Sunne

Fastighets AB

Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.
Tid: 2020-10-08 kl. 13-15
Plats: Konferensrummet, Sunne Fastighets AB.

Närvarande: Marcus Bergsjö (M)

Vice Ordförande

Henrik Lagerlöf (HS)

Ledamot

Anette Sätherberg (S)

Ledamot

Kerstin Larsson (C)

Ledamot

Helena Annshammar (S)

Tjänstgörande ersättare

Inbjudna: Anders Folkesson

Lemmana revisor

Peter Söderman

Auktoriserad revisor, PWC, via videolänk

Stefan Ljungström

Auktoriserad revisor, PWC, via videolänk

Ej närvarande: Tobias Eriksson (S)

Ordförande (sjukskriven)

Hans Högberg (HS)

Suppleant

Anette Rudin (M)

Suppleant

Bengt Hedelin (C)

Suppleant

Per Vitalis (S)

Suppleant

§149 Sammanträdet öppnas
Vice ordförande Marcus Bergsjö öppnar mötet.

§ 150 Fastställande av dagordning.
Förslag till dagordning föredrogs och fastställdes. , /

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 565 16000 Org.nr. 556042-8921

§151

Val av protokollförare.

Henrik Lagerlöf utsågs att föra protokoll.

§152

Val av protokolljusterare samttid och plats för justering.
Till protokolljusterare valdes Anette Sätherberg, protokollet kommer att justeras
måndagen den 12 oktober kl. 15.30 vid Sunne Fastighets AB:s lokaler.

§153

Föregående protokoll.

Föregående protokoll från den 28 september godkändes och lades till handlingarna.
Informationsärenden
§ 154 Information från bolagets revisorer angående styrelsens ansvar avseende budgeten

för 2020.
Peter Söderman (PWC) och Stefan Ljungström (PWC) redogjorde f or styrelsens
skyldigheter och rättigheter för innevarande budgetår via videolänk. Perra
Hermansson och Anders Svensson deltog efter redogörelsen med PWC och informerade
om nuläget i bolaget.
Beslutsärenden
Inga beslutsärenden.

§ 155 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

§ 156 Tid och plats för nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslöt att nästa möte skall ske torsdagen den 15 oktober kl. 16.00 i Sanne
Fastighets lokaler.

Ordförande:

/ • _ /,/~

r^arcusBef

Justeras:
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Anette'Sätherberg

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 565 16000 Org.nr. 556042-8921
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Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.
Tid: 2020.10.15 kl. 16.00-17.00
Plats: Sunne Fastighets AB:s kontor, Brårudsallén 8, Sunne

Marcus Bergsjö (M)

Närvarande:

Henrik Lagerlöf (HS)

Anette Sätherberg (S)
Kerstin Larsson (C)
Helena Anshammar (S)
Perra Hermansson
Anders Folkesson

Peter Söderman, digitalt
Stefan Lungström, digitalt
Tobias Eriksson (S)

Ej närvarande:

Hans Högberg (HS)
Anette Rhudin (M)
Per Vitalis (S)
Bengt Hedelin (C)

Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Tjänstgörande ersättare

VD

Revisor
Aukt. Revisor PwC
Aukt. Revisor PwC

Ordförande
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

§158 Sammanträdets öppnande
Vice Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§159 Val av protokollförare
Kerstin Larsson utsågs till att föra dagens protokoll.
§ 160 Val av protokolljusterare
Henrik Lagerlöf valdes att justera protokollet. Justering sker fredagen den 16 oktober kl. 9.30
på Werma AB:s kontor, Storgatan 25,Sunne.

Informationsärenden

§161

Information från revisorerna och VD
Peter Söderman och Stefan Lungström informerade från möten som hållits sedan föregående
sammanträde, 2020 10 08. De aukt. revisorerna har deltagit i möten med kommunrevisorerna
samt kommunstyrelsens allmänna utskott.
Anders Folkessom informerade från möte med kommunrevisione
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VD Perra Hermansson informerade om vad som hänt i bolaget sedan 2020 10 08 ang fakturering
och kravhantering. Från 1 november kommer hyresgäster för samtliga fastigheter att omfattas av

kravhantering genom Colligent Inkasso AB. Värdering av bolagets alla fastigheter pågår.
Fakturering har skett av hyresreglering för 2020 års förvaltning av kommunala fastigheter. Begärån om utbetalning av tidigare beslutat aktieägartillskott har lämnats till kommunen.
Marcus Bergsjö informerade om att extra bolagsstämma hålls i morgon då det anmäls att kom-

munfullmäktige valt Freddy Kjellström till styrelseledamot och ordförande i Sunne Fastighets AB.
Samverkansmöte med kommunen är sedan tidigare inplanerat till den 28 oktober.

§ 162 Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 26 oktober 2020 kl 13.00
på f.d. Hotell Selma Lagerlöf.

§ 163 Sammanträdets avslutning
Ordförande tackade för dagens överläggningar och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justera;

Henif
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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.
Tid: 2020.10-26 kl. 13.00-16:00

Plats: Fd Hotel Selma Lagerlöf

Närvarande:

Marcus Bergsjö ( M)
Henrik Lagerlöf (HS)
Kerstin Larsson (C)
Anette Sätherberg (S)

Vice Ordförande

Perra Hermansson

VD

Veronica Klingvall
Anders Svensson

SA

Per Vitalis (S)

Inbjuden:

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tjänstgörande suppleant
Ekonomichef

Ej närvarande:

Hans Högberg ( HS)
Helena Anshammar( S)

Anette Rhudin (M)
Bengt Hedelin (C)

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

§164 Sammanträdets öppnande
Vice Ordföranden förklarar mötet öppnat
§ 165 Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning föredrogs och godkändes.
§ 166 Val av protokollförare
Perra Hermansson valdes att föra protokoll

§ 167 Val av protokolljusterare
Per Vitalis valdes att justera protokollet. Justering sker tisdagen den 26 oktober 2020 kl, 15:00
vid Sunne Fastighets AB:s kontor

§ 168 Föregående protokoll
Protokollen från sammantrfide/ia den 2020-10-08 samt protokollet från 2020-10-15 godkändes

och lades till handlingarna
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Informationsärenden

§ 169 VD Rapport: Pera Hermansson redogjorde för den dagliga verksamheten Bilaga 1
§ 170 Ekonomisk rapport föredrogs och diskuterades Bilaga 2
§ 171 Uthyrningsrapport föredrogs och lades till handlingarna Bilaga 2
§172 Projektrapport föredrogs Bilaga 2
§ 173 Erinran satus föredrogs och styrelsen uppdragar åt bolaget att ta fram en handlings och åtgärdsplan för nämnda erinran som presenteras löpande på kommande styrelsemöten.

§ 174 Samverkansavtal föredrogs och avtalsförhandligar pågår, hyresreglering avseende 2020 är
skickad i form av fakturerad hyresjustering.

Beslutsärenden
§ 175 Beställningskrivelse avseende byggnation av hemtjänstlokaler undertecknas av styrelsen.
Övriga frågor

§ 176 Status strategiskpartnering föredrogs och diskuterades
§ 177 Stryrelsen ger bolaget i uppdrag att ta fram en ny hemsida.

§ 178 Vice Ordförande tackar för överläggningarna och förklarar mötet avslutat

Nästa styrelsemöte
Ordinarie styrelsemöte den 2020-11-27 kl. 08:30 -12:00

Vid protokollet:

hnansson, VD, protokollförare Sunne Fastighets AB

Vice.-Ordförande

/'

Justeras:

/

/ .'••/l

l\/farcus Bergsjö'
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Sunne

B Fastighets AB
DELÅRSRAPPORT

UTFALL
2020-08-31

PROGNOS UTFALL
2020 2019

NETTOOMSÄTTNING
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Summa nettoomsättning

6843

12031

120501
17015

86713

135420

137516

-61 474

-96 679

-103548

79870

123389

FASTIGHETS- OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader

-2955

-4820

-8004

Avskrivningar
Personalkostnader

-6845

-10267

-9183

-10782

-15466

-14764

Summa fastighets- och förvaltningskostnader

-82 056

-127232

-135499

4657

8188

2017

24

49

Räntekostnader

16
^349

-6459

-5590

Summa finansiella intäkter och kostnader

-4333

-6435

-5541

Resultat efter finansiella poster

324

1753

.3524

Resultat före skatt

324
324

1753

-3524
-3524

Rörelseresultat

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter

Årets resultat

1 753

Sunne

Fastighets AB

INGÅENDE UTGÅENDE
BALANS FÖRÄNDRING BALANS
2020-01-01 2020 2020-08-31

TILLGÅNGAR
Summa anläggningstillgångar

345 466 481

79 217 931

424 684 412

Summa omsättningstillgångar

16 230 320

-5 695 468

10 534 852

361 696 801

73 522 463

435 219 264

Summa eget kapital

20 002 826

324 038

20 326 864

Långfristiga skulder

295 200 000

85 000 000

380 200 000

46 493 975

-11 801 575

34 692 400

SUMMA SKULDER

341 693 975

73 198 425

414 892 400

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

361 696 801

73 522 463

435 219 264

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa kortfristiga skulder

Sunne

Fastighets AB

V&P
VALUAHON OF PROPERTIES AB

Sunne Fastighets AB

2.3 Värdebedömning
Marknadsvärdet bedöms till 667 700 kSEK, Sexhundrasextiosjumiljonersjuhundratusen kronor inom ett troligt intervall av +/- 10 % vid värdetidpunkten oktober 2020.
Ldenna vardebedomnin.s ingår en förhandsvärdering på Sundsberg 2:13 på ca 144 milioner
SEK.

Se bifogad värdebedömning för varje fastighet.

FÖRVÄNTADE
INTÄKTER
MAGASINSGATAN

Sunne

Fastighets AB

Hyresintäkt/år: 3 751 860 kr
Hyresintäkt 2020:1171 611 kr
24 lägenheter uthyrda i augusti (33)
27 lägenheter uthyrda i september (33)
33 lägenheter uthyrda i oktober (33)
1/11 sker inflyttning i hus nr 3
45 lägenheter uthyrda i november (45)
45 lägenheter uthyrda i december (45)

UTHYRNINGSRAPPORT
SEPTEMBER

Sunne

Fastighets AB

Totalt antal uthyrningsbara lägenheter: 690 st
561 lägenheter
11 st inflyttade i augusti
8 st avflyttade
11 st vakanta lägenheter
129 studentläeenheter

3 st inflyttade i augusti
3 st avflyttade
4 st vakanta lägenheter

Sunne

Fastighets AB

2021 -Städtjänst fakturerar kommunens
verksamheter

Hyresavtalen med kommunen behöver

uppdateras för 2020 så att vi inte gör en förlust på
förvaltningen ett år till. Det framkom redan i
delårsrapporten 2018-07-31 att intäkterna
underskred kostnaderna.

Vi har fakturerat kommunen 6,9 mkr för justerad
hyra 2020. Detta är beräknat enligt prognos för
2020. Kommer även att justeras i december.

PROJEKTREDOVISNING 2020-09-30 S Sunne
Fastighets AB

MAGASINSGATAN

Underlag ÄTOR (ink moms)l
Markiser

Totala kostnader (ink moms):
Enligt betalplan Häggmarks

ÄTOR
Externa kostnader
Summa:

68 495 000
4 547 361
3 805 839
76 848 200

Solceller
Erosionskydd
Markarbete/fyll
Höjning fastigheter grund
39 skåp i badrum
9 fönster i trapphus
Vibrationsmätning

Tillkommande kostnader (ink moms)
moms):
Enligt betalplan

Fjärrvärme gräv

3 605 000

Summa:

687 500
l 663 750
550 000
804 813
477 949
64350
60500
93390
142 144

4 544 395

Slutfaktura

i^-wm

Lagfart

56075

Externa kostnader (ink moms):

Parkering

77500

Konsultkostnader

Besiktning
Fiber
Konsulttid

"^""^ ^r~^-s-^ B^-:-?51L

Mark och byggkostnad

Summa:

Installation och mediakost

52000

Besiktning

3 790 575

Postboxar

Ibinder/Arkivering

SUMMA

Totalt för projektet: 80 638 775 kr (ink moms)

Inflyttningsdatum är satt till 1/11.
Diskussion kring ATOR pågår innan slutfakturan betalas.

176 554
l 663 005
l 770 778
60744
49840
84918
3 805 839

PROJEKTREDOVISNING 2020-09-30
Totala kostnader (ink moms):

Enligt betalplan Bygg Dialog

ÄTOR
Externa kostnader
Summa:

Sunne

Fastighets AB

Externa kostnader (ink moms):

61 195 000
o
l 256 338
62 451 338

Konsultkostnader

Mark och byggkostnad
Installation och mediakost

Besiktning
Köksflytt
Ibinder/Arkivering

SUMMA

65738
81109
929 895
66005
74928
38663
l 256 338

Tillkommande kostnader (ink moms):
Enligt betalplan 24 641 335

ÄTA

O

Besiktning

O

Konsulttid

O

Summa:

24 641 335

Totalt för projektet: 87 092 673 kr (ink moms)

Florosil spärrskikt (ÄTA eller ej-förhandling pågår)
Overlämnandedatum är 12/2-2021. Prognosen visar +3-4 mkr pga pålningsarbeten.

Sunne
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VD rapport
Denna VD rapport är en kortfattad sammanställning av det som har hänt sen förra styrelsemötet i
september och nu informerar vi om löpande samt kommande händelser i bolaget.

Allmänt
Vintern närmar sig snabbt nu och tyvärr ser vi ingen ljusning i pandemin, snarare tvärtom vi försöker
verkligen hålla på restriktionerna och påminna om detta. Driftchefen alternerar morgonmöte med
halva personalgruppen varannan dag för att försöka hålla på rutinerna. Vi har kör även vårt
"fredagsmys" varannan fredag där alla får säga sitt i en mindre formell sammankomst på Selma. Även
APT är nu inplanerad till en gång per månad. Sjuktalen är fortfarande på normal nivå.
Uthyrningen
Uthyrningen av Magasinsgatan är nu klar och hyresadministrationen har börjat att sända ut
intresseförfrågningar för Allégården. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, men vi väntar på att
hyrorna fastställs. Preliminärt inflyttningsdatum är i mars 2021. Uthyrningen i det befintliga
beståndet löper på men här kommer vi att se över rutinerna. Omsättningstakten måste öka markant,
finns stora förbättringar att göra. Vakanstalet för studentlägenheterna kommer att öka när vi
kommer fram i december.
Ekonomiredovisningen

Ekonomiarbetet går framåt och som ekonomichefen senare kommer att redovisa så har vi nu faktiskt
ett klart haivårsbokslut. Från och med november månad kommer vi nu också kunna presentera
månadens resultat & balansrapport på varje styrelsemöte. Vi jobbar på effektiviseringar och ser över
arbetsfördelningen och vi kommer i början på 2021 att avsluta en inhyrd ekonomitjänst.
Vi har nu också informerat kommunen om styrelsebeslutet att vi i fortsättningen hanterar deras
fakturor på samma sätt som andra hyresgäster, d.v.s. efter 7 dagar kommer en påminnelse från vårt

inkassobolag Colligent.
Värdering
Vi har nu en ny värdering på bolagets samtliga fastigheter och värdet uppgår till 667.700kSEK inom
intervallet +/-10% i detta ingår en förhandsvärdering av Sundsberg 2:13 på 144 MSEK. Sammanlagd
area uppgår till ca 61 250 kvm varav boarea är 41 230 kvm och resterande area utgörs av vård och
omsorg, kontor, butik och lager. Värderingen 2018 uppgick till 374.100Ksek. Siffrorna får inte ses som
helt jämförbara då ytan 2018 uppgivits till 48.3631<vm och ytan idag uppgår till 61.411kvm.

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 56516000 Org.nr. 556042-8921

Kostnadsreduktion
Som tidigare nämnt har vi nu genomfört en reduktion av två tjänster inom administrationen.
Vi jobbar nu med att ta fram nya tjänstebeskrivningar och vi ser över organisationen som helhet med
effektiviseringar samt troligen någon ytterligare reduktion på fastighetsskötargruppen. Viss
osäkerhet finns i personalfrågan beroende på om vårt uppdrag mot kommunen eventuellt ökar
eftersom dom varslat samtliga tjänster som hanterar fastigheter.

Nytt samverkansavtal med kommunen

Som ni vet har vi nu tillsammans med Er fått kommunen att gå med på att betala 6,9MSEK + moms
för att täcka upp de faktiska förvaltningskostnader vi har på kommunens fastigheter avseende 2020.
l förra veckan kom vi också överens om att vi tillsammans ska utveckla gränsdragningslistan för att
fastställa vad som ska ingå i ettförvaltningsavtal. Själva avtalet bör vara en kombination av "vårt
avtal" och "deras avtal" det slutgiltiga avtalet skall givetvis granskas av vår jurist på Hamiltons
advokatbyrå samt godkännas av styrelsen i bolaget innan det slutgiltigt undertecknas av
styrelseordförande och VD. Avtalet ska reglera hela den faktiska förvaltningskostnaden som
definieras i gränsdragningslistan per kvm samt ettvinstdrivande ägardirektiv på X%.
Kostnaden specifikt (väsentlig del i kommande avtal) tas fram först när vi efter årsskiftet då vi kör
fram en kostnad per fastighet. Nämnas bör att vi är överens om att städkostnader i fortsättningen
helt hanteras av respektive verksamhet. Tills vi har avtalet på plats utför vi bara akut felavhjälpande
åtgärder och åtgärder utifrån beställningar som godkänns av kommunens företrädare.

Strategisk partnering
Arbetet med projekteringen för hemtjänsten nya lokaler är i princip klara och vi har en planerad
byggstart till 2 november, budget kommer att hamna på ca 42MSEK. När det gäller SÄBO så har vi
precis startat upp programplanen tillsammans med Byggdjalog, arkitekter och SÄBO. Här har vi också
begärt en skriftlig avsiktsförklaring: Har kommunen för avsikt att hyra lokalerna om vi bygger? Vi
förutsätter att ärendet tas upp i KF den 16 november. Vi för också en bra dialog med Regionen som
vill in med en tandregleringsklinik och folkhögskolan/ vi arbetar även där för att få fram en
avsiktsförklaring. När det gäller restaurangdelen så tror vi oss hittat en extern hyresgäst i ägarna till
Kings Cakery tillika tidigare ägare av Diner 45 men där är vi fortfarande på förhandlingsnivå. När det
gäller S:a Viken så har våra samarbetspartner tagit fram skisser och en prisbild för en utbyggnad av
maskinhall, verkstad och klassrum som anpassas för ett utökat elevantal, även detta ärende kommer
upp på KF den 16:e, men ligger tyvärr ca 1,5MSEK över budget. Har denna vecka ett inbokat möte
med kommunen för att försöka fastställa deras ambition gällande även övriga tre projekt i strategisk
partnering som vi egentligen upphandlat. Matsal Fryxelska - Idrottshall Skäggeberg och en förskola.

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 565 16000 Org.nr. 556042-8921

Hyresförhandlingarna
Dom årliga hyresförhandlingarna pågår som ni vet och är extremt sena, delvis beroende på vårt sena
bokslut för 2019 men ändå. Vi är helt överens med Fastighetsägarna att förhandlingarna för 2020 ska
vara på plats innan vi inleder nya förhandlingar inför 2021. Det innebär att vi ytterligare ökar trycket
på Hyresgästföreningen. Men även separata förhandling för seniorboendet på Allégården är på gång,
där vi yrkar på ca: 1800 kr/kvm.

Övrigt
Som ni vet jobbar Anders fram till jul, men vi kommer även att behöva hans tjänster i fortsättningen.
Detta innebär att vi anlitar in honom som Senior advisor med inriktning på våra byggprojekt.
Arbetstiden beräknas vara en till två dagar per vecka beroende på arbetsbelastningen i projekten
Det innebär också att vi inte kommer att rekrytera någon ny fastighetschef inom den närmaste tiden.

^

^^^

lanssorr

VD Sunne Fastighets AB

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 56516000 Org.nr. 556042-8921
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Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.
Tid: 2020.11-09 kl. 12.00-13.30
Plats: Där Väst, Sunne kommunkontor, Sunne

Närvarande:

Freddy Kjellström (C)
Henrik Lagerlöf (HS)

Anette Sätherberg (S)
Kerstin Larsson (C)

Bo Eråker (M)

Perra Hermansson
Anders Folkesson

Ej närvarande:

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tjänstgörande suppleant

VD

Kristina Lundberg

Revisor
Kommunalråd, §§179--182

Hans Högberg (HS)
Anette Rhudin (M)
Per Vitalis (S)
Bengt Hedelin (C)

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

§179 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§180 Val av protokollförare
Kerstin Larsson utsågs till att föra dagens protokoll.

§ 181 Val av protokolljusterare
Anette Sätherberg valdes att justera protokollet. Justering sker måndagen den 16 november
kl. 15.00 Där Väst, Sunne kommunkontor, Storgatan, Sunne.
§182 Kommunalrådets närvarorätt
Henrik Lagerlöf reste fråga om kommunalrådets rätt att närvara vid sammanträdet då ägarrepresentants närvarorätt ej finns införd i varken bolagsordningen eller ägardirektivet. Sammanträdet i
dag rör ett personalärende. Anette Sätherberg och Bo Eråker instämde i Henrik Lagerlöfs yrkände att kommunalrådet inte skall äga rätt att närvara under sammanträdet. Kristina Lundberg
anförde ägarens rätt till insyn i bolaget genom Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Freddy Kjellström och Kerstin Larsson framförde yrkanden om att kommunalrådet skall ha rätt att närvara

under sammanträdet för att på så sätt utöva sin uppsiktsplikt.
Ordföranden ställde proposition på Henrik Lagerlöfs yrkade mot sitt eget yrkande och fann att
styrelsen beslutat enligt Henrik Lagerlöfs förslag.
Mot beslutet reserverade sig Freddy Kjellström och Kerstin Larsson. Skriftlig reservation, bil nr 1.
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Informationsärenden
§ 183 Ordföranden informerade om att ärenden betr. lokaler för Särskilt boende och för Södra Viken
kommer att tas upp vid kommunstyrelsen sammanträde den 1 december,
Diskuterades styrelsens resp. VD:s roller i organisations- och bemanningsfrågor.
Det förestående arbetet med anledning av revisorernas Rekommendationsbrev från 2020-06-29
diskuterades och i samband med detta behovet av att anlita konsulthjälp.
VD Perra Hermansson informerade om att han till styrelsemötet den 27 november kommer att
upprätta en handlingsplan för att presentera denna tillsammans med beräknat behov av ytterligare resurser som krävs för att åstadkomma de förbättringsmöjligheter som revisorerna angett i
ovan nämnda Rekommendationsbrev.

§184 Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls fredagen den 27 november 2020 kl 08.30
på SELMA Spä, Sunne

§ 185 Sammanträdets avslutning
Ordförande tackade för dagens överläggningar och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Kerstin Larsson

Juste/as:

Justeras:
'^ u/\.

^

Freddy Kjellstrf
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Reservation mot beslut i § 182
Härmed reserverar jag mig mot beslutet att inte låta kommunalrådet närvara vid styrelsemötet

2020 11 09.
Enligt Bolagsordningen § 18 "Kommunstyrelsens uppsiktsplikt" har kommunstyrelsen rätt att ta del

av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt ha uppsikt över bolaget och dess verksamhet.
Jag anser att ägarrepresentantens närvaro vid ett sammanträde, sammankallat för information och
diskussion om organisations- och strategifrågor, har stort värde både för styrelsen och ägaren och att

deltagandet i möten då sådana frågor diskuteras är en viktig del av ägarens uppsiktsuppdrag.
Ägarrepresentant, både kommunalråd och kommunchef, har deltagit vid ett flertal
styrelsesammanträden under de senaste åren utan att fråga om styrelsebeslut beträffande

deltagandet ställts.
Beslut i fråga om ägarrepresentants rätt till närvaro vid styrelsesammanträde får inte vara en

personfråga utan den ska regleras i bolagsordning och/eller ägardirektiv och hanteras lika vid
samtliga sammanträden med bolagets styrelse.
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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte i Sunne Fastighets AB.
Tid: 2020.11-27 kl. 08.30-14:30
Plats; Selma Spä

Närvarande:

Freddy Kjellström (C)
Bo Eråker (M)
Henrik Lagerlöf (HS)

Ordförande

Kerstin Larsson (C)
Anette Sätherberg (S)

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Perra Hermansson
Veronica Klingvall

VD

Ekonomichef

Hans Högberg (HS)

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Inbjuden:

Ej närvarande:

Helena Anshammar (S)

Anette Rhudin (M)
Bengt Hedelin (C)

§186

Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§187

Fastställande av dagordning

Förslaget till dagordning föredrogs och godkändes.

§188

Val av protokollförare
Perra Hermansson valdes att föra protokoll

§189

Val av protokolljusterare
Henrik Lagerlöf valdes att justera protokollet. Justering sker fredagen den 4 december 2020 kl.
15:00 vid Sunne Fastighets AB:s kontor.

§190

Föregående protokoll
Protokollen från sammanträdena den 2020-10-26 godkändes och lades till handlingarna efter

följande komplettering och justering av § 173:
Rekommendationsbrev/Erinran från bolagets revisorer, PwC, 2020 06 29 presenterades för styrelsen. Uppdrogs åt bolaget att ta fram en handlings- och åtgärdsplan för nämnda erinran, att
presenteras löpande på kommande styrelsemöten."
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Informationsärenden

§ 191 VD-Rapport: Perra Hermansson redogjorde för den dagliga verksamheten Bilaga 1
§ 192 Rekomendationsbrev 2020-11-23 med uppföljning av revisionsnoteringar från
2018 och 2019 samt handlingsplan presenteras av VD. Bilaga 3

Tre punkter enligt erinran återstår att åtgärda:
1. Uppdaterad beräkning avfördelningsnycklarförschablonmoms,
Beräknas klart 18 december.

2. Upprättande/färdigställande av skattemässigt anläggningsregister,
Beräknas klart 17 december.
3. Förvaltningsavtal med tillhörande hyresavtal, klart januari 2021, se §196.

§ 193 Ekonomisk rapport föredrogs och diskuterades Bilaga 2
§ 194 Uthyrningsrapport föredrogs och lades till handlingarna Bilaga 2
§195 Projektrapport föredrogs Bilaga 2
§ 196 Samverkansavtal och hyresförhandligar pågår enligt plan, beräknas klart januari 2021
§ 197 2020 år fakturerade hyresjustering till kommunen är betald 8,410.034:- kr inkl moms.

§ 198 Inriktningsbeslut för SABO är taget i socialutskottet och definitivt beslut tas på KS den 1 december. Beslut om utbyggnation vid S:a Viken är taget i bildningsutskottet, definitvt beslut tas på KF
den 14 december
Delar av styrelsen uttrycker sin tveksamhet om att inriktningsbeslutet gällande SABO inte är till-

räckligt ekonomiskt tryggat för bolaget.

Beslutsärenden

§199
Bolaget har påbörjat rekryteringen av ny fastighetschef men fram till att den personen börjar
behöver vi anlita en konsult för att undvika allvarliga störningar i byggprocessen, störningar som
kan innebära förseningar och därmed ekonomiska konsekvenser.
Yrkandes om och beslutades att inköpa erforderliga konsulttimmar under denna period.
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Övriga frågor

§ 200 Diskuterades lokalfrågor/ev restaurang på f.d. Hotell Selma Lagerlöf
Ordförande och VD tar med frågan till kommunledningen.

Förfrågningar om att ev få tillgång till lokaler i byggnaden finns från IFO, Tekniska/Kvarngatan 6
samt kulturskolan.

§ 201 Diskuterades kommande upphandling av "ytskikt" genom Strategisk Partnering.

En samstämmig styrelse uttalade att det bör ske helt enligt gällande regler i strategisk partnering men
med viktad inriktning mot Sunneföretag.

§ 202 Diskuterades styrelsens åsikt angående ägarens förslag till utökad upplysningsplikt mot ägarna,
Styrelsens åsikt är att nuvarande upplysningsplikt bör vara tillräcklig men VD kommer fortsättningsvis
vid rapportering till ägaren även bifoga den ekonomirapport som tas fram inför varje styrelsemöte

§ 203 Ordförande tackar för överläggningarna och förklarar mötet avslutat

Nästa styrelsemöte
Ordinarie styrelsemöte 2021-01-22 kl. 08:30 -12:00

VJ'

p:otokollförare Sunne Fastighets AB

Ordförande

Freddy KjellstCöm
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STYRELSEMÖTE
2020-11-27

EKONOMI
 Preliminärt resultat 2020-10-31
 Balansrapport 2020-10-31
 Uthyrningsrapport oktober
 Projektredovisning 2020-10-31

 Mål inför nästa period

ACKUMULERAT
RESULTAT
OKTOBER
2020

Resultat oktober 2020

UTFALL
2020-10-31

UTFALL
2019-10-31

PROGNOS
2020

UTFALL
2019

NETTOOMSÄTTNING
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Summa nettoomsättning

107 817
6 661
114 478

99 365
4 602
103 967

127 998
8 331
136 329

120 501
17 015
137 516

FASTIGHETS- OCH FÖRVALTNINGSKOSTNADER
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Summa driftskostnader
Driftsnetto

-75 004
-4 175
-79 179
35 299

-78 608
-5 818
-84 426
19 541

-90 342
-5 010
-95 352
40 977

-103 548
-8 004
-111 552
25 964

Personalkostnader
Summa Driftsresultat

-13 830
21 469

-12 454
7 087

-16 597
24 380

-14 764
11 200

Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar

-8 556
12 913

-7 925
-838

-10 267
14 113

-9 183
2 017

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Hyresjustering kommunen
Resultat exkl. fakturerat kommunen

-4 990
7 923
-6 916
1 007

-4 053
-4 891

-5 988
8 125
-6 916
1 209

-5 541
-3 524

ANALYS
FASTIGHETSKOSTNADER
ANALYS AV STÖRRE KOSTNADSPOSTER

OKTOBER
2020

JAN-OKTOBER
2020

JAN-OKTOBER
2019

-6 161 009

-8 403 841

2 242 832

-999 521

-1 230 044

230 522

Fastighetsskötsel enl avtal (Riksbyggen)

-3 810 124

-4 085 178

275 053

Städ inkl. mattor (Städtjänst o Berendsen)

-9 294 296

-8 724 842

-569 454

Larm, övervakning, jour,skydd mm

-1 641 480

-1 843 513

202 033

Inköpt material - reparation

-1 088 586

-1 500 803

412 218

Inköpta tjänster - reparation

-2 911 867

-5 878 514

2 966 647

Inköpt material - underhåll

-1 833 233

-1 366 864

-466 368

Inköpta tjänster - underhåll

-429 129

-1 741 914

1 312 785

El

-7 802 204

-7 622 128

-180 076

Fjärrvärme

-9 615 548

-8 939 981

-675 566

Vatten o avlopp

-3 181 751

-3 379 203

197 452

Sop o slamtömning

-2 605 754

-2 359 815

-245 939

Inhyrda lokaler/lägenheter - Sunne Kommun

-22 125 620

-21 900 226

-225 394

Övriga kostnader
SUMMA INKÖP - VAROR O TJÄNSTER

-1 785 004
-75 285 124

368 919
-78 607 946

-2 153 923
3 322 822

VAROR OCH TJÄNSTER
Fastighetskostnader för vidarefakturering
Lagerinköp

+/-

BALANSRAPPORT
OKTOBER
2020

BALANSRAPPORT
INGÅENDE
BALANS
2020-01-01

FÖRÄNDRING
2020

UTGÅENDE
BALANS
2020-10-31

TILLGÅNGAR
Summa anläggningstillgångar

345 466 481

100 260 293

445 726 774

Summa omsättningstillgångar

16 230 320

10 962 844

27 193 164

361 696 801

111 223 137

472 919 938

20 002 826

1 007 219

21 010 045

295 200 000

110 000 000

405 200 000

46 493 975

215 918

46 709 893

SUMMA SKULDER

341 693 975

110 215 918

451 909 893

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

361 696 801

111 223 137

472 919 938

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

UTHYRNINGSRAPPORT
OKTOBER
Totalt antal uthyrningsbara lägenheter: 690 st
561 lägenheter
7 st vakanta lägenheter
129 studentlägenheter
6 st vakanta lägenheter

PROJEKTREDOVISNING 2020-10-31

MAGASINSGATAN

Totala kostnader (ink moms):
Enligt betalplan Häggmarks
ÄTOR
Externa kostnader
Summa:

Underlag ÄTOR (ink moms)
Markiser
Solceller
Erosionskydd
Markarbete/fyll
Höjning fastigheter grund
39 skåp i badrum
9 fönster i trapphus
Vibrationsmätning
Fjärrvärme gräv
Summa:

72 100 000
4 547 361
3 837 464
80 484 825

Tillkommande kostnader (ink moms):
Enligt betalplan
0
Slutfaktura
0
Lagfart
56 075
Parkering
77 500
Besiktning
Fiber
Konsulttid
29 773
Summa:
163 348

Externa kostnader (ink moms):
Konsultkostnader
Mark och byggkostnad
Installation och mediakost
Besiktning
Postboxar
Ibinder/Arkivering
SUMMA

687 500
1 663 750
550 000
804 813
477 949
64 350
60 500
93 390
142 144
4 544 395

198 781
1 663 005
1 770 778
61 347
52 391
91 162
3 837 464

Totalt för projektet: 80 648 173 kr (ink moms)

Diskussion kring ÄTOR pågår innan slutfakturan betalas.
Slutredovisning och arkivering återstår.. Vi inväntar relationshandlingar och andra
dokument för drift och skötsel.

PROJEKTREDOVISNING 2020-10-31

ALLÉGÅRDEN

Totala kostnader (ink moms):
Enligt betalplan Bygg Dialog
ÄTOR
Externa kostnader
Summa:

65 870 000
0
1 376 321
67 246 321

Tillkommande kostnader (ink moms):
Enligt betalplan
19 966 335
ÄTA
0
Besiktning
0
Konsulttid
0
Summa:
19 966 335

Externa kostnader (ink moms):
Konsultkostnader
Mark och byggkostnad
Installation och mediakost
Besiktning
Köksflytt
Ibinder/Arkivering
Badrumsskåp
SUMMA

Totalt för projektet: 87 212 656 kr (ink moms)
Projektet går in i slutskedet med kompletteringsarbeten, injusteringar och
besiktningar enl. tidplan.
Utvändigt är sophuset nästan klart och asfaltering kommer göras v.48.
Överlämnandedatum är 21/2-2021. Inflyttning från 15/3.
Prognosen visar +3-4 mkr pga pålningsarbeten.

73 191
88 533
929 895
72 661
74 928
38 663
98 450
1 376 321

PROJEKTREDOVISNING 2020-10-31

SELMA
HEMTJÄNSTEN

Totala kostnader (ex.moms):
Enligt betalplan Bygg Dialog
ÄTOR
Externa kostnader
Summa:

4 000 000
0
88 829
4 088 829

Externa kostnader (ex. moms):
Konsultkostnader
Mark och byggkostnad
Besiktning
SUMMA

Tillkommande kostnader (ex. moms):
Enligt betalplan
35 293 990
ÄTA
0
Besiktning
0
Konsulttid
0
Summa:
35 293 990

Totalt för projektet: 39 382 819 kr (ex. moms)

Projektet är i startgroparna. Rivningsarbete pågår för lokalerna.
Sluttid för projektet ca 2021-12.

9 615
79 214
0
88 829

MÅL INFÖR NÄSTA PERIOD

 Budget
 Investeringsplan
 Underhållsplan
 Uttagsbeskattning – nytt underlag klart

VD rapport
VD rapporten är en kortfattad sammanfattning av vad som hänt sen oktober och vi informerar om
löpande samt kommande händelser i bolaget.

Allmänt
Vintern närmar sig snabbt nu och tyvärr ser vi ingen ljusning i pandemin, snarare tvärtom, vi utökar
restriktionerna och påminner ofta personalen om sitt eget ansvar. Driftchefens morgonmöten med
personalen är nu uppdelade i tre grupper för att försöka undvika att samlas i större grupper. Övriga

möten kör vi nu digitalt. Sjuktalen i bolaget är fortfarande på normal nivå.
Uthyrningen
Uthyrningen har börjat att sända ut intresseförfrågningar för Allégården och vi kommer att ta hjälp
av en mäklare för att lägga upp en digitalpresentation av lägenheterna, det vill säga att vi kommer
inte att ha fysiska visningar. Efterfrågan är stor men vi får se hur utfallet med digital presentation tas
emot. Vi väntar även på att hyrorna fastställs. Preliminärt inflyttningsdatum är fortfarande l mars

2021. Uthyrningen i det befintliga beståndet löper på men inte i den takt jag önskar, tills vidare ser vi
över rutinerna men under våren kommer vi att införa ett nytt kösystem som till stor del hanteras av
kunden själv, det nya systemet integreras i fastighetssystemet Momentum men också i den nya
kommande hemsidan för bolaget.
Ekonomiredovisningen

Ekonomiarbetet går framåt och vi arbetar febrilt med både budget och investeringsbudgeten, planen
är att båda ska färdigställas innan vi går på julledigheten. Vi håller även på att ta fram ett stort antal
styrdokument, bland annat attestordning. Kommunen har nu betalat in 2020-års hyresjustering enligt
överenskommelse på totalt 8.410.034:- Jag återkommer om ekonomin i bilapa 3 handlingsplan.
Som ni vet informerade vi kommunen i oktober att vi kommer att hantera deras fakturor som alla

andra kunder, det vill säga efter 7 dagar går det ut en påminnelse från vårt inkassobolag Colligent.
Personal
Vi jobbar fortfarande med nya tjänstebeskrivningaroch att fastställa organisationen som helhet. Men

det är önskvärt med effektiviseringar och jag ska försöka reducera fastighetsskötargruppen, men
utan att minska kompetensen. Viss osäkerhet finns i personalfrågan beroende på om vårt uppdrag
mot kommunen eventuellt ökar eftersom dom varslat samtliga tjänster som hanterar fastigheter.

Nytt samverkansavtal med kommunen

Vi arbetar nu tillsammans med kommunledningen för att fastställa en gränsdragninRslista (det vill
säga listan som reglerar vilka åtgärder som åligger förvaltningsbolaget) Vi har även börjat arbetet
med ett inhyrningsavtal (det vill säga avtalet som reglerar vilka fastigheter vi hyr och till vilken
kallhyra) Det tredje avtalet är samverkansavtal, vilket är detsamma som förvaltningsavtal och

reglerar vad vi gör enligt gränsdragningslistan och vilka kostnader som ligger på förvaltningsbolaget.
Förhoppningsvis ska avtalet reglera hela den faktiska förvaltningskostnaden och baseras på 2020 års
utfall, en indexuppräkning och ägardirektivet som säger att bolaget ska vara vinstdrivande med 3 %
Planen är att alla tre avtalen är på plats under januari 2021. (sent, men vi behöver 2020 år siffror).

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 565 16000 Org.nr. 556042-8921

Strategisk partnering

Rivningsarbetet för hemtjänsten nya lokaler är i fullgång och vi kör enligt plan. Vi har nu även börjat
projekterat deras hjälpmedelscentral, SOOkvm norr om nordöstra flygeln, där är tänkt byggstart
under våren.

Som en del kanske sett så bygger vi också en ny väg från Ekebyvägen upp till Selma, vi kommer inte
att kunna använda den gamla allén eftersom vi har för stora transporter till bygget.

När det gäller Säbo så kommer deras lokaler att byggas i dom tre västra flyglarna och inrymma fyra
avdelningar med nio vårdplatser i varje, totalt 36. Inriktningsbeslut gick igenom socialutskottet så vi

förutsätter att det blir definitivt på KS den l december. Här fortsätter vi med programplanen.
Vi jobbar också hårt med att få in Regionen med Folkhögskolan och Folktandvården som hyresgäster,
vi har fått deras önskemål så där jobbar vi på att ta fram attraktiva lösningar och skisser för att
komma närmare ett avtal.

Vi har också en förfrågan från individstöd om lokaler, (då kan vi använda delar av konferensytan)
Till sist har vi restaurangdelen, men den delen tar vi som ett beslutsärende.

Sen har vi S:a Viken där gick förslaget om ett utökat elevintag och en utbyggnad om 32MSEK igenom i
bildningsutskottet och slutgiltigt besked tas förhoppningsvis på KF den 14 december så nu kör vi på
med programplaneringen och projektering. Ni kommer senare att få en beställning att signera.

Hyresförhandlingarna
Dom årliga hyresförhandlingarna pågår som ni vet och är extremt sena, ännu inga besked.

Övrigt
Jag har påbörjat jobbet med att rekrytera en nyfastighetschefoch som samarbetspartner

har jag valt testhuset, tills vidare köper jag in vissa konsulttjänster för att täcka upp det mest akuta.
MMP BYGG & Energi (Maja), KPMG samt revisor Lennart Ring.

Med hänvisning till tidigare Erinran som våra revisorer på PWC delgettoss har vi nu också fått en

sammanställning i form av en rapport/Erinran bilaga l, daterad 2020-11 23, utifrån detta har jag gjort
VD kommentarer till nämnda rapport se bilaga 2

le Fastighets AB

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 565 16000 Org.nr. 556042-8921

