klassificeras 
som dotterföretag och konsolideras i koncernredo-
visningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten 
om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen 

inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. 
De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvs-
metoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då 
det  bestämmande inflytandet erhålls.  Identifierbara 
 tillgångar och skulder värderas inledningsvis till 
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens 
andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till 
verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden 
mellan de  förvärvade identifierbara nettotillgångarna 
vid  förvärvstillfället och anskaffningsvärdet  inklusive 
värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt 
till anskaffningsvärdet. Förvärvsmetoden innebär att 
dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som 
skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga 
värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital 
ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna 
kapital som tillkommit efter förvärvet. Mellanhavanden 
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.  

REDOVISNINGS-
PRINCIPER  
OCH TILLÄGGS-
UPPLYSNINGAR
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Värderingsprinciper fastigheter
Fastighetsvärderingen utgår från bokförda  nettovärden 
(anskaffningsvärde minus avskrivningar). Dessa  prövas 
mot det beräknade verkliga värdet. Det verkliga  värdet 
beräknas med utgångspunkt från av  marknaden 
 använda direktavkastningskrav, verkliga värden.  
Om indikation finns av ett nedskrivningsbehov på 
viss fastighet, så beräknas återvinningsvärdet på 
 fastigheten. Nedskrivning görs i de fall det rör sig om 
värden som väsentligt understiger bokförda nettovärden 
och dessa bedöms vara bestående. Vid bedömning av 
 nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter).För fastigheter som tidigare 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
 hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras  eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och 

den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
 Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte 
delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet 
till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll  redovisas 
som kostnader. I samband med fastighetsförvärv  
bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida 
kostnader för rivning och  återställande av platsen.  
I sådana fall görs en avsättning och  anskaffningsvärdet 
ökas med samma belopp.  Realisationsvinst 
 respektive  realisationsförlust vid avyttring av en 
 anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av  systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till-
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas 
i förekommande fall tillgångens restvärde. Mark har 
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Följande 
avskrivningstider tillämpas:

BYGGNADSKOMPONENT   LIVSLÄNGD, ÅR

Mark (inköp av mark) Oändlig

Markanläggning 20

Byggnadsinventarier 15

Stomme 80

Tak, fasad 40

Installationer (el, rör, vent, kyla) 50

Badrum (stam) 40

Installationer Maskindel (ventilation, kyla, hiss) 25

Installationer (larm, passage, brand) 10

Installationer (data, bredband) 5

Inre ytskikt 10

Hyresgästanpassningar Kontraktets tid

Restpost < 10% 50

INVENTARIER   LIVSLÄNGD, ÅR

Tillvalsprodukter  12

Inventarier 3-20
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Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid investering  
i  anläggningstillgångar.

Intäkter
Intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: 
hyresintäkter i den period uthyrningen avser.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och  skatte regler 
som är beslutade före balansdagen.  Uppskjuten 
skatte fordran avseende underskottsavdrag eller 
andra  framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
 utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och 
skulder  netto redovisas endast när det finns en legal  
rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring  
i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om 
inte skatten är  hänförlig till en händelse eller transaktion 
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovi-
sas även  skatteeffekten i eget kapital.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella. 
 Leasingavgiften kostnadsbelastas över leasingperioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna 
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i  balansräkningen 
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivat-
instrument. Instrumenten redovisas i  balansräkningen 
när Sandvikenhus AB blir part i instrumentets 
 avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
 balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen 
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har 
 reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Fordringar tas upp till det belopp som  förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller 
som löper med ränta som avviker från marknadsräntan 



39FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas 
till ett  diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
 redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.  

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre 
innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas 
på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas 
inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande 
 redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde  
med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. 
De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande 
redovisning till upplupet anskaffningsvärde med 
 tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med 
 eventuell reservering för värdeminskning.

Derivatinstrument som ingår i 
 säkringsredovisning
Finansiella instrument som inte redovisas i balans-
räkningen inkluderar derivatinstrument som utgör 
säkringar, i form av ränteswappar. Bolaget tillämpar 
 säkringsredovisning enligt reglerna för säkrings-
redovisning i K3.

Inga derivat innehas per bokslutsdatum som ej ingår 
i en säkringsrelation enligt K3. Avtal om en så kallad 
ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. 

 Genom säkringen erhåller Sandvikenhus AB en fast 
ränta och det är denna ränta som redovisas i resultat-
räkningen i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter. Målet med räntederivathanteringen är att 
i enlighet med tillämpad finanspolicy minska ränterisken 
och att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen.

De kostnader som bolaget har för förvärv eller förtids-
inlösen av derivat resultatförs direkt och redovisas som 
räntekostnader, eventuella upplupna kostnader beaktas 
i samband med årsbokslutet. Swappar görs i syfte att 
 ändra den räntebindning som uppkommit, eller kommer 
att uppkomma genom upplåningen, så att räntebind-
ningen överensstämmer med finanspolicyn.

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det 
belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
period iseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaff-
ningsvärde.
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Nedskrivningsprövning av finansiella 
 anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag sker bedömning om det finns 
någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av 
de  finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning 
sker om värdenedgången bedöms vara bestående. 
 Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten 
 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas 
individ uellt för aktier och andelar och övriga enskilda 
finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar i  koncernen utgörs av lön, 
sociala avgifter, betald  semester, betald sjukfrånvaro, 
(sjukvård och bonus). Kortfristiga ersättningar redovisas 
som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernen redovisar samtliga pensionsplaner som 
avgiftsbestämda. Det innebär att premierna kostnadsförs 
löpande, förutom den gamla pensionsskulden hos KPA 
som redovisas som en avsättning till pension.

Avsättning för pensioner avser pensionsåtagande för 
pensionerade tjänstemän till och med 1987. Sandvikens 
 kommun har gått i borgen för detta pensionsåtagande. 
Från 1988 har pensionsavtal tecknats med SPP om 
 tryggande av pensioner för tjänstemän.

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag 
inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten för anställningens upphörande 
eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig 
 avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om  ersättningen 
inte ger företaget någon framtida  ekonomisk  fördel 
 redovisas en skuld och en kostnad när företaget har 
en legal eller informell förpliktelse att lämna  sådan 
 ersättning. Ersättningen värderas till den bästa 
 uppskattningen av den ersättning som skulle krävas  
för att reglera  förpliktelsen på balansdagen.

Avsättningar
Koncernen gör en avsättning när det finns en legal eller 
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut.

MODERBOLAGETS 
 REDOVISNINGS- OCH 
 VÄRDERINGSPRINCIPER
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas 
i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som 
anges nedan.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.  
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapital-
tillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet 
när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas 
som intäkt.

Likvida medel
Moderföretaget har medel på koncernkontot hos 
 kommunkoncernens moderbolag. Dessa  klassificeras som 
likvida medel i balansräkningen och i  kassaflödesanalysen. 

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdispositioner. 

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet 
med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, 
 inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig 
till reserverna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Driftsnetto
Driftsnetto är hyresintäkter och övriga intäkter, fastigheter, 
minskat med drift, underhåll och fastighetsskatt.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella poster i förhållande till 
 balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget 
kapital och obeskattade reserver (med avdrag för  
uppskjuten skatt).

Räntetäckningsgrad
Resultat före finansiella poster exklusive jämförelse-
störande poster i förhållande till finansiella kostnader 
inkl räntebidrag.

Uthyrningsgrad
Antal uthyrda lägenheter i snitt under året i förhållande 
till totala antalet lägenheter.

Nettoomsättning per kvm
Nettoomsättningen i förhållande till uthyrningsbar yta 
för lägenheter och lokaler.

Driftsnetto på bokfört värde fastigheter
Driftsnetto i förhållande till bokfört värde på mark, 
markanläggningar och byggnader.

NYCKELTALS-
DEFINITIONER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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NOTER
KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 1 NETTOOMSÄTTNING  2017 2016 2017 2016

Bostäder  294 075 283 839 280 000 269 883

Lokaler   41 792 40 847 23 256 22 737

Övrigt  8 467 8 376 8 361 8 271

Hyresbortfall  -5 287 -5 568 -4 875 -5 151

Underhållsrabatter  -2 879 -2 767 -2 879 -2 767

Övriga rabatter  -272 -156 -157 -156

Summa hyresintäkter  335 896 324 571 303 707 292 817

Övriga förvaltningsintäkter  21 952 18 040 26 088 22 381

Kommunaltekniska lokaler  87 683 83 722 87 683 83 722

Blockhyror  678 813 678 813

Kommun investeringar  209 467 147 685 209 467 147 685

Summa nettoomsättning  655 677 574 831 627 623 547 418

KÄRNVERKSAMHET KOMMUNALTEKNISK VERKSAMHETMODERBOLAGET

Varav nettoomsättning*  2017 2016 2017 2016

Hyresintäkter  303 703 292 814 4 4

Övriga förvaltningsintäkter  22 724 20 226 3 363 2 155

Kommunaltekniska lokaler    87 683 83 722

Blockhyror    678 813

Kommuninvesteringar    209 467 147 685

Summa nettoomsättning  326 428 313 040 301 195 234 378



43NOTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

 NOT 3 FASTIGHETSKOSTNADER  2017 2016 2017 2016

Material  -6 971 -6 948 -6 706 -6 761

Tjänster  -60 893 -53 019 -58 098 -50 573

Taxebundna kostnader  -59 315 -61 187 -55 778 -58 142

Uppvärmning  -63 746 -65 574 -59 689 -62 069

Arrenden  -181 -148 -181 -148

Fastighetsskatt  -4 963 -5 052 -4 528 -4 588

Kommun investeringar  -209 467 -147 685 -209 467 -147 685

Summa fastighetskostnader  -405 536 -339 613 -394 446 -329 967

KÄRNVERKSAMHET KOMMUNALTEKNISK VERKSAMHETMODERBOLAGET

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER  2017 2016 2017 2016

Fastighetsskötsel  -24 976 -23 986 -27 915 -23 515

Reparationer  -30 146 -25 588 -12 984 -11 628

El  -7 836 -8 763 -13 187 -13 128

Vatten  -20 535 -21 897 -4 201 -5 002

Uppvärmning  -38 454 -40 314 -21 234 -21 556

Sophämtning  -7 821 -7 217 -2 198 -2 133

Fastighetsadministration  -21 576 -19 537 -5 089 -4 575

Övriga driftskostnader  -8 710 -6 881 -1 554 -305

Summa  -160 053 -154 183 -88 363 -81 840

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER*  2017 2016 2017 2016

Återvunna fordringar  439 262 439 262

Vinst avyttring byggnad & mark   345  345

Vinst avyttring maskiner & inventarier   97  97

Erhållna bidrag  119 208 119 208

Övriga ersättningar   353  353

Summa övriga rörelseintäkter  559 1 265 559 1 265

* Under 2017 har vi omdisponerat rubrikerna nettoomsättning och övriga rörelseintäkter.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER   2017 2016 2017 2016

Revision

PwC  171 76 138 65

Lekmannarevision  65 70 65 70

Andra uppdrag än revisionsuppdrag

PwC  215 179 186 127 

Lekmannarevision  0 0 0 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 6 LEASING   2017 2016 2017 2016

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas  
avseende icke uppsägningsbara* leasingavtal

Förfaller till betalning inom 1 år  324 249 324 249

Förfaller till betalning senare än 1men inom 5 år  1 139 996 1 139 996 
 
Förfaller till betalning senare än 5 år  324 249 324 249

*Avtal går att säga upp inom 5 år men antagande  
gjort att avtalen löper med uppsägning om 5 år

Under året kostnadsförda leasingavgifter.  292 249 887 834

Uppgifterna i denna not avser hyra av lokaler, p-platser och garage. Avtalen löper med olika kontraktsti-der och vissa innehåller 
indexklausuler.
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MODERBOLAGET

NOT 7 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA    
ERSÄTTNINGAR OCH SJUKFRÅNVARO    2017 2016

ANTAL ANSTÄLLDA    

Årsmedeltal, heltid    149 135

Varav män    98 85

Varav kvinnor    51 50

Styrelseledamöter    7 7

Varav män    5 5

Varav kvinnor    2 2

Verkställande direktör och andra ledande

Befattningshavare    5 5

Varav män    3 3

Varav kvinnor    2 2

Inga anställda finns i dotterbolagen Sandviken Nyttofastigheter AB och Knuten Fastigheter HB.

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 

Löner och ersättningar    -1 554  -1 532

Sociala kostnader    -488  -481

Pensionskostnader    -418 -367

Summa styrelse och VD    -2 460 -2 380

Övriga anställda

Löner och ersättningar    -55 213 -50 115

Sociala kostnader    -17 521  -15 847

Pensionskostnader    -4 419   -4 020

Summa övriga anställda    -77 153 -69 982

Sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaro    3,5% 4,2%

Långtidssjukfrånvaro    0,5% 0,9%

Sjukfrånvaro för män    3,2% 2,9%

Sjukfrånvaro för kvinnor    4,2% 6,5%

Anställda - 29 år    3,2% 3,3%

Anställda 30 - 49 år    3,8% 4,3%

Anställda 50 år –    3,4% 4,4%

Bolagets VD har en uppsägningstid om sex månader från VD:s sida och tolv månader från bolagets 
sida. Vid uppsägning från bolagets sida är VD utöver lön under uppsägningstiden berättigad till en 
engångsersättning uppgående till en årslön. Pensionsrätt enligt övriga tjänstemän i bolaget.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 8 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR  2017 2016 2017 2016

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader  -48 356 -44 784 -41 657 -38 709

Markanläggningar   -5 276 -4 133 -5 098 -4 085

Maskiner och Inventarier  -4 759 -4 677 -4 759 -4 677

Fastighetsinventarier  -2 775 -2 901 -2 775 -2 901

Nedskrivningar  0 0 0 0

Summor  -61 166 -56 494 -54 289 -50 371

NOT 9 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE  2017 2016 2017 2016

Försäljning    

Sandviken Kommun  99% 98% 98% 97%

Sandviken Energi AB  1% 1% 1% 1%

Göransson Arena AB  0% 0% 0% 0%

Sandviken Nyttofastigheter AB  0% 0% 1% 2%

Övriga  0% 0% 0% 0%

Knuten HB  0% 0% 0% 0%

Summor  100% 100% 100% 100%

Inköp

Sandviken Kommun  6% 5% 5% 5%

Sandviken Energi AB  53% 52% 52% 52%

Sandviken Energi Elnät AB  9% 8% 8% 8%

Sandviken Energi Vatten AB  22% 24% 22% 24%

Sandviken Nyttofastigheter AB  0% 0% 1% 1%

Övriga  11% 11% 11% 11%

Knuten HB  0% 0% 0% 0%

Summor  100% 100% 100% 100%

KONCERNEN MODERBOLAGET

Ovan anges årets försäljning till och inköp från kommunkoncernbolag och koncernbolag. Sandvikenhuskoncernen ägs till  
100% av Sandviken Stadshus AB som upprättar koncernredovisning. 
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KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 10 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER  2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter koncernföretag  0 20 1 484           4 512

Ränteintäkter övriga  329 354 329               354

Summor  329 373 1 813 4 866

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 12 BOKSLUTSDISPOSITIONER  2017 2016 2017 2016

Avsatt till periodiseringsfond  0 0 -2 500 0

Lämnade koncernbidrag  -12 000 0 -12 000 0

Erhållna koncernbidrag  0 0 0 6 500

Förändring överavskrivningar inventarier, installationer  0 0 -14 000 0

Summor  -12 000 0 -28 500 6 500

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 11 RÄNTEKOSTNADER OCH  
LIKNANDE RESULTATPOSTER  2017 2016 2017 2016

Räntekostnader koncernbolag  0 -2 -164 -164

Räntekostnader Sandvikens kommun  -7 571 -4 673 -6 390 -4 925

Räntekostnader koncernföretag  -7 571 -4 675 -6 554 -5 089 

Räntekostnader och liknande resultatposter    

Räntekostnader fastighetslån  -14 608 -16 165 -14 608 -15 911

Räntekostnader leverantörsskulder  0 -3 0 -3

Räntekostnader övriga kortfr. skulder  -22 -6 -23 -6

Räntekostnader övriga  -14 630 -16 174 -14 631 -15 920

Summor  -22 201 -20 849 -21 184 -21 009
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KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 13 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT  2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt  -3 254 -89 -2 027 0

Uppskjuten skatt  -1 638 -11 186 2 380 -11 172

Skatt på årets resultat  -4 892 -11 275 353 -11 172 

Redovisat resultat före skatt  40 549 44 715 33 217 37 879

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  -8 921 -9 838 -7 309 -9 764

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader (22%)  -44 -48 -45 -47

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat (22%)  -1 0 0 0

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond (22%)  -3 -4 -2 -3

Skatteeffekt skillnad avskrivning redovisning mot skatt  
på byggnader (22%)  -2 920 -2 881 -2 911 -2 868

Skatteeffekt avyttring näringsfastighet (netto) (22%)  0 0 0 0

Skatteeffekt övriga ej skattepliktiga intäkter (22%)  0 3 0 3

Skatteeffekt övriga skattepliktiga intäkter (22%)  0 10 0 10

Skatteeffekt andel i handelsbolag (22%)  10 0 10 0

Skatteeffekt justeringspost aktiverat underhåll (22%)  532 14 040 532 14 040

Skatteeffekt på årets uppkomna underskottsavdrag (22%)  0 -1 371 0 -1 371

Skatteeffekt på outnyttjat underskott från föregående år  1 428 0 1 428 0

Skatteeffekt på temporära skillnader byggnader och  
markanläggningar (22%)                          2 388 -11 186 2 379 -11 172

Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag  2 640 0 2 640 0

Skatteeffekt på obeskattade reserver (22%)  
överavskrivningar  0 0  3 080 0

Skatteeffekt på obeskattade reserver (22%) p-fond  0 0 550 0

Redovisad skatteeffekt  -4 892 -11 275 353 -11 172
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KONCERNEN MODERBOLAGET

TABELL 14:1 BYGGNADER OCH MARK  2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  2 061 637 1 823 435 1 806 904 1 586 454

Nyanskaffningar under året  28 010 239 171 25 498 221 418

Avgår: Försäljningar och utrangeringar  0 -969 0 -969

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 089 647 2 061 637 1 832 402 1 806 904

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan för:  

Byggnader  -528 697 -478 563 -503 198 -459 238

Årets avskrivningar enligt plan  -54 787 -50 134 -47 859 -43 960 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -583 484 -528 697 -551 058 -503 198

Ingående ackumulerade uppskrivningar netto  17 320 18 143 17 320 18 143

Avgår: Ack uppskrivet belopp netto på såld/
utrangerad uppskriven tillgång  0 0 0 0

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp  0 0 0 0

Årets avskrivningar av uppskrivet belopp  -817 -823 -817 -823

Utgående ackumulerade uppskrivningar netto  16 503 17 320 16 503 17 320

Ingående ackumulerade nedskrivningar på 
anskaffningsvärdet netto  -52 941 -54 983 -49 997 -51 987

Avgår: Ack nedskrivningar på såld eller
utrangerad tillgång  0 0 0 0

Avskrivningar på nedskrivningar på anskaffningsvärdet  1 972 2 041 1 921 1 990

Årets nedskrivningar  0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar(anskaffningsvärde)  -50 969 -52 941 -48 076 -49 997

Utgående bokfört värde*  1 471 697 1 497 319 1 249 772 1 271 029

* I beloppet ingår nettovärdet av investering på annans fastighet.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

TABELL 14:2 INVENTARIER, VERKTYG 
OCH INSTALLATIONER  2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  109 069 105 990 109 245 106 166

Nyanskaffningar under året  6 958 6 058 6 958 6 058

Avgår: Försäljningar och utrangeringar  0 -2 979 0 -2 979

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  116 027 109 069 116 203 109 245

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan för:      

Inventarier  -80 119 -75 461 -80 294 -75 637

Återföring av ack. avskr. för under året försålda  
och utrangerade inv.  0 2 920 0 2 920

Årets avskrivningar enligt plan  -7 533 -7 578 -7 533 -7 578

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  -87 652 -80 119 -87 827 -80 294 

Utgående bokfört värde  28 376 28 951 28 376 28 951

KONCERNEN MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

NOT 15 TAXERINGSVÄRDEN OCH 
MARKNADSVÄRDEN  2017 2016 2017 2016

Taxeringsvärde byggnader  1 195 694 1 173 397 1 135 109 1 114 906

Taxeringsvärde mark  301 993 301 495 279 896 279 848

Summor  1 495 143 1 474 892 1 415 005 1 394 754

 
    2017 2016

Värderingen för 2016 och 2017 använder data från NAI Svefa. Därmed har även  
schablonmässiga driftskostnader använts. I övrigt har beräknade driftnetton och  
restvärden nuvärdesberäknats på sedvanligt vis.    3 008 250 2 929 640

NOTER
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MODERBOLAGET

NOT 19 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION I KR  2017 2016

Balanserade vinstmedel  138 519 792 95 912 378

Årets resultat   5 069 691 33 207 414

Totalt kronor                                                 143 589 484 129 119 792

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det totala beloppet 143 589 483,74 kr balanseras i ny räkning.

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 18 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG  2017 2016 2017 2016

Sandviken Stadshus AB  5 500 5 500 5 500 5 500

Sandviken Energi AB  0 0 0 0

Sandviken Nyttofastigheter AB  0 0 0 190 000

Summor  5 500 5 500 5 500 195 500

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG   MODERBOLAGET

Koncernen Eget kapital Resultat Antal Kapitalandel Bokfört  Bokfört 
   andelar andel i % värde värde
     2017 2016

Knuten Fastigheter 
HB 985500-0379 Sandviken 12 500 0 99 99% 28 385 28 633

Sandviken Nyttofastigheter 
AB 556854-3010 Sandviken 41 108 4 313 100 100% 34 782 34 782 
 

Bokfört värde     63 168 63 415

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 16 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNAD  2017 2016 2017 2016

Ingående balans  1 756 45 376 743 32 365

Under året nedlagda kostnader  86 793 195 551 72 226 189 797

Under året genomförda omfördelningar  -22 510 -239 171 -19 998 -221 418

Utgående balans  66 039 1 756 52 971 743
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KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 20 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER  
OCH UPPSKJUTNA SKATTER  2017 2016 2017 2016

Avsättning för pensioner och andra förpliktelser

Ingående skuld  667 789 667 789

Ränteuppräkning  8 9 8 9

Basbeloppsuppräkning  7 -3 7 -3

Utbetalningar  -66 -68 -66 -68

Intjänad PA-KL  0 0 0 0

Broms  0 0 0 0

Effekten av ändrad disk. Ränta  0 0 0 0

Övrig post  15 -60 15 -60

Utgående skuld  632 667 632 667

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver  4 880 854 0 0

Uppskjuten skatt på temporär skillnad mellan  
skattemässigt och bokföringsmässigt restvärde fastigheter  25 163 27 551 25 086 27 465

Utgående uppskjuten skatteskuld  30 043 28 405 25 086 27 465

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH   
UPPLUPNA INTÄKTER  2017 2016 2017 2016

Förutbetalda försäkringspremier  1 230 1 278 1 135 1 187

Förutbetalda hyreskostnader  13 67 13 67

Övriga förutbetalda kostnader  1 150 1 134 1 116 1 110

Övriga upplupna intäkter  582 562 582 562

Summor  2 974 3 041 2 846 2 926
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KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 25 KASSA OCH BANK  2017 2016 2017 2016

Koncernkonto  37 803 30 303 23 017 18 669

Övriga bankkonton  19 19 19 19

Summor  37 822 30 323 23 037 18 688

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER/  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER  2017 2016 2017 2016

Upplupna löner  3 410 3 097 3 410 3 097

Upplupna sociala kostnader  1 999 1 822 1 999 1 822

Upplupna räntor  1 942 2 332 1 942 2 332

Förutbetalda hyror  21 219 21 397 21 125 21 116

Övriga upplupna kostnader  540 2 110 505 776

Summor  29 110 30 759 28 981 29 144

NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER MODERBOLAGET

Räntebindningstid  Lånebelopp Genomsnittsränta Andel av lån i %

Upp till 1 år  320 000 1,53% 37,04%

Upp till 2 år  124 000 3,13% 14,35%

Upp till 3 år  75 000 3,28% 8,68%

Upp till 4 år  45 000 2,87% 5,21%

Upp till 5 år  100 000 2,05% 11,57%

Längre än 5 år  200 000 1,95% 23,15%

Summa  864 000 1,92% 100,00%

NOT 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER MODERBOLAGET

 Skulder som Skulder som Skulder som Skulder som
 förfaller inom förfaller inom förfaller senare förfaller senare
 1 år efter 1 år efter än 1 år men än 5 år efter
 balansdagen, balansdagen senast 5 år efter balansdagen
 kreditinstitut Sandvikens balansdagen
  Kommun 

Förfallotider för kapitalbindning  
långfristiga skulder i moderbolaget 150 000 50 000 464 000 200 000

Summa 150 000 50 000 464 000 200 000
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MODERBOLAGET

NOT 30 VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVATINSTRUMENT
SOM ANVÄNDS FÖR SÄKRINGSÄNDAMÅL     2017 2016

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande: 
Kontrakt med negativa verkliga värden. Ränteswappar:    -19 302 -31 218

Om swapkontraktet kvarstår till slutförfallodagen elimineras det negativa värdet, utan någon resultateffekt i redovisningen.  
Verkligt värde i tabellen redovisar skillnaden mellan det pris marknaden är villig att betala för swappen på balansdagen  
jämfört med anskaffningspriset. Prisdifferensen har uppstått på grund av att den långfristiga marknadsräntan sjunkit efter  
det att ränteswappen köpts. Negativa belopp visar undervärden, det vill säga orealiserade förluster. Ytterligare information  
beträffande säkringsredovisningen finns i avsnittet ”Finansiella instrument” i förvaltningsberättelsen.

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 26 OBESKATTADE RESERVER  2017 2016 2017 2016

Periodiseringsfond  0 0 5 400 2 900

Överavskrivning  0 0 14 000 0

Summor  0 0 19 400 2 900

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER  2017 2016 2017 2016

Ställda säkerheter  0 0 0 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSER  2017 2016 2017 2016

Ansvarsförbindelser  0 0 0 0

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 29 BORGENSÅTAGANDE  2017 2016 2017 2016

  1 025 965 1 025 965

Borgensåtagande Fastigo  1 025 965 1 025 965
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FASTIGHETSLISTA BOSTÄDER     LOKAL/GARAGE/P-PLATSER

Fastighetsnamn Värde- Antal Yta Medel- Hyra Antal Yta Antal P-
 år lgh  yta m2 lokaler lokaler garage platser
Kantarellen 1 1967 85 5 392 63 1 186 3 652 27 64
Kremlan 3 1968 40 2 530 63 976 1 102 15 20
Blodriskan 1 1971 105 7 389 70 1 076 2 853 60 65
Blodriskan 2 1971 90 6 295 70 1 079 1 82 18 67
Blodriskan 3 1972 113 7 887 70 1 082 1 325 54 44
Kalvlyckan 1 1969 20 1 040 52 984       20
Järven 2 1961 36 2 306 64 926 2 67 14  
Glimmern 1 1977 37 3 785 102 663        
Graniten 1 1977 50 5 140 103 657 1 32    
Kvartsen 1 1977 36 3 557 99 665

Hattmurklan 1 1968 105 7 177 68 928 3 262 24 73
Hattmurklan 2 1968 103 7 081 69 929    46 22
Röksvampen 2 1969          
Röksvampen 3 1970 75 4 861 65 1 035   24 48
Bläcksvampen 1 1970 133 9 530 72 1 053 1 82 24 57
Sätra 37:1 1966 22 1 258 57 1 059     12

Säterjäntan 1 1982 127 10 515 83 977 3 554 45 86
Råmjölken 1 1978 36 3 341 93 749 1 24   13

Mandolinen 3,4 1965 182 11 960 66 995 2 171 108 53
Mandolinen 2 1965 122 8 249 68 788 3 192 9 39
Mandolinen 1 1965 117 7 810 67 849 5 728 35 134
Flygeln 1 1965        46 8
Spinetten 1 & 2 1965     1 216   
Körkarlen 1 1963 267 16 336 61 1 158 3 85 70 157
Körkarlen 2      1 831  
Maskinisten 34 1963 66 4 908 74 981 3 196 26 31

Bruket 1 1974 296 18 467 62 1 111 7 255 77 128
Bruket 3 1975 129 8 243 64 1 046 4 147 58 133
Bruket 4 1976 88 6 163 70 1 025 3 180   1
Bruket 5 1979 22 1 284 58 1 133 1 543 29 45
Bruket 6 1978 119 8 470 71 1 021 8 458 57 98
Bruket 7 1929 111 7 778 70 1 028 3 98 16 28
Bruket 7 1978 19 1 374 72 946        
Montören 1, Nöjet 11 1929 26 1 681 65 1 189   7  
Nöjet 6 1929 16 649 41 1 128

Dalslänningen 8 1966 155 11 199 72 1 241 3 134 11 103
Värmlänningen 7 1982 36 1 240 34 1 191 1 38 16  
Dalkarlen 10 2008 26 1 961 75 1 310      
Dalkarlen 11 2008 90 5 919 66 1 391    60 21
Släggsmeden 1 1971 19 775 41 1 139 7 2 001 42 2
Bulten 2 1967 24 822 34 1 188    8  
Bulten 4 1917 12 319 27 1 386      
Knippsmeden 2 (fd 3) 1920 10 319 32 1 400 1 90   
Knippsmeden 4 1921 3 360 120 824      
Malmrosten 2 1949 16 1 332 83 1 002     2
Blocket 2 1949 24 1 596 67 1 051      
Verkmästären 1 1929 16 1 799 112 880    6 8
Klensmeden 1 1929 23 1 834 80 920      

Knippsmeden 2 1929 6 417 69 917      
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FASTIGHETSLISTA BOSTÄDER     LOKAL/GARAGE/P-PLATSER

Fastighetsnamn Värde- Antal Yta Medel- Hyra Antal Yta Antal P-
 år lgh  yta m2 lokaler lokaler garage platser
Malmrosten 2 1929 6 540 90 785      
Hjulringen 1 1947 17 1 639 96 888      
Blocket 2 1975 13 1 211 93 954 1 77 10  
Storhammaren 1 1929 8 540 68 968      
Storhammaren 4 1929 4 491 123 1 370    6  
Tapetseraren 2 1981 20 1 268 63 1 180 3 2 907 34  
Snickaren 13 1991 33 2 369 72 1 260    25  
Rostbrännaren 3 1931 22 1 775 81 1 121 3 806 3  
Slaktaren 1 1961 30 1 183 39 1 111    8  
Slaktaren 14 1972 54 2 885 53 1 065    8 
Dalbacken 32 1991 28 1 927 69 1 276 1 39  14
Gymnasten 7 1991 24 1 440 60 1 301 1 30  11
Sandervreten 1 1948 101 6 009 59 1 136 4 164 18 71
Pensionären 1 1964 57 1 971 35 1 242    14
Tjädern 20 1944 23 592 26 1 148 2 170

Silverkällan 2 1979 24 1 722 72 959 1 32    
Köpman 11
Veterinären 1 1971 32 2 035 64 978 3 138 5 1
Järpen 9 1965 42 2 408 57 1 083 1 50 16 4
Jäderbo 6, Anneberg 9 1970 30 1 637 55 971     10 2
Fjällräven 1, Kröken 9 1967 24 1 746 73 919 2 121 21  
Kröken 8 1966 12 954 80 911     8 9
Berglund 2 1992 24 1 291 54 1 305        
Åstranden 10 1969 36 2 708 75 916 2 138 10 10

Järbo 54:3 1956 8 479 60 1 034 4 270  1
Järbo 54:43 1960 3 200 67 1 003     1
Järbo 54:40 1978 20 1 492 75 959 2 251 16 1
Järbo 54:2 1953 12 578 48 1 031 1 125   
Järbo 54:44 1960 4 276 69 1 019    1 4
Järbo 54:39 1966 12 689 57 1 029 2 64 4  
Järbo 56:2, Järbo 56:3 1958 35 1 997 57 1 027 1 126 17 
Järbo 16:10 1992 16 861 54 1 355      
Järbo 16:93,16:94 1967 28 1 018 36 1 014 2 56  1

Årsunda prästbord 1:99 1992 16 861 54 1 305        
Årsunda prästbord 1:101 1969 16 619 39 913     3  
Sörby 13:1 1991         1 47 1  
Sörby 5:85 1979 24 1 722 72 838 1 31    
Sörby 5:71 1975 5 227 45 834        
Sörby 15:1, 6:10 1959 52 3 032 58 1 120     8 20

Totalt  4 168 276 737 66 1 036 113 15 035 1 287 1 751
Total Yta       291 772  
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REVISIONS-
BERÄT TELSE

RAPPORT OM ÅRS-
REDOVISNINGEN OCH 
 KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
 koncernredovisningen för Sandvikenhus AB för år 2017. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 24-57 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
 koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till räckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-23. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för denna andra 
 information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi 
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts  avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 

TILL BOLAGSSTÄMMAN I SANDVIKENHUS AB, 
ORG.NR 556476-9866
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enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,  
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
 huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra  uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. _Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller  tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de  ekonomiska beslut som användare fattar med grund  
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncern redovisningen finns  
på Revisorsinspektionens webbplats:   
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV 
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av 
 styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för  Sandvikenhus AB för år 2017 samt av förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
 styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
 ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
 moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed  
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska  
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.  
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland  annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-
leken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
 förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angeläg-
enheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  
Den verkställande direktören ska sköta den löpande  
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen  
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god  revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka  åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till  dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
 förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Gävle den 13 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson
Auktoriserad revisor
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