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Innehåll
Sandvikenhus har en vision om att vara 
ett tryggare hem för alla. Vi ska värna 
om kunder, medarbetare och samhälle.
Till grund för visionen ligger våra värde-
ringar: vi tar ansvar, vi håller vad vi lovar, 
vi har mycket hjärta och vi är vassare än 
i går.

Visionen ska entusiasmera och ge rikt-
ning och ligga till grund för både stora 
och små beslut. Utifrån de olika per-
spektiven kunder, medarbetare, sam-
hälle och ekonomi bryter vi ner visionen 
i vardagliga handlingar.

Ett Tryggare Hem
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Ett innehållsrikt år
Sandvikenhus tillför värden som i många avseenden är av-
görande för kommunens och  regionens utveckling. Vi byg-
ger inte bara lägenheter utan utvecklar social hållbarhet 
och tar ansvar för ett proaktivt kundinflytande.

Det som gjort 2016 speciellt är att vi tillfört nya lägenheter 
på Sveavägen, beslutat om en offensiv 5-årsplan innehål-
lande 250 nya lägenheter t.o.m. 2021, anpassat vår orga-
nisation för de utmaningar som det innebär att ha i princip 
alla 4300 lägenheter uthyrda, en bostadskö på 15000 per-
soner (13000 av dessa bor inte hos oss idag) och många 
byggprojekt på uppdrag av Sandvikens kommun.

2016 var året då vi regelbundet rekryterade nya medar-
betar till olika nivåer och med olika kompetens, mycket 
glädjande var många av dessa unga medarbetare, och via 
Arbetsförmedlingen sysselsatte vi tio utrikesfödda arbets-
lösa medborgare i arbetsträning och praktik. Vi kan också 
konstatera att  bolaget har attraktionskraft med många sö-
kande till alla befattningar. 

Progressiva dialoger
Under 2016 prövade vi på flera nya dialogformer. I Järbo 
bjöd vi in till öppet hus före projektstart för att verkligen 
ta med potentiella kunders synpunkter i hela byggproces-
sen. På motsvarande sätt har vi under året haft dialog med 
pensionärsorganisationer. Många värdefulla synpunkter har 
framförts som varit vägledande för kommande byggnatio-
ner.

En modell för boendeinflytande har sedan 2012 successivt 
byggts upp och den är nu väl inarbetad och allt fler hyres-
gäster intresserar sig för boendeinflytande och är villiga att 
bidra med sitt engagemang och sin tid. De bostadssociala 
projekten är en viktig hörnpelare för att utveckla bolaget i 
sin helhet. Våra samarbeten med föreningar utvecklas kon-
tinuerligt och genererar kundaktiviteter och skapar förut-
sättningar för ökad trygghet och trivsel i bostadsområdena. 

Tyvärr var vår dialog med Hyresgästföreningen Aros-Gävle 
avseende hyrorna inte lika progressiv. Vi lyckades inte nå 

en lokal uppgörelse utan frågan skickades till Hyresmark-
nadskommittén i Stockholm. För Sandvikenhus är det vik-
tigt att lokala förutsättningar gäller för den hyra som ska 
debiteras våra hyresgäster.

Utvecklande feedback
Hyresgästenkäten 2016 visade att förbättringsåtgärderna 
som alla medarbetare varit delaktiga i har gett resultat. Vårt 
NKI (Nöjd-Kund-Index) var 2% bättre än vid 2015 års mät-
ning. Målet är att bli 5% bättre till hösten 2017 då en ny 
mätning i hela beståndet sker.

En sammanfattning av 2016 års medarbetarundersökning 
visar på hög motivation bland medarbetarna. Nästan åtta 
av tio känner stark motivation i sitt arbete, och en lika hög 
andel uppger att de som helhet är nöjda med sin arbets-
situation. 

Jag kan inte nog understryka vilken insats arbetskamra-
terna inom bolaget gjort 2016 med alla utmaningar och 
samtidigt höjt våra hyresgästers kundnöjdhet under året 
och detta inom ramen för beslutad budget. Ett stort tack 
till arbetskamrater och aktiva hyresgäster som bidragit till 
bolagets positiva utveckling!

Stefan Lundqvist, VD
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Ur vår vision – med Kundens perspektiv: Vi ska erbju-
da 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 vä-
ver in möjligheten till högre livskvalitet och social trygghet. 
Boendeinflytande utvecklas genom aktiva boråd och åter-
kommande dialoger.

Kundtjänst
Under 2016 ökade antalet ärenden i kundtjänst med över 
12 000 st, eller 16%, jämfört med 2015. Ärendena i kund-
tjänst följer den ökade uthyrningsgraden, Sandvikens allt 
större befolkning och bostadskön till våra lägenheter. Det 
är en kundintensiv verksamhet som är mycket sårbar och 
ofta kundens första möte med oss. För att lösa uppdraget 
krävs det ständigt back-up, därför har vi en upphandlad 
leverantör av bemanningstjänster. Under året bytte vi le-
verantör till Manpower. Vi har även utökat organisationen 
med en medarbetare och som ett led i organisationsut-
vecklingen som genomfördes så tillsattes en kundtjänst-
chef. Totalt har kundtjänst nu 10 tjänster fördelat på två 
platser, Gävlevägen 98 för utlämning av entreprenörs-
nycklar och Plangatan 7 för service till hyresgäster.

Kundtjänst har under året sett över och justerat öppet-
tiderna vilket innebär att telefonen nu är öppen 8-16 is-
tället för 10-16. Vi  har också provat rotationsbemanning 
under lunch.

Även uthyrningen har ändrade öppettider för att kunna 
fokusera på bokade besök. Drop-in besök tas emot kl 
09.00-12.00 och telefontid är 10.00-12.00, 13.00-15.00.

HyresgästenKät
Våren 2015 genomförde Sandvikenhus en nationellt jäm-
förbar hyregästenkät. Resultatet visade på en hel del för-
bättringsåtgärder men gav också mycket positiv feedback. 
Tiden därefter har alla medarbetare varit engagerade i att 
ta fram och genomföra olika typer av handlingsplaner per 
område, omfattande både snabba och långsiktiga åtgär-
der.

Den uppföljande mätning som gjordes på halva fastighets-
beståndet under 2016 visade att förbättringsåtgärderna 
har gett resultat. Vårt NKI (Nöjd-Kund-Index) var 2% bätt-
re än vid 2015 års mätning. Målet är att bli 5% bättre till 
hösten 2017 då en mätning i hela beståndet sker.

Kunder

ÄRENDEN I FELANMÄLAN 2015 2016

Sandvikenhus 17 266   19 038

Kommunen   8 134     8 557

Nyttofastigheter   1 134     1 116

Totalt antal ärenden
(inkl HLU, störningar etc) 26 534   28 748 

ANTAL BESÖK 2015 2016

Reception 15 197 20 712

Uthyrning  4 551  3 423

Felanmälan  2 290  3 888

Totalt antal besök         22 083 28 023

ÄRENDEN VIA TELEFON 2015 2016

Felanmälan, reception 

samt uthyrning 26 536 30 552

TOTALT ANTAL ÄRENDEN 2015 2016

75 153 87 323

Resultat hyresgästenkät 2015 2016

NKI totalt 78,8 80,8

Ta kunden på allvar 88,1 89,3

Trygghet 74,3 75,8

Rent och snyggt 67,9 72,4

Hjälp när det behövs 87,6 88,3

Tabellen visar antal besök och ärenden i kundtjänst under 2016, med jämförelsesiffror för 2015.
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nya rutiner
För att åtgärda sådant som kommit fram i enkäten har vi 
bland annat förändrat arbetssättet för våra bovärdar. Vi ska 
vara ännu mer synliga, röra oss mer i fastigheterna än tidigare 
och ha tätare kundkontakter. Därför har in- och utflyttningsbe-
sök hos hyresgästerna införts, då en hyresgäst flyttar in eller ut 
gör bovärden ett besök hos hyresgästen för att informera och 
svara på frågor.

Även rondering har införts som ny rutin, vilket innebär att bo-
värdarna en till två gånger i veckan ser över källare och andra 
allmänna utrymmen för att se till att det är rent och snyggt. 
Trappstädning görs oftare än tidigare och utförs av upphand-
lad entreprenör för att frigöra mer tid för bovärdarna till ronde-
ring och kundkontakter.

På Nya Bruket och delar av Björksätra är alla källare numera 
låsta nattetid för att öka säkerheten och tryggheten, något 
som hyresgästerna efterfrågat. Resultatet hittills är mycket 
bra, både förrådsinbrott, klotter och nedskräpning har minskat.

ny utHyrningspolicy
Under hösten påbörjades arbete med att ta fram en ny uthyr-
ningspolicy. Målet är att den ska tas i styrelsen under våren 
2017.

Boendeinflytande
En modell för boendeinflytande har sedan 2012 successivt 
byggts upp av Sandvikenhus med boråd, frivilligvärdar och 
arenor för möten och synpunkter. Modellen är nu väl inar-
betad och allt fler hyresgäster intresserar sig för boendeinfly-
tande och är villiga att bidra med sitt engagemang och sin tid.

Borådsmedlemmar och frivilligvärdar, i dagsläget ett 100-tal 
aktiva personer, är engagerade hyresgäster som verkar för ett 
tryggare och trivsammare bostadsområde. Under 2016 fick 
exempelvis hyresgästerna i Järbo, genom ett samarbete mel-
lan borådsmedlemmar och bovärdar, tillgång till en snickerilo-
kal som en frivilligvärd ser till. Möjlighet till boendeinflytande 
finns också vid kvartersvandringar, då de boende har möjlig-
het att för våra bovärdar visa på saker som man vill förändra 
och förbättra, framför allt i den yttre miljön.

Under året bildades nya boråd på Västerled i Björksätra samt 
på Nya Bruket. Totalt finns nu 14 boråd i våra bostadsområ-
den och vi har frivilligvärdar i 22 områden. För tredje gången 
avslutades året med att alla borådsmedlemmar och frivillig-
värdar bjöds på jullunch som tack för sitt engagemang.

projeKt tryggt ocH snyggt
Hyresgästföreningen har, inom ramen för boendeinflytandet, 
arbetat med ett projekt kallat tryggt och snyggt i våra bostads-
områden. Projektet har strävat efter att informera, utbilda, 
engagera och aktivera i frågor som miljö och nedskräpning. 
Projektet utvärderas i mars 2017.

KundaKtiviteter
Bland regelbundet återkommande aktiviteter för hyresgäster 
finns familjedagar, miljödagar, tävlingen Årets bästa granne 
och olika erbjudanden som exempelvis ridläger, bandyläger, 
prova-på-aktiviteter och olika fribiljetter.

Nytt för årets familjedagar var att de också fungerade som 
synpunktenträffar, något som tidigare hållits vid separata till-
fällen. På detta sätt fanns möjlighet till dialog med Sandvi-
kenhus medarbetare samtidigt med möjligheter till lek och 
underhållning. Vid Nya Brukets familjedag i juni, den sjunde i 
ordningen, invigdes också den nya spontanidrottsanläggning-
en. Sedan tidigare finns liknande anläggningar även i Björk-
sätra och Norrsätra.

Även en hundaktiveringsplats invigdes detta år, på Smassens 
väg i Björksätra. Det var ett starkt önskemål från flera av våra 
bostadsområden och det är glädjande att vi nu förverkligat 
denna önskan och att se att platsen är väl utnyttjad. I decem-
ber firade vi att de nya husen på Sveavägen stod klara, då 
kunde hyresgästerna i området gå tipspromenad, fika, prov-
köra den  vätgasbil som köpts in under hösten och träffa både 
medarbetare, borådsmedlemmar och frivilligvärdar.

Sandvikenhus bästa granne korades för tredje året i rad. 
Vinnare blev Stina Henriksen i Björksätra och familjen 
Mezb på Nya Bruket.
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Mässor
Medarbetare från bland annat kundtjänst har under året ar-
betat på Bomässan och Företagarforum som är bra event för 
att marknadsföra Sandvikenhus på. Företaget har även mark-
nadsförts under Sandvikendagarna, på regionens satsning vid 
Junibacken (för hemvändare) och Världstoalettdagen (för att 
synliggöra problem med avlopp).

MedBorgardialog
Vår plan är att under de kommande åren bygga nya lägenheter 
i Järbo och för att lansera detta, men också ta in synpunkter, 
så  provade vi ett nytt sätt att kommunicera med existerande 
och potentiella kunder, vi bjöd in till ett dialogmöte - ett ”öppet 
hus” i Järbo i december. Intresset var mycket stort och över 
200 personer kom för att ställas inför 40 frågor/påståenden 
om de planerade lägenheterna, den yttre miljön o s v där de 
fritt kunde rösta. De fick ett ark med ”pluttar” som de sedan 
placerade vid frågorna för att markera sitt val. Det fanns inga 
begränsningar för om de använde en plutt eller flera. 

42 intresseanmälningar kom in den dagen och 67% av de 
intresserade har idag ett eget hem som de kan vilja byta mot 
en nyproducerad lägenhet. Vi fick in ett gediget material som 
kan sammanfattas med att vår målgrupp är social, man vill ha 
mötesplatser och öppna ytor, man vill ha också ha ett bekvämt 

boende med disk- och tvättmaskin samt hiss och så vill man 
gärna bo med likasinnade (55+).

I april bjöd vi in kommunens pensionärsråd (KPR) till dialog 
kring temat ”Hur vill du bo?”. Det framkom många synpunkter 
och de mest genomgående var att man vill bo kvar i samma 
område som man bor i nu, men tillgänglighetsanpassat. Hy-
reskostnaderna ses som ett problem, framförallt för kvinnor. 
Trygghetsboende är intressant, nära centrum i det samhälle 
det byggs.

teKniK
Vårt öppna bredbandsnät utnyttjas av ungefär 62% av hy-
resgästerna som själva väljer vilken tjänst de vill ha. Bred-
bandsnätet används också för fastighetskommunikation som 
styrning och reglering av värme och ventilation. Det utnyttjas 
även till larm- och passagesystem samt elektroniska tvättstu-
gebokningar. Sandvikenhus använder sig också av en funk-
tion med SMS-utskick som innebär att vi snabbt kan infor-
mera hyresgästerna vid plötsliga händelser som till exempel 
översvämning i källaren eller stopp i varmvattenleveransen.

Företagets ägare Sandvikens kommun erbjuder digitala trygg-
hetslarm både inom ordinära boenden och vård- och om-
sorgsboenden. Det samarbetsavtal som Sandvikenhus har 
med omsorgsförvaltningen innebär bland annat att vi funk-
tionstestar de digitala larmen flera gånger per dygn.

WeBB ocH sociala Medier
I november och december 2016 släppte vi 74 nybyggda lä-
genheter på marknaden. För att marknadsföra dessa skapade  
vi en ny webb under våren 2016, vilken lades under vår ordi-
narie webb www.sandvikenhus.se/sveavagen. Den nya web-
ben är byggd i ett system som kallas WEC360 som i princip 
innebär att man kan gå på en 360 graders rundtur och få alla 
korrekta mått över rummens storlek så att man lättare kan 
planera en flytt. Den är också byggd på en verklig solstudie så 
att man kan se hur lägenheten blir vid olika tillfällen på dagen 
och visar även utsikt och placering.

Ett arbete med att förändra webbplatsen sandvikenhus.se 
påbörjades under 2016. Mycket har hänt på teknikfronten 
sedan senaste versionen lanserades 2013. T ex så surfar ma-
joriteten idag på mobila enheter vilket ställer andra krav på 
design och teknik. 

Företaget startade också ett Instagramkonto som kommer att 
utvärderas under 2017. Tanken är att inte bara sprida det po-
sitiva utan även visa på kundernas eget ansvar och på hur vår 
vardag i bostadsbranschen ser ut.



7

MarKnad

LANSERING AV 5-ÅRSPLAN
Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet som Sandvikenhus ar-
betar med tillsammans med ägaren Sandvikens kommun, ska 
bolaget tillföra 40 lägenheter per år. Med anledning av detta 
har styrelsen för Sandvikenhus fattat beslut om de kommande 
årens byggnation. Detta lanserades i december och genere-
rade mycket publicitet.

Vi har under året också haft dialoger med lokala, nationella 
och internationella entreprenörer genom bland annat entre-
prenörsträffar för att analysera möjligheterna till nyproduktion.

UTHYRNINGSGRAD
Uthyrningsgraden har sedan 2012 succesivt ökat och nådde 
vid slutet av 2016 hela 99,1% vilket är en rekordsiffra för bo-
laget. Denna historiskt höga uthyrningsgrad skapar också di-
lemman då det inte finns utrymme för att hjälpa kunder som 
till exempel måste evakueras akut. Enligt Boverket är en sund 
vakansgrad ca 3% för att täcka in dessa behov. Det har också 
gjort att vi tagit fram ett nytt arbetssätt tillsammans med kom-
munen vad det gäller deras behov av lägenheter. Styrelsen för 
Sandvikenhus satte 2016 riktningen att kommunens förvalt-
ningar bör öka antalet kommunala kontrakt för att täcka in 
sina akuta behov då läget på bostadsmarknaden är så pass 
pressat.

5-ÅRSPLAN

2017 2018 2019 2020 2021

20 evakueringslgh 

görs om till vanliga 

lägenheter

20 nyproducerade 

lgh Järbo

37 lgh centrala 

Sandviken

60 lgh, Tallbacks-

vägen 37
40 lgh centrala Sandviken

10 lokaler görs

om till lgh
15 lgh Säljan 25 lgh Säljan

Uthyrningsgrad lägenheter

Uthyrningsgrad per 

område

Antal 

uthyrda 

lgh

Antal 

lediga 

lgh

Uthyrnings-

grad i %

Björksätra 541 5 99,1%

Blodriskan 308 5 98,4%

Sa Björksätra

Radhus
123 0 100,0%

Örta, Hantverkar-

backen
56 0 100,0%

Stensätra 22 0 100,0%

Vallhov 163 3 98,2%

Norrsätra 417 4 99,0%

Stadsparken 332 5 98,5%

Nya Bruket 765 5 99,3%

Gamla Bruket 152 1 99,3%

Centrum 432 3 99,3%

Dalslänningen 155 4 97,4%

Kanalgränd 116 0 100,0%

Mossvägen 101 0 100,0%

Järbo 138 1 99,3%

Storvik 224 0 100,0%

Årsunda 113 1 99,1%

TOTALT 4158 37 99,1%

Uthyrningsgrad lokaler och bilplatser

Antal Lediga
Uthyrningsgrad 

i %

Lokaler prima 20 0 100,0%

Övriga lokaler 102 15 85,3%

Bilplatser 3 060 606 80,2%

90,0%

95,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016

Uthyrningsgrad 2012-2016

Utfall

Uthyrningsgrad 2012-2016
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BostadsKö
Antal bostadssökande i Sandviken har ökat drastiskt sedan 
2012. Ett exempel på detta är antal nytillkomna sökande i 
bostadskön som ökat från 396 personer år 2012 till 5 217 
personer år 2016. 

Totalt i bostadskö hade Sandvikenhus vid årets utgång 15 289 
personer. 7 091 av dessa kategoriseras som aktiva, det vill 
säga de har uppdaterat sin plats i bostadskön det senaste 
året. Den aktiva delen av kön har förändrats mycket det se-
naste året, ytterligare 2 000 har aktivt uppdaterat sina upp-
gifter.

BefolKningsförändring ocH Bostads-
försörjningsprograM
Folkmängden i Sverige ökar för varje år och uppgick den sista 
november 2016 till 9 981 799, vilket är en ökning på över 
136 000 personer jämfört med 2015. Mellan 2014 och 2015 
var ökningen 97 800 personer. Även Sandviken påverkas av 
denna befolkningsökningstakt. År 2025 planeras för att Sand-
vikens kommun ska ha ca 41 000 invånare, en ökning med 
ca 3 600 personer, 600 nya medborgare per år.

Kommunfullmäktige beslutade 2016 mot denna bakgrund 
om ett bostadsförsörjningsprogram (BFP). BFP anger att 
Sandviken behöver en beredskap för 200 nya bostäder och 
en faktisk produktion av 160 nya bostäder, varav Sandviken-
hus ska bygga minst 40 hyresbostäder per år.

nytt arBetssätt i tryggHetsgruppen
Sandvikenhus har sedan 2007 ett samverkansavtal med Indi-
vid- och familjeomsorgen, IFO, som bland annat innebär att 
vi tillsammans driver ett arbete med så kallade genomgångs-
kontrakt. Dessa kontrakt ger människor som av särskilda skäl 
(skuld, störningar o s v) är utestängda från få ett ordinarie 
hyreskontrakt en chans att komma in på bostadsmarknaden 
genom att IFO går in som borgensman och besittningsrätten 
skrivs av samt att IFO står för uppföljning av boendet. Som 
stöd i detta samarbete finns en trygghetsgrupp som består av 
representanter från båda verksamheter.

Under de senaste två åren har trycket på Sandvikenhus från 
övriga kommunala verksamheter ökat dramatiskt när det gäl-
ler förturer, till följd av en uthyrningsgrad på nära 100%. Detta 
gjorde att vi under hösten 2016 även inkluderade övriga för-
valtningar i trygghetsgruppen. Uppdraget till gruppen är att 
prioritera bland de förfrågningar som kommer in.

oriKtiga HyresförHållanden, den svarta 
BostadsMarKnaden
Hela samhället påverkas av den svarta bostadsmarknaden 
som just nu frodas i Sverige och som kort sagt innebär att 

lägenheter används olagligt och att redan utsatta människor 
kommer ännu längre ifrån ett eget lagligt boende. Konsekven-
serna av detta är oerhört allvarliga för alla myndighetsorgani-
sationer (och hela samhället) och Sandvikenhus utökade till 
följd av detta i december organisationen med ytterligare en 
boendekonsulent som är specialiserad på frågan. 

Vi ser till exempel hur den svarta bostadsmarknaden påver-
kar trygghet och trivsel i våra områden och hur vår bostadskö 
sätts ur spel. Enligt en medlemsundersökning av SABO (vår 
intresseorganisation) kan så mycket som 5-10% av bestån-
den i Sverige vara påverkade. I Sandvikenhus fall kan det 
alltså innebära att 200-400 lägenheter används olagligt.

nyproduKtion
De 74 lägenheter som började byggas på Sveavägen under 
2015 färdigställdes i slutet av året. Lägenheterna, 1:or, 2:or 
och 3:or, är fördelade på två huskroppar om vardera åtta vå-
ningar.

Sista helgen i oktober flyttade merparten av av hyresgästerna 
på Sveavägen 26 in, inflyttningen till Sveavägen 24 var förlagd 
mellan 21 - 23 november. Vid inflyttningstillfället var fem lä-
genheter outhyrda. Totalt kom 11 hyresgäster från en annan 
kommun än Sandviken.

Sandvikenhus hade medarbetare på plats vid dessa tillfäl-
len för att hjälpa till med service så att alla kunde flytta in till 
sina lägenheter så smidigt som möjligt och så bjöd vi på fika. 
Under de aktuella dagarna arbetade elva medarbetare från 
affärsstödsavdelningen och bovärdsområde Norrsätra. Alla 
hyresgäster hade tilldelats en tid för att disponera hissen i hu-
set, för att göra inflytten så smidig som möjligt. Utanför hade 
vi ställt upp containers för hyresgästerna att kasta flyttskräp i.
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loKaler Blir lägenHeter
I enlighet med företagets 5-årsplan (se sidan 7) påbörjades 
under senare delen av året arbete med att bygga om ett antal 
befintliga lokaler till totalt 10 lägenheter i olika områden i vårt 
bestånd. Lägenheterna beräknas vara klara för uthyrning under 
första halvåret av 2017.

renovering
NYA BRUKET
På Nya Bruket, ett av företagets största bostadsområden, fort-
satte arbetet med etapp 2, där samma åtgärder som i etapp 
1 genomfördes. Det innebar förutom stambyte med renove-
ring av badrummen även en mindre uppfräschning av köken. 
Även yttre delar har renoverats.

I etapp 2 ingick adresserna Seegatan 13 och 14 samt Konsul-
gatan 18, total 76 lägenheter. Inom området finns 33 stycken 
entréer till lägenheter och trapphus och samtliga är nu till-
gänglighetsanpassande.

Inför den fortsatta renoveringen av området Nya Bruket har 
styrelsen för Sandvikenhus fattat beslut om en förändrad prio-
ritetsordning, då man sett ett större behov av yttre åtgärder. 
Det innebär att vi i kommande etapper ska fokusera på den 
yttre miljön, som fasader, tak, fönster, dörrar, tillgänglighet, 
lekplatser och grönytor. Renoveringsarbetet med den inre mil-
jön kommer att fortsätta då det yttre är färdigställt.

ANDRA RENOVERINGAR
Badrumrenoveringarna som påbörjades 2015 i vårt bostads-
område Björksätra fortsatte under 2016  och ytterligare 159 

lägenheter gjordes klara, installation av porttelefoner och elek-
tronisk tvättstugebokning fortsatte och en ombyggnad för en 
lokalhyresgäst  färdigställdes.

De större projektledningsuppdrag som utfördes på uppdrag 
av Sandvikens kommun var nyproduktion av förskola i Järbo, 
fortsatt etapp av nyproduktion av vård- och omsorgsboendet 
Ängsbacken, renovering av grundskolor och ombyggnation av 
Stadshuset.

Bland övriga renoveringar kan nämnas nytt miljöhus i Storvik, 
84 nya garageportar på Nya Bruket och förbättrad belysning 
i Björksätra. Tvättstugor har renoverats i Storvik, centrum och 
på Nya Bruket.

Sveavägen 24

Nya Bruket
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Medarbetare
Ur vår vision – med Medarbetarens perspektiv: För oss 
medarbetare innebär visionen att vi ska känna oss motive-
rade, trygga och engagerade. Det blir vi genom samverkan, 
delaktighet, trygga arbetsförhållanden och utvecklingsmöjlig-
heter. Vår framtida roll präglas av ansvarstagande med väx-
ande befogenheter, initiativförmåga och ett kundorienterat 
arbetssätt.

organisationsförändring
2016 skedde en organisationsutveckling för att bättre möta 
framtida behov. Tre affärsområden och två staber blev i ja-
nuari 2016 tre avdelningar och en stab, med ett utökat mel-
lanchefsled för att minska sårbarheten i organisationen. Mel-
lanchefstjänsterna – kundtjänstchef, redovisningschef samt 
larm- och passagechef - tillsattes internt.

drift ocH service
För att Sandvikenhus aktivt ska kunna följa med i utvecklingen 
inom drift, värme och vatten anställdes under våren en drift-
chef med personalansvar för värme- och ventilationstekniker 
samt driftingenjör. Enheten utökades också med två drifttek-
niker. Till serviceenheten rekryterades en fastighetstekniker.

MarKnad
Marknadsenheten under avdelning Affärsstöd utökades med 
ytterligare en boendekonsulent som rekryterades internt och 
vars fokusområde ska vara oriktiga hyresförhållanden. Till 
samma enhet överfördes också tjänsten IT-ansvarig med utö-
kat ansvar till IT-strateg. Kundtjänstenheten fick en till med-
arbetare.

Bygg ocH teKniK
Utökade uppdrag inom projektutvecklingsgruppen har med-
fört ett  behov av nyanställning av projektledare. Under året 
tillkom därför en tjänst och under senare delen av året re-
kryterades ytterligare en projektledare vars anställning startar 

under 2017. Även rekrytering av en projektanställd projekt-
administratör påbörjades. Vår trainee inom projektutveckling 
började en traineeutbildning som pågår under ett år och ge-
nomförs av vår branschorganisation SABO (Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag).

parK ocH fordon
Medarbetarna på fordonsverkstaden på Sandvikenhus, två 
personer, fick nya tjänster som bovärdar då företagets verk-
stad avvecklades och överfördes till Sandviken Energi AB 
för bättre samordning. På parkavdelningen utökades antalet 
säsongsanställda från 14 till 17 medarbetare då mängden 
arbete i egen regi ökade. Vi tog också över grönyteskötsel i 
Gysinge, skötseln görs av ett ambulerande team som även 
sköter grönytor i Åshammar och Gästrike-Hammarby.

Husvärd Blev Bovärd
Husvärdar bytte titel till bovärdar och samordnare utsågs. Ett 
delvis förändrat arbetssätt genomfördes som innebär att bo-
värdarna ska vara mer synliga och röra sig mer i fastigheterna. 
In- och utflyttningsbesök hos hyresgästerna infördes och bo-
värdarna fick också utökat ansvar för kvartersvandringar och 
hyresgästmöten. De genomför numera även regelbundna ron-
deringar i källare och andra allmänna utrymmen för att se till 
att det är rent och snyggt.

oMrådesförändringar
I slutet av året beslutades om en ny områdesindelning: västra, 
östra samt kommundelar, vilket innebär att antalet bovärds-
områden minskar i antal men ökar i storlek och även får ökat 
ansvar och inflytande. Arbetet med områdesförändringarna 
kommer att fortgå under 2017.

Några reparatörer har flyttat från servicegruppen ut till bo-
värdsområden, för att ge områdena ökat ansvar för reparatio-
ner samtidigt som ställtiderna för reparatörerna minskar och 
kunskapsöverföringen ökar.

Projektutveckling 
Larm och passage

Fastigheter 
Drift

Service och måleri
Park

Kundtjänst 
Marknad

Redovisning
IT

Avd. Bygg och teknik Avd. Fastigheter Avd. Affärsstöd

 
VD och VD-stab
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MedarBetarundersöKning
En sammanfattning av 2016 års medarbetarundersökning vi-
sar på hög motivation bland medarbetarna. Nästan åtta av 
tio känner stark motivation i sitt arbete, och en lika hög andel 
uppger att de som helhet är nöjda med sin arbetssituation. 
Synen på den närmaste chefens ledarskap har kraftigt förbätt-
rats jämfört med den undersökning som gjordes 2014.

Även om de flesta tycker att arbetsbelastningen är på en rim-
lig nivå så är det nästan tre av tio som tycker att man har för 
mycket att göra. Detta ligger på ungefär samma resultatnivå 
som vid föregående undersökning.

MedarBetardag
Medarbetardagens syfte är att inspirera, att stärka vi-känslan 
och verksamheterna och därigenom även bolagets varumärke 
och konkurrenskraft. En kombinerad städ- och medarbetar-
dag, den sjunde i ordningen, arrangerades i maj. Förmid-
dagen ägnades åt städning utomhus i bostadsområdena. 
Därefter samlades alla medarbetare för gemensam lunch på 
Folkets Hus, med efterföljande föreläsning om LEAN. Dagen 
avslutades med att VD presenterade resultatet av årets med-
arbetarundersökning (se föregående rubrik).

fraMtidens MedarBetare
2016 anlitade vi rekordmånga sommarjobbare, 15 st fler än 
2015.  Av de 39 sommarjobbarna kom 13 från första steget, 
som är ett projekt mellan Göranssonska stiftelserna och Sand-
vikens kommun. Syftet med projektet är hjälpa ungdomar att 
förberedas inför, och att ta det första steget ut på arbetsmark-

naden. Vid arbetsperiodens slut genomförde vi en enkät som 
gav oss mycket positiv feedback från de unga deltagarna, 
100% kommer att rekommendera oss som arbetsgivare. Un-
der året hade vi också ett antal praktikanter från olika gym-
nasieprogram som bl a har hjälpt oss starta vårt Instagram-
konto. Vi har också via Tekniksprånget haft två praktikanter 
som har arbetat med att inventera företagets fastigheter och 
sammanställa uppgifter som ska användas vid planering av 
kommande underhåll och renoveringar.

öKat saMHällsansvar genoM
arBetsträning
Under 2016 rekryterades ett antal utrikesfödda medborgare 
till arbetsträning och praktik, vilket beskrivs närmare under 
huvudrubriken Samhälle på sidan 14.

interKoMMuniKation
För Sandvikenhus interninformation finns kanaler som exem-
pelvis APT (arbetsplatsträffar) och intranät. Chefer har enligt 
företagets kommunikationsstrategi ett särskilt ansvar att vid 
t ex APT föra vidare information från chefsträffar och styrel-
semöten men även alla medarbetare har ett ansvar att både 
söka information och att dela med sig av den.

Informationsskärmar finns på alla företagets kontor. Skär-
marna har tidsstyrda notiser och gör att företaget kan spri-
da information om stort och smått på ett effektivt sätt. Detta 
kompletterar intranätet via snabb och tillgänglig information. 
Intranätet är, förutom arbetsplatsträffar, fortfarande den vikti-
gaste kanalen för internkommunikationen på företaget.

Några av våra praktikanter
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frisKvård
Sandvikenhus har en friskvårdspolicy som ligger till grund för 
både operativ och strategisk friskvårdsplanering.

Företagets medarbetare uppmuntras att använda en timme 
per vecka, under arbetstid, till friskvård. Varje medarbetare 
har också möjlighet att få ett friskvårdsbidrag upp till ett visst 
belopp per år. Detta belopp kan användas till exempelvis bad-
kort, gymkort eller liknande.

Medarbetare som behöver stöd eller rådgivning i arbetsrela-
terade frågor kan vända sig till företagshälsovården eller den 
rehabklinik som bolaget har avtal med.

sjuKfrånvaro
Sjukfrånvaron för året landar på 4,2 %, en minskning från 
föregående år då sjukfrånvaron var 4,4%. Långtidssjukfrånva-
ron har minskat från 1,9% till 0,9% jämfört med 2015.

utBildning
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Under hösten utbildades 24 medarbetare från alla yrkeska-
tegorier till Lean-ambassadörer. Utbildningens praktiska de-
lar tog plats på Göranssonska skolan då gruppen genom att 
bygga bilar fick lära sig att effektiviseringar bara fungerar om 
alla delar är med, att tänka helhet. Medarbetarna utgör nu ett 
internt kompetensnätverk, en stödfunktion och kärnan för det 
fortsatta arbetet med Lean som startar under 2017. Vi har valt 
att kalla arbetet ”Ständiga förbättringar” och tanken är att få 
in utveckling som en naturlig del av verksamheterna genom 
dessa ambassadörer.

KOMMUNIKATION OCH BEMÖTANDE
I början av året deltog majoriteten av medarbetarna i tvåda-
garsutbildningen Kommunikation, service och bemötande. 
Fokusområden var kundbemötande samt att få interna ar-
betsgrupper att fungera konstruktivt. Man tog upp frågor som 
”Vad innebär det att representera ett bostadsföretag?” och 
”Hur hanterar man krävande kunder?” Utbildningen syftade 
till att ge förståelse för olika beteenden och ge tips och verktyg 
att använda vid kommunikation med kunder.
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Samhälle
Ur vår vision – med ett samhällsperspektiv: 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 samver-
kansformer, medborgardialoger och långsiktiga relatione

Miljö
En ny miljöpolicy togs fram 2015. Syftet var en modernare po-
licy som är lättare att förstå och att följa i praktiken, i det dag-
liga arbetet. I miljöpolicyn sägs exempelvis att alla företagets 
nyproduktioner ska uppfylla kriterierna för Svanenmärkning. 
Planering för hur vi ska förvalta de fastigheter som uppfyller 
kriterierna startade under 2016.

ENERGIFÖRBRUKNING
Företagets största påverkan på miljön är energiförbrukningen 
i våra fastigheter och vi arbetar kontinuerligt med uppföljning 
av förbrukningen av fjärrvärme, el och vatten. För att förstärka 
detta arbete och aktivt delta i utvecklingen inom mediaområ-
det rekryterades en driftchef under 2016. Ytterligare rekry-
teringar inom driftgruppen och investeringar i teknik skapar 
också nya möjligheter till styrning, uppföljning och driftopti-
mering av vår energianvändning.

Vattenbesparande åtgärder som gjorts på Killingvägen i Vall-
hov har visat ett tydligt resultat i vår mediauppföljning. På prov 
har nya undertrycksavgasare med effektiv urluftning installe-
rats på ett tiotal värmesystem. Detta ger systemen bättre verk-
ningsgrad och eliminerar problem med luft, något som annars 
är en vanlig orsak till störningar i funktionen. Under den korta 
tid vi hittills kunnat följa dessa ser vi tydliga fördelar, varför 
denna satsning kommer att bli företagets framtida standard.

SKÅNEINITIATIVET
2007 – 2016 deltog Sandvikenhus i branschorganisationen 
SABO:s energiutmaning ”Skåneinitiativet” som innebar att 
företaget ska minska sin energiförbrukning med 20%. En ut-
maning, då vi redan innan 2007 gjort ett flertal insatser och 
började på en nivå som var lägre än många andras. Trots detta 
så har målsättningen i stort infriats. Det slutgiltiga resultatet 
erhåller vi först hösten 2017.

MILJÖVÄNLIGA VAL
Vid val av material och produkter som ska användas vid reno-
vering, nyproduktion och reparationer läggs vikt vid att mate-
rialet ska vara så miljövänligt som möjligt. Det kan vara till ex-
empel närvarostyrd belysning, ledbelysning och snålspolande 
armaturer.

Exempelvis så uppfyller nyproduktionen på Sveavägen de 
höga miljökraven för Svanenmärkning, en garant för både bra 
miljöval och god energihushållning. För att ett hus ska bli Sva-
nenmärkt krävs bland annat låga el- och värmekostnader, det 
ska vara byggt av material som innehåller så lite miljö- och 
hälsoskadliga ämnen som möjligt och både fönster och vitva-
ror måste vara energisnåla.

AVFALLSHANTERING
I samarbete med Gästrike Återvinnare har så kallade moluck-
er installerats på Sveavägen samt på Nya Bruket, adresserna 
Seegatan 13 och 14 samt Konsulgatan 18. Molucker är un-
derjordiska behållare för hantering av avfall. De nya husen 
på Sveavägen har också individuell mätning av varmvattenför-
brukningen, positivt ur miljösynpunkt och ger samtidigt hyres-
gästerna möjlighet att påverka sin boendekostnad.

KÄLLSORTERING OCH MILJÖDAGAR
I alla Sandvikenhus bostadsområden finns möjlighet till käll-
sortering. Varje lägenhet är utrustad med komposthållare och 
i varje område finns en eller flera miljögårdar för sortering av 
glas, papper, metall och plast. 

Miljödagar arrangeras regelbundet i våra bostadsområden. Då 
har hyresgästerna möjlighet att kasta bland annat grovsopor i 
containrar som för ändamålet placerats ut på strategiska plat-
ser i bostadsområdet och bovärdar finns på plats för att hjälpa 
till med sorteringen. 2015 inleddes också ett samarbete med 
Studiefrämjandet och Gästrike Återvinnare. Miljödagarna har 
varit välbesökta och uppskattade.

FORDON
Inom kommunkoncernen har ett utökat miljösamarbete in-
letts och i samarbete med Sandvikens kommun, Sandviken 
Energi AB och Sandvik AB köptes vätgasbilar in, varav en till 
Sandvikenhus. Även elbilsladdare har köpts in. En laddare är 
installerad på Sveavägen, i ett första skede för användning av 
hyresgäster men i förlängningen tänkt att vara synlig publikt 
på till exempel en ”laddapp”.
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sociala insatser

BOSTADSSOCIALT ARBETE
De bostadssociala projekten, med aktivitet i Nya Bruket och 
Norrsätra, avslutades i december 2016 och vi tittar på nya 
former av bostadssocialt engagemang. Våra samarbeten med 
föreningar utvecklas kontinuerligt och genererar kundaktivi-
teter och skapar förutsättningar för ökad trygghet och trivsel 
i bostadsområdena. Bland annat bidrog ett samarbete med 
kooperativet Drömfabriken till att den lokala musikgruppen 
Jappz medverkade till en lyckad familjedag i Norrsätra. Under 
sommaren 2017 planeras ett trivselvärdsprojekt för området 
Nya Bruket, bland annat i samverkan med föreningen IOGT-
NTO som har hemvist i och är verksamma på Nya Bruket. 

Boskola, via ABF-projektet Hand i hand, pågick under 2016 
och gav positiv effekt på flera sätt. Dels utbildades projektets 

deltagare, totalt 24 st utrikesfödda personer, av Sandvikenhus 
personal i hur det är att leva och bo i våra lägenheter och våra 
bostadsområden och dels utbildade dessa ambassadörer ny-
inflyttade hyresgäster och kunde då många gånger förklara på 
hyresgästens hemspråk. Samarbetet kommer att fortgå under 
2017.

ÖKAT SAMHÄLLSANSVAR
Sandvikenhus rekryterade genom Arbetsförmedlingen åtta ut-
rikesfödda arbetslösa medborgare till arbetsträning och prak-
tik. Insatserna 2016 innebar en stor förändring sedan 2015, 
då företaget hade en språkpraktikant under tre månader.

Hälften av deltagarna arbetade som praktikanter i renove-
ringsprojektet Nya Bruket där vi använde klausulen socialt 
hänsynstagande vilket innebär att det är entreprenören som 
anställer praktikanterna.
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HYROR
Två nya ettåriga avtal tecknades i december och 
februari med Hyresgästföreningen Gävle-Aros och 
Sandvikenboendet för 2017. I båda fallen höjs lä-
genhetshyrorna med 0,86% fr o m februari månad.

Ur vår vision – med ett ekonomiskt perspektiv: 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 ansvars-
område och uppdrag.

Vår verksamhet styrs av de intäkter vi får från våra hyresgäster 
varje år. När sedan kostnader för exempelvis uppvärmning, 
reparationer och ränta på våra lån dras av återstår ett visst be-
lopp. Det är detta som är vårt kassaflöde och det belopp som 
genereras ligger varje år till grund för våra planer på investe-
ringar i verksamheten och i våra fastigheter. Under år 2016 
genererade bolaget ett kassaflöde på drygt 80 Mkr, så när vi 
investerade drygt 200 Mkr måste vi låna till resterande del. 

Ovanstående förklarar en del av den bedömning som styr hur 
mycket företaget kan investera varje år, och speciellt under en 
längre period. För varje enskild investering, måste intäkterna 
vägas mot kostnaderna. Sandvikenhus kan varken investera 
eller låna hur mycket pengar som helst. Investeringar drabbar 
vårt resultat i form av avskrivningar, vilka belastar resultatet 
mellan 5 0ch 50 år framåt. Ökad lånevolym belastar resultatet 
i form av räntekostnader. Lånen i sin tur hamnar i vår balans-
räkning, och kan även medföra att vår soliditet minskar.

Soliditeten är ett sätt att mäta hur bolaget står sig ekonomiskt, 
och i enlighet med vår affärsplan ska soliditeten i bolaget 
överstiga 23%. Vid utgången av 2016 var soliditeten 28%. 
Vi har även ett avkastningskrav att följa. Vår ägare mäter vår 
avkastning på eget kapital, vilket definieras som vinsten för 
koncernen (inklusive Sandviken Nyttofastigheter) efter finan-
siella kostnader i förhållande till koncernens egna kapital. Av-
kastningskravet togs av kommunfullmäktige 2013. Kravet var 
för 2016 3%, vilket vi uppfyllde.

Med stort tryck på att nyproducera lägenheter, samtidigt som 
renoveringsbehovet är fortsatt stort, är det viktigt att balan-
sera investeringsnivåerna. En för hög investeringsnivå är den 
största ekonomiska risken vi för närvarande har att hantera.

Under 2016 har Sandvikenhus färdigställt nyproduktion av 
två 8-våningshus på Sveavägen. Vidare fortsatte ett omfat-
tande renoveringsprojekt på Nya Bruket, tillsammans med ett 
stamrenoveringsprogram i Björksätra.

Ekonomi
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sandvikenhus AB, 
organisationsnummer 556476-9866, avger följande årsredo-
visning för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

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 el-
ler tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva 
anordningar, att i övrigt bedriva fastighetsskötsel av tomter, 
parker och markanläggningar samt att bedriva annan därmed 
samhörande verksamhet. 

STYRELSE
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Lena Åman, ordförande Sawsan Hatem
Jerry Hämäläinen, vice ordförande Andreas Almén
Åke Söderman Börje Lemoine
Anncharlott Eimasdotter Monica Lundström
Jonny Bratberg Anne Vikstrand
Lars-Göran Palmér Rolf Jägare
Andreas Broström Carla Sundström

Personalrepresentanter
Christer Olofsson
Mats Johansson

VD
Verkställande direktör
Stefan Lundqvist

REVISORER
Ordinarie Suppleanter
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Huvudansvarig revisor
Pär Månsson (auktoriserad revisor) 

Lekmannarevisorer:
Jan Hiller Lars Åresund
Gunnar Fahlander Tarja Lindberg

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under året hållit 8 ordinarie protokollförda
sammanträden.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sandvikens Stadshus AB, 
vilket ägs till 100 % av Sandvikens kommun. Sandvikens 
Stadshus AB, org.nr 556036-9091, är moderbolag i kommu-
nens bolagskoncern och har sitt säte i Sandviken. Sandvikens 
Stadshus AB upprättar koncernredovisning.

Sandvikenhuskoncernen består av Sandvikenhus AB som är 
moderbolag till två dotterbolag, Sandviken Nyttofastigheter AB 

som ägs till 100% samt Knuten Fastigheter HB som ägs till 
99%. Sandvikenhus AB upprättar koncernredovisning.

ORGANISATION
Sandvikenhus AB var under 2016 organiserat i tre avdelning-
ar och ett ledningsstöd. Avdelningarna är Fastigheter, Bygg 
& Teknik samt Affärsstöd. Affärsstöd består av enheterna 
kundtjänst, marknad, redovisning och IT. Under fastighets-
avdelningen organiseras alla medarbetare som arbetar med 
våra fastigheter såsom bovärdar, reparatörer och målare samt 
drift- och parkenhet. Bygg & Teknik ansvarar för alla byggpro-
jekt samt larm- och passagenhet. VD, finanschef, cheferna 
för avdelningarna samt fackliga representanter utgör bolagets 
ledningsgrupp.

SANDVIKEN NYTTOFASTIGHETER AB
Dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter AB har inga an-
ställda, men innehåller alla specialfastigheter. Dessa består 
främst av olika typer av vårdboenden, men även mark som 
inte bebyggts.

nyProdUktion samt om- och tillbyggnad

NYBYGGNATION SVEAVÄGEN 24 OCH 26
De 74 lägenheter som började byggas på Sveavägen under 
2015 färdigställdes i slutet av 2016 . Lägenheterna, 1:or, 2:or 
och 3:or, är fördelade på två huskroppar om vardera åtta vå-
ningar och uppfyller kriterierna för Svanenmärkning, en certi-
fiering som ställer höga miljökrav.

I projektet ingår även markarbeten samt nyproduktion av ga-
rage och parkeringsplatser.

RENOVERING NYA BRUKET
Den renovering av området Nya Bruket som startade föregå-
ende år fortsatte med adresserna Seegatan 13 och 14 samt 
Konsulgatan 18, totalt 76 lägenheter. De åtgärder som utför-
des var desamma som i etapp 1, d v s förutom stambyte med 
renovering av badrummen även en mindre uppfräschning av 
köken. Även yttre delar har renoverats.

Inför den fortsatta renoveringen av området Nya Bruket har 
styrelsen för Sandvikenhus AB fattat beslut om en förändrad 
prioritetsordning, då man sett ett större behov av yttre åtgär-
der. Det innebär att vi i kommande etapper ska fokusera på 
den yttre miljön, som fasader, tak, fönster, dörrar, tillgänglig-
het, lekplatser och grönytor. Renoveringsarbetet med den inre 
miljön kommer att fortsätta då det yttre är färdigställt.

Bolagets avsikt med renoveringen av bostadsområdet är att 
den ska genomföras utan att områdes unika karaktär förän-
das. Målet är att hålla kvar vid arkitekten Ralph Erskines
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ursprungsidéer för Nya Bruket samtidigt som boendemiljön 
anpassas till dagens behov.

Då området och omfattningen av projektet är så stort, måste 
det genomföras i etapper över tid. Uppskattningsvis kommer 
renoveringen att ta 10-15 år.

BADRUMSRENOVERINGAR
Sandvikenhus AB har under de senaste åren genomfört ett 
stort antal badrumsrenoveringar, så också under 2016. De 
renoveringar som påbörjats i bostadsområdet Björksätra fort-
satte och ytterligare 159 badrum gjordes klara.

ANDRA RENOVERINGAR
Bland övriga renoveringar finns nytt miljöhus i Storvik, 84 
nya garageportar på Nya Bruket och förbättrad belysning i 
Björksätra. Tvättstugor har renoverats i Storvik, centrum och 
på Nya Bruket. Installation av porttelefoner och elektronisk 
tvättstugebokning fortsatte och en ombyggnad för en lokalhy-
resgäst  färdigställdes.

De större projektledningsuppdrag som utfördes på uppdrag 
av ägaren Sandviken kommun var nyproduktion av förskola i 
Järbo, fortsatt etapp av nyproduktion av vård- och omsorgsbo-
endet Ängsbacken, renovering av grundskolor och ombygg-
nation av Stadshuset.

ANSKAFFNINGAR, FÖRSÄLJNINGAR OCH RIVNINGAR AV 
FASTIGHETER
Under 2016 har en obebyggd fastighet sålts i Sandviken, 

Snickaren 13. Inga nyanskaffningar eller rivningar har
genomförts.

ÖVERLÄMNAD KOMMUNALTEKNISK VERKSAMHET
Per den 1 januari 2001 överlämnade Sandvikens kommun 
enligt 3 kap 16 § Kommunallagen (1991:900) viss kommu-
nalteknisk verksamhet till bolaget. Detta innebar att förvalt-
ning och drift av delar av kommunens verksamhetslokaler 
togs över.  Från den 1 januari 2003 övertogs även driften av 
den största delen av det tidigare kommunala fastighetsbola-
get Sandvikens Fastigheter AB:s fastighetsbestånd.  Från 
2008 utökades förvaltningsuppdraget med 55 000 kvadrat-
meter kultur- och fritidsfastigheter. 

Från den 1 januari 2015 återgick ansvaret för fastighetsförvalt-
ningen till tekniska kontoret på Sandvikens kommun. Driften 
däremot ligger även fortsättningsvis kvar i Sandvikenhus AB. 
Sedan första kvartalet 2015 ansvarar Sandvikenhus AB även 
för drift och skötsel av trygghetslarm i Sandvikens kommun.

Resultatet av den kommunaltekniska verksamheten för 2016 
framgår av noter, samt nedan under rubriken kommunaltek-
niska verksamhetens ekonomi

EKONOMI
De ekonomiska uppgifterna i tabellen nedan avser kärnverk-
samheten, förutom raderna markerade med *, vilka avser 
hela Sandvikenhus AB. Kolumnerna med ** har beräknats 
enligt tidigare redovisningsregler.

Kärnverksamhetens ekonomiska utveckling åren 2012-2016

2012** 2013 2014 2015 2016

Nettoomsättning 275 635 281 592 298 966 307 683 317 775

Resultat efter finansiella poster 12 462 22 245 44 198 34 921 37 880

Driftnetto Tsek 75 636 120 916 134 602 106 681 109 964

Uthyrningsgrad % medel under året 95,1 96,5 98,5 98,9 99,1

Nettoomsättning kronor per kvm 880 977 999 1 073 1 091

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

Balansomslutning* 1 325 525 1 383 104 1 425 779 1 499 626 1 639 908

Soliditet %* 24 25 27 27 27

Avkastning på totalt kapital %* 2,6 3,3 4,7 3,5 3,3

Avkastning på eget kapital %* 3,2 6,4 11,5 8,5 8,5

Räntetäckningsgrad* 0,49 1,79 2,8 2,2 2,6
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KÄRNVERKSAMHETENS EKONOMI
Årets resultat efter finansiella poster för kärnverksamheten 
blev 37 880 Tkr (34 921 Tkr). 

Verksamheten har under året varit stabil. Bolaget har under 
året, baserat på vår kundundersökning, arbetat med åtgärder 
för att förbättra bl a tryggheten ute i våra områden. Det har 
klarats av utan synliga konsekvenser för våra driftkostnader, 
men syns bl a i våra underhållskostnader. Det ökade trycket 
på delar av vår organisation som en följd av det höga uthyr-
ningsläget, har däremot ökat kostnaderna. Våra lägenheter 
slits också mer än vad som varit normalt. Detta speglar sig i 
kostnader för reparationer och skötsel som ökat. Vi har även 
i år haft en stadigt ökande efterfrågan på lägenheter. Den del 
av vår organisation som arbetar direkt med våra hyresgäster 
har självklart känt av detta, och till del avspeglas det i deras 
kostnader. Totalt sett har våra driftkostnader för året varit som 
förväntat, med undantag för kostnaderna för reparationer av 
lägenheter. Under året har vädret varit förhållandevis gynn-
samt, och våra räntekostnader har under året varit lägre än 
förväntat. De minskade räntekostnaderna har till del använts 
för ytterligare underhållsinsatser.

Nettoomsättningen är 317 775 Tkr (307 683 Tkr). Driftnettot 
är 109 964 Tkr (106 681 Tkr) och motsvarar 8,7 % (9,8 %) 
på fastigheternas bokförda värde. Soliditeten uppgår till 27 % 
(27 %).

Sandvikenhus AB har under året investerat 195 854 Tkr
(126 451 Tkr) i byggnader, markanläggningar samt inventa-
rier. Bolaget har under året lånat upp 330 000 Tkr och amor-
terat 233 000 Tkr.
                                                                                                                          
För 2016 har en marknadsmässig värdering gjorts av bestån-
det där värden per 2016-12-31 beräknats för samtliga fastig-
heter. Inget nedskrivningsbehov förelåg.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen

Aktiekapital
Annat eget kapital

inklusive årets resultat
Totalt eget kapital

Totalt eget kapital
2015-12-31

45 000 339 463 384 463

Årets resultat  33 439 33 439

Totalt eget kapital
2016-12-31

45 000 372 902 417 902

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

 Moderbolaget

Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Totalt eget kapital

Summa eget kapital
2015-12-31

45 000 268 011 95 912 408 923

Årets resultat  33 207 33 207

Summa eget kapital
2016-12-31

45 000 268 011 129 119 442 130

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

Nettoomsättningen på 231 410 Tkr (230 779 Tkr) består av 
omsättning för drift på 81 840 Tkr, omsättning för investe-
ringsprojekt på 147 685 Tkr samt övriga förvaltningsintäkter 
på 1 885 Tkr.

FRAMTIDSUTSIKTER
Sandvikens kommun ser ut att växa med 600 invånare per 
år fram till 2025 och i Bostadsförsörjningsprogrammet anges 
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. Först ut 2017 är Järbo där 
detaljplanen tillåter 20 lägenheter, med beräknad inflytt i slu-
tet av 2018.

Utmaningen består i att  samtidigt vårda och utveckla det 
befintliga beståndet. Då merparten av Sandvikenhus AB be-
stånd byggdes under 60- och 70-talet så är det en betydande 
del som nu måste ses över. Den omfattande renoveringen av 
bostadsområdet Nya Bruket som startade 2015, kommer att 
under överskådlig tid ta en stor del av investeringsmedlen i 
anspråk. Nya Bruket, ett av våra största bostadsområden, är 
en viktig del i bolagets fastighetsbestånd och i kommunens 
kulturarv, och ska med sin arkitektur så långt som möjligt åter-
ställas till ursprunglig form.

Därtill kommer vårt löpande renoveringsprogram, som haft 
en hög ambitionsnivå de senaste åren med ca 200 stamre-
noveringar per år. Balansen mellan dessa tre komponenter; 
nyproduktion, renovering av Nya Bruket och annan löpande 
renovering är och förblir företagets största utmaning de när-
maste åren.

Det ovan nämnda sätter finansiell och ekonomisk press på fö-
retaget över den kommande tioårsperioden. Alla investeringar 
kan inte finansieras via lån, även andra alternativ måste ses 
över. Oavsett alternativa finansieringsformer, kommer dock 
utvecklingen på räntemarknaden tillsammans med resultaten 
av våra hyresförhandlingar att vara den viktigaste faktorn för 
genomförandet av våra planer.

Vårt NKI, Nöjd-kund-index, ska öka med 5% under perioden 
2015-2017. Resultatet från en delmätning hösten 2016 vi-
sade att vi är på rätt väg då vi förbättrat vårt NKI med 2%.

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

Balanserade vinstmedel 95 912 378,46
Årets resultat  33 207 413,81
Totalt kronor 129 119 792,27

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det
totala beloppet 129 119 792,27 kr balanseras i ny räkning.
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RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget

(Belopp i Tkr) Not 2016 2015 2016 2015

    

RÖRELSENS INTÄKTER     

Nettoomsättning 1 555 978 548 600 524 224 517 607

Aktiverat arbete för egen räkning 2 364 1 919 2 481 1 919

Övriga rörelseintäkter 2 20 118 19 296 24 459 23 691

Summa intäkter 578 460 569 814 551 164 543 217

    

RÖRELSENS KOSTNADER     

Fastighetskostnader 3 -339 613 -341 909 -329 967 -332 960

Övriga externa kostnader 5,6 -37 397 -35 672 -37 038 -34 665

Personalkostnader 7 -79 765 -74 409 -79 765 -74 409

Av- och nedskrivningar 8, 14 -56 494 -56 117 -50 371 -48 027

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Summa rörelsens kostnader 4 -513 269 -508 107 -497 142 -490 061

Rörelseresultat 9 65 191 61 707 54 023 53 157

    

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER     

Övriga ränteintäkter och liknande resultat-

poster
10 373 493 4 866 5 454

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -20 849 -23 530 -21 009 -23 689

Summa finansiella poster -20 476 -23 036 -16 143 -18 235

    

Resultat efter finansiella poster 44 715 38 671 37 880 34 921

Bokslutsdispositioner 12 0 0 6 500 5 000

Skatt på årets resultat 13 -11 275 -13 035 -11 172 -12 879

Årets resultat 33 440 25 636 33 207 27 042
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BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget

(Belopp i Tkr) Not 2016 2015 2016 2015
    

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 14:1, 15 1 497 319 1 308 033 1 271 029 1 093 372

Inventarier, verktyg och installationer 14:2 28 951 30 529 28 951 30 529

Pågående ny- och ombyggnad 16 1 756 45 376 743 32 365

1 528 027 1 383 939 1 300 724 1 156 267

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 17 0 0 63 415 57 135

Fordringar hos koncernföretag 18 5 500 5 837 195 500 217 837

Andra långsiktiga värdepappersinnehav 233 233 233 233

Andra långsiktiga fordringar 338 395 338 395

6 070 6 465 259 486 275 600

Summa anläggningstillgångar 1 534 097 1 390 404 1 560 209 1 431 867

    

Omsättningstillgångar     

Varulager m.m. 0 13 0 13

Hyres- och kundfordringar 1 626 2 439 1 626 2 439

Fordringar hos koncernföretag 0 0 4 765 5 518

Fordringar hos kommunen 44 922 33 675 44 920 33 545

Skattefordringar 1 801 1 232 1 709 1 852

Övriga fordringar 5 066 5 309 5 064 1 532

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter
21 3 041 3 554 2 926 3 311

56 457 46 222 61 010 48 210

Kassa och bank 25 30 323 44 696 18 688 19 550

Summa omsättningstillgångar 86 780 90 917 79 699 67 760

    

SUMMA TILLGÅNGAR 1 620 876 1 481 321 1 639 908 1 499 626
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BALANSRÄKNING KONCERNEN MODERBOLAGET

(Belopp i Tkr) Not 2016 2015 2016 2015

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 95 912 68 871

Årets resultat 19 0 0 33 207 27 042

0 0 129 120 95 913

Summa eget kapital 0 0 442 130 408 923

Koncernen     

Aktiekapital 45 000 45 000 0 0

Annat eget kapital inkl årets resultat 372 903 339 463 0 0

417 903 384 463 0 0

Totalt eget kapital 417 903 384 463 0 0

    

Obeskattade reserver     

Obeskattade reserver 0 0 2 900 2 900

    

Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 20 667 789 667 789

Uppskjuten skatteskuld 20 28 405 17 219 27 465 16 293

29 073 18 008 28 133 17 081

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut  22-23 484 000 679 000 484 000 679 000

Skulder till  Sandvikens kommun 22-23 300 000 50 000 300 000 50 000

Övriga långfristiga skulder 6 251 6 251 0 0

790 251 735 251 784 000 729 000

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 37 060 40 683 36 493 38 645

Skulder till koncernföretag 16 683 17 840 22 664 24 024

Skulder till kommun 22-23 90 633 8 950 84 829 3 192

Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut 22-23 195 000 233 000 195 000 233 000

Övriga kortfristiga skulder 13 514 14 044 14 615 14 044

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24         30 759 29 082 29 144 28 817

383 649 343 598 382 745 341 721

Summa skulder 1 202 973 1 096 857 1 197 777 1 090 703

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 620 876 1 481 321 1 639 908 1 499 626
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KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN MODERBOLAGET

(Belopp i Tkr) 2016 2015 2016 2015
    

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster 44 715 38 671 37 880 34 921

Av-och nedskrivningar som belastat resultatet 56 494 56 117 50 371 48 027

Övriga ej likviditetspåverkande poster     

Betald skatt -89 -216 0 20

Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 026 0 1 026 0

Reavinst/förlust, försäljning inventarier -97 -232 -97 -232

Reavinst, försäljning fastigheter -345 0 -345 0

Resultatandel Knuten 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

 101 704 94 340 88 835 82 736

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:     

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 13 42 13 42

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -10 248 -7 150 -12 813 -4 223

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 949 11 610 -976 8 262

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 89 520 98 841 75 058 86 817

    

Investeringsverksamheten     

Utbet. för förvärv av fastigheter -195 551 -139 794 -189 797 -120 766

Utbet  för förvärv av inventarier -6 058 -5 685 -6 058 -5 685

Sålda materiella anläggningstillgångar 442 232 442 232

Förändring finansiella anläggningstillgångar            395 405 22 614 -12 992

    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -200 772 -144 842 -172 799 -139 211

    

Finansieringsverksamheten     

Nyupplåning 330 000 245 000 330 000 245 000

Återbetalning av lån -233 000 -215 000 -233 000 -215 000

Förändring avsättningar för pensioner -121 -15 -121 -15

    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 96 879 29 985 96 879 29 986

    

Årets kassaflöde -14 373 -16 016 -862 -22 408

     

Likvida medel vid årets början 44 696 60 712 19 550 41 959

Likvida medel vid årets slut 30 323 44 696 18 688 19 550

    

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys:     

Betalda räntor     

Erhållen ränta 373 493 4 866 5 454

Erlagd ränta -20 849 -23 529 -21 009 -23 690

Likvida medel     

Kassa och bank 30 323 44 696 18 688 19 550
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Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar

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 (Vent, 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

Allmänna redovisningsprinciper
Bolagets års- och koncernredovisning upprättas enligt års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med fö-
regående år.

KONCERNENS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Koncernredovisning
Sandvikenhus AB upprättar koncernredovisning. Företaget 
där Sandvikenhus AB innehar majoriteten av rösterna på 
bolagsstämman och företag där Sandvikenhus AB genom 
avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dot-
terföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter 
om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggnings-
tillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet över-
förs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upp-
hör. 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. För-
värvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande infly-
tandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas 
inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Mino-
ritetens 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 in-
går härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital 
som tillkommit efter förvärvet. Mellanhavanden mellan kon-
cernföretag elimineras i sin helhet. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med un-
dantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Ford-
ringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker 
från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 må-
nader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeför-
ändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.  

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet

Värderingsprinciper fastigheter
Fastighetsvärderingen utgår från bokförda nettovärden (an-
skaffningsvärde minus avskrivningar). Dessa prövas mot det 
beräknade verkliga värdet. Det verkliga värdet beräknas med 
utgångspunkt från av marknaden använda direktavkastnings-
krav, verkliga värden. Om indikation finns av ett nedskriv-
ningsbehov på viss fastighet, så beräknas återvinningsvär-

det 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 nedskriv-
ningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter).

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrang-
eras 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 fast-
ighetsförvärv 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 realisations-
förlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod.

När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas 
i förekommande fall tillgångens restvärde. Mark har obegrän-
sad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Följande avskrivnings-
tider tillämpas:
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Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid investering i anläggningstill-
gångar. 

Intäkter
Intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:
-Hyresintäkter; i den period uthyrningen avser.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värde-
ras utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redo-
visas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan av-
räknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och 
skulder nettoredovisas 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 ka-
pital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella. Leasing-
avgiften kostnadsbelastas över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 
kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaff-
ningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 
fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstru-
ment. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Sandvi-
kenhus AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Fi-
nansiella 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 el-
ler på annat sätt upphört.

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala av-
gifter, betald semester, betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersätt-
ningar 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 avgifts-
bestämda. 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 pen-
sionerade tjänstemän t o m 1987. Sandvikens kommun har 
gått i borgen för detta pensionsåtagande. Från 1988 har pen-
sionsavtal tecknats med SPP om tryggande av pensioner för 
tjänstemän.

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom kon-
cernen 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 så-
dan 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.

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre inne-
hav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång 
sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas ak-
tierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskriv-
ningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas 
i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med even-
tuell reservering för värdeminskning.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Finansiella instrument som inte redovisas i balansräkningen 
inkluderar derivatinstrument som utgör säkringar, i form av 
ränteswappar. Bolaget tillämpar säkringsredovisning enligt 
reglerna för säkringsredovisning 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 re-
sultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resul-
tatposter. 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 förtidsinlösen 
av derivat resultatförs direkt och redovisas som räntekostna-
der, eventuella upplupna kostnader beaktas i samband med 
årsbokslutet. Swappar görs i syfte att ändra den räntebind-
ning som uppkommit, eller kommer att uppkomma genom 
upplåningen, så att räntebindningen överensstämmer med 
finanspolicyn. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbe-
talas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunk-
ten det redovisade beloppet och det belopp som ska åter-
betalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaff-
ningsvärde.
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag sker bedömning om det finns någon in-
dikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella an
läggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträk-
ningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas 
individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finan-
siella anläggningstillgångar som är väsentliga. 

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 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 mo-
derföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges 
nedan.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbi-
drag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning 
från dotterföretag redovisas som intäkt.

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

Bokslutsdispositioner: förändringar av obeskattade reserver 
redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Kon-
cernbidrag 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 balans-
räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hän-
förlig till reserverna.

Nyckeltalsdefinitioner
Driftsnetto
Driftsnetto är hyresintäkter och Övriga intäkter fastigheter 
minskat med drift, underhåll och fastighetsskatt.

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

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella poster i förhållande till balansomslut-
ningen.

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 jämförelsestörande 
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 lä-
genheter och lokaler.

Driftsnetto på bokfört värde fastigheter
Driftsnetto i förhållande till bokfört värde på mark, markan-
läggningar och byggnader. 
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Not 1 Nettoomsättning
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Bostäder 283 839 279 572 269 883 265 743

Lokaler 40 847 39 785 22 737 22 536

Övrigt 8 376 8 325 8 271 8 220

Hyresbortfall -5 568 -6 939 -5 151 -6 749

Underhållsrabatter -2 767 -2 734 -2 767 -2 734

Övriga rabatter -156 -184 -156 -184

Summa hyresintäkter 324 571 317 824 292 817 286 832

     

Kommunalteknisk verksamhet 83 722 91 460 83 722 91 460

Kommun investeringar 147 685 139 316 147 685 139 316

Summa nettoomsättning 555 978 548 600 524 224 517 607

 Moderbolaget

Varav nettoomsättning Kärnverksamhet Kommunalteknisk verksamhet

 2016 2015 2016 2015

Hyresintäkter 292 814 286 829 4 3

Kommunalteknisk verksamhet 0 0 83 722 91 460

Kommuninvesteringar 0 0 147 685 139 316

Summa nettoomsättning 292 814 286 829 231 410 230 779

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Övriga intäkter fastigheter 7 848 10 451 9 182 9 760

Övriga intäkter personal 11 016 7 830 14 023 12 916

Hyresintäkter kommunägda

fastigheter 813 783 813 783

Realisationsvinst vid avyttring av

anläggningstillgångar 442 232 442 232

Summa övriga rörelseintäkter 20 118 19 296 24 459 23 691

 

Not 3 Fastighetskostnader
Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Material -6 948 -6 744 -6 761 -6 569

Tjänster -53 019 -61 390 -50 573 -58 874

Taxebundna kostnader -61 187 -63 166 -58 142 -60 204

Uppvärmning -65 574 -65 995 -62 069 -62 953

Arrenden -148 -245 -148 -232

Fastighetsskatt -5 052 -5 052 -4 588 -4 811

Kommun investeringar -147 685 -139 316 -147 685 -139 316

Summa fastighetskostnader -339 613 -341 909 -329 967 -332 960
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Not 4 Driftskostnader

Moderbolaget

Kärnverksamhet Kommunalteknisk verksamhet

 2016 2015 2016 2015

Fastighetsskötsel -23 986 -20 765 -23 515 -24 963

Reparationer -25 588 -23 683 -11 628 -12 558

El -8 763 -8 638 -13 128 -16 538

Vatten -21 897 -20 820 -5 002 -5 453

Uppvärmning -40 314 -39 221 -21 556 -23 732

Sophämtning -7 217 -6 760 -2 133 -1 995

Fastighetsadministration -19 537 -18 792 -4 575 -4 534

Övriga driftskostnader -6 881 -7 532 -305 -287

Summa -154 183 -146 213 -81 840 -90 058

Not 5 Ersättning till revisorer 
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Revision     

PwC 76 97 65 79

Lekmannarevision 70 40 70 40

     

Andra uppdrag än revisionsuppdrag     

PwC 179 232 127 202

Lekmannarevision 0 0 0 0

Not 6 Leasing
Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Framtida minimileasingavgifter som ska 
erläggas avseende icke uppsägningsbara* 
leasingavtal

 

 

Förfaller till betalning inom 1 år 249 227 249 227

    

Förfaller till betalning senare än 1
men inom 5 år 996 909 996 909

    

Förfaller till betalning senare än 5 år 249 227 249 227

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

 

  

Under året kostnadsförda leasingavgifter 249 227 834 829

Uppgifterna i denna not avser hyra av lokaler, p-platser och garage. Avtalen löper med olika kontraktstider och vissa
innehåller indexklausuler. 
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Not 7 Medeltal anställda, löner, andra ersättningar och sjukfrånvaro

MODERBOLAGET

Antal anställda 2016 2015

Årsmedeltal, heltid 135 137

varav män 85 88

varav kvinnor 50 49

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.

Moderbolaget

Löner och andra ersättningar 2016 2015

Styrelse och VD   

Löner och ersättningar  -1 532 -1 490

Sociala kostnader  -481 -486

Pensionskostnader -367 -409

Summa styrelse och VD -2 380 -2 385

  

Övriga anställda   

Löner och ersättningar -50 115 -47 163

Sociala kostnader  -15 847 -14 196

Pensionskostnader   -4 020 -3 469

Summa övriga anställda -69 982 -64 828

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.

Moderbolaget

Sjukfrånvaro 2016 2015

Total sjukfrånvaro 4,2% 4,4%

Långtidssjukfrånvaro 0,9% 1,6%

Sjukfrånvaro för män 2,9% 4,1%

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,5% 4,9%

Anställda - 29 år 3,3% 3,2%

Anställda 30 - 49 år 4,3% 5,9%

Anställda 50 år – 4,4% 3,4%
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Not 8 Av- och nedskrivningar Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader -44 784 -41 721 -38 709 -36 657

Markanläggningar -4 133 -3 849 -4 085 -3 823

Maskiner och Inventarier -4 677 -4 489 -4 677 -4 489

Fastighetsinventarier -2 901 -3 058 -2 901 -3 058

Nedskrivningar 0 -3 000 0 0

Summor -56 494 -56 117 -50 371 -48 027

Not 9 Transaktioner med
närstående

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Försäljning 

Sandviken Kommun 98% 99% 97% 97%

Sandviken Energi AB 1% 1% 1% 1%

Göransson Arena AB 0% 0% 0% 0%

Sandviken Nyttofastigheter AB 0% 0% 2% 2%

Övriga 0% 0% 0% 0%

Knuten HB 0% 0% 0% 0%

Summor 100% 100% 100% 100%

Inköp 

Sandviken Kommun 5% 6% 5% 6%

Sandviken Energi AB 52% 53% 52% 52%

Sandviken Energi Elnät AB 8% 8% 8% 8%

Sandviken Energi Vatten AB 24% 22% 24% 23%

Sandviken Nyttofastigheter AB 0% 0% 1% 1%

Övriga 11% 11% 11% 11%

Knuten HB 0% 0% 0% 0%

Summor 100% 100% 100% 100%

Ovan anges årets försäljning till och inköp från kommunkoncernbolag och koncernbolag. Sandvikenhuskoncernen ägs 

till 100% av Sandviken Stadshus AB som upprättar koncernredovisning. 

Not 10 Övriga ränteintäkter och lik-
nande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter koncernföretag 20 0 4 512 4 996

Ränteintäkter övriga 354 493 354 458

Summor 373 493 4 866 5 454
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Not 11 Räntekostnader och

liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Räntekostnader koncernföretag -4 675 -2 540 -5 089 -2 708

Räntekostnader övriga -16 174 -20 990 -15 920 -20 981

Summor -20 849 -23 530 -21 009 -23 689

Not 12 Bokslutsdispositioner
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Erhållna koncernbidrag 0 0 6 500 5 000

Summor 0 0 6 500 5 000

 Not 13 Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -89 --216 0 20

Uppskjuten skatt -11 186 -12 819 -11 172 -12 899

Skatt på årets resultat -11 275 -13 035 -11 172 -12 879

Redovisat resultat före skatt 44 715 38 670 44 380 39 921

    

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 

(22%)
-9 838 -8 507 -9 764 -8 783

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 

(22%)
-48 -518 -47 142

Skatt hänförlig  till tidigare års redovisade 

resultat (22%)
0 20 0 20

Skatteeffekt av schablonränta på periodise-

ringsfond (22%)
-4 -6 -3 -4

Skatteeffekt skillnad avskrivning redovisning 

mot skatt på byggnader (22%)
-2 881 -2 447 -2 868 -2 597

Skatteeffekt avyttring näringsfastighet (netto) 

(22%)
0 0 0 0

Skatteeffekt övriga ej skattepliktiga intäkter 

(22%)
3 1 3 1

Skatteeffekt övriga skattepliktiga intäkter 

(22%)
10 0 10 0

Skatteeffekt justeringspost aktiverat underhåll 

(22%)
14 040 11 286 14 040 11 286

Skatteeffekt på årets uppkomna underskotts-

avdrag (22%)
-1 371 -45 -1 371 -45

Skatteeffekt på temporära skillnader bygg-

nader och markanläggningar (22%)                        
-11 186 -12 819 -11 172 -12 899

Skatteeffekt på obeskattade reserver (22%) 0 0 0 0

Redovisad skatteeffekt -11 275 -13 035 -11 172 -12 879
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Tabell 14:1 Byggnader och mark
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 823 435 1 743 199 1 586 454 1 473 756

Nyanskaffningar under året 239 171 127 881 221 418 112 986

Avgår: Försäljningar och utrangeringar -969 0 -969 0

Justeringspost 0 -47 645 0 -288

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

     

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt

plan för:
    

Byggnader -478 563 -468 426 -459 238 -411 346

Justeringspost 0 36 766 0 -6 083

Årets avskrivningar enligt plan -50 134 -46 903 -43 960 -41 809

Utgående ackumulerade avskrivningar

enligt plan
-528 697 -478 563 -503 198 -459 238

     

Ingående ackumulerade uppskrivningar netto 18 143 19 468 18 143 18 976

Avgår: Ack uppskrivet belopp netto på såld/utrang-

erad uppskriven tillgång
0 0 0 0

Justeringspost 0 -493 0 0

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp 0 0 0 0

Årets avskrivningar av uppskrivet belopp -823 -832 -823 -832

Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 17 320 18 143 17 320 18 143

     

Ingående ackumulerade nedskrivningar på
anskaffningsvärdet netto -54 983 -65 519 -51 987 -60 519

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

Avskrivningar på nedskrivningar på

anskaffningsvärdet 2 041 2 165 1 990 2 161

Justeringspost 0 11 371 0 6 371

Årets nedskrivningar 0 -3 000 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar
(anskaffningsvärde) -52 941 -54 983 -49 997 -51 987

     

Utgående bokfört värde* 1 497 319 1 308 033 1 271 029 1 093 372

     

* I beloppet ingår nettovärdet av investering på annans fastighet. 

Justeringspost
Justeringsposterna i noten innebär en anpassning av notens ackumulerade värden till att exakt motsvara värdena i bolagets 
anläggningsregister. Posterna blir tillsammans noll och påverkar inte tillgångarnas bokförda värde.
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Tabell 14:2 Inventarier, verktyg och
installationer

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 106 441 102 444 105 990 101 993

Nyanskaffningar under året 6 058 5 685 6 058 5 685

Avgår: Försäljningar och utrangeringar -2 979 -1 688 -2 979 -1 688

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 109 521 106 441 109 069 105 990

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt 

plan för:
    

Inventarier -75 913 -70 054 -75 461 -69 602

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

2 920 1 688 2 920 1 688

Årets avskrivningar enligt plan -7 578 -7 547 -7 578 -7 547

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -80 570 -75 913 -80 118 -75 461

Utgående bokfört värde 28 951 30 529 28 951 30 529

Not 15 Taxeringsvärden och
marknadsvärden 

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Taxeringsvärde byggnader 1 173 397 1 187 445 1 114 906 1 130 813

Taxeringsvärde mark 301 495 261 252 279 848 245 333

Summor 1 474 892 1 448 697 1 394 754 1 376 146

Moderbolaget

2016 2015

Värderingen för 2015 och 2016 använder data 
från NAI Svefa. Därmed har även schablon-
mässiga driftskostnader använts. I övrigt har 
beräknade driftnetton och restvärden nuvärdes-
beräknats på sedvanligt vis.

2 929 640 2 402 630

Not 16 Pågående ny- och ombyggnad Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående balans 45 376 33 463 32 365 24 585

Under året nedlagda kostnader 195 551 139 795 189 797 120 766

Under året genomförda omfördelningar -239 171 -127 881 -221 418 -112 986

Utgående balans 1 756 45 376 743 32 365

Not 17 Andelar i koncernföretag Moderbolaget

Koncernen Eget kapital Resultat
Antal 

andelar
Kapitalan-

del i %
Bokfört 

värde 2016
Bokfört 

värde 2015

Knuten Fastigheter HB 985500-0379 
Sandviken

12 747 0 99 99% 28 633 28 853

Sandviken Nyttofastigheter AB 
556854-3010 Sandviken

36 795 232 100 100% 34 782 28 282

Bokfört värde    63 415 57 135
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Not 18 Fordringar hos
koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Sandviken Stadshus AB 5 500 5 500 5 500 5 500

Sandviken Energi AB 0 337 0 337

Sandviken Nyttofastigheter AB 0 0 190 000 212 000

Summor 5 500 5 837 195 500 217 837

Not 19  Förslag till resultatdisposition i kr Moderbolaget

Balanserade vinstmedel 95 912 378,46

Årets resultat 33 207 413,81

Totalt kronor                                               129 119 792,27

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det totala beloppet 129 119 792,27 kr balanseras i ny räkning.

Not 20 Avsättningar för pensioner och uppskjutna 
skatter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Avsättning för pensioner och andra förpliktelser     

Ingående skuld 789 803 789 803

Ränteuppräkning 9 18 9 18

Basbeloppsuppräkning -3 2 -3 2

Utbetalningar -68 -73 -68 -73

Intjänad PA-KL 0 0 0 0

Broms 0 0 0 0

Effekten av ändrad disk. Ränta 0 -38 0 -38

Övrig post -60 77 -60 77

Utgående skuld 667 789 667 789

Uppskjuten skatteskuld     

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 854 854 0 0

Uppskjuten skatt på temporär skillnad mellan skatte-
mässigt och bokföringsmässigt restvärde fastigheter

27 551 16 365 27 465 16 293

Utgående uppskjuten skatteskuld 28 405 17 219 27 465 16 293

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Förutbetalda försäkringspremier 1 278 1 325 1 187 1 229

Förutbetalda hyreskostnader 67 0 67 0

Övriga förutbetalda kostnader 1 134 1 491 1 110 1 358

Övriga upplupna intäkter 562 738 562 723

Summor 3 041 3 554 2 926 3 311

Not 22 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller 
inom 1 år efter balans-

dagen, kreditinstitut

Skulder som förfaller inom 
1 år efter balansdagen, 

Sandvikens kommun

Skulder som förfaller se-
nare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen

Skulder som förfaller 
senare än 5 år efter 

balansdagen

Förfallotider för kapitalbind-
ning långfristiga skulder i 
moderbolaget

195 000 80 000 494 000 290 000

Summa 195 000 80 000 494 000 290 000
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Not 23 Långfristiga skulder

Räntebindningstid Lånebelopp Genomsnittsränta Andel av lån i %

Upp till 1 år 563 000 1,32% 53,16%

Upp till 2 år 110 000 2,79% 10,39%

Upp till 3 år 66 000 2,88% 6,23%

Upp till 4 år 75 000 3,28% 7,08%

Upp till 5 år 45 000 2,87% 4,25%

Längre än 5 år 200 000 2,10% 18,89%

Summa 1 059 000 1,92% 100,00%

Not 24 Upplupna kostnader/
förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Upplupna löner 3 097 2 961 3 097 2 961

Upplupna sociala kostnader 1 822 1 682 1 822 1 682

Upplupna räntor 2 332 2 596 2 332 2 596

Förutbetalda hyror 21 397 19 924 21 116 19 702

Övriga upplupna kostnader 2 110 1 919 776 1 876

Summor 30 759 29 082 29 144 28 817

Not 25 Kassa och bank
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Koncernkonto 30 303 44 675 18 669 19 529

Övriga bankkonton 19 21 19 21

Summor 30 323 44 696 18 688 19 550

Not 26 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ställda säkerheter 0 0 0 0

Not 27 Ansvarsförbindelser
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ansvarsförbindelser 0 0 0 0

Not 28 Borgensåtagande
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Borgensåtagande Fastigo 965 892 965 892

Not 29 Verkligt värde på derivatinstrument som används för säkringsändamål

Moderbolaget

Verkligt värde

2016 2015

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:
Kontrakt med negativa verkliga värden
Ränteswappar:

-31 218 -34 732



36

           Fastighetslista Bostäder Lokaler

 Fastighetsnamn Värdeår
Antal 
lgh

Yta
Medel-

yta
Hyra per 

m2
Antal 

lokaler
Yta

Antal 
garage

Antal p-
platser

Bj
ör

ks
ät

ra
 s

öd
ra

Kantarellen 1 1967 85 5 392 63 1 203 3 652 27 64

Kremlan 3 1968 40 2 530 63 983 2 204 15 22

Blodriskan 1 1971 105 7 389 70 1 068 2 853 60 65

Blodriskan 2 1971 90 6 295 70 1 080 1 82 18 67

Blodriskan 3 1972 113 7 887 70 1 085 2 407 54 44

Kalvlyckan 1 1969 20 1 040 52 976    20

Järven 2 1961 36 2 306 64 940 2 67 14  

Glimmern 1 1977 37 3 785 102 658     

Graniten 1 1977 50 5 140 103 657 1 32   

Kvartsen 1 1977 36 3 557 99 665     

Bj
ök

rs
ät

ra
 n

or
ra

Hattmurklan 1 1968 105 7 177 68 932 3 262 24 73

Hattmurklan 2 1968 103 7 081 69 930  46 22

Röksvampen 2 1969   

Röksvampen 3 1970 75 4 861 65 1 035 1 88 24 48

Bläcksvampen 1 1970 133 9 530 72 1 046 1 82 24 57

Sätra 37:1 1966 22 1 258 57 1 066   12  

Va
ll-

ho
v Säterjäntan 1 1982 127 10 515 83 982 3 554 45 87

Råmjölken 1 1978 36 3 341 93 760 1 24  13

N
or

rs
ät

ra

Mandolinen 3,4 1965 180 11 863 66 995 4 269 108 53

Mandolinen 2 1965 120 8 152 68 795 5 290 9 44

Mandolinen 1 1965 117 7 810 67 864 5 728 35 134

Flygeln 1 1965  46 8

Spinetten 1 & 2 1965 1 216  

Körkarlen 1 1963 266 16 290 61 1 166 4 140 70 157

Maskinisten 34 1963 66 4 908 74 998 3 232 26 31

Br
uk

et

Bruket 1 1974 296 18 467 62 1 084 8 287 77 128

Bruket 3 1975 129 8 243 64 1 059 4 147 58 133

Bruket 4 1976 88 6 163 70 1 027 3 180  1

Bruket 5 1979 22 1 284 58 1 147 1 543 29 45

Bruket 6 1978 119 8 470 71 1 022 8 458 57 98

Bruket 7 1929 111 7 779 70 1 038 4 212 16 27

Bruket 7 1978 19 1 374 72 975     

Montören 1, Nöjet 11 1929 26 1 681 65 1 315 1 30 7  

Nöjet 6 1929 16 649 41 1 122     

Ce
nt

ru
m

Dalslänningen 8 1966 155 11 199 72 1 281 2 90 11 103

Värmlänningen 7 1982 36 1 240 34 1 183 1 38 16  

Dalkarlen 10 2008 26 1 961 75 1 307   

Dalkarlen 11 2008 90 5 919 66 1 406  60 21

Släggsmeden 1 1971 19 775 41 1 131 7 2 001 42 2

Bulten 2 1967 24 822 34 1 183  8  

Bulten 4 1917 12 319 27 1 374   

Knippsmeden 2 (fd 3) 1920 10 319 32 1 393 1 90  

Knippsmeden 4 1921 3 360 120 817   

Malmrosten 2 1949 16 1 332 83 1 002  2

Blocket 2 1949 24 1 596 67 1 042   
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Fastighetslista Bostäder Lokaler

Fastighetsnamn Värdeår
Antal 
lgh

Yta
Medel-

yta
Hyra per 

m2
Antal 

lokaler
Yta

Antal 
garage

Antal p-
platser

Verkmästaren 1 1929 16 1 799 112 879 6 8

Klensmeden 1 1929 23 1 834 80 908

Knippsmeden 2 1929 6 417 69 914

Ce
nt

ru
m

 fo
rt

s.

Malmrosten 2 1929 6 540 90 851   

Hjulringen 1 1947 17 1 639 96 881   

Blocket 2 1975 11 1 077 98 891 1 101 10  

Storhammaren 1

1929 8 540 68 975   

Storhammaren 4 1929 4 491 123 1 046  6  

Tapetseraren 2 1981 20 1 268 63 1 192 3 2 907 34  

Snickaren 13 1991 33 2 369 72 1 261  25  

Rostbrännaren 3 1931 21 1 702 81 1 113 3 879 3  

Slaktaren 1 1961 30 1 183 39 1 146  8  

Slaktaren 14 1972 54 2 885 53 1 063  19 17

Dalbacken 32 1991 28 1 927 69 1 276 1 39 14

Gymnasten 7 1991 24 1 440 60 1 290  11

Sandervreten 1 1948 101 6 009 59 1 127 4 164 18 71

Pensionären 1 1964 55 1 896 34 1 243 1 75 14

Tjädern 20 1944 23 592 26 1 146 2 170   

St
or

vi
k

Silverkällan 2 1979 24 1 722 72 954 1 32   

Köpman 11

Veterinären 1 1971 32 2 035 64 975 3 138 5 1

Järpen 9 1965 42 2 408 57 1 094 1 50 16 4

Jäderbo 6, Anneberg 9 1970 30 1 637 55 986   20 2

Fjällräven 1, Kröken 9 1967 24 1 746 73 911 2 121 21  

Kröken 8 1966 12 954 80 904   8 9

Berglund 2 1992 24 1 291 54 1 294     

Åstranden 10 1969 36 2 708 75 908 2 138 10 10

Jä
rb

o

Järbo 54:3 1956 8 479 60 1 041 4 270 4

Järbo 54:43 1960 3 200 67 1 025  1

Järbo 54:40 1978 20 1 492 75 955 2 251 16 1

Järbo 54:2 1953 12 578 48 1 043 1 125  

Järbo 54:44 1960 4 276 69 1 026  1 4

Järbo 54:39 1966 12 689 57 1 036 2 64 4  

Järbo 56:2, Järbo 56:3 1958 35 1 997 57 1 030 1 126 17 1

Järbo 16:10 1992 16 861 54 1 345   

Järbo 16:93,16:94 1967 28 1 018 36 1 009 2 56 2

År
su

nd
a

Årsunda prästbord 1:99 1992 16 861 54 1 294     

Årsunda prästbord 1:101 1969 16 619 39 905   3  

Sörby 13:1 1991     1 47 1  

Sörby 5:85 1979 24 1 722 72 834 1 31   

Sörby 5:71 1975 5 227 45 827     

Sörby 15:1, 6:10 1959 52 3 032 58 1 103   8 20

Totalt 4 158 276 215 66 1 053 122 15 038 1 297 1 763

Total Yta 291 253
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Sandvikenhus AB för år 2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovis-
ning ingår på sidorna 16-37 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens 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 yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga 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 1-15. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 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 informationen 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 årsredo-
visningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansva-
rar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och kon-
cernens 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 än 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 felak-
tigheter, 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 felaktig-
het 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 
koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revi-
sorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.
pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Sandvikenhus AB för år 2016 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 för-
hållande 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bo-
lagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets an-
gelägenheter. Detta innefattar 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 
angelägenheter 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 bola-
gets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen 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 verkställande 
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 aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 re-
vision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget, 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/rn/showdo-
cument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del 
av revisionsberättelsen.

Gävle den 24 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Pär Månsson 
Auktoriserad revisor 

Resultat- och balansräkning ska fastställas 
på ordinarie årsstämma. Sandviken den 9 mars 2017

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sandvikenhus AB, org.nr 556476-9866

Lena Åman
ordförande

Jerry Hämäläinen
vice ordförande

Åke Söderman
ledamot

Anncharlott Eimasdotter
ledamot

Jonny Bratberg
ledamot

Lars-Göran Palmér
ledamot

Andreas Broström
ledamot

Stefan Lundqvist
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Jonny Bratberg
Ledamot

Lars-Göran Palmér
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ordförande
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vice ordförande

Andreas Broström
Ledamot

Anncharlott Eimasdotter
Ledamot

Ledningsgrupp

Stefan Lundqvist
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Jenny Glumoff
Affärsstödschef
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Plangatan 7
Box 3045
811 03 Sandviken
026-24 22 00
info@sandvikenhus.se
www.sandvikenhus.se
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