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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bo-Lennart Bäcklund- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Sandhultsbostäder - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i min granskning. 

Jag bedömer att AB Sandhultsbostäders verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två 
identifierade utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför 
en egen riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Sandhultsbostäder 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Bo-Lennart Bäcklund 

Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
Organisationsnummer 556236-8133
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Till styrelsen för AB Sandhultsbostäder 

Granskningsredogörelse för år 2020
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås Stad har biträtt lekmannarevisorn vid granskning av bolaget och upp-
rättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör 
en rapportering av väsentliga iakttagelser, avvikelserapportering och bedömningar avseende den 
genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport 
som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredo-
visning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning 
av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som 
berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
AB Sandhultsbostäder planerade att inleda byggnadsetapp 2 på Morängatan omfattande ca 50 
lägenheter. Detta projekt har under året skjutits upp.

Effekter av Covid-19-pandemin märks främst genom att vissa underhållsarbeten har flyttats till 
nästa år. Bolaget har inte kunnat genomföra underhållsarbeten på sina äldreboenden. Istället 
har bolaget växlat till underhållsarbete utomhus. Underhållsbudgeten minskade under året med 
ca 1 mnkr.

AB Sandhultsbostäder har under året har bolaget inlett arbetet med att skapa en egen organisa-
tion. Bolaget kommer anställa egen personal för att minska inköpen från externa leverantörer 
framöver. Under 2020 hade bolaget sammantaget tre externa leveranterör, administrativa tjänster 
från HSB, tekniska tjänster från SAPS och trädgårdstjänster från Tranemo Trädgårdstjänst. 

Bolaget har avtal med SAPS och Tranemo Trädgårdstjänst fram till 2022. Avtalet med HSB är 
förlängt till 2021-12-31. Bolaget planerar därefter att hantera administration och ekonomi med 
egen anställd.

Underentreprenören för yttre skötsel är certifierad enligt ISO 9001.

Kommunfullmäktige har för Kommunstyrelsen inom målbild ”Medborgares initiativkraft gör 
landsbygden levande” fastställt nedanstående indikator:

• Antal nyproducerade lägenheter gemensamt av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultsbostäder och Toarpshus (målvärde 37 lägenheter år 2020)

AB Sandhultsbostäder har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget har dock har 
omvandlat lokaler till två lägenheter under 2020.

Ekonomi
AB Sandhultsbostäders ekonomiska resultat för 2020 är ett överskott om på 3,3 mnkr (budget 
2 mnkr). Främsta orsakerna till resultatet är att bolaget haft minskade underhållskostnader.
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Bolaget utförde en extern värdering av fastigheterna 2019.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett avkastningskrav för bolaget om en direktavkastning på 
3,5 %. Kommunfullmäktige har samtidigt ett finansiellt mål för bolaget som innebär en bokförd 
soliditet på 10 % (25 % justerad soliditet). 

Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav och redovisar en direktavkastning om    
3,6 %. Bolaget redovisar en bokförd soliditet i årsredovisningen 2020 om 12,2 %. Bolaget uppnår 
därmed Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende soliditet.

Hyran i AB Sandhultsbostäders bestånd höjdes med 1,95 % under 2020.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll.

Styrelsen har antagit en intern kontrollplan vid styrelsemötet i mars 2020. Planen för intern 
kontroll omfattade fem kontrollmoment, riskanalysen identifierade 34 risker. Styrelsen har inte 
genomfört någon egen riskanalys. Till följd av föregående års problematik med icke uthyrda 
lägenheter har VD genomfört avstämning angående outhyrda lägenheter vid varje styrelsemöte. 
Bolaget kommer att avrapportera resultatet av den interna kontrollen till styrelsen i maj 2021. 
Bolaget har inte upprättat regler och anvisningar för intern kontroll.

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorn har särskilt granskat följande områden: förutsättningarna för nyproduktion, 
bolagets soliditet och bolagets underhållskostnader.

Fördjupade granskningar
Stadsrevisionen har genomfört två fördjupade granskningar som delvis berör bolaget.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostads-
byggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten 
från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 
2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller 
nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att 
bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i 
kommunen än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande do-
kument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt 
i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och par-
keringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. 
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En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges 
mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. I granskningen framkommer att Borås 
under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill bygga bostäder. Detta tillsam-
mans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens 
mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att skapa förutsättningar 
för bostadsproduktion. 

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens 
syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Granskningen 
visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, och att 
Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys 
och utvärdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen 
inte funnit några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt 
som gynnar integrationen i staden. 

Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till arbete och studier 
är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås 
Stad vara en god och proaktiv samverkanspart.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver inte-
grationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens 
samlade integrationsarbete.

Föregående års granskning 
Lekmannarevisorn har inga kvarstående iakttagelser från föregående års granskning.

BEDÖMNING
AB Sandhultsbostäder har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten 
som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav och 
Kommunfullmäktiges finansiella mål gällande soliditet.

Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet 
och den kommunala kompetensen. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två 
identifierade utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen 
genomför en egen riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Samuel Kaufman    
Lekmannarevisorns biträde
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