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Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro 
kommunföretag med dotterbolag 

VD:s förslag till beslut 

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns. 

Sammanfattning 

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en negativ helårsprognos på 

– 102 tkr före skatt. Det prognostiserade minusresultatet beror på lägre 

koncernbidrag än vad som budgeterats. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens 

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

resultat på 795 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar ett 

resultat på 23 807 tkr.   

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Upplands-Bro Kommunföretag 

AB för 2021 bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning januari – augusti med helårsprognos 2021 

 

Ida Texell 

 

VD Upplands-Bro kommunföretag AB  

  

Bilagor 

1. Ekonomisk uppföljning januari – augusti med helårsprognos 2021 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 

 Upplands-Bro kommunfastigheter AB 

 Kommunstyrelsen 
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Upplands-Bro Kommunföretag AB 

Alev Korkmaz 

 

RAPPORT 

2021-09-08 

 

 
 

 

Ekonomisk uppföljning januari-aug med  
helårsprognos 2021 
    

Belopp i tkr Budget 

2021 

Jan-

aug 

2021 

Helårs-

prognos 

Intäkter 

Kostnader 

   

Administrationskostnader -442 -1 -442 

Rörelseresultat -442 -1  -442 

    

Resultat från andelar i 
koncernföretag 

866 0 507*) 

Räntekostnader -424 -95 -167 

Resultat efter finansiella 
poster 

0 - 96 -102 

    

Bokslutsdispositioner    

Resultat före skatt 0 -96  -102  

    

Skatt på årets resultat 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT  0 -96 -102 

Sammanställning koncernbolagen 

Resultat efter finansiella poster 
Bolag 
 

Budget 2021, 
tkr 

Resultat jan-
aug 2021, tkr 

Helårsprognos 
2021, tkr 

Upplands-Bro 

Kommunföretag AB 

 

0 

 

-96 

 

-102 
    

AB Upplands-Brohus 24 768 28 941 23 807 
    
Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB  

1 050 3 700 795 

 

*) I ägardirektiv för 2021 ska Upplands-Bro Kommunfastigheter AB lämna koncernbidrag i den 

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

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

kommunfastigheter AB. 
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Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-
Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-
Brohus  

VD:s förslag till beslut 

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv september 2021. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2020 § 171 i ärendet 

”Övergripande mål och budget 2021 - med planering för 2022-2023” om 

ägardirektiv för kommunkoncernen med moderbolaget Upplands-Bro 

Kommunföretag AB. Ägardirektiven fastställdes på respektive bolags extra 

bolagsstämma.  

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 

under 2021 föredra en rapport om ägardirektiven för AB Upplands-Brohus 

samt för Upplands-Bro kommunfastigheter AB vid styrelsens sammanträden. 

Beslutsunderlag 

 Uppföljning – Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus september 2021.  

 Uppföljning – Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB september 

2021. 

 

Ida Texell  

VD Upplands-Bro 

kommunföretag AB  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-10-07 KFT 21/0003 

 
 

Bilagor 

1. Uppföljning – Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus september 2021. 

2. Uppföljning – Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB september 

2021. 

Beslut sänds till 

 Upplands-Brokommunfastigheter AB  

 AB Upplands-Brohus  

 



      ds-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus  - KFT 21/0003-14 Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus  : 1. Uppföljning – Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus september 2021.

         Ägardirektiv 2021 – antagna i KF 2020-11-11  

         Uppföljning av ägardirektiv i AB Upplands-Brohus 2021 

 

          AB Upplands-Brohus                                                  Uppföljning sept 2021                               Bedömd måluppfyllelse 2021 

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

fastigheternas marknadsvärde   

Budget 2021 är lagd för att klara avkastningskravet   Ja 

AB Upplands-Brohus ska grunda verksamheten på samhällsansvar, 

affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka  

Avvägningar görs löpande  Ja 

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

förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en 

inriktning om 20 procent i soliditet över perioden 2020 - 2030. 

Soliditet 2018: 20,2 procent 

Soliditet 2019: 20,8 procent 

Soliditet 2020: 22,2 procent 

Ja 

Utdelning för socialt ändamål om 7 miljoner kronor i enlighet med §5 i 

Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  

Utdelningen beslutas på bolagsstämman i juni 2022 och 

betalas sedan ut till ägaren  Ska utbetalningen ske tidigare 

måste en extra bolagsstämma hållas   

Ja 

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

lämna ett koncernbidrag  

Budgeterat  Ja 

AB Upplands-Brohus ska betala en marknadsmässig 

borgensavgift om 0,35 procent för externa lån med kommunal  

Budgeterat  Ja 

AB Upplands-Brohus ska under perioden 2019 - 2022 påbörja 

nybyggnation av minst 300 lägenheter. 

Planering av cirka 300 lägenheter pågår  Kokillbacken 

(150), Kv  Härnevi Skolvägen-Köpmanvägen (90), 

Förtätning Bergvägen  

Ja 

AB Upplands-Brohus ska uppföra och tillhandahålla fler 

trygghetsbostäder. 

Olika alternativ utreds som till exempel nyproduktion och 

förvärv   

Ja 

AB Upplands-Brohus ska arbeta aktivt med trygghetsskapande 

åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med 

övriga aktörer  

Sker i den ordinarie förvaltningen samt genom samarbete 

med Bro utveckling samt Omdaning Bro  

Ja 



      ds-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus  - KFT 21/0003-14 Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus  : 1. Uppföljning – Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus september 2021.

Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera 

goda verksamheter som bidrar till centrumutveckling. 

Aktivt arbete pågår med att fylla lokalerna i centrum med 

ett utbud i enlighet med UBHs strategi  Nya verksamheter 

under hösten är hamburgerrestaurang och logopedi   

Ja 

Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett 

aktivt deltagande i centrumföreningen  

Ett ständigt pågående arbete att utveckla det kommersiella 

utbudet  

Ja 

Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun  Mer än 50 procent har anmält intresse på Svartviksbacken. 

En styrelse är bildad.  

En styrelse är bildad på Fasanstigen 37-47 i Bro. Intresset 

är ännu så länge mycket lågt på Råbystigen i Bro. 

Ja 

Erbjuda hyresbostäder i första hand för boende i Upplands-Bro 

kommun samt se över krav för tecknande av hyresavtal med inriktning 

om att återinföra rimliga inkomstkrav. 

Styrelsen har fattat beslut om att återinföra inkomstkrav 

(KFMs normalbelopp)  Beslut om ändrade 

förmedlingsregler förväntas tas på styrelsemötet i oktober.                  

Ja 

Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden  En ny adresstvätt är utförd för hela beståndet  Utifrån 

avvikelserna i denna görs insatser  

Ja 

 



      -Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus  - KFT 21/0003-14 Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus  : 2. Uppföljning – Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB september 2021.

                            

 

                                                   Ägardirektiv 2021 - antagna i KF 2020-11-11 

 

 

   Uppföljning av ägardirektiv i Upplands-Bro 2021 

 

 Upplands-Bro Kommunfastigheter AB                                          Uppfyllelse sept 2021                                                        Bedömd måluppfyllelse 2021 

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

procent på eget kapital. 

Budgeterat. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska lämna 

koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter. 

Beslutas i samband med bokslut. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska betala en 

marknadsmässig borgensavgift för externa lån med kommunal 

borgen. 

Budgeterat. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska öka kundnöjdheten 

och värdera genom NKI.  

Kundenkäten har skickats ut i slutet av september. Resultatet av 

enkäten förväntas presenteras i mitten av november. 

Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska arbeta aktivt för 

trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt 

fastigheterna. 

Upphandling av skötselentreprenör planeras.  Ja 

Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får räknas upp 

med 0 procent inför 2021. 

Ingen uppräkning är budgeterad för 2021. Ja 

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska låta uppföra/förvärva 

nya förskolor, skolor & verksamhetslokaler.  

Inga beställningar finns i dagsläget på nyproduktion. Ja 

Avyttra identifierade fastigheter enligt 2020 års ägardirektiv. Beslut har fattats om att avyttra före detta Norrgrindens förskola. 

Styrelsen arbetar vidare med listan över ”lämpliga” fastigheter att 

avyttra. 

Ja 
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Rapportering ombildningsuppdraget 

VD:s förslag till beslut 

Styrelsen godkänner AB Upplands-Brohus rapport ombildningsuppdraget 

oktober 2021. 

Sammanfattning 

AB Upplands-Brohus har tagit fram en rapport gällande ombildningsuppdraget 

utifrån Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiven i övergripande mål och 

budget. I rapporten beskrivs insatser som planeras för uppdraget att ombilda 

från hyresrätt till bostadsrätt och tidsplan för detta. 

Beslutsunderlag 

 Upplands-Brohus rapport ombildningsuppdraget oktober 2021 

 

Ida Texell  

VD Upplands-Bro 

kommunföretag AB  

 

Bilagor 

 Upplands-Brohus rapport ombildningsuppdraget oktober 2021 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunstyrelsen  
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2021-10-10 

 

 

Uppdraget att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt 

Nuläge oktober 2021 

Den 4 maj 2021 hölls ett startmöte mellan Upplands-Brohus och Svefa. Från Svefa deltog  

 och .  är transaktionskonsult och den som kommer att arbeta 

operativt med uppdraget. Han har varit med och ombildat cirka 3 000 lägenheter runt om i Sverige 

och har gedigna kunskaper i ämnet. På mötet gick vi igenom förutsättningarna för de tre aktuella 

områdena.  

Svartviksbacken 

Svartviksbacken, som är det enklaste att ombilda av de utvalda områdena att då det redan är en 

egen fastighet har fått in intresseanmälningar från mer än 50 procent av de boende. En 

bostadsrättsförening är bildad, som har anlitat en ombildningskonsul. Ombildningskonsulten ska föra 

föreningens talan i dialogen med Upplands-Brohus. Upplands-Brohus transaktionskonsult har 

besiktat fastigheten och håller på och tar fram ett prospekt till föreningen.  

I området finns idag tre vakanta lägenheter och 11 lägenheter som hyrs av Upplands-Bro kommun. 

På Upplands-Brohus styrelsemöte den 12 oktober förväntades styrelsen fatta beslut om att erbjuda 

bostadsrättföreningen i Svartviksbacken att köpa fastigheten till ett av styrelsen fastställt pris. På 

mötet fanns två förslag till beslut. Det ena var att erbjuda bostadsrättsföreningen att förvärva 

Svartviksbacken. Det andra var att avslå förslaget till avyttring av Svartviksbacken. Förslagen ställdes 

mot varandra var för sig. Efter votering kunde konstateras att fyra (4) röster avslog förslaget till 

försäljningen och tre (3) röster som biföll förslaget att avyttra fastigheten. Ordförande fann att 

styrelsen avslog förslaget att avyttra fastigheten Svartviksbacken.  

Fasanstigen 37-47 - Ljuva livet 

När det gäller ”Ljuva livet” så måste en fastighetsreglering genomföras för att en 

bostadsrättsförening ska kunna bildas. Svefa har fått det uppdraget och påbörjat arbetet. Idag hyrs 

lägenheter som sägs upp ut på korttidskontrakt för att lättare kunna genomföra en ombildning. 

Ett informationsmöte genomfördes den 14 september. Endast en person från området kom till 

mötet. Intresset var med andra ord svalt. Nästa steg är att skicka ut skriftlig information till det 30 

hushåll som bor i området för att se om det kan väcka intresse. 

Råbystigen 

Det tredje områden som identifierats utifrån vår lista över lämpliga områden att ombilda är 

Råbystigen i Bro. Här krävs dels en fastighetsreglering när en lämplig del av beståndet identifierats. 

Därefter måste tekniska anpassningar göras för att separera värme samt vatten- och avloppsnät. 

Tillsammans med ovanstående ska det finnas ett intresse hos de boende. Här krävs med andra ord 

ganska omfattande administrativa, tekniska och kommunikativa insatser. 
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En lämplig del har identifierats i området, Råbystigen 1 - 27 (ojämna nummer). Ett informationsmöte 

genomfördes den 15 september. Uppslutningen var god. En bedömning är att 20 - 30 lägenheter var 

representerade på mötet. På mötet utsågs en styrelse och föreningen håller på att bildas. De har 

också fått några förslag på olika ombildningskonsulter som styrelsen kan kontakta för vidare hjälp.  

Tidplan 

Så här ser den tänkta tidplanen ut 

 

 

 

Kungsängen dag som ovan 
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Rapportering återinförande av inkomstkrav 
samt nya köregler  

VD:s förslag till beslut 

Styrelsen godkänner Upplands-Brohus rapport om inkomstkrav och köregler 

oktober 2021. 

Sammanfattning 

AB Upplands-Brohus har tagit fram en rapport gällande ändring av kösystem 

samt återinförande av inkomstkrav utifrån Kommunfullmäktiges beslut om 

ägardirektiven i övergripande mål och budget. I rapporten beskrivs de insatser 

som planeras för uppdraget och de ändrade reglerna för kösystem och 

inkomstkrav som börjar gälla den 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

 Upplands-Brohus rapport om inkomstkrav och köregler oktober 2021 

 

Ida Texell  

VD Upplands-Bro 

kommunföretag AB  

 

Bilagor 

 Upplands-Brohus rapport om inkomstkrav och köregler oktober 2021 

Beslut sänds till 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunstyrelsen  
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Ändring av kö-system samt återinförande av inkomstkrav  

Bakgrund 

I Upplands-Brohus ägadirektiv för 2021 står följande: Erbjuda hyresbostäder i första hand för boende 

i Upplands-Bro kommun samt se över krav för tecknande av hyresavtal med inriktning om att 

återinföra inkomstkrav. 

Mot bakgrund av detta har styrelsen för Upplands-Brohus fattat nedanstående beslut. De ändrade 

reglerna börjar gälla den 1 januari 2022. 

Ändrat kösystem 

Kommunal kö (75 procent av de förmedlade lägenheterna) 

För att registrera sig som bostadssökande hos Upplands-Brohus krävs att man antingen är bosatt, det 

vill säga skriven, eller är anställd hos en arbetsgivare i Upplands-Bro kommun. Man måste även ha 

fyllt 16 år.   

Rikstäckande kö (resterande 25 procent av de förmedlade lägenheterna) 

För personer som inte är bosatta (skriven) eller anställda hos en arbetsgivare i Upplands-Bro 

kommun finns möjlighet att registrerar sig hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 

www.bostad.stockholm.se, som har i uppdrag att förmedla de lägenheter som vi lämnar till dem. 

Ledig direkt (förmedlas via kommunal kö) 

Bostad som annonserats men som av olika anledningar inte blivit uthyrd kan förmedlas via lottning 

mellan anmälda intressenter via den kommunala kön. Förmedlingssättet ”Ledig direkt” bygger på att 

man aktivt söker aktuell lägenhet och att ingen hänsyn tas till kötid. 

Återinförande av inkomstkrav  

Krav på inkomstnivå och varaktighet  

Den sökande ska kunna visa att han/hon sannolikt har möjlighet att betala hyran och ha tillräckligt 

med pengar kvar till övriga levnadsomkostnader när hyran är betald. Sökandes månadsinkomst ska 

minst uppfylla följande krav:  

• Inkomsten efter skatt ska utöver hyran vara minst lika med det av kronofogden fastställda 

normalbeloppet. Normalbeloppet ändras årligen, aktuella belopp finns tillgängliga på 

Kronofogdens hemsida www.kronofogden.se  

• Vid beräkning av inkomst efter skatt kommer skattetabell 34 att användas för beräkning av 

skattebeloppet som subtraheras från bruttoinkomsten. Skattetabell 34 finns tillgänglig på 

Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se  
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För sökande som saknar tillräcklig inkomst och varaktighet kan kapitalregeln enligt nedan åberopas.  

Kapitalregeln  

För den som inte har tillräcklig inkomst kan följande räknas som tillräcklig inkomst och varaktighet 

om den sökande åberopar och styrker att  

• likvida medel för 6 månadshyror finns tillgängliga, till exempel genom uppvisande av 

kontoutdrag samt 

• tillgångar, vars värde motsvarar minst 5 årshyror finns tillgängliga, till exempel genom 

uppvisande av värdering av fastighet samt aktuella lån. Vid beräkning av tillgänglig tillgång 

subtraheras lånen från bedömt marknadsvärde. Se punkt 3.1.9.   

 

Sökande ska kunna visa tillräcklig inkomst för de kommande 6 månaderna alternativt 6 månaders 

historik med tillräcklig inkomst.  

 

 

Kungsängen 2021-10-13 

 

 

AB Upplands-Brohus 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Märta Westerberg 

   

Kommunledningskontoret/Kommunföretag AB 

   

Marta.Westerberg@upplands-bro.se 

2021-10-08 KFT 21/0004  

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Rapport från VD i Uppland-Bro kommunföretag 
AB 2021 

VD:s förslag till beslut 

VD:s rapport läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro 

kommunföretag AB ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 

 Rapport från VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, Ida Texell, 
den 12 oktober 2021.  

VD:s rapport oktober 2021 
 
Omdaning Bro och markstrategi 
Upplands-Bro kommun har en kraftig tillväxttakt, en trend som varit stadig 

under flera år. Bro, en av kommunens delar, har ca 10 500 invånare (2020). 
Med pågående planering bedöms en kraftig tillväxt att ske på kort och lång 

sikt, där inriktningen i fortsatt planering är mot en hållbar småstad. För att 
säkerställa önskad inriktning och stärka genomförande förmågan i 
samhällsutvecklingen har samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro 

initierats.  
 

Projektet arbetar integrerat med sociala aspekter och fysisk planering. En 
indelning i åtta olika delprojekt med representanter från kommunens olika 
verksamheter, bolag samt näringsliv och föreningsliv har tillsatts för att 

säkerställa ambitionsnivån i projektet samt att arbete sker på ett integrerat sätt. 
Markstrategin är ett av dessa delprojekt och arbetet med densamma skall 

därmed ta hänsyn till de strategier och handlingsplaner som arbetas fram i 
samtliga övriga delprojekt. 
 

För att klara planerad tillväxt och den strategiska planeringsinriktning som 
läggs fast i Fördjupad Översiktsplan Bro, samt inom ramen för projektet 

Omdaning Bro är kommunens markinnehav samt kommunens bolags 
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2021-10-08 KFT 21/0004 

 
 

markinnehav en förutsättning. Ett verktyg för att säkerställa önskad utveckling 

är förvärv, byte och försäljning av mark. 
 

Kommunens och kommunens bolags markinnehav är därmed ett viktigt 
strategiskt verktyg för att driva utvecklingen i önskan riktning när det rör social 
och ekonomisk hållbarhet, näringslivsutveckling samt önskad 

bostadsutveckling. Med andra ord är det viktigt att Upplands-Bro kommun har 
rådighet över mark för att kunna styra samhällsutvecklingen. Här är en 

helhetssyn rörande mark för både bostäder, näringsliv och allmänna nyttigheter 
såsom infrastruktur och rekreationsvärden av stor vikt. 
 

Rådighet över mark i kommunen ger bland annat möjlighet att aktivt arbeta 
med markanvisningar och i större utsträckning sätta villkor för ny bebyggelse. 

Detta i sin tur medför att strategier såsom en utveckling mot småstaden Bro 
och social hållbarhet kan förverkligas snabbare, likaså ett förverkligande av 
kommande näringslivsstrategi. 

 
Syftet med markstrategin är att möjliggöra och stärka Bro’s och så småningom 

även Upplands-Bro framtida utveckling genom att fungera som ett strategiskt 
verktyg i samhällsomdaningen. Syftet är också att redogöra för vilka strategier 
som gäller för kommunens mark och markförsörjning. 
 
Resultat koncernen delårsrapport 

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget 

Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB 
Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga 

förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen 
för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 102 tkr. 

Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 961 tkr sämre än budgeterat 
resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 255 tkr sämre än 

budgeterat resultat. 

I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens 
Garage AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 23 tkr bättre 

än budgeterat resultat. 

Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens 

Intressenter, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
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Bolagens resultat efter 
finansiella poster, tkr 

Budget 2021 
Resultat jan-
aug 

Helårsprognos 

Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 

0 -96 -102 

AB Upplands-Brohus 24 768 28 941 23 807 

Upplands-Bro 

Kommunfastigheter AB 
1 050 3 700 795 

Österhöjdens garage AB 46 60 69 

 
 
 
Uppföljning av orik tiga hyresförhållanden 

Problematiken med hyresbostadsmarknaden har uppmärksammats och den 1 

oktober 2019 trädde en lagändring i kraft rörande oriktiga hyresförhållanden. 
Lagändringen har underlättat för hyresvärdar att agera mot bland annat olovlig 

andrahandsuthyrning samt uttag av överhyra. Kombinationen av dessa är 
numera även brottsligt.  

Inom ramen för uppföljning av ägardirektiv beskrivs en komplettering 

avseende oriktiga hyresförhållande.
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Ida Texell 

VD Upplands-Bro kommunföretag AB 
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 PROTOKOLL 1 (4)  

 
Upplands-Bro kommunföretag AB 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

 § 1 Protokoll fört vid årsstämma med 
aktieägarna i Upplands-Bro 
kommunföretag AB, 556687–2932 

§ 16 Val av ordförande, justerare och protokollförare 
Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Martin Normark och till justerare 
Jan Stefansson. Till protokollförare utsågs Karin Haglund. 

§ 17 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades: 
 Antal aktier Antal röster 

Upplands-Bro kommun, genom 
av Kommunfullmäktige utsedda 
ombudet Martin Normark 

100 000 100 000 

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd. Det noterades att samtliga 
aktier och röster var representerade vid stämman. 

§ 18 Godkännande av dagordning och sammankallande 
till stämman 

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad och 
förslag till dagordning godkändes. 

§ 19  Framläggande av koncern- och årsredovisning, 
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 

Styrelsens koncern- och årsredovisning och förvaltningsberättelse samt 
revisionsberättelse framlades. 

§ 20  Fastställelse av resultaträkningen och 
balansräkningen 

Resultaträkning 2020 och balansräkning per 2020-12-31 fastställdes. 

§ 21  Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel enligt den fastställda 
balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i 
årsredovisningen. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny 
räkning överförs balanserad vinst 4 053 522 kronor. 

MN JOS
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Upplands-Bro kommunföretag AB 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 22  Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

§ 23  Fastställande av koncernresultat- och 
koncernbalansräkning 

Fastställdes koncernresultaträkning 2020 och koncernbalansräkning per  
2020-12-31. 

§ 24  Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och 
lekmannarevisorer med ersättare 

Vid stämman fastställdes att ekonomiska förmåner till styrelsen och 
lekmannarevisorerna ska utgå enligt av Kommunfullmäktige antagna 
bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

Arvode till av årsstämman utsedd revisor ska debiteras i löpande räkning. 

§ 25  Val av auktoriserad revisor och suppleant för 
denne när så ska ske 

Till revisor för tiden intill nästa årsstämma utsågs: 

• Revisionsbolag:  

• Huvudansvarig revisor:  

• Revisorssuppleant:  
 

MN JOS
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Upplands-Bro kommunföretag AB 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 26  Anmälan av Kommunfullmäktiges val av ledamöter 
och ersättare samt ordförande och vice ordförande 
i bolagets styrelse 

Vid stämman informerades om Kommunfullmäktiges val av styrelse enligt 
följande: 
Ledamöter  Ersättare 

• Fredrik Kjos Ordförande • Catharina Andersson  

• Jan-Erik Björk 1:e vice ordförande • Annika Falk 

• Camilla Janson 2: a vice ordförande • Erik Karlsson 

• Birgitta Nylund  • Mait Johansson 

• Helena Austrell  • Lars Axelsson 

• Mattias Peterson  • Anders Eklöf 

• Hans Åberg  • Lisa Edwards 

§ 27  Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer 
och ersättare för dessa 

Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och ersättare för 
dessa: 

Till lekmannarevisorer har Kommunfullmäktige valt: 

•  
•  

Till ersättare för lekmannarevisorerna har Kommunfullmäktige valt: 

•  
•  

§ 28 Annat ärende som ankommer på årsstämman 
enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

Något ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen är inte aktuellt. 

§ 29 Fastställande av ägardirektiv 
Ägardirektiven fastställs i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. 
  

MN JOS
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Upplands-Bro kommunföretag AB 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 30 Årsstämmans avslutande 
Årsstämman förklarades vara avslutad. 

    

   

 

 

 

Karin Haglund (Aug 2, 2021 16:45 GMT+2)

Martin Normark (Aug 2, 2021 20:28 GMT+2)

MN

Jan-Ove Stefansson (Aug 2, 2021 23:32 GMT+2)

JOS







 Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021 - KS 21/0053-12 Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021 : Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021





 Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021 - KS 21/0053-12 Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021 : Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021





 Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021 - KS 21/0053-12 Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021 : Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021





 otokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021 - KS 21/0053-13 Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021 : Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021



 otokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021 - KS 21/0053-13 Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021 : Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021





 otokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021 - KS 21/0053-13 Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021 : Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021







 Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 2021 - KS 21/0054-9 Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 2021 : Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 2021





 Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 2021 - KS 21/0054-9 Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 2021 : Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 2021






