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KKB Fastigheter AB är ett kommunägt bostads
bolag som bedriver  verksamhet i Kävlinge 
 kommun. Bolaget har tre huvudsakliga verksam
hetsområden: Hyresmark  naden för bostäder, 
hyresmarknaden för lokaler och förvaltning av 
samhälls nyttiga fastigheter.

I december såldes sex fastigheter med totalt 
407 lägenheter och drygt 26 600 kvm uthyrnings
bar yta till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
(SBB). Underliggande fastighetsvärde uppgick till 
cirka 545 miljoner kronor. Läs mer på sidan 20.

En arkitekttävling genomfördes för kvarteret 
Exporten 44. Arkitekter från fem länder deltog 
och i december presenterades det vinnande 
förslaget ”Pilevall” från Sunnerö Architects.  
Läs mer på sidan 18.

Under 2019 genomfördes en omorganisation  
i syfte att skapa en organisation som ökar 
kundnyttan ut mot våra hyresgäster samtidigt 
som effektiviteten ökar inom de två bolagen.  
Läs mer på sidan 16.

De samhällsnyttiga fastigheterna – bland annat 
förskolor och skolor – ägs av systerbolaget KKL 
Fastigheter AB som den 1 januari 2019 övertog 
ägandet av 24 fastigheter (60 825 kvm) från 
kommunen. 

KKB har 44 medarbetare, som alla arbetar hel
tid. De flesta av med arbetarna finns nära våra 
kunder ute i bostadsområdena eller i de samhälls
nyttiga fastigheterna. På huvudkontoret finns 
cirka 18 medarbetare som  arbetar med projekt
utveckling, administration, kundservice, med mera.

Totalt investerades under året 129 Mkr i på
gående och avslutade projekt, bland annat 
kvarteret Porten med 12 lägenheter. Under 
 hösten startades byggandet av Exporten 43  
i centrala Kävlinge med 89 lägenheter. 

Arbetet med att energieffektivisera våra fastig
heter har fortsatt under året, bland annat genom 
installation av nya undercentraler, harmonisering 
av styrsystem samt installation av referensgivare 
i samtliga lägenheter. Läs mer på sidan 15. 

Under hösten 2019 gjordes en medarbetarunder
sökning av det oberoende konsultföretaget 
Great Place To Work. Undersökningen indikerade 
både styrkor och svagheter i organisationen. 
Läs mer på sidan 16. 

I dag står cirka 6 900 personer i kö för en bostad 
hos KKB. Kösystemet är rättvist och transparent 
och innehåller en förtursmöjlighet för befintliga 
hyres gäster som vill byta bostad. 

KKB och vår verksamhet

Året i korthet
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VD H A R O R D E T

Den största händelsen under året var försäljningen av 
407 lägenheter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
(SBB). Vi lade ner ett omfattande arbete på att hitta en 
köpare som delar vår syn på långsiktighet och gott 
bosocialt arbete. Genom försäljningen frigör vi kapital 
som kan användas för nyproduktion av lägenheter samt 
underhåll av det befintliga beståndet. Försäljningen tog 
mycket kraft av organisationen – det var arbetsamt på 
kort sikt, men blir mycket värdefullt i det långa loppet. 

Affärsplan för öppenhet
En viktig del av vår förändringsresa är att ledningen 
och styrelsen tillsammans tog fram en ny affärsplan 
för bolaget. I det arbetet medverkade också samtliga 
medarbetare, bland annat genom diskussioner under 
våra Framtidsdagar. Det var oerhört stimulerande att 
höra alla tankar och idéer som kom upp under det här 
arbetet. KKB har länge varit ett kompetent och stabilt 
bolag, men jag har sett ett behov av att öppna upp 
verksamheten både internt och ut mot vår omvärld i 
form av kommun, partners och inte minst våra kunder. 

En del i denna process var att ändra vår organisation 
så att den blir mer effektiv och fokuserad på kärnverk
samheten. Våra två fastighetsavdelningar har därför 
kompletterats med Bygg och miljöavdelningen som 
hjälper oss att öka vår specialisering. Genom att samla 
funktioner för bland annat nyproduktion, underhåll, 
driftoptimering och myndighetskontakter i en särskild 
avdelning bygger vi kompetens som kommer hela 
 bolaget till del. 

Nya digitala tjänster
Under året slutförde vi vårt projekt kring Öppet Fiber 
där samtliga lägenheter fått en fiberuppkoppling. Det 
här är viktigt både för att motverka digitalt utanförskap 
och för att det finns en förväntan bland våra kunder 
om att ha en bra uppkoppling. I dag sköts stora delar 

Ett viktigt år för KKB

av livet i den digitala världen och som en del av vår 
digitaliseringsstrategi ser vi över våra möjligheter att 
kunna erbjuda nya tjänster, till exempel matleveranser 
eller digitala lås. Det är lätt att som hyresvärd slå sig 
till ro när hyresmarknaden är överhettad, men vi kan 
inom några år stå inför betydligt större konkurrens om 
hyresgästerna och då kan bra digitala lösningar vara 
en konkurrensfaktor.

Hållbarhet i fokus
En ytterligare del av vår förändringsresa är att inten
sifiera vårt hållbarhetsarbete. Vi köper redan i dag 
enbart förnybar energi, men målet är en helt fossilfri 
verksamhet till 2030. Då ska vi också ha minskat vår 
energianvändning med 30 % jämfört med 2007.  
Vi skärper kraven på våra leverantörer – både vad 
gäller transporter och materialval – och vi fortsätter 
att optimera våra system för minskad energianvänd
ning. Fastighetsbranschen står för närmare 40 % av 
samhällets energianvändning, vilket ställer särskilda 
krav på oss att agera. Vi har identifierat de av FN:s 
globala hållbarhetsmål där vi kan göra störst skillnad 
och gjort en handlingsplan för vad som behöver göras. 
Även inom social hållbarhet finns utvecklingsmöjligheter 
när det gäller att öka tryggheten i våra bostadsområden 
och underlätta för social samvaro mellan grannar.

Lokal samhällsbyggare
Vi har resurser, kompetens och vilja att bidra till att 
Kävlinge når visionen om att bli Skånes bästa boende
kommun. Det här är ett arbete som vi bedriver på flera 
nivåer – bland annat lägger vi stor kraft på att medverka 
till att Kävlinge har en levande, utvecklande och spännan
de stadskärna. Den är vårt skyltfönster mot omvärlden 
och en viktig faktor för att någon ska välja att bosätta 
sig här. Vi har arbetat mycket med Mårtens staden och 
tror också att våra projekt i Stationsstaden kommer att 

KKB är den lokala samhällsbyggaren. Det är ett påstående som 
både formade och förklarar våra aktiviteter under 2019. Året blev 
inledningen på en förändringsresa där vi moderniserar KKB med 
fokus på bland annat digitalisering och klimatfrågan. Vi fattade 
 under året en rad beslut som lägger en stabil grund för KKB som ett 
allmännyttigt bostadsbolag med stor nytta för sitt närområde.
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ha stor påverkan på bilden av Kävlinge. Inte minst gäller 
det Exporten 44 som hamnar mitt i blickfånget för den 
som anländer till Kävlinge med tåg. Arkitekttävlingen om 
Exporten 44 lockade tävlande arkitektfirmor från fem 
länder och vi fick många oerhört intressanta förslag.

Ett intensivt år
Under året har vi alltså drivit en rad utvecklings och 
förändringsprojekt parallellt. I kombination med det 
omfattande arbetet inför försäljningen till SBB har det 

inneburit att det på många sätt varit ett ansträngande 
år för vår organisation. Nu behöver vi konsolidera, skapa 
arbetsro och fokus, men jag vill betona hur otroligt 
imponerad och stolt jag är över den energi och det 
engagemang som alla medarbetare visat under året. 
Jag vill tacka er för utmärkta insatser under 2019. Jag 
vill också tacka vår nya styrelse som på kort tid satt sig 
in i verksamheten och bidrar med tydliga direktiv och 
ramar för bolagets operativa arbete. Tillsammans tar vi 
nu nya steg i vår roll som den lokala samhällsbyggaren.

39,6 Mkr
Årets resultat (29,0)
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Kävlinge kommun har goda barnomsorgs och utbild
ningsmöjligheter, en stark gemenskap och ett rikt 
 föreningsliv inom till exempel fotboll, handboll och 
 ridsport. Det finns ett brett serviceutbud med matbutiker, 
restauranger, bibliotek, vårdcentral och banker. 

Efterfrågan större än utbudet
I KKB:s bestånd är efterfrågan störst på lägenheter 
med låg hyra i de områden där omflyttningen är lägst. 
Efterfrågan är mer balanserad mot utbudet när det 
gäller nyproducerade hyresrätter och varierar beroende 
på läge och produkt. Drygt 6900 personer står i kö för en 
bostad hos KKB, vilket är en ökning med 1100 personer 
(19 %) jämfört med 2018. 

Bland ungdomar och yngre vuxna bedömer vi att 
efterfrågan på hyresrätter kommer att öka ytterligare 
jämfört med i dag. Delningsekonomin utmanar invanda 
mönster och syns i dag i allt från bilägande till återbruk 
av möbler och kläder. Att äga sin egen bostad tror vi 
blir mindre attraktivt för framtidens unga, som i stället 
söker flexibiliteten att snabbt kunna röra sig vidare, bland 
annat beroende på en rörligare arbetsmarknad.

Attraktivt läge  
i expansiv region

Högkonjunktur kräver eftertanke
De senaste årens ovanligt låga räntor har i kombination 
med ökande befolkning skapat en snabb utveckling  
i bygg och fastighetsbranschen. Det är viktigt att KKB 
expanderar med eftertanke och inte bidrar till över
produktion. Ett minskat byggande av bostadsrätter 
och småhus till följd av striktare kreditrestriktioner får 
inte tolkas som att vi automatiskt kan kompensera det 
genom byggandet av fler hyresrätter. Vi behöver balan
sera byggandet mot den bedömda framtida efterfrågan 
där vi tar hänsyn till makroekonomisk utveckling, 
 demografi och andra pågående projekt i kommunen.

KKB:s huvudsakliga mål för kommande bostads
projekt är att bygga kvadratsmarta lägenheter och ut
nyttja det nya investeringsstödet som infördes i februari 
2020. Investeringsstödet kan bidra till att hålla uppe 
nyproduktionen av hyresrätter med relativt lägre 
 hyror. Detta gäller till exempel vårt projekt i Krösenet  
i Furulund. Samtidigt måste vi erbjuda alternativ, vilket 
till exempel görs i Stationsstaden där bostäderna har 
högre standard och därför en högre hyresnivå. I vår roll 
som den lokala samhällsbyggaren ligger att erbjuda 
ett varierat utbud av välskötta bostadslägenheter.

Kävlinges utmärkta läge i sydvästra Skåne gör kommunen till ett attraktivt 
boendealternativ. På bara 8 minuter går det att ta sig med tåg till Lund och 
sedan vidare till Malmö. Med bil går det enkelt att nå Landskrona och 
 Helsingborg. När Lommabanan öppnar i december 2020 går det snabbt att 
ta sig från Kävlinge via Furulund till de stora arbetsplatserna vid Malmö C, 
Västra Hamnen, Triangeln och Hyllie. 



ST R AT EG I

Trelleborg

Kävlinge

Helsingborg

Landskrona

Malmö

Lund

Helsingör

Köpenhamn

20 min
från Furulund till Malmö C 
när Lommabanan öppnats

Aktörer på hyresmarknaden i Kävlinge, 
utifrån storlek (flerbostadshus)

Totalmarknad 2 189 70 %

KKB 1 677 53 %

SBB Norden 407 13 %

Brinova 64 2 %

Lomma Invest 58 2 %

Mjöbäcks Entreprenad 56 2 %

214
nya kommuninvånare 2019
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KKB är den i särklass största aktören på Kävlinges 
bostadsmarknad. Genom försäljningen av 407 
lägenheter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
(publ) fick vi en ny större lokal konkurrent, vilket vi 
ser som positivt. En liten marknad som Kävlinge 
gynnas av att flera olika aktörer konkurrerar om 
hyresgästerna. 
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D EN LO K A L A S A M H Ä LL S BYG GA R EN

Vi menar allvar när vi säger att vi är den lokala sam
hällsbyggaren. För oss handlar begreppet om att KKB 
ska ta en tydlig roll i arbetet med öka antalet bostäder 
i Kävlinge, men också medverka till trygg stadsmiljö, 
välfungerande handel och god infrastruktur. Vi vill 
 bidra till att Kävlinge blir en attraktiv plats att leva och 
bo på. Ett exempel på det är vårt öppna fibernät som 
blev klart under 2019 och ökar livskvaliteten för alla som 
bor i våra hus. 

Vårt kommunala uppdrag låter oss gå före och 
etablera oss på platser där ingen annan vågat ta 
 första steget. Där kan vi vara katalysatorn som gör  

Den lokala  
samhällsbyggaren

att en hel stadsdel växer fram. Det händer till exempel  
i Stationsstaden där vår satsning på fastigheten 
 Exporten 43 bidrar till att andra aktörer vågar sätta 
spaden i jorden. Tillsammans förvandlar vi och de 
 andra aktörerna Stationsstaden från industrimark till 
ett modernt, tryggt och attraktivt bostadsområde.

Att vara en lokal samhällsbyggare handlar om att 
aktivt medverka till att Kävlinge växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt. I det arbetet kombinerar vi affärsmäs
sighet och samhällsengagemang med en insikt om att 
vårt arbete påverkar många människors vardag.

KKB är en av de viktigaste aktörerna i arbetet med att förverkliga 
kommunens vision om att Kävlinge ska vara Skånes bästa 
 boendekommun. Var sjätte invånare bor i våra hus och vi sköter 
många av de offentliga lokaler där kävlingeborna träffas, roar 
sig, idrottar eller söker kunskap. 
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Vår vision
Skånes bästa kommun att  
bo och leva i för en mångfald  
av människor.

Våra kärnvärden
Nytänkande
Vi utstrålar en positiv attityd. Där 
 andra ser problem ser vi lösningar.  
Vi utmanar invanda tankar och vågar 
prova nya saker.

Tillsammans
Tillsammans med kunder, 
 samarbetspartners och kollegor  
drar vi nytta av varandras  
erfarenhet, perspektiv, kompetens  
och bakgrund.

Enkla
Vi är enkla att ha och göra med  
och möter alla personer på ett 
 prestigelöst och respektfullt sätt.

Vår affärsidé
Vi utvecklar och förvaltar  
bostäder och samhällsfastigheter  
för alla som vill bo, leva och arbeta  
i Kävlinge kommun. 
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Vår verksamhet är målstyrd och har ägardirektiven  
för respektive bolag som sina övergripande styrdoku
ment. Utifrån ägardirektiven gjordes under 2019 ett 
omfattande arbete med att ta fram en ny affärsplan 
för perioden 2020–2022. Samtliga medarbetare i bo
laget har medverkat i arbetet, även om huvudansvaret 
legat hos ledning och styrelse. Förutom ägardirektiven 
beaktades Kävlinge kommuns utvecklingsstrategi, 
 befolkningsprognos och idéprogrammet för allmän
nyttan mot år 2030.

Affärsplan och  
affärsmodell

Utgångspunkten i affärsplanen är bolagets affärsmodell 
som beskriver hur vi behöver arbeta för att skapa lång
siktiga värden för kunder och ägare, men också hur vi 
ska förverkliga målet att vara den lokala samhällsbyg
garen. Det är genom en nära och ständig dialog med 
våra intressentgrupper som vi kan identifiera utmaningar 
och behov. Dessa möter vi sedan genom att anpassa 
och utveckla vår verksamhet på lång och kort sikt.  
Då skapar vi värden på flera nivåer – kundnöjdhet samt 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Förväntningar

Intressenter

Ägare

Förvaltning

Transaktion

Projekt 
utveckling

Medarbetare

Kunder

Leverantörer

Långivare

Verksamhet Skapat värde

Mål och måluppfyllelse

Ekonomi

Miljö

Socialt
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Jan

Jun

Dec

Jul

Nov

Aug

Feb

Maj

Mar

Apr

Okt

Sep

Q4

Q3

Q1

Q2

BokslutBudget, Affärsplan,  
Prognos 3

Medarbetarsamtal

MåluppfyllelseMedarbetarsamtal  
med måldialog

Lönesamtal  
och Prognos 1

Medarbetarenkät,  
GPTW och Prognos 2

Utvärdering av 
 styrelse och VD

Kundenkät, 
Aktiv Bo

ÅrsstämmaFramtidsdagar

Målområden Mål Stretchmål

Våra kunder 1. Serviceindex 79% (Aktiv Bo) 
2. Produktindex 79% (Aktiv Bo)

1. Serviceindex 90% (Aktiv Bo) 
2. Produktindex 90% (Aktiv Bo)

Våra medarbetare 3. Trust Index 65% (GPTW) 3. Trust Index 80% (GPTW)

Vår verksamhet 4. Uthyrning av 30 lägenheter i Exporten 43
5. Förbättrad energiprestanda med 2% 

Vår ekonomi 6. Uppnå ett driftnetto i KKB på 114 Mkr (48%)
7. Uppnå ett driftnetto i KKL på 32 Mkr (31%)

Årscykeln

Målområden och mål

För att få tydlig styrning och effektiv planering har vi 
skapat en årscykel över verksamheten. Ett bostads
bolag har ett antal händelser som är återkommande 

Affärsplanen beskriver våra fyra målområden: Kunder, 
medarbetare, verksamhet och ekonomi. För varje mål
område finns operativa mål och måluppfyllelsen mäts 

varje år, vid ungefär samma tidpunkter. Årscykeln ger 
oss överblick och är ett bra pedagogiskt verktyg. 

via enkäter till kunder och medarbetare samt via 
 ekonomiska nyckeltal. 
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Då blir det viktigt som hyresvärd att kunna särskilja sitt 
erbjudande från andra. Teknikutvecklingen innehåller 
också rättviseaspekter, där vi som allmännyttig aktör 
måste säkerställa att våra hyresgäster inte hamnar på 
efterkälken.

För oss är det en viktig princip att det digitala per
spektivet finns med i allt utvecklingsarbete och inför alla 
stora investeringar. Vi har därför delat in vårt digitali
seringsarbete i tre fokusområden. För varje område 
tas en handlingsplan fram, som beskriver vilka digitali
seringsinsatser som ska prioriteras.

Motverka digitalt utanförskap
Under 2019 slutfördes vårt omfattande fiberprojekt där 
samtliga lägenheter i vårt bestånd fått tillgång till en 
öppen fiberanslutning. Det öppna nätet kommer att 
bidra till en bättre TVbild för alla samt ett valbart 
 kanalutbud. Vi tycker att det är mycket viktigt att alla 
hyresgäster deltar i den digitala utvecklingen och inte 
hamnar utanför. Allt mer av service, utbildning, resor 
och betalningar sker på nätet och då vill vi se till att alla 
som inte har bredband ska få detta. Vi vill motverka ett 

De senaste årens snabba teknikutveckling 
innebär stora möjligheter för ett bolag  
som KKB när det gäller både driften av 
fastigheterna och serviceutbudet till våra 
kunder. I dag är efterfrågan på bostäder 
långt större än utbudet, men det är inte 
omöjligt att förhållandet är det omvända  
i framtiden. 

Digitalisering

digitalt utanförskap. Projektet har till största delen förlöpt 
enligt plan, men drabbades under andra halvan av 
året av en del förseningar. Fiberuppkopplingen har 
mottagits väl av våra kunder, även om det funnits 
 synpunkter på att det inte varit möjligt att välja bort 
anslutning. Vår ståndpunkt är att en fiberuppkoppling  
i dag ska ses som en del av normal boendestandard 
på samma sätt som el eller vattenanslutning.

Vi har under året sett över våra egna administrativa 
och tekniska system för att optimera dessa för framtiden. 
Värmeanvändningen i våra fastigheter kan minskas 
genom ett harmoniserat styr, regler och övervaknings
system och vår kundservice blir bättre genom att 
 kunderna enkelt kommer i kontakt med oss via epost 
eller Mina Sidor. Samtliga medarbetare inom fastig
hetsskötsel har under året fått nya mobiltelefoner med 
stöd för ärendehantering i vår egen app. Det gör vårt 
arbete snabbare och mer effektivt.

På sikt hoppas vi att kunna erbjuda våra kunder 
flera nya tjänster med digitalt stöd. Det kan handla om 
matleveranser, bilpooler eller att underlätta hemtjäns
tens tillträde till lägenheter med hjälp av digitala lås.
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Verksamhets-
utveckling
Förenklade och effek
tiviserade  processer 
som sparar pengar 
och andra resurser 
och på så sätt bidrar 
till lönsamhet och 
 ekonomisk hållbarhet.

Kundfokus
Ett bredare och bättre 
kunderbjudande i form 
av tjänster och service 
som ger våra kunder 
en så friktionsfri tillvaro 
som möjligt.

Nya affärer
Nya affärer, kunder, 
affärsmodeller och 
intäktsströmmar som 
underlättar uthyrning 
eller på andra sätt 
 bidrar till bolagets 
 utveckling.
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Hållbarhetsarbete med  
två övergripande mål
KKB är en del i allmännyttans klimatinitiativ, som är  
ett gemensamt  upprop med syfte att  minska utsläppen 
av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan 
och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och 
peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställ-
ningen snabbare än var och en för sig. 

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
1. En fossilfri allmännytta senast år 2030. 
2. 30 procents lägre energianvändning till 2030 
 (räknat från år 2007).

100 %
andel förnybar energi
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Vårt hållbarhetsarbete har vi kopplat till Agenda 2030 
och de globala målen för hållbar utveckling. Vi har 
identifierat sju mål där vi har möjlighet att göra störst 
skillnad och där vår klimatpåverkan är störst.

Energiförbrukning i byggnader
Fastighetssektorn står för närmare 40 % av energi
användningen i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att 
hitta vägar att minska vår energianvändning och har 
under 2019 bland annat installerat referensgivare i 
samtliga lägenheter. Dessa hjälper oss att reducera 
övertemperaturer, vilket minskar energianvändningen. 
Vi har också installerat nya undercentraler i Kävlinge 
centrum och Korsbacka för bättre energiprestanda.  
Vi arbetar också med att harmonisera våra styr, regler 
och övervakningssystem för att få bättre överblick och 
tryggare drift. Det här är åtgärder som på sikt kan få 
stor effekt på vår energianvändning. Vår uppvärmning 
(biogas) är förnybar och fossilfri och vi köper el från 
förnybara källor (vattenkraft).

Vattenförbrukning i byggnader
Vattenförbrukning är en viktig fråga ur ett globalt per
spektiv. Under de senaste åren har även tillgången på 
dricksvatten blivit begränsad i vissa delar av Sverige. 
Vi använder vatten från de kommunala systemen och 
även om vi inte upplevt någon bristsituation på någon 
av våra orter arbetar vi kontinuerligt med uppföljning 
och kostnadseffektiva åtgärder för att minska förbruk
ningen. Att ha låg vattenanvändning är också en förut
sättning för att byggnader ska kunna miljöcertifieras med 
ett bra betyg. Under 2019 har vi installerat nya dynamiska 
strålsamlare i kök och badrum i varje bostadslägenhet 
för att reducera vattenförbrukningen i systemen.

Direkta och indirekta utsläpp
I förvaltningsskedet använder byggnader mycket energi 
som kan ge upphov till utsläpp av växthusgaser. Dess

utom genererar vår verksamhet utsläpp från egna fordon, 
tjänsteresor och pendlingsresor. Vår verksamhet gene
rerar även stora mängder indirekta utsläpp i form av 
materialanvändning, avfall och transporter i samband 
med projektutveckling. 

Under senare år har vi:

• införskaffat tre nya driftbilar (el).
• investerat i infrastruktur för laddning av elbilar –  

48 laddstolpar i anslutning till sex samhällsfastigheter.
• investerat i infrastruktur för laddning av elbilar  

i  anslutning till våra bostadsprojekt (förberett för  
i kv Exporten 43 och anslutit i kv Porten).

Materialanvändning 
Stora mängder material används vid nyproduktion 
samt ombyggnad och anpassningar av fastigheter. 
Materialet som används i vår projektverksamhet ger 
upphov till en stor miljöpåverkan när de utvinns och 
produceras och de genererar stora transportbehov. 
Därför är det viktigt att minska mängden material som 
används och att i större utsträckning använda förnybara 
råvaror och återvunnet eller återbrukat byggmaterial. 
Vi behöver dessutom säkerställa att de material som 
används inte innehåller farliga ämnen som sprids. 
I kommande projekt tillämpas Sunda Hus, där vi ser till 
att allt material som byggs in i byggnaderna utvärderas 
och dokumenteras.

Klimatsmart boende
Många av våra nyproduktionsprojekt ligger stations
nära och erbjuder klimatsmart pendling och för de 
kommande projekten Medborgarhuset och Badhuset 
planeras geotermianläggningar. Vi har flera solcells
anläggningar i drift och planerar ytterligare tre de 
närmaste åren: Lackalänga förskola, Medborgarhuset 
och Badhuset. De nya lägenheter vi bygger ska vara både 
kvadrat och klimatsmarta för att minska mängden 
byggmaterial och sänka uppvärmningskostnaderna.

En mindre aktör som KKB kan ha stor nytta av 
att driva delar av sitt utvecklingsarbete tillsam
mans med andra. Vårt medlemskap i Sveriges 
Allmännytta låter oss medverka i Klimatinitiativet 
respektive Digitaliseringsinitiativet som tar oss 
snabbare fram än vi gjort på egen hand.
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Under 2019 genomfördes en omorganisation med syfte 
att skapa en organisation som ökar kundnyttan ut mot 
våra hyresgäster samtidigt som effektiviteten ökar 
inom de två bolagen KKB och KKL.

Förvaltningsarbetet separeras i bostadsfastigheter 
och samhällsfastigheter. Områdena leds av varsin fast
ighetschef. En ny avdelning, Bygg och miljö, ansvarar 
för all nyproduktion samt teknikfrågor, miljöfrågor och 
myndighetskrav (se faktaruta). 

Under året som gick anställdes en ny ekonomichef 
samt en chef för den nya Bygg och miljöavdelningen. 
Samtidigt fick de båda fastighetscheferna utökat ansvar.

KKB hade vid årets slut 44 medarbetare, fördelat 
på 15 kvinnor och 29 män. Under hösten 2019 gjordes 
en medarbetarundersökning av det oberoende kon
sultföretaget Great Place To Work. Undersökningen 
indikerade både styrkor och svagheter i organisationen, 

Våra medarbetare

men eftersom det är en nollmätning 
redovisas resultaten först efter att 
 undersökningen gjorts en andra gång 
och det finns relevanta jämförelsetal.

Konkurrensen om arbetskraft i 
bygg och fastighetsbranschen är för närvarande 
mycket hård. Eftersom branschen dessutom står inför 
stora pensionsavgångar de närmaste åren kommer 
det även framöver att vara svårt att hitta rätt kompetens. 
För ett litet bolag som KKB handlar det om att skapa 
en vardag för medarbetarna som är utvecklande och 
intressant och som även är attraktiv rent socialt. Då 
kan vi få våra nuvarande medarbetare att stanna kvar, 
samtidigt som det blir enklare att locka nya. En del i 
detta arbete är det ledningsutvecklingsprogram som 
startade under året.

Våra medarbetare är en avgörande faktor för att vi ska kunna 
nå visionen att Kävlinge ska vara Skånes bästa boendekommun 
att bo och leva i för en mångfald av människor.

Spetskompetens för nyproduktion
Den nya avdelningen Bygg och miljö bildades 
under 2019 och blir ett stöd till fastighetscheferna. 
Avdelningen leder våra nyproduktionsprojekt 
och har också till uppgift att arbeta med drift
optimering, planerat underhåll och myndighets
kontakter. Genom att dessa uppgifter ligger i en 
egen avdelning bygger vi intern kompetens som 
kan stötta våra kärnfunktioner. Avdelningen hade 
5 medarbetare vid utgången av 2019 och planerar 
för ytterligare rekryteringar under 2020. 
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KKB och KKL ska vara attraktiva arbetsgivare som 
 behåller befintliga och lockar nya medarbetare. Våra 
medarbetare är en avgörande tillgång i arbetet med 
att uppfylla visionen som Skånes bästa boendekommun 
att bo och leva i för en mångfald av människor.

Med målsättningen att åstadkomma synergi och 
samordnings vinster för våra två bolag så har vi genom

fört en omorganisation – Det bästa av två värdar! 
Den identifierade utvecklings potential som våra två 
bolag har tas tillvara med det övergripande syftet att:

• Öka kundnyttan ut mot våra hyresgäster
• Öka effektiviteten inom våra två bolag

Organisation

Könsfördelning

Åldersfördelning

Ledningsgrupp

Styrelsens ledamöter

49 år
Total genomsnittsålder (49)

10 år
Genomsnittlig  anställningstid (10)

9,2 %
Personalomsättning (9,41%)

Antal anställda (43) Sjukfrånvaro (4,46%)
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Pilevall vann arkitekttävling
När kvarteret Exporten 44 i hjärtat av Stationsstaden 
bebyggs blir det ett viktigt landmärke i Kävlinge. 
Därför bjöd KKB under 2019 in till prekvalificering för 
arkitekttävling avseende utformningen av det nya 
kvarteret. Hela 46 förslag kom in från arkitektkontor  
i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och 
Tyskland. Det vinnande förslaget ”Pilevall” kom från 
Sunnerö Architects i Göteborg och prisades av juryn 
för sin gedigna och vackra tegelarkitektur och goda 
ljus och ljudförhållanden.



K K B FA ST I G H E T ER A B |  Å R S R ED OVI S N I N G 2019 19

H Y R ES GÄ ST ER

Exporten 43 med 89 lägenheter står klart 2021.

Under 2019 genomfördes en ny kundundersökning och 
vi kommer framöver att göra denna varje år – i stället 
för vart tredje som tidigare. En färdig analys fanns inte 
vid produktionen av denna årsredovisning. Resultatet 
indikerar att våra kunder upplever god kundservice men 
att känslan av trygghet i källarutrymmen och tvättstugor 
inte är så hög som vi skulle önska.

Vi har under de senaste åren öppnat upp för fler 
till vals möjligheter – till exempel tillval kring ytskikt och 
vitvaror. Kostnaden för standardhöjningarna läggs på 
hyran.

Under 2019 infördes en central felanmälan med 
bättre öppettider för att öka tillgängligheten för våra 
kunder. Under 2020 fortsätter arbetet genom att skapa 
nya kontaktvägar och digitalisera kundmötet. Det ska 

Trygghet, trivsel och 
bosocialt hjärta

vara lätt att nå oss på de tider och genom de kanaler 
som passar våra kunder bäst.

Satsningen på Öppet Fiber slutfördes under året 
och innebär att alla våra lägenheter nu har en fiber
uppkoppling. Vi ser det som en viktig del i vårt arbete 
med att motverka ett digitalt utanförskap. Vi utreder 
också möjligheten att införa digitala lås för att till 
 exempel underlätta för hemtjänst eller anhöriga som 
besöker kunder med funktionsnedsättning.

Under 2020 intensifierar vi arbetet med att minska 
olovlig andrahandsuthyrning eller andra oriktiga 
 hyresförhållanden. För oss är det en rättvisefråga att 
lägenheter ska föras till bostadskön när hyrestagaren 
inte längre bor kvar. Det är också en trygghetsfråga för 
våra kunder att kunna veta vem som är ens grannar. 

För KKB gäller det att skapa möjligheter för våra hyresgäster att känna 
trivsel och trygghet, att vara med och påverka sitt bostadsområde och 
känna sig inkluderade i ett socialt sammanhang med stöd och nätverk. 
Det är viktigt att kunna känna sig trygg i sitt hem och i sitt närområde och 
KKB lägger stor kraft på att skapa en social miljö där alla kan trivas.
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KKB:s systerbolag KKL bygger på uppdrag av 
Kävlinge kommun två nya samhällsnyttiga 
fastigheter som båda kommer att bidra till 
visionen om att Kävlinge ska bli Skånes bästa 
boendekommun.

Kävlinge badhus
Badhuset kommer att ligga i Stationsstaden i 
 centrala Kävlinge. Badhuset ska rikta sig till såväl 
familjer som till motionärer och föreningar. 
 Projektet ska genomföras i formen samverkan/
partner ing med en kvalificerad partneringentre
prenör som utvecklar lösningar som är långsiktiga 
och ger goda livscykelkostnader för anläggning
en och  bidrar till låga driftskostnader. Kävlinge 
badhus beräknas stå färdigt första kvartalet 2023.

Kävlinge medborgarhus
Medborgarhuset blir en välkomnande och 
inspi rerande mötesplats som kombinerar bibliotek 
med aktivitets och kommunhus. Fastigheten 
byggs i fyra plan med huvudentré mot det nya 
stationsstorget. Överst på huset placeras en stor 
takterrass med magnifik utsikt över staden. 
Medborgarhuset förväntas stå färdigt efter 
sommaren 2022.

Fastighetsportfölj och 
 nyproduktion
KKB:s fastighetsportfölj bestod per den 31 december 2019 av  
2 596  lägenheter, 279 kommersiella lokaler i varierande storlek samt 
de 24 samhällsnyttiga fastigheter som ägs av vårt systerbolag KKL. 
Av hyreslägenheterna avyttrades 407 till SBB i februari 2020.  
Vårt uppdrag är att förvalta portföljen på ett långsiktigt hållbart  
sätt – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Under 2019 gjordes en stor inventering av underhålls
behovet i våra bostadsfastigheter. Det finns nu en 
 tydlig plan för vilket underhåll som behövs och i vilken 
ordning detta ska ske. Planerat underhåll sker i nära 
samarbete mellan fastighetsavdelningarna och bygg 
och miljöavdelningen.

Under 2019 färdigställdes kv Porten i centrala 
 Kävlinge. Den bildar en vacker entré intill Kävlinges 
handelsgata – Mårtensgatan. I lokalerna finns två 
 nyetableringar på orten – ett försäkringsbolag och en 
begravningsbyrå. De attraktiva bostadslägenheterna 
hyrdes alla ut på bara två veckor. 

För närvarande pågår nyproduktion i kvarteret 
Exporten 43 där inflyttningsetapp 1 av 3 är planerad till 
mars 2021, tätt följd av de andra två etapperna. Totalt 
byggs 89 lägenheter på fem våningar. På de fyra 
 undre planen byggs lägenheter med 14 rok, medan 
det översta våningsplanet får etagelägenheter. 

Den planerade nyproduktionen av 39 lägenheter  
i kvarteret Krösenet i Furulund har försenats då detalj
planen har överklagats. Krösenet kommer att erbjuda 
ett bra, funktionellt och yteffektivt boende på stations
nära läge. Byggnadens placering längs med Kungsgatan 
bidrar till att skapa ett fint och tryggt  gaturum.
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Årsredovisning 2019
Styrelsen och verkställande direktören för 5561866673 KKB 

 Fastigheter AB får härmed avge berättelse över bolagets  
verksamhet räkenskapsåret 1 januari  31 december 2019.

Styrelsens säte: Kävlinge

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (kkr)
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Förvaltningsberättelse
Ägarförhållande
Bolagets samtliga 292 000 aktier ägs av 5590535117 
Kävlinge kommunala holding AB
Moderbolagets säte: Kävlinge

Styrelse
Ledamöter i styrelsen har varit
Christian Lindblom Ordförande 
Roland Palmqvist Vice ordförande
Lars Dahlvid 
Ulrika Ericsson tom 20190403
Ulf Nordström from 20190404
Gunni Gustafsson Nilsson tom 20190403
Henrik Ekberg from 20190404

Suppleanter i styrelsen har varit
Gert Johansson tom 20190403
Ulf Nordström tom 20190403
Rune Sandström tom 20190403
Gunilla Tornqvist tom 20190403
Oscar Drevnor tom 20190403
Gunni Gustafsson Nilsson from 20190404
Thomas Salomon from 20190404
Ingvar Nordh from 20190404
Kjell Engman from 20190404
Johanna Laurell from 20190404

Revisorer
Revisorer har varit
Fernando DinisViseu Av kommunfullmäktige  
 i Kävlinge utsedd  
 lekmannarevisor
Thomas Hallberg  Aukt. revisor 

Revisorssuppleanter har varit
JohnAxel Persson Av kommunfullmäktige  
 i Kävlinge utsedd  
 lekmannarevisor
Magnus Helmfrid Aukt. revisor 

Verkställande direktör
Mikael Strand

Sammanträden
Styrelsen har hållit sex ordinarie sammanträden  
samt fem extra sammanträden) under räkenskapsåret. 
 Ordinarie årsstämma har hållits den 3 april 2019.  
Extra bolagsstämma har hållits den 15 maj och den  
17 juni 2019.

Personal
Anställda under 2019 Män Kvinnor
26 kollektivanställd personal  21 5
18 administrativ personal 8  10

  29 15

Verksamheten 
KKB är Kävlinge kommuns största fastighetsbolag och 
ägare till ca 20% av samtliga bostäder i kommunen.

Bolagets totala fastighetsyta uppgår per 20191231 
till 199 198 (197 953) kvadratmeter, fördelat på bostäder 
168 997 (167 968) kvm, 2 596 st (2 584) lägenheter och 
lokaler 30 201 (29 985) kvm, 279 st (278).

KKB:s fastigheter har per 20191231 (20181231) ett 
sammanlagt anskaffningsvärde av kkr 1 760 067 
(1 702 786). Pågående nyanläggningar uppgick till kkr 
81 881 (17 023).

Under året har 8,6 % (8,7 %) av bolagets lägenheter 
skiftat hyresgäst.

Fastigheterna är försäkrade hos Protector med 
fullvärdesgaranti.

Organisation
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta (tidigare 
SABO) och FASTIGO.

KKB är även medlem i Skånehem och HBV.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Försäljning och förvärv
Den 20 december kommunicerades ut att KKB säljer 
sex fastigheter med totalt 407 lägenheter till Samhälls
byggnadsbolaget i Norden (publ). Underliggande 
fastighetsvärde uppgår till totalt cirka 545 miljoner 
kronor. Fastigheterna omfattar drygt 26 600 kvadrat
meter uthyrningsbar yta. Försäljningen ger möjlighet 
att öka bostadsbyggandet i kommunen och frigör 
 resurser för att investera i befintligt fastighetsbestånd. 
Det är en betydelsefull satsning på bolagets roll som 
den lokala samhällsbyggaren och bolaget räknar med 
att utveckla ca 60 nya bostäder årligen framöver.

Investeringar
Under 2019 investerades i pågående och avslutade 
projekt med totalt 129 mkr.

Bolaget har färdigställt kvarteret Porten med 12 
bostadslägenheter och två butikslokaler i centrala 
Kävlinge. Lägenheterna hyrdes ut inom loppet av två 
veckor och lokalerna hyrdes ut till två nyetableringar 
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på orten – Länsförsäkringar Skåne och Johanssons 
Begravningsbyrå. 

Under hösten 2019 byggstartade bolaget projektet 
Exporten 43 i Stationsstaden i Kävlinge. Här byggs 89 
nya bostadslägenheter placerade ca 250 meter från 
Kävlinge Station, vilket medger goda möjligheter att 
nå omgivande storstäder med kollektivtrafik. Stations
staden är en helt ny stadsdel med stadsmässiga kvalitéer 
– ny stadspark och nya torg.

I oktober antogs detaljplanen för kvarteret Krösenet 
16 i Furulund som dessvärre därefter har överklagats. 
Projektet inrymmer 39 lägenheter, främst en och 
tvårumslägenheter, som ligger mindre än 100 meter 
från kommande tågstationen för Lommabanan. 

Bolaget har med start våren 2019 drivit en arkitekt
tävling med deltagare från Tyskland, Nederländerna, 
Danmark, Norge och Sverige. Vinnaren blev Sunnerö 
Architects med förslaget Pilevall. Förslaget förhåller sig 
till Kävlinges tegelarkitektur, samtidigt som det tillsam
mans med nya medborgarhuset och badhuset tillför 
ny identitet. Förslaget inrymmer 118 lägenheter och två 
butiker. 

KKB:s miljöarbete
Energieffektiviseringen av bolagets bostadsfastigheter 
har fortsatt bland annat genom installation av nya 
undercentraler (gaspannor och värmepumpar) i 
 Kävlinge centrum och på Korsbacka. Bolaget installerar 
också referensgivare i varje bostadslägenhet för att 
reducera övertemperaturer i systemen samt harmoni
sera styr, regler och övervakningssystemen för bättre 
överblick och säkerställande av en trygg drift.

För att reducera vattenförbrukningen har installe
rats dynamiska strålsamlare i kök och badrum i varje 
bostadslägenhet. 

Årets hyresförhandling
Den lokala hyresförhandlingen med Hyresgästfören
ingen Norra Skåne strandade under hösten och ärendet 
togs upp till central förhandling i Hyresmarknadsnämn
den. Efter att de centrala parterna inte har kunnat 
enas om ett medlingsbud kommer frågan att prövas  
i Hyresmarknadskommittén, HMK, den 18 februari 2020.

Faktorer som påverkar KKB:s bud är dels ekonomiska 
omvärldsfaktorer som räntor, byggpriser och taxe
höjningar av till exempel el, värme och vatten, dels 
kostnader för att utveckla och förvalta välskötta 
 fastigheter.

Genom en skälig nivå på hyreshöjningen vill bolaget 
uppnå en god servicenivå, en hög förvaltningskvalitet 
och ett gott underhåll. Dessutom behöver åtgärder vid
tas för att minska energianvändningen för klimatets skull. 

Ekonomi och finans
Resultatanalys
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 39,6 mkr 
(29,0). Redovisat resultat efter bokslutsdisposition och 
skatt blev 25,4 mkr (20,2). Det operativa kassaflödet, 
d v s resultat efter finansiella poster plus avskrivningar 
och nedskrivningar, blev 74,2 mkr (64,4).

Räntekostnaden exklusive kommunal borgensavgift 
om 1,9 mkr (1,9) uppgick till 7,9 mkr (11,0). Förändringen 
beror främst på att genomsnittsräntan har minskat 
från 1,03 % per 20181231 till 0,83 % per 20191231.

Direkta fastighetskostnader uppgick till 100 861 kkr 
(107 777) vilket motsvarar 506 kr/kvm total yta (544 kr). 
Den enskilt största posten, 45 %, utgörs av under
hållskostnaderna som består av kostnader för reparation 
och löpande underhåll, periodiskt underhåll samt 
 planerat underhåll. Den totala underhållskostnaden 
uppgick till 46,6 mkr (50,1), se not 3:1, vilket motsvarar 
234 kr/kvm total yta (253 kr).

Redovisningsprinciper enligt K3 metoden har till
lämpats vid aktivering/kostnadsföring av underhåll.

Från år 2018 till år 2019 ökade den synliga soliditeten 
från 22,44 % till 22,72 %.

Nettoomsättningen ökade med 9,1 mkr till 229,3 mkr 
(220,2), se not 1.

Nyckeltal
  2019 2018 2017 2016 2015
Fastighetsrelaterade
Uthyrbar area, tkvm 199,2 197,5 197,5 190,9 189,2
Antal lägenheter, st 2 596 2 584 2 584 2 481 2 458
Antal lokaler, st 279 278 278 281 282
Nettointäkter, mkr 229,3 220,2 209,1 208,3 196,1
Uthyrningsgrad, % 99,56 99,65 99,72 99,79 99,81

Finansiella
Hyresintäkter, mkr 216,8 212,4 201,2 200,0 194,8
Driftnetto, mkr* 114,9 98,2 96,3 95,3 84,9
Årets resultat, mkr 25,35 20,24 16,95 15,36 10,26
Kassaflöde från rörelsen,  
mkr  77,56 64,36 60,59 59,10 49,70
Justerat eget kapital, mkr 312,5 281,3 258,1 236,1 215,5
Marknadsvärde 
fastigheter, mkr 3 170 2 939 2 780 2 489 2 196
Räntetäckningsgrad, ggr** 8,87 5,97 5,33 4,44 3,58
Synlig soliditet, %*** 22,72 22,44 20,58 20,89 19,69
Justerad soliditet, %**** 55,55 54,75 52,58 53,06 50,15
Direktavkastning  
fastigheter, %***** 3,63 3,34 3,46 3,83 3,87

Medarbetare
Medelantal anställda, st 43 42 44 43 36

 * Driftnetto=Nettointäkter minus alla fastighetskostnader 
(ej avskrivningar och utrangering)

 ** Räntetäckningsgrad (kassaflödesmässig) = resultat efter finansiella 
poster justerat för resultat av fastighetsförsäljningar med återlägg
ning av avskrivningar och räntekostnader i relation till räntekostnader

 *** Synlig soliditet = synligt eget kapital i förhållande till balans
omslutningen

 **** Justerad soliditet = synligt eget kapital plus bedömt övervärde på 
fastigheter minus latent skatt på bedömt övervärde i förhållande till 
justerad balansomslutning

 ***** Direktavkastning = driftnettot i förhållande till bedömt marknadsvärde 
på fastigheter
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Finans och kapitalpolicy/strategi
KKB har ca 954 mkr i fastighetslån varav ca 757 mkr 
mot kommunal borgen och resterande ca 197 mkr mot 
pantbrev. Lånen är upptagna i svensk valuta och för
delade på tre långivare. Likviditeten säkerställs genom 
att långa kreditavtal tecknas med ett flertal banker.

Varje procentenhets förändring av räntan innebär 
en resultatförändring om ca 9,5 mkr eller ca 48 kr/kvm 
och år beräknat på total yta. Således är det nödvändigt 
att förvalta skuldportföljen på ett effektivt sätt och med 
en kontrollerad ränteriskexponering. Medelräntan var 
vid årsskiftet 2019/2020 0,83 % (1,03 %). Några finansiella 
instrument används ej.

KKB:s lånestruktur/låneportfölj per 2019-12-31

Likviditetsrisk
Målet med likviditetshanteringen är att enbart hålla 
sådan storlek på de likvida finansiella tillgångarna att 
kraven på likviditetsreserv tillgodoses. Överskotts
likviditet skall i första hand användas för att finansiera 
nyinvesteringar samt lösa räntebärande lån. 

Per 20191231 uppgick likvida medel till 71,4 mkr 
(38,8). Med egen likviditet avses placerade medel som 
kan frigöras med likvid inom tre bankdagar.

Fastighetsvärdering och  
fastighetsvärden
Bolaget har inför årsskiftet 2019/2020 låtit utföra en 
extern värdering av den samlade fastighetsportföljen. 
Syftet är att bedöma de respektive fastigheternas 
marknadsvärde för att sedan kunna uppskatta deras 
övervärde i förhållande till bokförda värden. Ett bedömt 
marknadsvärde kan definieras som det mest sannolika 
priset vid en försäljning på en fri, öppen och fungerande 
marknad angivet vid en viss tidpunkt. 

Som underlag för värderingen har fastigheternas 
driftnetto bedömts utifrån hyresintäkter, fastighetsskatt 

och fastighetsavgift samt schabloniserade drift och 
underhållskostnader. Drift och underhållskostnaderna 
har varierats med hänsyn till fastigheternas ålder, 
standard, skick och innehåll.

Det bedömda marknadsvärdet per 20191231 
uppgår till 3 170 mkr (2 939) motsvarande en genom
snittlig direktavkastning om cirka 4,25 procent (4,5) 
eller 15 914 kr/kvm (14 846) uthyrningsbar area. Direkt
avkastningskravet för de respektive fastigheterna bedöms 
variera mellan 3,75 och 6,0 procent. En förändring av 
direktavkastningskravet om +/– 0,25 procentenheter 
påverkar det bedömda marknadsvärdet med cirka 
+/– 185 mkr.

Bolagets fastigheter, exkl. pågående nybyggnads
projekt, var vid året slut bokförda till 1 210 mkr (1 184) 
motsvarande 6 075 kr/kvm (6 205) uthyrningsbar area, 
vilket innebär att den samlade fastighetsportföljen 
bedöms ha ett bruttoövervärde om cirka 1 960 mkr 
(1 742), se tabell, enligt ovan angivna förutsättningar. 
Några nedskrivningar på grund av för höga bokförda 
värden har inte bedömts vara nödvändiga.

Mkr  2019 2018 2017 2016 2015
Bedömt marknadsvärde 3 170 2 939 2 780 2 489 2 196
Bokfört värde 1 210 1 184 1 201 1 093 1 048
Bedömt övervärde 1 960 1 742 1 573 1 396 1 148
Taxeringsvärde 1 616 1 359 1 228 1 267 1 154

Belåningsgrad
Lånen per den 31 december 2019 utgör ca 30 % (31) av 
fastigheternas bedömda marknadsvärde.

Soliditet – redovisad och justerad
KKB:s redovisade egna kapital uppgår till 312,5 mkr 
(281,3), inkl beskattad del av periodiseringsfond och 
soliditeten uppgår till 22,72 % (22,44).

Med hänsyn till fastigheternas bedömda marknads
värde, 3 170 mkr (2 939), finns ett bedömt övervärde om 
1 960 mkr (1 742) vilket innebär att den justerade soliditeten, 
med hänsyn till skatteeffekter, uppgår 55,55 % (54,85).

Intäkter
Bolagets totala nettointäkter uppgick till 229,3 mkr (220,2) 
fördelade på bostäder 79 %, lokaler 15 % och övrigt 6 %.

Förfallostruktur lokalkontrakt större än 10 000 kr/år

Förfaller Antal Yta, kvm Årshyra, kkr
2020 8 1 066 487
2021 12 4 237 4 752
2022 5 2 222 2 352
2023 6 2 098 3 127
2024 4 9 965 10 808
2025 5 2 397 3 192
2026 –  4 607 1 383

Summa 44 22 592 26 101
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Kostnader

Underhållkostnader
Årets underhållskostnader uppgick till 46 610 kkr. 
(50 144). Av kostnaden avsåg 19 106 kkr periodiskt 
 underhåll, 18 519 kkr planerat underhåll och 8 985 kkr 
löpande underhåll.

Fastighetskostnader
Fastighetskostnader uppgick totalt till 100 861 kkr. 
(107 777), vilket motsvaras av 506 kr (544) per 
 kvadratmeter totalyta. 

Förändring av eget kapital
Bundet kapital Eget kapital

Aktie kapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Totalt

Ingående balans 2018-01-01 29 200 62 501 124 153 16 947 232 801

Överföring resultat föregående år 16 947 –16 947
Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning –113 –113
Årets resultat 20 239 20 239
Utgående balans 2018-12-31 29 200 62 501 140 986 20 239 252 92

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat kr 161 109 776:31
Årets resultat kr 25 354 327:01
Totalt kr 186 464 103:32

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att utdelning till aktieägaren sker enl. 
 ägardirektiv med kr 78 949:50
samt att resterande balanseras i ny räkning kr 186 385 153:82
Totalt kr 186 464 103:32

Ekonomi 
Bolagets likvida medel var på balansdagen 71,4 mkr 
(38,8). Soliditeten uppgår till 22,72 % (22,44 %). 
Aktiekapitalet i bolaget utgör 29 200 kkr fördelat på 
292 000 aktier. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet 
utgöra lägst 7 300 000 kr och högst 29 200 000 kr.

Uttalande
Styrelsen har prövat om bolagets verksamhet som 
bedrivits under verksamhetsåret 2019 har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna, och 
funnit så vara fallet.
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Resultaträkning

kkr Not 2019 2018

Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning 2 229 261 220 197

Rörelsens kostnader   
Fastighetskostnader  3:1–3:3 –152 240 –157 364
Administrativa kostnader 4 –27 518 –20 912

Rörelseresultat 49 503 41 922

Resultat från finansiella poster  
Finansiella intäkter 5 2
Finansiella kostnader 6 –9 856 –12 938

Rörelseresultat efter finansiella poster 39 649 28 984
Bokslutsdispositioner 7 –7 300 –3 976
Skatt på årets resultat 8 –6 994 –4 769

Årets resultat 25 354 20 239

Balansräkning

kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader och mark 9 1 210 263 1 183 510
Inventarier, verktyg och installationer 10 1 877 2 108
Pågående nyanläggningar 11 81 881 17 023

Summa materiella anläggningstillgångar 1 294 020 1 202 641

Finansiella anläggningstillgångar  
Aktier i dotterföretag 12 50
Andelar i HBV 40 40

Summa finansiella anläggningstillgångar 90 40

Summa anläggningstillgångar 1 294 110 1 202 681

Omsättningstillgångar  
Hyresfordringar 1 719 481
Kundfordringar 811 337
Fordringar hos dotterföretag 200 839
Övriga fordringar  1 293 5 567
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 216 5 053

Summa 10 239 12 277

Likvida medel  
Kassa och Bank 14 71 386 38 773

Summa omsättningstillgångar 81 625 51 049

Summa tillgångar 1 375 735 1 253 730

F I N A N S I ELL A R A P P O R T ER
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Skulder och eget kapital

kkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital  

Bundet eget kapital  
Aktiekapital 29 200 29 200
Reservfond 62 501 62 501

Summa bundet eget kapital 91 701 91 701

Fritt eget kapital  
Balanserat resultat 161 110 140 984
Årets resultat 25 354 20 239

Summa fritt eget kapital 186 464 161 223

Summa eget kapital 278 165 252 924

Obeskattade reserver 15 43 700 36 400

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 16 11 544 11 414

Långfristiga skulder 200 839
Skulder till kreditinstitut 17, 19 954 042 896 053
Avgår: kortfr. del av långfr. skuld –227 050 –202 003

Summa långfristiga skulder 726 992 694 050

Kortfristiga skulder  
Kortfr. del av långfr. låneskuld 227 050 202 003
Förskottsavgifter och hyror 16 191 14 429
Leverantörsskulder 38 530 22 844
Skatteskulder 1 901 745
Skulder till koncernföretag 3 180
Övriga kortfristiga skulder 717 454
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 27 765 18 467

Summa kortfristiga skulder 315 334 258 942

Summa skulder och eget kapital 1 375 735 1 253 730
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Kassaflödesanalys

kkr 2019 2018

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat 49 503 41 922

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 34 584 35 372
Förlust utrangering av anläggningstillgångar 3 329 1 049

87 415 78 343

Erhållen ränta 2
Erlagd ränta och borgensavgift –9 856 –12 938
Betald inkomstskatt –6 865 –5 752

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 70 696 59 653

Förändring i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar 2 038 –1 518
Förändring av rörelseskulder 31 345 –6 695

Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 079 51 439

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –129 292 –17 202
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –50
Förändring av rörelseskulder  120

Kassaflöde från investeringsverksamheten –129 341 –17 082

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning –113 –116
Upptagna lån 210 692 200 600
Amortering av lån –152 703 –217 458

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 57 876 –16 974

Årets kassaflöde 32 613 17 383
Likvida medel vid årets början 38 773 21 389
Likvida medel vid årets slut 71 386 38 773
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Not 1 | Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen för 2019 har upprättats enligt årsredo
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillämpning av redovisningsprinciper

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget 
fått eller kommer att få. Det innebär att företaget 
 redovisar intäktens värde (fakturabelopp) om företaget 
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. 
Avdrag görs för lämnade rabatter. Ränta redovisas 
som intäkt enligt den s k effektivräntemetoden.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar 
kapital kostnadsförs i resultaträkningen under den 
 period de uppstår.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då under
liggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och even tuella 

nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har 
delats upp på betydande komponenter när komponen
terna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivnings
bart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med 
ett beräknat restvärde om detta är  väsentligt. Avskrivning 
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Bolaget har valt att indela byggnader i följande komponenter:

Komponentavskrivning, byggnad 
Byggnadsdel Andel i % Nyttjandeperiod, år
Stomme och grund 30 100
Stomkompl, yttertak, fasader m m 25 50
VVS 12 45
El 8 40
Inredning 6 40
Ventilation 3 25
Inre ytskikt, vitvaror m m 8 15
Markanläggningar 3 25
Restpost 5 50

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med 
 avskrivningar enligt K3. Avskrivning av maskiner och 
inventarier sker enligt plan, beräknat på ursprungliga 
anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas 
 bedömda nyttjandeperiod. Utgifter för pågående ny, 
till och ombyggnader aktiveras i den takt de uppkommer.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga ford
ringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det 
belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga 
fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första 
värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga 
skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed 
de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Noter
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Not 2 | Nettoomsättningens fördelning

kkr 2019 2018

Specifikation över hyresintäkter  

Bostäder 179 378 175 556
Lokaler 32 008 31 459
Garage / Pplatser 2 404 2 405
Övriga objekt 245 243
Bränsleavgifter 328 328
Avgår: outhyrt –950 –737
Hyresrabatter, HLU –1 382 –1 399
Övriga ersättningar –61 –42

Summa 315 334 258 942

Övriga intäkter 179 378 175 556
Förvaltningsuppdrag 11 156 7 059
Värmeförsäljning 2 060 2 069
Ers fr hyresgäster 126 177
KabelTV avgifter 1 779 1 778
Fiber, näthyra 659
Inglasning balkonger 894 898
Återvunna avskrivna fordringar 115 125
Övrigt  500 278

Summa 17 289 12 384

Summa intäkter 229 261 220 197

Not 3:1 | Fastighetskostnader

kkr 2019 2018

Reparation/Underhåll 46 610 50 144
Driftkostnader övrigt 11 069 10 124
El, vatten, renhållning 17 911 17 309
Värme 19 177 23 322
Fastighetsförsäkring 1 276 1 263
Fastighetsavgift, skatt 4 328 4 085
Övriga kostnader 491 1 529

Not 3:3 | Löner och ersättningar

kkr 2019 2018

Fastighetsskötare 8 708 9 119
Lokalvårdare 1 511 1 636
Sociala kostnader 3 248 3 459

Summa fastighetskostnader 152 240 157 364

Not 3:2 | Avskrivningar

kkr 2019 2018

Avskrivningar 37 912 35 372
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Not 4 | Administrativa kostnader

kkr 2019 2018

Löner/arvode  

VD 1 191 967
Styrelse* 307 300
Administrativ personal 8 652 7 093
Sociala kostnader 3 128 2 592
Revisionsarvode och kostnadsersättning 253 315

Övriga administrationskostnader 13 986 9 645

Summa administrationskostnader 27 518 20 912

Bolaget och VD har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
Vid uppsägning från bolagets sida utgår härutöver ett avgångsvederlag om 12 månadslöner.

* Av styrelsearvode har 1/3 fakturerats KKL Fastigheter AB

Personalinformation  

Genomsnittsålder 51 år 49 år
Genomsnittlig anställniingstid 10 år 10 år

Medelantalet anställda 43 42
Årsanställd personal 44 43
Kvinnor 15 15
Män 29 28

Styrelse
Kvinnor 0 2
Män 5 3

Företagsledning
Kvinnor 3 2
Män 4 3

Not 5 | Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

kkr 2019 2018

Ränteintäkter 2

Summa finansiella intäkter 2

Not 6 | Räntekostnader och liknande resultatposter

kkr 2019 2018

Räntekostnader 7 913 10 990
Övriga finansiella kostnader 1 943 1 948

Summa finansiella kostnader 9 856 12 938

Not 7 | Bokslutsdispositioner

kkr 2019 2018

Avsättning till periodiseringsfond –10 600 –8 600
Återföring från periodiseringsfond 3 300 4 624

Summa bokslutsdispositioner –7 300 –3 976
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Not 8 | Skatt på årets resultat

kkr 2019 2018

Aktuell skatt –6 865 –5 752
Förändring av uppskjuten skatt avseende  300
temporära skillnader –130 983
Summa redovisad skatt –6 995 –4 769

Summa administrationskostnader 27 518 20 912

Avstämning av effektiv skattesats  

Redovisat resultat före skatt 32 349 25 008
Skatt på redovisat resultat enligt gällande 6 923 5 502
skattesats (21,4%)  
Skatteeffekt av:  
Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader 7 220 7 570
Övriga ej avdragsgilla kostnader 1 014 17
Skattemässiga avskrivningar på byggnader –8 292 –7 311

Redovisad skatt 6 865 5 752

Not 9 | Byggnader och mark

kkr 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 1 702 786 1 686 920
Årets anskaffningar 51 961 3 011
Omklassificering 11 858 15 281
Utrangering  –6 538 –2 425

Utgående anskaffningsvärde 1 760 067 1 702 786

Ingående ackumulerad avskrivning 519 276 486 242
Årets avskrivning enl. plan 33 737 34 410
Utrangering –3 209 –1 376

Utgående ackumulerad avskrivning 549 804 519 276

Utgående redovisat värde 1 210 263 1 183 510

Uppgifter om förvaltningsfastigheter  
Redovisat värde 1 210 263 1 183 510

Verkligt värde 3 170 000 2 938 800

Not 10 | Inventarier, verktyg och installationer

kkr 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 12 200 11 440
Inköp 615 1 199
Försäljning inventarie  –120
Utrangering –1 269 –319

Utgående anskaffningsvärde 11 546 12 200

Ingående ackumulerad avskrivning 10 092 9 448
Årets planenliga avskrivning 846 962
Utrangering –1 269 –319

Utgående ackumulerad avskrivning 9 669 10 092

Utgående bokfört värde 1 877 2 108
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Not 11 | Pågående nyanläggningar

kkr 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 17 023 19 311
Årets anskaffningar 76 716 12 992
Omklassificering –11 858 –15 281

Utgående anskaffningsvärde 81 881 17 023

Not 13 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

kkr 2019 2018

Försäkringspremier 2 064 1 897
KabelTV 462 449
Datasupport/licenser 702 133
Bevakningskostnader 192 161
Skatt på biogas 2 251 2 162
Övrigt 545 251

Summa 6 216 5 053

Not 15 | Obeskattade reserver

kkr 2019 2018

Periodiseringsfond, avsatt 2013  3 300
Periodiseringsfond, avsatt 2014 6 000 6 000
Periodiseringsfond, avsatt 2015 5 000 5 000
Periodiseringsfond, avsatt 2016 6 900 6 900
Periodiseringsfond, avsatt 2017 6 600 6 600
Periodiseringsfond, avsatt 2018 8 600 8 600
Periodiseringsfond, avsatt 2019 10 600 0

Summa 43 700 36 400

Not 14 | Kassa och bank

kkr 2019 2018

Kassamedel 7 7
Bank 71 379 38 766

Summa 71 386 38 773

Not 12 | Aktier i dotterföretag

kkr 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 0
Årets anskaffningar 50

Utgående redovisat värde 50

Bolaget äger samtliga 50 000 aktier i 5592256894 KKB Fastigheter Holdning AB 
Dotterföretagets säte: Kävlinge
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Not 16 | Avsättningar

kkr 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde
Belopp vid årets ingång 11 414 12 397
Under året återförda belopp –429 –983

Summa 11 544 11 414

Not 17 | Fastighetslån
Amorteringar som förfaller till betalning mellan 1 och 6 år är 954 mkr

Löptid Ränta, % Belopp, kkr

Rörligt 0,56 49 300
2020 1,00 177 750
2021 0,70 188 000
2022 0,95 177 000
2023 0,80 239 300
2024 0,87 62 692
2025 0,62 60 000

Totalt 0,83 954 042

Not 18 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

kkr 2019 2018

Upplupna räntekostnader 2 532 1 785
El, Vatten, Renhållning, Värme 2 009 4 418
Underhållskostnader 2 969 1 398
Pågående nyanläggningar 10 673 4 235
Sociala avgifter, semesterlön m m 3 960 3 686
Övrigt 5 622 2 640

Summa 27 765 18 163

Förutbetalda intäkter 304

Summa 27 765 18 467

Not 19 | Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

kkr 2019 2018

Fastighetsinteckningar för lån från kreditinstitut 218 213 224 533

Eventualförpliktelser  
Fastigo 406 390

Not 20 | Händelser efter balansdagen
Den 3 februari 2020 tillträdde Samhällsbyggnads
bolaget i Norden (publ) de sex fastigheter med totalt 
407 lägenheter i Kävlinge kommun som KKB avyttrade 
till ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 
totalt cirka 545 miljoner kronor. 
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Not 21 | Förslag till vinstdisposition

kr 2019 2018

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 161 109 776,31 140 983 929,00
Årets resultat 25 354 327,01 20 239 289,31

Totalt 186 464 103,32 161 223 218,31

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att utdelning till aktieägaren sker enligt ägardirektiv med 78 949,50 113 442,00
samt att resterande balanseras i ny räkning 186 385 153,82 161 109 776,31

Totalt 186 464 103,32 161 223 218,31

Kävlinge den 2 mars 2020

Min revisionsberättelse och min granskningsrapport beträffande denna årsredovisning 
har avgivits den 2 mars 2020

Roland Palmqvist
Vice ordförande

Fernando Dinis-Viseu
Av kommunfullmäktige i Kävlinge

utsedd lekmannarevisor

Lars Dahlvid

Ulf Nordström

Mikael Strand
VD

Christian Lindblom
Ordförande

Thomas Hallberg
Aukt. revisor

Henrik Ekberg
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i KKB Fastigheter AB,  
org nr 5561866673

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för KKB 
Fastigheter AB för år 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av KKB 
Fastigheter ABs finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare  
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhål
lande till KKB Fastigheter AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag 
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
 säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa be
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
 osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.



38 K K B FA ST I G H E T ER A B |  Å R S R ED OVI S N I N G 2019

R E V I S I O N S B ER ÄT T EL S E

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
 tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
 direktörens förvaltning av KKB Fastigheter AB för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
 vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i  Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till KKB 
Fastigheter AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organi
sation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk
ställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett be
tryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
 någon försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgär
der eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
 aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min pro
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål
landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvars
frihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande 
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Lund den 2 mars 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till årsstämman i KKB Fastigheter AB
Org nr 5561866673

Jag av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun utsedd 
och av årsstämman vald lekmannarevisor, har granskat 
KKB Fastigheter AB:s verksamhet.

Styrelsen och VD svarar för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verk
samhet och internkontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och ända
mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, 
god revisionssed i kommunal verksamhet samt av års
stämman fastställt ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.

Jag har under året särskilt granskat bolagets fastig
hetsunderhåll och granskningen har utmynnat i en 
rapport som tillställts bolaget.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet 
i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig.

Kävlinge den 2 mars 2020

Fernando Dinis-Viseu
Av kommunfullmäktige i Kävlinge utsedd 
 lekmannarevisor
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Ordförande 
har ordet
Under året som gick togs flera steg för att stärka KKB:s 
roll som en lokal samhällsbyggare. Det ärende som 
blev mest arbetsintensivt för styrelsen var försäljningen 
av 407 lägenheter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
(SBB). Försäljningen är mycket viktig eftersom den ger 
KKB kapital att kunna fortsätta bygga nya hyreslägenheter 
och rusta upp det befintliga beståndet. För Kävlinge 
kommun som helhet är det bra att vi får in en ny större 
aktör på bostadsmarknaden, eftersom jag är övertygad 
om att konkurrensen driver på en utveckling som är 
gynnsam både för hyresgästerna och för kommunen 
som helhet.

KKB:s roll som den lokala samhällsbyggaren kan 
inte underskattas. Det är bolagets roll att våga ta 
 första steget ut på oexploaterad mark så att andra 
byggföretag vågar följa efter. På så sätt utvecklar och 
binder samman Kävlinge kommun så att vi kan nå 
 visionen om att vara Skånes bästa boendekommun. 

Jag vill tacka styrelsen för ett gott arbete under 
2019. Styrelsen var relativt ny när den snabbt fick sätta 
sig in i arbetet med försäljningen till SBB. De nya leda
möterna har gått in i sina nya roller med stor energi 
och vi har ett mycket positivt arbetsklimat. 

Jag är också mycket glad att Mikael Strand tillträtt 
som VD för bolaget. Året som gick var hans första hela 
år och jag ser hur KKB professionaliseras på en rad 
punkter. Han har identifierat och fyllt igen kompetensgap 
i organisationen och jag vill särskilt lyfta fram hur han 
väljer att lösa bolagets utmaningar med egen kompetens 
i stället för att använda konsulter. Även arkitekttävlingen 
om Exporten 44 var ett nytt grepp som jag tror inte bara 
gynnar bolaget utan även kommunen som helhet.  
Jag uppskattar samarbetet mellan styrelse och ledning 
och ser fram emot att arbeta tillsammans med Mikael 
i många år framöver.

Christian Lindblom
Styrelsens ordförande

O R D FÖ R A N D E H A R O R D E T
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Styrelse
Ledamöter i styrelsen
Christian Lindblom Ordförande 
Roland Palmqvist Vice ordförande
Lars Dahlvid 
Ulrika Ericsson tom 20190403
Ulf Nordström from 20190404
Gunni Gustafsson Nilsson tom 20190403
Henrik Ekberg from 20190404

Suppleanter i styrelsen
Gert Johansson tom 20190403
Ulf Nordström tom 20190403
Rune Sandström tom 20190403
Gunilla Tornqvist tom 20190403
Oscar Drevnor tom 20190403
Gunni Gustafsson Nilsson from 20190404
Thomas Salomon from 20190404
Ingvar Nordh from 20190404
Kjell Engman from 20190404
Johanna Laurell from 20190404

Revisorer har varit
Fernando DinisViseu Av kommunfullmäktige  
 i Kävlinge utsedd  
 lekmannarevisor
Thomas Hallberg  Aukt. revisor

Revisorssuppleanter
JohnAxel Persson Av kommunfullmäktige  
 i Kävlinge utsedd  
 lekmannarevisor
Magnus Helmfrid Aukt. revisor

Verkställande direktör
Mikael Strand fr o m 20181201

Sammanträden
Styrelsen har hållit sex ordinarie sammanträden  
(samt sex extra sammanträden) under räkenskapsåret. 
Ordinarie årsstämma har hållits den 3 april 2018.  
Extra bolagsstämma har hållits den 15 maj och  
den 17 juni 2019.

Från vänster: Ulf Nordström, Christian Lindblom, 
 Thomas Salomon, Mikael Strand, Gunni Gustafsson 
Nilsson, Lars Dahlvid, Ingvar Nordh, Johanna Laurell, 
Henrik Ekberg.

Saknas på bilden: Roland Palmqvist och Kjell Engman.





KKB Fastigheter AB
Box 109, 244 22 Kävlinge
Mårtensgatan 25 B
046287 31 00
bostad@kkb.se
www.kkb.se

Produktion: Giv Akt Skåne AB 
Text: Plank PR 
Foto: Åsa Siller (styrelse & ledning)


