Sunne

Fastighets AB

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.

Tidpunkt:

2021-06-15 kl. 08:00-08.30 Frukost
08.30-12:00 Styrelsemöte
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.30 Styrelsemöte

Plats:

Selma Spä

Närvarande:

Freddy Kjellström (C)
Henrik Lagerlöf (HS)

Ordförande
Vice ordförande

Anette Sätherberg (S)
Kerstin Larsson (C)

Ledamot
Ledamot

Bo Eråker (M)
Per Vitalis (S)

Ledamot

Perra Hermansson
Niclas Jansson
Anders Folkesson

VD, 08.00-12.00 och 14.00-16.30

Petra Svedberg

Hans Högberg (HS)

Ej närvarande

Helena Anshammar (S)
Vakant-(M)

Bengt Hedelin (C)

§56

Suppleant, till13.30
Ekonomichef
Lekmannarevisor, till 14.00
Kommunchef, under § 67

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§57

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning föredrogs och godkändes med följande tillkommande ärenden under
"Övriga frågor";

§ 71 Begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a § AML
§ 72 Mötestider hösten 2021

§58

Val av protokollförare
Kerstin Larsson valdes att föra protokollet.

§59

Val av protokolljusterare

Henrik Lagerlöf valdes att justera protokollet.
Justering sker måndagen den 21 juni 2021 kl. 13:00 i kommunhuset, Där Väst.
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§ 60 Föregående protokoll
Protokollet från sammanträdet 2021-05-07 godkändes och lades till handlingarna.

Informationsärenden
§ 61 VD-Rapport
Perra Hermansson redogjorde för den dagliga verksamheten. Bilaga 1.
Behovet av studentlägenheter och framtida ägande av dessa kommer att diskuteras på nästa
styrelsemöte. Då kommer även VD att redovisa beslutsunderlag för implementering av
fastighetsunderhållssystemetPlanima.
En strategifråga för styrelsen är om resurser för projekteringsarbete skall finnas i bolaget eller om
bolaget skall vara ett rent förvaltningsbolag,

§ 62 Genomgång arbetsplan
Perra Hermansson redovisade åtgärdsplan p.g.a. det ekonomiska läget. Bilaga 2.

§ 63 Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport föredrogs av Niclas Jansson och lades därefter till handlingarna. Bilaga 3

Freddy Kjellström yrkade:
att vid nästa styrelsemöte presenteras en detaljerad och nedbruten åtgärdsplan, innehållande
en konsekvensanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv och finansiellt perspektiv med
resultatanalys och budgetjämförelse och som är uppdelade på ägda resp. förvaltade fastigheter.
Styrelsen beslutar bifalla detta yrkande.

§ 64 Uthyrningsrapport
Uthyrningsrapport fördrags av Niclas Jansson och lades därefter till handlingarna. Bilaga 3

§ 65 Projektrapport
Niclas Jansson föredrog projektredovisningen, som därefter lades till handlingarna. Bilaga 3.
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Beslutsärenden

§ 66 Logotype
VD redovisade fyra förslag till logotype
Styrelsen beslutar att anta förslag nr 2 till bolagets logotype.
Ovrioa frågor

§ 67 Dialog med kommun
VD informerade om hur dialogen med kommunen fungerat under förhandlingarna om
förvaltningsavtalet.
Fördes en dialog om hur bolaget kan representeras vid möten med ägaren/kommunen, av VD
eller styrelsens ordförande/styrelserepresentanter.

Kommunchef Petra Svedberg anslöt till styrelsemötet och förde en dialog med styrelsen och VD
efter det att hon redogjort för sin syn på processer och förhandlingar avs. Avtal om
Fastighetsförvaltning och ombyggnation avf.d. Hotell Selma Lagerlöf.

§ 68 Hyressättning SABO, moms, avskrivning och aktieägartillskott
VD informerade om pågående ombyggnation av f.d. Hotell Selma Lagerlöf.
VD och Ekonomichefen tar fram övergripande ekonomiska underlag; innehållande finansiella
konsekvensanalyser vilka lyfter fram möjliga fördelar för ägaren, Sunne kommun med att äga f.d.

Hotell Selma Lagerlöf. Ordförande fick i uppdrag att kontakta kommunen för att väcka frågan och
ha en fortsatt dialog i ärendet.
. § 69 Hyressättning förvaltningsavtal, affärsmässigt och kostnadsbaserat med marginal.

Diskuterades föreliggande förslag till "Avtal om Fastighetsförvaltning" och i detta avtal föreslagna
hyresnivåer då redovisat resultat i bolaget för Q1,2021 utvisar att dessa hyresnivåer inte uppgår
till nivåer som uppfyller bolagets krav på resultat enligt ägardirektivet och på att bedriva
verksamheten affärsmässigt.
Kerstin Larsson framför ett förslag att VD och Ekonomichefen räknar fram en m2 -hyra för

lokalerna, som skulle uppfylla kravet på affärsmässighet och att detta ställs som motförslag
till avtalsförslagets belopp vid fortsatt förhandling med kommunen.
VD informerar om att han inte undertecknar avtalet och föreslår att inte heller styrelsen
undertecknar avtalet.

Ordförande Freddy Kjellström yrkade på att avtalet ska undertecknas.
Henrik Lagerlöf yrkade avslag på detta förslag, vilket Anette Sätherberg och Bo Eråker anslöt sig

Ordförande ställde proposition på förslaget om att underteckna föreliggande förslag till
Avtal om Fastighetsförvaltning mot avslagsyrkande om att inte underteckna detsamma.
Styrelsen beslutar;
att inte underteckna Avtal om fastighetsförvaltning.
Mot beslutet reserverade sig Kerstin Larsson och Freddy Kjellström
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§70

Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktioner

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 20 augusti.

§71

Begäran till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a § AML
VD informerade om inkommen Begäran enligt 6 kap 6a § AML och att det
hos Företagshälsovården är beställt en psykosocial undersökning av bolagets arbetsmiljö.
Styrelsen uttalar sig förutsätta att relationerna med fackliga företrädare hanteras av VD och
ledning i bolaget utifrån de arbetsrättsliga villkor och den praxis som råder på arbetsmarknaden,
vilket ska präglas av respekt och professionalism utifrån den ledarskaps- och medarbetarpolicy
som antagits för kommunkoncernen, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

§72

Mötestider
Ordförande föreslog följande mötestider under hösten 2021:
20 augusti
1 oktober
12 november
17 december

Samtliga dagar heldagar med start kl 08.00
Styrelsen beslutar:
att anta dessa mötestider

§73

Mötets avslutning
Ordförande tackar för överläggningarna och förklarar mötet avslutat.

Vid ppotokollet:
<

Kerstin Larsson

Justeras:

Justerc
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Freddy Kjellslröm

HenrH<|
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Reservation § 69: Jag reserverar mig mot att inte underteckna förvaltningsavtalet då avtalet
har förhandlats och senare processats i de kommunala beslutsprocesser av; AU, KS och att

budget för 2022-2024 tagen av KF. Enligt uppgift från kommunchef Petra Svedberg har
avtalet undertecknats av kommunen- Om inte avtalet undertecknas av SFAB och uppdraget

uteblir riskerar det få drastiska konsekvenser för bolagets finansiella ställning,
verksamhetsproduktion och organisation. Det saknas i sammanhanget även ett alternativt

adekvat beslutsunderlag med; genomförda finansiella (Intäktsanalys, likviditets-, och
soliditetsanalys) samt verksamhetsorienterade organisatoriska konsekvensanalyser för SFAB
som bolag för en eventuell uppkommen situation där förvaltningsuppdraget av
kommunalägda fastigheter uteblir.

^Sk^iu^
'Freddy Kjellstr^m
Ordförande

(^

Reservation mot beslutet att inte underteckna "Avtal om Fastighetsförvaltning" med Sunne kommun

Jag reserverar mig mot beslutet att inte underteckna föreliggande Avtal om Fastighetsförvaltning.
Processen för avtal om förvaltningen av kommunala fastigheter har nått en tidpunkt där motparten,
Sunne kommun, i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har antagit budget för nästkommande

år utifrån det föreliggande förslaget. Bolaget har skapat en organisation för en fortsatt förvaltning.
Jag anser att bolaget ska underteckna avtalet, skapa total kontroll över bolagets kostnader och en

åtgärdsplan för uppföljning av resultatet, med konsekvensanalys, för ägda resp. förvaltade
fastigheter för att noggrant kunna analysera, följa upp och styra det ekonomiska resultatet av
förvaltningen.

Skulle bolagets resultat, med anledning av utfall av förvaltade fastigheter, inte uppnå ägardirektivets
krav skall analys av utfallet ske gemensamt av parterna och åtgärder vidtas utifrån detta läge.

Sunne20210615
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VD rapport, 2021-06-15

VO rapporten är en kortfattad sammanfattning av vad som hänt sen senaste styrelsemötet och vi
informerar om löpande samt kommande händelser i bolaget,

Allmänt
Generellt sett fungerar verksamheten bra, bäde förvaltning och våra byggprojekt flyter på som dom
ska och vi har även brutit trenden på uthyrningen, det vill säga att det börjar gå åt rätt håll. Däremot
finns det en viss osäkerhet och oro i bolaget eftersom vf Inte kommer framåt med förvaltningsavtalet
men vi behöver större marginaler och kommer att jobba på detta samtidigt som vi fortsätter med
våra kostnadseffektiviseringar. Vi har nu haft en efterlängtad information till personalen om läget
med just med avtal och byggprojekt, tror det föll väl ut och det var efterlängtat.

Uthyrningen
Åtgärderna som vi påbörjat i uthyrningen med annonsering och tydligare arbetsrutiner har gett
resultat och vi har brutit trenden med ett ökat antal lediga lägenheter, som Nictas nämnde har vi
endast 39 st outhyrda per sista maj, varav 19 gr äldreboenden och 8 st ar avslagna för renovering
detta ger alltså 12 st vanliga lägenheter som är lediga för uthyrning. Däremot har vi fortfarande Över
60 st studemlagenheterouthyrda. Linda påpekar att dessa kommer vara fullt uthyrda till september.
Nästa åtgärd är som ni redan hört en ny hemsida där vi har stora förhoppningar om att det kommer
att ge än mer resultat på uthyrningen, vi kommer även att montera en TV-skämi nere på Kvarngatan
där vi kör löpande information och lägenhetsvisning. Tror även Freddy hade haft lite framgångar med
en eventuell samarbetspartner i Gräsmark när det gäller uthyrningen på Uddebo.
Ekonomiredovisningen

Hela ekonomiavdelningen fungerar nu väldigt bra, både Niclas, Bernt och jag fortsätter att Jag afla
dyra och onödiga avtal som finns i bolaget, l övrigt har ju Nidas redovisat ekonomin på ett bra sätt,
Däremot har vi det återkommande problemet med ekonomiredovisnmgen mot kommunen, senaste
spektaklet är ekonorniavdeiningen inte anser att dom ska betala moms på aldreboenden. Men Jag
återkommer till detta under informatlonsärenden.
Personal
Vi fortsätter att se övervara arbetsrutiner och försöker fastställa organisationen, och Just nu finns
Inga direkta nyheter,
Vad som däremot ligger t planeringen är eventuellt en anställning av elektriker samt att vi behöver
diskutera om en eventuell administrativ tjänst för att ta fram grunduppgifter som ritningar, mängda
ytor och besikta fasttghetems för att så småningom lägga in alla dessa uppgifter i vårt
underhållsprogram Planima för att veta statusen pä våra fastigheter och utefter detta planera
underhållet pä ett seriöst sätt, Beräkningen visar att det rör sig om två årsanställda.

Nytt samverkansavtal med kommunen
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När del gäller förvaltningsavtalet så anser jag Inte att det längre är självklart att förslaget ska
fullföljas även om beslutet i KS är taget. Anledningen är att jag anser au 5% marginalen över
själv!<ostnadsprmdpen är för snäv, vilket också tertialrapporten visar. Det vill säga jag vill höja hyran

pä dom förvaltade fastigheterna, alternativt ändra skrivelsen i förvaltningsavtalct där det tydligt
framgår att det görs en ekonomisk avstämning en eller tvä gånger per år, dessutom bor då även
skrivelsen om affärsmässiga villkor tas bort ur avtalet.
Strategisk Partnering
Bygget av Hemtjänsten pågar enligt plan och följer budget pä 46,9 inkr,
SÄBO projektet är också i full gäng och även där följer vi tidplan och budgeten på 105MSEK.
När det gäller hyresavtal för Folktandvården och Folkhögskotan så Inväntar vi beslut från Regionen.
Miljö & Byggnadsenheten har prioriterats upp och här pågår programplaneringen.
Pä S:a Viken har vi etablering och byggstart innevarande vecka.
Hyresförhandlingarna
Avseende den tänkta hyran för dom nya SÄBO lokalerna så vill vi höja den från 7,3 mkr till 7,5 mkr
dels på grund av tillkommande moms men också för att komponentindelningen för lokalerna är klara,
vilket Innebär en kortare avskrivningstid på fastigheten än tidigare kalkyler.

Övrigt
Med tanke på bolagets ekonomiska rapport fortsätter vi att se övervara kostnader (se bilaga)
Som jag nämnt tidigare så är även 2021 ett utveckljngsår för bolaget.

Vad är Sunne Fastighets AB?

VI Sr ett allmännyttigt förvaltnlngsbolag
Teknisk och administrativ förvaltning av 110.000 m2 kommunala lokaler och verksamheter samt
858 bostäder och mer än 20.000m2 egna lokaler
Vi är ett bygg & konsultbolag
Vi är beställare och projektledare för byggprojekt för över 200 mkr per år dom närmaste åren
Vi planerar, projektera rom och tillbyggnationerna samt nybyggnationer för kommunens verksamhet
Vi är en del av samhällsbyggnadsenheten
Vi utreder, hanterar och ansöker om bygglov när det gäller alla ombyggnationer och renoveringar
Vi utreder brandskydd och tar fram dokumentation i befintliga lokaler och vid alla ombyggnationer
Vi utreder och hanterar vatten och avloppsfrågor när det gäller verksamheter och byggnader
Vi utreder ventilations behov» ornbyggnationer, OVK samt energlbesparingsåtgärder

isson
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Vidtagna samt planerade åtgärder i SFAB till följd av ackumulerad förlust jan-april 2021

Stopp i underhåll av samtliga fastigheter, endast akuta åtgärder prioriteras.
VD har bokat möte med VD i Solör/ med förhoppning om att kunna påverka priserna
gällande fjärrvärmen.

SAMTLIGA inköp måste godkännas av Ekonomichef eller VD.
Vi minskar personalen med en tjänst (målare) från l april
Lönekostnaden för tidigare ekonomichefen upphör från sista september
Licenser gällande program ses över och minimaliseras till en lägsta nivå för att klara
verksamheten.

Gamla avtal ses över, flera är knutna på lång tid, men de som kan åtgärdas

omförhandlas för att bli så kostnadseffektiva som möjligt.
Ny hemsida är under utveckling. l denna skall framtida kunder kunna få en bättre
överblick i lediga lägenheter och vi skall kunna öka uthyrningen samt få en bättre syn
i efterfrågan på marknaden.
Avtalet gällande Tv/internet ses över, finns flera idag, skall kunna kostnadsbespara
om vi har ett enda avtal, dessutom får vi en bättre överblick över kostnaden.

Underhållsavtalet med Riksbyggen skall omförhandlas, i detta öppnar vi upp för
andra aktörer i upphandling, med syftet att få en lägre kostnad än nuvarande.
Personalsituationen ses över genom VD. Med minskat underhåll av fastigheter kan vi
komma till att vara övertaliga. Detta påverkar även andra kostnader i bolaget som tex
bilkostnader, där vi isf kan minska fordonsparken och spara pengar i detta.

Gällande projektet med fd Hotel Selma jobbar fastighetschefen regelbundet med
lösningar för att hitta billigare alternativ i investeringen.

Detta är de huvudsakliga åtgärder bolaget jobbar med för att kunna generera ett bättre
resultat.

Vi måste dock ha i åtanke att med dessa besparingar finns risker, som på sikt kan vara

skadliga för bolaget.
Risker
Minskat underhåll ger eftersatta lokaler/bostäder. En kvalitetsminskningsom kan
leda till mindre attraktion på marknaden.

Billigare alternativ kan leda till sämre hållbarhet/ vilket även inte gifter sig med våra
hållbarhetsmål inom miljö.
Mindre personal leder till längre ledtider för att kunna åtgärda tex felanmälningar.
Vilket i sin tur leder till missnöjda kunder/hyresgäster.
Lösningar med billigare alternativ för projektet på fd Selma kan leda till att
verksamheterna/hyresgästerna inte får exakt det de önskar av sina nya

lokaler/bostäder.
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- Resultatrapport 2021-04-30
• Kostnadsanalys

- Balansrapport 2021-04-30

• Ropo Capital
- Uthymingsrapport
• Mål inför nästa period
- Projektredovisning 2021-04-30
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UTFALL
April 2020

UTFALL
April 2021

BUDGET
April 2021

NETTOOMSÄTTNING

(tkn

(tkr)

(tkri

Hyresintäkter
övriga förvaltningsintäkter

40837

42500

4527

41918
3715

Summa nettoomsättning

45 364

45 633

45800

3300

FASTIGHETS -OCH
FÖRVALTNINGSKOSTNADER
Fastighetskostnader

-33965

-33 944

-29 944

övriga externa rörelsekostn,

-1660

-1786

-1990

Summa driftskostnader

-35 625

-35 730

-31934

Driftsnetto

9739

9903

13866

Personalkostnader

-5391

-5965

-5850

Summa drifts resultat

4348

3938

8016

Summa avskrivningar

-3028

-4010

-4000

Rörelseresultat efter avsk.

1320

-72

4016

Finansiella intäkter/kostnader

-854

-845

-2 0,80

Res.efter finansiella poster

466

-917

1936

^^
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KOSTNADSANALYS

2020

2021

-200

-975

Fastighetsskötsel inkl snöröj

-1528

-2094

Städ

-3815

"428

Underhållskostnader

•3o86

-2461

Fastighetsel

-3213

-4440

Fjärrvärme

-5107

-72^2

-94

-396

(tkr)

VÄSENTLIGA
FÖRÄNDRINGAR
MELLAN UTFALL
JAN-APRIL2020

SAMT UTFALL JANAPRIL 2021

Hyresbortfall bostäder

Kundförluster

1^

^x< ^
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KOSTNADSANALYS

VÄSENTLIGA
FÖRÄNDRINGAR
MELLAN UTFALL
JAN-APRIL2021

Budget

Utfall

Hyresintäkter

42500

4l918

E l-o fjärrvärme

-9300

-n682

Finansiella kostnader

-2080

-845

(tkr)

SAMT BUDGET

Ä-.^
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Balansrapport redovisning
Ingående saldo Utgående balan
2021-01-01 Periodens förändring 2021-04-3

Tillgångar
Summa Anläggningstillgångar

W5io

27204

478 71

Summa Omsättningstillgångar

27754

i937i

A7"

^79 26^

46575

52583

Summa Tillgångar
Eget Kapital & Skulder
Summa Eget kapital

-3459

-3't597

Skulder
Summa Långfristiga skulder

-405 200

-50 ooo

-455 20

Summa Kortfristiga skulder

-39^68

2509

.3695

Summa Skulder

-444 668

-47491

.492 52

Summa Eget Kapital & Skulder

-479 265

•w 491

.526 75
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VAKANSRAPPORT
31 MAJ

Sunne
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Totalt antal uthyrningsbara lägenheter: 858 st
615 lägenheter
39 st vakanta lägenheter ( 41/26)
8 st avslagna för renovering (15/13)

130 studentlägenheter
60 st vakanta lägenheter ( 21/22)
Ingen avslagen för renovering ( 1/0)
113 lägenheter blockavtal kommunen
Jämförelse 31 mars och 28 februari inom parantes.

^,

Sunne

MAL INFÖR NÄSTA MANAD

(j|| Fastighets AB

Reducera antalet vakanta lägenheter

Fortsätta se över våra kostnader

Förhoppningsvis ha en fin semester där många intressanta idéer gällande
bolagets framtid växer fram i ledningens huvuden.

^- ^

Sunne

li-ä^ Fastighets AB|

PROJEKTREDOVISNING
2021-04-30

^

PROJEKTREDOVISNING 2021-04-30

SELMA
HEMTJÄNSTEN

Sunne

Fastighets AB

Totala kostnader per 2021-04-30 (tkr)

Enligt betalplan Bygg Dialog 22252
Byggherrekostnader 454
Summa

22706

Kvarvarande kostnader (tkr)
Enligt slutkostnadsprognos

24270

-U3!%wl1
.*r;l'.' W^

Totalt för projektet: 46 976 tkr (ex. moms)
CHBH?
-i K r

Projektet förväntas vara färdigställt 2021-11-30

<^^

PROJEKTREDOVISNING 2021-04-30

SELMA
SÄBO

Totala kostnader per 2021-04-30

Enligt betalplan Bygg Dialog
Byggherrekostnader
Summa

Sunne
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(tkr)
7 269
158
7 426

Kvarvarande kostnader (tkr)
Enligt slutkostnadsprognos

•^ÄTO

97 323

:y.-?-^

<~'ISK

._6k8H!P

Totalt för projektet: 104 749 tkr
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Projektet förväntas vara färdigställt 2022-11-30
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PROJEKTREDOVISNING 2021-04-30

Projekt
Södra viken (förvaltad fastighet)

Sunne

^p Fastighets AB

Kostnadsprognos (tkr)

30 811

Södra viken elevhem (inväntar bygglov)

2000

Gylleby Ridhus (under förprojektering)

2000

Sundgatan 5U (investering, hyresgäst väntar)
Östra Skolan (ombygg klassrum, synskadad eiev

280
200

^^.

