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Förvaltarens gårdar finns till för både lek 

och lugn. Här ska finnas något för såväl ung 

som gammal. Sommartid kanske en bänk 

i solen lockar, under hösten kan det vara 

lövverkets färgskiftningar som livar upp 

tillvaron. Vintern är vacker på sitt sätt med 

landskapet inbäddat i mjuk vit snö, medan 

vårens första blommor i rabatterna ger hopp 

om återvändande liv och värme. Gården är 

en plats för liv. Vi har egna trädgårdsmästare 

som tar hand om livet mellan husen.
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ÅRET I SAMMANDRAG

Under 2016 fokuserade Förvaltaren på att utveckla fastigheterna,  
förbereda för ombildningar och ge en ännu bättre service till hyresgästerna. 
Inom ramen för det tog bolaget fram en ny renoveringsstrategi och man gav 

ett köpeerbjudande till Terränglöparen 9 i Hallonbergen. Därtill stödjer 
bolaget aktivt förnyelsearbetet i Hallonbergen, Rissne och Ör. Nöjd-Kund-
Index bland de boende ökade från 69 till 71, samtidigt som Förvaltaren 

visade starka finansiella nyckeltal.

ÅRET I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 805 
(770) mkr, en ökning med 35 mkr. 
Ökningen i omsättningen förklaras dels 
av den årliga hyresökningen om 0,72 
procent. Vidare förklaras ökningen av 
färdigställda projektfastigheter och 
förvärv. 

• Under året utvecklades en ny hållbar 
strategi. Den innebär valbara nivåer och 
ett ökat inflytande för hyresgästerna.

• Arbetet med bostadsrättsombildningar 
fortsatte med Terränglöparen 9 i Hal-
lonbergen. Samtidigt påbörjades en 
kartläggning av boendeformer i alla 
stadsdelar. Därtill hanterades intressean-
mälningar kring ombildningar.

• Bolaget tog fram en ny hållbarhetspolicy 
för ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet.

• Förvaltaren deltog i stadens arbete med 
att centrumutveckla Hallonbergen, 
Rissne och Ör.

• Driftnettot uppgick till 410 (403) mkr, 
en ökning med 7 mkr. 

• Rörelseresultatet uppgick till 164 (207) 
mkr, en minskning med 43 mkr.

• Årets resultat efter skatt uppgick till 60 
(157) mkr.

• Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende 
visade att betyget ökat från 69 till 71.

• Koldioxidutsläppen minskade med 57 
procent jämfört med år 2010, vilket är en 
del i målet att bli klimatneutral år 2020. 

• Marknadsvärdet för fastigheterna per 
sista december uppgick till 14 153 mkr, 
en ökning med 1 853 mkr sedan  
föregående år.

          Koncern           Moderbolag

mkr där inget annat anges
Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Intäkter 805 770 785 751

Driftnetto 410 403 404 395

Rörelseresultat 164 207 169 203

Resultat efter skatt 60 157 61 148

Investeringar inkl. aktiverat underhåll 416 571 396 553

Marknadsvärde fastigheter 14 153 12 300 13 825 11 959

Eget kapital 2 675 2 618 2 691 2 634

Ekonomisk vakansgrad, % 4,2 5,1 3,8 4,7

Belåningsgrad, % 19,2 19,9 19,5 20,4

Soliditet (synlig), % 44,4 43,6 44,7 45,3

Soliditet (justerad), % 64,2 62,2 64,2 63,1

Överskottsgrad, justerat driftnetto % 41,3 42,4 - -

Totalavkastning, % 14 7 - -

NKI* enheter 71 69 71 69

NMI** enheter - - 76 76

FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN I SAMMANDRAG 

”KUND-BETYGET 
FRÅN DE BOENDE 
ÖKADE FRÅN 69  
TILL 71, VILKET ÄR 
TOPP 5.”

NKI: Nöjd-Kund-Index
NMI: Nöjd-Medarbetar-Index
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Plats: Gjuteribacken i 
Centrala Sundbyberg
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VD HAR ORDET

”YTTERLIGARE FOKUS 
PÅ DEN SOCIALA 
HÅLLBARHETEN.”

Petra Karlsson Ekström, VD

FÖR HELA STADENS BÄSTA

Under året förstärktes även samverkan 
mellan de kommunala bolagen – och mellan 
staden som ägare och bolagen. Över tid  
skapar detta nya möjligheter till en 
samlad utveckling för hela stadens bästa. 
Utvecklingen tar avstamp i stadens nya 
vision ”Sundbyberg växer med dig” med 
inriktning på värdeorden levande, nytän-
kande och tillsammans.

NÖJDARE HYRESGÄSTER
För Förvaltaren kommer visionen att till 
fullo integreras i verksamheten under 
2017. Samtidigt har bolaget under flera år 
försökt arbeta i en riktning som ryms inom 
visionen. Det kanske tydligaste kvittot på 
det är bostadshyresgästernas höga betyg 
på bolaget. 

Mellan 2011 och 2016 ökade betyget från 
60 till 71, vilket innebär att Förvaltaren har 
bland de mest nöjda hyresgästerna bland 
de 80 bostadsbolag som ingår i mätningen. 

Förvaltarens enhet för lokaler har en 
viktig roll för att staden ska kunna erbjuda 
mötesplatser och en efterfrågad service i 
alla stadsdelar. Och arbetet ger resultat då 
även bolagets lokalkunder blir allt nöjdare. 

HÅLLBARHET I BALANS
Under 2016 beslutades om en ny håll-
barhetspolicy som ger en tydlig riktning 
för bolagets fortsatta prioriteringar och 
arbete. Sedan tidigare finns tydliga mål 
och åtgärder för en klimatneutral löpande 
verksamhet 2020 – samt affärsmässiga 
ekonomiska mål om en årlig totalavkast-
ning på 7 procent. 

Under 2016 fokuserade bolaget ytterligare 
på den sociala hållbarheten i samverkan 
med staden, exempelvis praktikplatser för 
ensamkommande barn, sommarjobb för 
stadens unga, den gränsöverskridande 
musikverksamheten El sistema – och 
ungdomslotsar i Hallonbergen centrum. 
För att intensifiera arbetet med social 
hållbarhet skapades och rekryterades till 
en ny tjänst som hållbarhetschef.

Under året fortsatte också satsningen på 
trygga miljöer – i garage, trapphus och på 
gårdar. 

NY STRATEGI FÖR RENOVERINGAR
Inom ramen för hållbarhet tog bolaget fram 
en ny renoveringsstrategi. Med den kan 
hyresgästerna erbjudas fyra olika nivåer 
vid en hållbar renovering. Ambitionen är 
att allt fler ska kunna bo kvar i sin egen 
lägenhet. Totalt omfattas ett par tusen 
lägenheter av hållbara renoveringar. 

Samtidigt fortsatte arbetet med att byta 
vatten- och avloppsstammar i alla fastig-
heter i Rissne. Hyresgästerna bor kvar 
under stambytet. Efter en förhandling med 
Hyresgästföreningen är hyreshöjningen 
förutbestämd. Under året uppdaterades 
också förhandlingsöverenskommelsen 
med Hyresgästföreningen.

FLERA CENTRUM UTVECKLAS
Under året tog Sundbybergs stad ett 
samlat grepp på en hållbar utveckling 
av centrumfastigheterna i Hallonbergen, 
Rissne och Ör. 

För att rikta utvecklingen har staden – 
tillsammans med bland andra Förvaltaren 
– tagit fram kvalitetsprogram för varje 
utvecklingsdel. Inom ramen för program-
men bjuds externa aktörer in för att under 
våren 2017 lämna idékoncept kring förny-
else och förtätning. Fyra av Förvaltarens 
fastigheter berörs direkt av programmet 
och kommer troligen att avyttras.

ARBETE MED OMBILDNINGAR
I Förvaltarens ägardirektiv ingår att verka 
för ombildningar till bostadsrätter i Hal-
lonbergen – samt att ha en positiv syn på 
ombildningar i övrigt. Under 2015 gjordes 
en intresseförfrågan till alla fastigheter i 
Hallonbergen. Utifrån svaren valde bolaget 
att i ett första steg erbjuda föreningen på 
Lötsjövägen – med 463 lägenheter – att köpa 
för ombildning, med planerad försäljning i 

När Sundbyberg tar ett stort ansvar för regionens utveckling finns Förvaltaren 
med som en bidragande aktör för att utveckla den levande och hållbara 

staden. Förvaltarens nya hållbarhetspolicy har ett tydligt fokus på ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Under året märktes särskilt ombildningar, 
centrumförnyelser och en ny hållbar renoveringsstrategi. Samtidigt ökade 

kundnöjdheten flera enheter och totalavkastningen steg till 14 procent.
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VD HAR ORDET

halvårsskiftet 2017. 
I övriga fastigheter i Hallonbergen finns 

också intresse för ombildning och under 
2017 kommer fler föreningar att få ett 
köperbjudande. Parallellt med detta har 
bolaget även kartlagt intresset i övriga 
stadsdelar. 

NYA BOSTÄDER I URSVIK 
Sundbybergs stad har som mål att erbjuda 
blandade boendeformer i alla stadsdelar. 
Genom att verka för ombildningar, cen-
trumutveckling och försäljning av byggbar 
mark tar Förvaltaren ett påtagligt ansvar 
för att bidra till detta.

Därutöver planerar bolaget för att även 
bygga nya bostäder. I nya stadsdelen 
Ursvik finns planer för ett tusental nya 
hyresrätter med byggstart 2018. Dessutom 
planeras för nya hyresrätter i Ör och 
centralt i Parfymfabriken vid Bällsta bro.

UPPMÄRKSAMMAD FÖRNYELSE
Den tidigare så slitna symbolbyggnaden 
Banken vid Sundbybergs torg blev på rik-
tigt ombyggd och klar när kändiskrogen 
Matilde i november öppnade brasserie i 
husets gatuplan. Därmed är hela fastighe-
ten klar med 212 nya hyresrätter, inklu-
sive 55 för äldreboende, och ett dussintal 
nya verksamheter i gatuplanet – däribland 
träffpunkten för stadens pensionärer. 

Fastigheten är klassad som Miljöbyggnad 
Silver och finansierad med en grön obliga-
tion, den första inom allmännyttan. 

UTMANANDE ENERGIMÅL
Inom ramen för bolagets miljö- och 
klimatarbete fortsätter arbetet med att 
minska energianvändningen med 30 
procent till 2020 (jmfr 1990). Många min-
dre effektiviseringar i kombination med 
större effektiviseringar vid hållbara reno-
veringar visar vägen. Under 2016 startade 
bolaget färre hållbara renoveringar än 
planerat, vilket kan göra att energimålet 
eller planen behöver justeras. 

FORTSATT HÖG RATING
Bolaget har fortsatt mycket starka finan-
siella nyckeltal, med ett driftnetto på 410 
mkr (403). Belåningsgraden är på en låg 
nivå 19,2 procent (19,9) och marknadsvär-
det uppgick vid årsskiftet till 14 153 mkr 
(12 300) med en totalavkastning på 14 
procent.

I Standard & Poor’s årliga rating behöll 
Förvaltaren det höga betyget AA-. Ett betyg 

som placerar bolaget topp fem i allmän-
nyttan. Inför framtiden ser Förvaltaren 
över möjligheten att även ge ut hållbara 
obligationer.

Vakanserna inom bostäder är i stort 
obefintliga. För lokaler är vakansgraden 
8,2 procent, vilket får anses vara en normal 
nivå sett till marknadsläge och bolagets 
bestånd.

BÄST PÅ ATT STÅ BAKOM
Under 2016 började arbetet med att på 
allvar stödja övriga bolag i koncernen 
med servicetjänster som kontorsytor, IT, 
kontorsservice, kommunikation, HR och 
ekonomi. Förvaltarens ambition är att er-
bjuda professionella och prisvärda tjänster. 
Bolaget ska vara bäst på att stå bakom. 
För att klara det rekryterades en chef för 
verksamhetsutveckling. Tjänsten har sär-
skilt fokus på att skapa effektiv samverkan 
och synergier mellan bolagen – och inom 
Förvaltaren.

MEDARBETARE SOM GER FRAMGÅNG
Jag kan inte nog hylla Förvaltarens enga-
gerade medarbetare som år efter år gör 
att hyresgästerna blir allt mer nöjda med 
bolaget som hyresvärd. Enligt den senaste 
Nöjd-Medarbetar-enkäten ser också med-
arbetaren bolaget som en mycket attraktiv 
arbetsgivare. 

De senaste åren har bolagets affärsplan 
– med målbilder och förbättringar – under 
några intensiva höstmånader tagits fram av 
alla medarbetare. Det gör att affärsplanen 
har tydliga kopplingar med planerna för 
enheterna och medarbetarna.

FRAMTIDEN
De närmaste åren kommer Sundbyberg 
snabbt att utvecklas för att växa in i 
kostymen som ett regioncentra att räkna 
med. För att klara det kommer staden 
och stadens bolag som helhet att behöva 
aktivera alla resurser. 

För Förvaltaren innebär det att bolaget 
går in i en tid av rörelser i fastighets-
portföljen och hållbara renoveringar. 
I samband med att bolaget erbjuder 
servicetjänster inom hela bolagskoncernen 
ställs nya krav på flexibilitet, affärsansvar 
och tydliga befogenheter. 

2017 blir ett förnyelsens år för Förvaltaren. 
Med höga betyg från kunderna, stark 
ekonomi, klimatfokus och engagerade 
medarbetare är utgångsläget mycket bra. 

Petra Karlsson Ekström, VD

”EN TID AV RÖRELSER 
I PORTFÖLJEN MED 
FASTIGHETER.”



8

VISION, MÅL OCH ÄGARDIREKTIV

VISION, MÅL  
OCH ÄGARDIREKTIV

FÖRVALTARENS VISION
Stolta hyresgäster i skönare lägenheter och 
fräschare lokaler.

VÄRDEGRUND
• Vi gillar människor.
• Vi lyssnar nyfiket och vågar utmana.
• Vi säger och gör saker som vi kan stå för.

Värdegrunden talar om hur chefer och 
medarbetare ska agera för att Förvaltaren 
ska nå sina långsiktiga mål. Under 2016 
konkretiserades värdegrunden till ovanstå-
ende tre punkter.

LÅNGSIKTIGA MÅL
Verksamheten styrs mot fyra långsiktiga mål:
• Ekonomisk hållbarhet. Uppnå en över-

skottsgrad, justerat driftnetto översti-
gande 40 procent och totalavkastning 7 
procent per år.

• Ekologisk hållbarhet. Klimatneutrala i 
den löpande verksamheten 2020 samt 
minskad energianvändning med 30 pro-
cent till 2020 (jmfr 1990).

• Social hållbarhet. Förbättra trygghet och 
socioekonomiskt index i Hallonbergen.

• NKI. Uppnå Nöjd-Kund-Index NKI 70 
för bostadshyresgäster.

* Se definition på sidan 83. 

För att nå uppsatta mål arbetar Förvaltaren 
med ägande, utveckling och förvaltning – 
utifrån perspektivet ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet.

Ägande. Förvaltaren äger bostäder och 
lokaler inom Sundbyberg. De fastigheter 
som inte ingår i den långsiktiga fastighets-
strategin avyttras. Detta bidrar till blandade 
upplåtelseformer i alla stadsdelar.

Med avyttringarna skapas även utrymme 
för investeringar i nyproduktion och en 
jämnare fördelning av fastighetsportföljens 
värdeår.

Förvaltaren äger också mark som kan 
avyttras för byggande av bostäder.

Utveckling. Förvaltaren arbetar med en 
långsiktigt hållbar utveckling för bolagets 
fastigheter. I fastighetsbeståndet eftersträ-
vas en jämn fördelning av värdeår utifrån 
antal kvadratmeter. Genom detta uppnås 
över tid en jämnare fördelning av under-
hållsinsatser och ett högre driftnetto.

Vägen dit går via egen nyproduktion, 
förvärv av nybyggda fastigheter och håll-
bara renoveringar av befintliga fastigheter.

Förvaltning. Genom att vara lyhörd för 
hyresgästernas behov skapar Förvaltaren 
trygga och attraktiva bostäder och lokaler. 
I kombination med rätt kompetens och 
effektiv drift ger detta utrymme för lång-
siktigt underhåll, nöjdare kunder och lägre 
energiförbrukning. 

ÄGARDIREKTIV
Förvaltaren får sitt ägardirektiv från 
Sundbyberg stadshus AB som i sin tur får 
sitt ägardirektiv från Sundbybergs stad. 
Nedan redovisas direktivet i kortform 
tillsammans med utvalda exempel på 
måluppfyllelse. 

Valfrihet i boendet och en god hyresvärd

”Bolaget ska bidra till att skapa ett varierat  
utbud för ett attraktivt boende och en sund 
bostadsmarknad som ger nuvarande och 
nya sundbybergare valfrihet bland olika 
upplåtelse former i alla stadsdelar.”

Under 2016 fortsatte arbetet med att erbju-
da alla bostadshyresgäster i Hallonbergen 
möjligheten att ombilda till bostadsrätter.

I övriga Sundbyberg kartlade bolaget 
intresset bland hyresgästerna för att 
ombilda till bostadrätt. Under 2017 görs 
en prioritering bland aktuella fastigheter 
inför ett köpeerbjudande.

Bolagets arbete i Ursvik med att ny-

”VI SÄGER OCH GÖR 
SAKER SOM VI KAN 
STÅ FÖR.”

Förvaltaren ägs av Sundbybergs stad. Sedan starten 1947 har bolaget 
utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha 
lokaler. Nu är bolaget inne i en ny fas där Förvaltaren tar ett vidare  

ansvar för att utveckla och förädla Sundbyberg – en av Sveriges  
snabbast växande städer.



9

”FÖRVALTARENS  
MÅL ÄR ATT VARA  
KLIMATNEUTRALT 
2020.”

VISION, MÅL OCH ÄGARDIREKTIV

producera ett tusental hyresrätter mellan 
åren 2013 och 2027 kommer att bidra till 
valfrihet i stadsdelen. Därtill arbetar  
Förvaltaren för att med hållbara renove-
ringar erbjuda olika boendestandarder i 
alla stadsdelar. Varje år mäts kundnöjdheten. 
Bolaget för en löpande dialog med  
Hyresgästföreningen och uppdaterade  
under året förhandlingsöverenskommelsen.

Läs mer: Fastighetsutveckling på sidorna 
12–15 och Kunder på sidorna 28–29.

Utveckling av stadskärnan

”Bolaget ska med sitt fastighetsbestånd  
kunna bidra till den av kommunen  
beslutade utvecklingen av Sundbybergs 
stadskärna och övriga stadsdelscentra.”

Med långsiktighet och aktiv förvaltning 
skapar Förvaltaren möjligheter för boende, 
service och handel i alla stadsdelar. Under 
2016 har bolaget särskilt fokuserat på fast-
igheterna vid Sundbybergs Torg och att 
stödja den påbörjade centrumutvecklingen 
i Hallonbergen, Rissne och Ör. 

Läs mer: Fastighetsutveckling på sidorna 
12–15 och Kunder på sidorna 28–29. 

Miljö och estetiska värden

”Bolaget ska vara ett föredöme inom  
miljöområdet genom att bli klimatneutralt  
till år 2030.”

Förvaltarens mål är att vara klimatneutral  
i den löpande förvaltningen 2020. Under  
året fortsatte också arbetet med att 
integrera energieffektiviseringar enligt 
Miljöbyggnad Silver. Bolaget använder 
bara miljömärkt fjärrvärme, grön el samt 
byter till elbilar. Förvaltaren har också en 
långsiktig plan för förnyelsen av utemiljö 
och trädgårdar. 

Läs mer: Underhåll på sidorna 16–17 och 
Miljö på sidorna 31–33.

Lokaler och infrastruktur

”Koncernen ska ta fram en strategisk plan 
kring lokaler för att åstadkomma lång-
siktiga och hållbara investeringar.”

Bolaget har en strategisk plan för att 
tillhandahålla attraktiva lokaler till mark-
nadsmässiga hyror för olika intressenter. 
Därigenom bidrar Förvaltaren till att 
näringslivet i staden utvecklas. Under 2016 
genomfördes en rad viktiga uthyrningar, 
särskilt i centrala Sundbyberg.

Läs mer: Kunder på sidorna 28–29.

Trygghet och säkerhet

”Bolaget ska i samverkan med de boende, 
kommunen och andra intressenter aktivt med-
verka till en tryggare miljö och säkert boende.”

Förvaltaren arbetar aktivt för att nå en 
tryggare och säkrare miljö. Därför satsar 
bolaget på hela, rena och snygga miljöer. 
Genom egen personal dygnet runt – 
kvartersvärdar dagtid och jour på kvällen 
och natten – har Förvaltaren en hög till-
gänglighet och service för sina hyresgäster. 
Förvaltaren har även en störningsjour 
nattetid och en gratistjänst, Tryggve, där 
hyresgästerna bland annat kan få sällskap 
hem till dörren av väktare.

Merparten av fastigheterna har elek-
troniska lås  och passersystem – och fler 
tillkommer varje år. Företaget samverkar 
också med kommunen, socialförvaltningen 
och Polisen.

Läs mer: Kunder på sidorna 28–29.

Socialt ansvar

”Bolaget ska samverka med kommunen  
rörande sociala kontrakt … och upplåta delar 
av bostadsbeståndet till staden för hyresgäster 
med speciella behov. Därutöver ska koncernen  
bidra till att andra kommunala verksamheter  
kan bedrivas inom koncernen.”

Förvaltaren bygger och förvaltar trygghets-
och seniorboenden. Därutöver har bolaget 
lägenheter som hyrs av kommunen för 
äldreboende, särskilda socialkontrakt och 
tillfälliga lägenhetskontrakt för flyktingbo-
ende. Förvaltaren har ett tjugotal kommun-
lokaler för förskolor och särskilda boenden. 
Bolaget är också engagerat i sommararbete 
för unga – och särskilda utbildnings-  och 
jobbsatsningar för ökad integration. 

Läs mer: Samhälle på sidorna 38–39.

Underhåll och renovering av fastigheter

”Bolaget ska på fastighetsmarknadens 
villkor, med iakttagande av affärsmässig-
het, arbeta kontinuerligt och långsiktigt 
med att underhålla fastighetsbeståndet.”

Förvaltarens underhåll och renoveringar 
av fastigheterna sker planerat, med lång 
framförhållning och i öppen dialog med 
hyresgästerna. Detta sker inom ramen för 
ekologisk, social och ekonomisk balans 
enligt den strategiska planen för fastighets-
utveckling. Under året utvecklade bolaget 
en ny renoveringsstrategi med fyra, för hy-
resgästerna, valbara nivåer. De senaste åren 
har underhållssatsningarna i genomsnitt 
tredubblats till cirka 200 mkr per år. 

Läs mer: Fastighetsutveckling på sidorna 
12–15 och Underhåll på sidorna 16–17.

Operativ  
målstyrning

Mål 2016 Utfall 2016

Överskottsgrad,  
justerat driftnetto (%)

Min 40 41,3

NKI bostad 69 71

CO2 (jämfört med  
år 2010) (%)

-94 -57*

Ägarmål

Totalavkastning (%) Min 7,0 14,0

Räntetäckningsgrad 
(ggr)

Min 2,0 2,7

Belåningsgrad (%) Max 30 19,2

MÅLUPPFYLLELSE
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"Invigning av nya Toppstugan 
i Hallonbergen"
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"Trygghetsboendet i  
Hallonbergen firar 5 år"

"Blomsteräng som en del 
i en biologisk mångfald"
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”EN VARIATION AV 
UTBUD, STANDARDER 
OCH HYRESNIVÅER.”

FASTIGHETSUTVECKLING

Förvaltaren äger och förvaltar 91 fastighe-
ter uppförda från 1900- talets början fram 
till 2015. Sammantaget ligger tonvikten 
i fastighetsportföljen på byggåren 1970- 
och 80-talen. 

Totalt sett är renoveringsbehoven i 
fastigheterna stora. Under de kommande 
åren fokuserar bolaget i första hand på 
att renovera de fastigheter som är byggda 
under 1960- talet, för att sedan fortsätta 
med fastigheterna från 1970 -talet. Paral-
lellt med detta sker stambyten i företagets 
1980- tals fastigheter.

Ägardirektiven från Sundbybergs stad 
tillsammans med Förvaltarens affärsplan 
och fastighetsutvecklingsplan anger 
strategin för bolagets samlade fastighets-
utveckling.

UTVECKLING FÖR HÅLLBAR STAD
Bolaget utvecklar fastigheterna med ut-
gångspunkt och målbild i ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Fastigheterna 
ska hålla god miljöprestanda, det ska 
finnas en variation av standardnivåer och 
ekonomiska beslut ska vara långsiktiga.

Över tid ska utvecklingen av fastighe-
terna bidra till en jämnare fördelning av 
värdeåren i bolagets fastighetsbestånd. 
Genom detta säkras ett jämnare behov 
av underhåll och ett hållbart ekonomiskt 
resultat för företaget och ägaren.

Mot bakgrund av att många fastigheter 
börjar närma sig slutet på sin tekniska 
livscykel går Förvaltaren in i ett skede med 
stora investeringar.

Med hänsyn till social hållbarhet för bo-
lagets hyresgäster arbetar Förvaltaren med 
att skapa en variation av utbud, standarder 
och hyresnivåer.

Under året utarbetade bolaget på upp-
drag av ägaren en ny hållbar renoverings-
strategi. Den ger varje hyresgäst möjlighet 
att påverka renoveringens omfattning i den 
egna lägenheten. En basnivå är gemensam 
för alla lägenheter i samma hus. Där ingår 
nytt badrum, nya el- och vattenledningar, 

nya avloppsstammar, energibesparande 
åtgärder och annat som långsiktigt bedöms 
nödvändigt för huset. Utöver basnivån får 
varje hyresgäst möjlighet att göra tillval 
som nytt kök och nya ytskikt.

Stadens klimatmål ska mot bakgrund 
av energianvändningen i det samlade fast-
ighetsbeståndet minska med 30 procent 
fram till 2020 (jämfört med 1990). För att 
klara det kommer Förvaltaren att energief-
fektivisera många av fastigheterna med 
25–50 procent. Bolaget planerar också för 
att uppföra nya hyresrätter inom ramen för 
Miljöbyggnad Silver. Det första huset stod 
klart 2013.

I fastighetsutvecklingsplanen ska varje 
satsad krona generera ökade marknadsvär-
den med långsiktiga resultatmål. Målet för 
totalavkastningen är 7 procent per år.

Sammantaget ger de ekologiska, sociala 
och ekonomiska hållbarhetsförväntning-
arna en mycket stimulerande utmaning för 
Förvaltaren. Fastighetsutveckling i nära 
dialog med hyresgästerna och med stöd i 
en kundorienterad projektorganisation är 
därför ett område som Förvaltaren fortsatt 
kommer att fokusera på.

LÅNGSIKTIG PLAN FÖR FASTIGHETER
För att leva upp till de långsiktiga målen 
behövs en genomarbetad och långsiktig 
planering. Förvaltarens plan för Fastig-
hetsutveckling är ett centralt strategiskt 
verktyg i det arbetet.

Planen sträcker sig tio år framåt och 
innehåller såväl stambyte och renoveringar 
på olika nivåer som nyproduktion. Planen 
tar även hänsyn till ombildningar och 
andra förändringar i fastighetsbeståndet.

För det löpande underhållet har För-
valtaren en femårig underhållsplan. Häri 
ingår förbättringar som nya hissar, energi-
effektiviseringar, uppgraderade tvättstugor 
och förnyade utemiljöer och trädgårdar. 
Underhållsplanen koordineras löpande 
med fastighetsutvecklingsplanen. 

FASTIGHETSUTVECKLING
Förvaltaren är inne i en förädling av de befintliga fastigheterna. Samtidigt 

planerar bolaget för att bygga ett tusental nya lägenheter och ombilda 
något tusental lägenheter till bostadsrätter. Därtill bidrar bolaget till den 

pågående centrumutvecklingen i Hallonbergen och Rissne, där Förvaltaren 
avser att avyttra centrumnära fastigheter. Sammantaget ska detta ske inom 

ramen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Visionsbild, Västra Ursvik
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FASTIGHETSUTVECKLING

UTVECKLAR STADSDELAR
Förvaltaren har ända sedan starten 1947 
varit en betydelsefull aktör i skapandet av 
det moderna Sundbyberg. Bolaget byggde 
Storskogen, Ör, Hallonbergen och Rissne. 
Nu är bolaget delaktigt när Västra Ursvik 
bebyggs med tusentals nya bostäder, 
kommunal service och ett stort antal kom-
mersiella lokaler. Bolaget har även stort 
fokus på förnyelsearbetet i Hallonbergen 
och Ör, centrala Sundbyberg och Rissne. I 
detta ingår ombildningar och avyttringar 
av fastigheter som understödjer förnyelse-
arbetet.

Ursvik: Med den nya stadsdelen befinner 
sig Sundbyberg återigen i en expansiv fas. 
Som markägare och byggherre finns För-
valtaren med i planeringen och genomför-
andet. Arbetet sker i nära samarbete med 
Sundbybergs stad, boende i stadsdelen, 
Stora Ursviks KB och övriga byggherrar.

Målet för hela stadsdelen är en balanse-
rad blandning av hyresrätter, bostadsrätter 
och villor. När stadsdelen är färdigbyggd 
runt 2030 kommer här att bo närmare 
20 000 invånare. Dessutom byggs ett 
stadsdelscentrum, ett antal skolor och 
förskolor, ny tvärbana till Bromma och 
Kista och övrig kringservice.

I den första etappen av Ursvik uppfördes 
närmare 1 400 bostäder, flera skolor 
tillkom och servicen för de närmare 3 000 
boende byggdes ut. Av de 1 200 bostä-
derna uppförde Förvaltaren 268 hyresrät-
ter och planerar för ytterligare hyresrätter i 
Västra Ursvik med byggstart under 2019.

Under 2016 fortsatte detaljplanearbetet 
för Västra Ursvik. Här ägs marken av För-
valtaren och Stora Ursvik KB. Förvaltaren 
är engagerat i styrgruppsarbete, plansam-
arbete och marknadsföring av varumärket 
Ursvik. Under 2017 kommer de första 
detaljplanerna, som görs i samarbete med 
Sundbybergs stad, att bli klara.

Inom två år planeras byggstart för För-
valtarens fastigheter Torghuset och Tjuren. 
Torghuset får en central placering vid det 
som kommer att bli torget i Västra Ursvik, 
där tvärbanan får en station. Två av husets 
åtta våningar planeras rymma service och 
kommersiella lokaler medan resten blir till 
76 lägenheter. Fastigheten Tjuren planeras 
bli större med 450 lägenheter.

Hallonbergen och Ör: I Hallonbergen och 
Ör har kommunen långt gångna planer på 
att förtäta stadsdelarna med flera tusen 
nya bostäder. Stadsdelarna har ett mycket 
intressant läge mittemellan Solna centrum 

och Kista Galleria – med promenad-
avstånd till nya Arenastaden och med 
naturreservatet i Ursvik på andra sidan 
Enköpingsvägen.

Som markägare och byggherre deltar 
Förvaltaren aktivt i det pågående planarbe-
tet. Det sker inom ramen för en samverkan 
mellan staden, Förvaltaren och en handfull 
övriga byggherrar. 

Under året har arbetet intensifierats 
inom ramen för kommunens planer på att 
centrumutveckla Hallonbergen centrum 
samt förnya hela området. Förvaltaren 
deltar i arbetet och räknar med att avyttra 
fastigheter till andra aktörer.

En första förnyelse är planerad i kors-
ningen Rissneleden och Hallonbergsvägen. 
Här är en detaljplan för 170 nya lägenheter 
nu antagen. Förvaltaren har initierat 
detaljplanearbetet. Bostäderna kommer 
att uppföras som hyresrätter av Wåhlins 
fastigheter.

Vid Ursviksvägen i Ör har Förvaltaren 
initierat ett motsvarande arbete tillsam-
mans med HSB och kommunen för att 
totalt bygga 300 nya bostäder vid Klock-
stapeln, varav Förvaltaren beräknas bygga 
ungefär hälften. Detaljplanerna väntas 
vinna laga kraft under 2017.

Ytterligare ett detaljplanearbete har 
initierats av Förvaltaren i samarbete med 
Riksbyggen och staden vid Ursviksvägen i 
Hallonbergen. Här planeras för nya lägen-
heter och publika verksamheter i gatuplan.

Under hela året har arbete pågått med 
att bygga om äldreboendet i Kartan 1 
på Lötsjövägen 6. Huset genomgår en 
totalrenovering där planlösningen anpas-
sas efter de behov och lagkrav som finns, 
med bland annat större badrum. Även 
energieffektiviseringar genomförs, i linje 
med bolagets arbete för att leva upp till 
stadens klimatmål. 

Centrala Sundbyberg: Sundbybergs 
centrala delar utvecklas just nu mycket 
snabbt, och kommer inom en tioårsperiod 
att ändra karaktär och betydelse när 
Stockholmsregionens hela utveckling 
på sikt skapar nya cityliknande centra. 
Centrala Sundbyberg med sin naturliga 
stadskärna har där goda möjligheter att bli 
det första regioncentrat tillsammans med 
Stockholms innerstad. Redan idag märks 
en tydlig utveckling med kraftig förtätning 
och stor inflyttning.

Sveriges bästa kommunikationer, en 
planerad nedgrävning av järnvägen i 
kombination med ambitiösa fastighetsför-
nyelser skapar särskilt goda möjligheter. 

URSVIK

KISTA

SOLNA
BUSINESS PARK

BROMMA FLYG

HALLONBERGEN

ÖR
RISSNE

DUVBO

STORSKOGEN

CENTRALA  
SUNDBYBERG

LILLA  
ALBY

ARENASTADEN

”NÄRMARE 20 000 
KOMMER ATT BO I 
URSVIK.”

BROTORP
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Förvaltaren är delaktig i centrumförnyelsen. 
Däribland märks Förvaltarens fastighet 
Banken 8 vid Landsvägen, som färdigställdes 
under 2015 efter en totalrenovering. 
Fastigheten är klassad Miljöbyggnad Silver 
och ombyggnationen har finansierats 
med en grön obligation, den första för ett 
allmännyttigt fastighetsbolag. Under året 
har alla lokaler i fastigheten hyrts ut. Målet 
med lokaluthyrningen har varit att skapa 
en urban miljö med en bra mix av butiker, 
service och umgänge. De olika verksamhe-
terna ska spegla sundbybergarnas intressen 
och behov.

Under 2016 fortsatte också planeringen 
för kommande förtätningar och renove-
ringar i centrala Sundbyberg. 

För fastigheten Hamnen 8 genomfördes 
en arkitekttävling med syfte att få fram 
förslag på ett bostadskvarter av hög kvalitet 
i både befintlig industribebyggelse och 
nyskapade bostadshus. Tävlingen avgjordes 
under hösten 2016 och arkitektbyrån 
Jägnefelt Milton utsågs till vinnare. För-
slaget innebär att den äldre bebyggelsen 
bevaras i intakt skick och kompletteras av 
ett 16 våningar högt punkthus som andas 
släktskap med Sundbybergs äldre bygg-
nadsbestånd. Projektet har nu fått namnet 
Parfymfabriken och totalt planeras för 87 
nya lägenheter. Processen fortsätter med 
detaljplanearbete. 

I samband med en kommande större re-
novering av fastigheten Bildhuggaren 11 på 
Mariagatan och Prästgårdsgatan planeras 
för en tillbyggnad och påbyggnad där ett 
30-tal nya lägenheter kan skapas.

Rissne. Stadsdelen kommer att förtätas 
med ett tusental nya bostäder. Samtidigt 
byggs den nya tvärbanan med planerad 
invigning 2021. 

Vid Rissne torg driver kommunen en 
process för att utveckla hela torget och 
fastigheterna däromkring. Förvaltaren äger 
några av de fastigheter som berörs av de nya 
planerna och deltar i förnyelseprocessen med 
planerade avyttringar till externa aktörer.

När det gäller företagets egna fastigheter 
är de från 1980-talet och fortfarande 

moderna och energieffektiva. Under de 
kommande åren planeras därför för under-
hållsarbeten som nya hissar, förnyade träd-
gårdar, trygg hetsåtgärder och stambyten. 

INTRESSENTPÅVERKAN
Varje år genomför Förvaltaren en Nöjd-
Kund-enkät där boende och lokalkunder 
får svara på frågor om hur de exempelvis 
upplever inomhusklimat, standard på kök 
och badrum, hissar, entréer och gårdar.

I regel bekräftar hyresgästernas svar väl 
Förvaltarens uppfattning av fastigheter och 
behov. Enkäterna är ändå en viktig del i 
helhetsbedömningen av hur bolaget ska 
prioritera de olika åtgärderna i fastighetsut-
vecklingsplanen.

KOMMUNIKATION I BYGGPROJEKT
När Förvaltaren genomför större renove-
ringar och nybyggnationer påverkas de som 
bor i fastigheten, men även människor som 
bor i området runt omkring.

En analys av projektets påverkan på 
närområdet görs, exempelvis utifrån bygg-
nadens utformning och typ av service och 
butiker. Processen är planerad att stärkas 
framöver.

För att på bästa sätt hantera hur 
befintliga hyresgäster påverkas vid en 
renovering har Förvaltaren tagit fram en 
projektprocess med tydliga beslutssteg 
för effektiv kommunikation, upphandling, 
förhandlingar och samråd. På så sätt säkrar 
bolaget upp att allt sker i rätt ordning samt 
att hyresgästerna ges öppen och transpa-
rent information med möjlighet till delak-
tighet och påverkan. Under 2016 har detta 
stärkts ytterligare genom den nya hållbara 
renoveringsstrategin som ger hyresgästerna 
större valmöjligheter än tidigare.

Processen från den första signalen om att 
en större renovering är på gång till dess att 
allt är klart kan ta flera år, vilket kräver god 
kommunikation från bolagets sida.

Varje projekt följs upp med en Nöjd-
Kund -enkät, vilken Förvaltaren använder 
för att förbättra kommande projekt.

FASTIGHETSUTVECKLING

Uthyrningsbar yta (kvm) Antal

Distrikt Bostäder Lokaler Totalt Fastigheter Lägenheter Lokaler P-platser Garageplatser

Hallonbergen/Ör 198 359 62 204 260 563 14 2 688 315 358 2 030

Rissne/Ursvik 180 205 12 648 192 853 40 2 451 77 1 211 107

Centrala Sundbyberg 178 980 62 749 241 729 37 2 687 322 496 738

Totalt koncernen 557 544 137 601 695 144 91 7 826 714 2 065 2 875

varav moderbolaget Fastighets AB Förvaltaren 557 544 112 916 670 459 90 7 826 625 2 065 2 717

UTHYRNINGSBAR YTA
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”HYRESGÄSTERNA 
GES ÖPPEN OCH 
TRANSPARENT 
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FASTIGHETSUTVECKLING

Stadsdel Fastighet Projekt Omfattning Kommentar

Rissne Skvadronen 3 Stambyte 76 lägenheter

Rissne Skvadronen 8 Stambyte 85 lägenheter

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT 2016

Stadsdel Fastighet Projekt Omfattning Byggstart

Centrala Sundbyberg Bageriet 23 Ombyggnad Arkaden Butiker/kontor 2016

Centrala Sundbyberg Spiken 4  Hållbar renovering 11 lägenheter 2016

Hallonbergen Kartan 1 Ombyggnad vårdboende 56 lägenheter 2016

Rissne Skvadronen 5 Stambyte 92 lägenheter 2016

Hallonbergen Terränglöparen 11 Ombyggnad  
Hallonbergen centrum

Pausat

Stadsdel Fastighet Projekt Omfattning Kommentar

Centrala Sundbyberg Östern 5  Hållbar renovering 84 lägenheter Under brf-ombildning

Centrala Sundbyberg Bageriet 23  Hållbar renovering 175 lägenheter

Centrala Sundbyberg Ekdungen 1  Hållbar renovering 102 lägenheter

Hallonbergen Vandraren 8  Hållbar renovering 505 lägenheter Under brf-ombildning

Rissne Skvadronen 6 Stambyten 72 lägenheter

Rissne Skvadronen 7 Stambyten 73 lägenheter

Storskogen Vargen 2 Större underhåll 238 lägenheter Under brf-ombildning

Ör Violen 2  Hållbar renovering 270 lägenheter Under brf-ombildning

PÅGÅENDE PROJEKT

PLANERADE PROJEKT

Stadsdel Fastighet Projekt Bruttoarea

Centrala Sundbyberg Hamnen 8 Nybyggnad 16 000

Ursvik Västra Ursviks  
planprogram

Nyproduktion bostäder  
och handel

160 000

Ursvik Enköpingsvägen Nyproduktion 60 000

Ör Gullvivan 2 Förtätning - Klockstapeln 12 600

PÅGÅENDE OCH PLANERADE DETALJPLANER

Parfymfabriken, planerad nyproduktion 
i centrala Sundbyberg
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”EN TRIVSAM OCH 
TRYGG MILJÖ MED 
UTRYMME FÖR BÅDE 
AVKOPPLING OCH 
LEK.”

Som en mycket långsiktig och samhälls-
viktig aktör har Förvaltaren i uppdrag 
att väga in såväl ekologiska, sociala som 
ekonomiska aspekter i underhållet och den 
dagliga skötseln av fastigheterna.

För att klara det har Förvaltaren en 
femårig underhållsplan som samspelar 
med planen för fastighetsutveckling. 
Underhållsplanen omfattade under 2016 
cirka 150 projekt om cirka 170 mkr. Delar 
av utgiften kostnadsförs – medan andra 
delar aktiveras.

Alla underhållsprojekt syftar samlat till 
att effektivisera skötseln av fastigheterna, 
öka kundnöjdheten, minska energian-
vändningen och bevaka att Förvaltaren 
lever upp till de lagar och regler som 
gäller för bland annat ventilation, el och 
brandskydd.

Därutöver sker många av förbättringarna 
utifrån företagets årliga kundmätning.

Dessutom använder distrikten och kund-
tjänst den dagliga dialogen för att lyssna in 
specifika behov och önskemål. Detta gäller 
exempelvis i samband med förnyelser av 
tvättstugor, entréer och trädgårdar.

NKI 2016*. När det gäller kundnöjdheten 
(NKI) för skötsel och underhåll ökade 
värdet från 65 (2015) till 69 (2016). En 
stor del av höjningen kan hänföras till 
företagets satsningar på trädgårdar, hissar, 
nya fönster, förbättringar i tvättstugor och 
andra gemensamma utrymmen.

CENTRALA SUNDBYBERG
Förvaltarens 37 fastigheter i centrala 
Sundbyberg genomgår steg för steg  
betydande förbättringar. Det handlar om 
alltifrån mindre underhållsinsatser som 
nya fönster och förnyelse av entréer till 
omfattande renoveringar.

Nedan följer exempel på underhåll 
under 2016:

Förbättrade tak. Under året lades 
taken om på ett antal adresser i centrala 
Sundbyberg, däribland Brunnsgatan 1. 

Andra adresser fick mindre reparationer 
genomförda på sina tak, exempelvis ny 
färg på takplåtarna. En av dessa adresser 
var Otterstavägen 3–7. 

Snabbare internet i tre fastigheter. Under 
hösten inleddes arbetet med att installera 
Sundbybergs Stadsnät i tre fastigheter i 
centrala Sundbyberg, däribland Järnvägs-
gatan 32 A–B. Detta betyder att de boende 
nu har en mycket snabbare uppkoppling 
och bredare utbud gällande internet, 
telefoni och tv i sina hus. 

Finare fönster i Storskogen. Under 2016 
färdigställdes ett längre projekt med 
fönsterbyten i Storskogen. Bergdalen 2–8, 
Skogsbacken 10–18 och Bergdalen 1–5 
fick nya och energieffektiva fönster, som 
är lättare att underhålla och kommer att 
bidra till en bättre komfort i de fler än 400 
berörda lägenheterna.

Ventilation och värme. Att kontrollera 
ventilationskanaler och sedan göra de 
åtgärder som behövs är något som görs 
regelbundet i fastigheterna. Detta för att 
säkerställa att hyresgästerna har bra luft 
hemma. Exempel på adresser som fått 
ventilationsåtgärder genomförda under 
2016 är Franstorpsvägen 19–29 och 
Järnvägsgatan 19–23. 

Ny undercentral på Sturegatan. Sture-
gatan 31 fick en ny undercentral, som är 
den del som styr värme och vatten för 
de 24 lägenheterna i huset. Arbetet med 
att byta ut gamla undercentraler mot nya 
betyder att energi sparas, vilket självklart 
är bra för miljön. 

Klassiska fönster blev uppfräschade. 
Med start under våren inleddes en fönster-
renovering i fastigheten på Stationsgatan 
6. De fina, klassiska fönstren som hört till 
huset ända sedan 1929 byttes inte, utan 
målningsrenoverades istället. Detta inne-
bar att rötskadade delar ersattes och glaset 

UNDERHÅLL
Förvaltaren utvecklar och underhåller 91 fastigheter med 7 826 lägenheter 

och 714 lokaler. Verksamheten finns i Sundbybergs alla stadsdelar. 
För att kunna leverera en hög kundnöjdhet i välskötta fastigheter  

med god ekonomi satsade bolaget 171 mkr på underhåll  
under 2016.

UNDERHÅLL

Sturegatan 31, centrala Sundbyberg



17

”PÅ SKVADRONS-
BACKEN 71 HAR FYRA  
NYA LÄGENHETER 
FÄRDIGSTÄLLTS.”

UNDERHÅLL

Majeldsvägen, Ör

Odalvägen, Rissne

i innerbågen byttes till ett lågemissionsglas 
som sparar energi. 

HALLONBERGEN-ÖR
Hela området Hallonbergen -Ör utvecklas 
inom ramen för det ambitiösa förtätnings-
program som drivs av Sundbybergs stad 
i samarbete med ett antal byggherrar, 
däribland Förvaltaren. 

Bolagets 14 fastigheter i Hallonbergen 
och Ör är från 1960 - och 1970- talen. Under 
de kommande tio åren behöver flera 
fastigheter renoveras eller genomgå större 
under hållsarbeten. Nedan följer exempel 
på underhåll under 2016:

Tryggare gård. På Majeldsvägen 1–23 
rustades gården upp. Målet var att skapa 
en trivsam och trygg miljö med utrymme 
för både avkoppling och lek. De boende 
fick möjlighet att tycka till genom ett 
planeringsmöte med projektledare, träd-
gårdsarkitekt och kvartersvärd.

PCB-sanerat. Hallonbergen centrums 
fasad fick under hösten en PCB-sanering 
genomförd. PCB är ett samlingsnamn för 
flera skadliga ämnen som kan förekomma i 
hus byggda mellan 1956 och 1973. 

Tätare tak på Mamsellstigen. Under 
våren byttes takpappen på Mamsellstigen 
2–8. Detta förhindrar att fukt tränger in. 

Fler återvinningsstationer. För att under-
lätta för bolagets hyresgäster att återvinna 
rätt startades under 2016 arbetet med att 
komplettera återvinningsstationerna i Hal-
lonbergen och Ör. Fler kärl tillkom bland 
annat på Bergshöjden 4–66 för återvinning 
av metall och papper. 

Bättre luft i lägenheterna. Mamsellstigen 
2–8 fick ett nytt ventilationsaggregat 
installerat vilket betyder att hyresgästerna 
får bättre och friskare luft hemma. 

Relining på Hallonbergsvägen. För 
att förebygga vattenskador inleddes 
under 2016 arbetet med en relining på 
Hallonbergs vägen 5–47. En relining är ett 
alternativt sätt att renovera avloppsrör, där 
man förstärker rören invändigt och inte 
behöver riva något i lägenheten. 

RISSNE-URSVIK
Förvaltarens 40 fastigheter i Rissne och 
Ursvik tillhör bolagets modernare bestånd. 
Renoveringsbehoven finns i 1980-tals-

husen i Rissne, där bolaget nu genomför 
stambyten och renoverar bad - och 
duschrum.

Därutöver uppgraderas fastigheterna 
löpande. På energisidan handlar det om 
effektiviseringar som närvarostyrda 
belysningar samt energisnåla hissar, tvätt-
maskiner och fläktar.

Grönare gårdar. Rissnes gårdar blir ännu 
grönare när Förvaltaren successivt rustar 
upp dem med blommande perenner, 
vintergröna växter och ytor för umgänge 
och lek. Under året färdigställdes gårdarna 
på bland annat Skvadronsbacken 21–27, 
31–36 och 41–47 samt Odalvägen 3–27 
och 6–28.

130 nya hissar. I Rissne byts det hissar 
i rask takt, 130 stycken ska det bli de 
kommande åren. De nya hissarna ger en 
säkrare, trevligare och ljusare hissfärd. 
Under 2016 byttes 7 hissar.

Nybyggt på Skvadronsbacken. På Skva-
dronsbacken 71 har fyra nya lägenheter 
färdigställts under året, som en del i 
Förvaltarens löpande arbete att identifiera 
och bygga om lokaler som inte används.

Miljöanpassade tvättstugor. Under året 
fräschades det upp rejält i tvättstugorna på 
Ridvägen 24, 34 och 44 samt Pjäsbacken 
31 med ny klinker, kakel och väggfärg. 
Nya moderna maskiner installerades också. 
Dessa drar mindre energi och håller längre.

Nya torktumlare. Under hösten och 
vintern byttes ett större antal torktumlare 
i flera olika tvättstugor i Rissne. De nya 
torktumlarna är effektivare och mer miljö-
vänliga. Torktumlare byttes bland annat på 
Odalvägen 5, 14, 20 och 27, Pjäsbacken 11 
och 26 samt Skvadronsbacken 7 och 8.

Välkomnande portar. Under sommaren 
byttes entréportar och dörrar till cykel-
rummen på Odalvägen 6–30, och numera  
möts hyresgästerna av en ny fräsch port 
när de kommer hem.

Bättre luft på Valkyriavägen. Under året 
har Förvaltaren genomfört ett omfattande 
arbete med att byta ut ventilationsaggregat 
på Valkyriavägen 6–30. De nya aggregaten 
är mer energieffektiva och driftsäkra – och 
ger bättre inomhusluft för hyresgästerna. 

* NKI för skötsel och underhåll är en delmängd av  
företagets totala NKI på 71.
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MARKNADSVÄRDE

Marknadsvärdet för koncernens fastigheter, inklusive mark, uppgick per den 
31 december 2016 till 14 153 (12 300) mkr. Detta motsvarar en ökning på cirka 

15 procent från föregående år. Under 2016 har fastigheten Enen 8 avyttrats.

MARKNADSVÄRDE

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR
Värdeförändringarna i fastighetsbeståndet 
under året består av investeringar inklusive 
aktiverat underhåll om 416 mkr, avyttringar 
om 7 mkr och orealiserade värdeföränd-
ringar om 1 445 mkr. Investeringarna under 
året avser främst färdigställande av kvarteret 
Banken med tillhörande lokalanpassningar, 
ombyggnation av kvarteret Kartan där 
energieffektivisering och ombyggnation 
av äldreboende pågår. I Bageriet 23 har 
om- och tillbyggnad av Arkaden skett och 
samtidigt har stora lokalanpassningar skett. 
Orealiserade värdeförändringar består till 
största del av förändring av direktavkast-
ningskravet samt förändringar i driftnettot. 
Under året har vi noterat kraftigt minskade 
direktavkastningskrav för alla stadsdelar i 
Sundbyberg. Direktavkastningskravet har 
sjunkit mest i Hallonbergen, Rissne och 
Ör där det sjunkit med cirka 0,6 procent. 
Bedömningen av direktavkastnings-
kravet baserar sig främst på jämförbara 
försäljningar i förorter såsom Vällingby, 
Vårberg, Bandhagen och Hässelby där låga 
direktavkastningskrav noterats. I Ursvik och 
centrala Sundbyberg ser vi mindre sänk-
ningar om cirka 0,2 procent. Minskningen 
i direktavkastningskravet har bidragit 
kraftigt positivt till marknadsvärdet.

BOKFÖRT VÄRDE OCH ÖVERVÄRDE
Övervärde beräknas som skillnaden mellan 
marknadsvärde och bokfört värde. Fastig-
heternas sammanlagda bokförda värde 
uppgick per 2016-12-31 till 5 478 mkr 
och övervärdet uppgick därmed till 8 675 
mkr. Taxeringsvärdet uppgick till 8 780 
mkr. Under året har inga fastigheter varit 
föremål för nedskrivningar. 

MARKNADSVÄRDERING
Marknadsvärderingen är utförd av NAI 
Svefa, med värdetidpunkt december 2016. 
För det markbestånd Förvaltaren äger i 
Ursvik är värdering gjord utifrån värde 
per kvadratmeter (BTA) med hänsyn tagen 
till bedömd kvarvarande tid till det att 
detaljplanen är antagen, tillsammans med 
de ytor som planförslaget innehåller.  

Värdebedömningen grundas på kassaflödes-
analyser av verkliga och prognostiserade 
framtida hyresintäkter, prognostiserade 
drift- och underhållskostnader, beslutade 
investeringar samt jämförelser med genom-
förda köp av liknande fastigheter på respek-
tive delmarkand, så kallad ortprisanalys.

MARKNADSINFORMATION
Sundbyberg stad har de senaste åren präg-
lats av en stark expansion. Befolkningsut-
vecklingen är procentuellt en av landets 
högsta och antalet invånare uppgår till 
cirka 47 750 per 2016-12-31. Expansionen 
underlättas av befintliga goda kommuni-
kationer och närhet till Stockholm, Kista, 
Solna och Bromma flygplats. Inom de 
närmaste åren kommer fler infrastruktur-
investeringar att göras i kommunen, 
däribland utbyggnaden av Mälarbanan och 
nedgrävningen av järnvägsspåren i centrala 
Sundbyberg samt utbyggand av tvärbanan 
till Kista. 

Lokalmarknaden. Kontorshyrorna i 
centrala Sundbyberg har väldigt stor 
spridning. Sundbyberg har goda kom-
munikationer med järnväg, tunnelbana, 
bussar och tvärbana. Marknaden i Hal-
lonbergen har stärkts av att kommunen 
flyttat till AMFs kontorshus. Den kommer 
fortsätta stärkas av planerad nyproduktion 
av bland annat Umami Park. På sikt kom-
mer troligtvis Swedbanks etablering och 
närheten till Solna Business Park bidra 
till en högre och stabilare nivå. Bästa 
läget (närmast tunnelbanan) är topphyran 
cirka 3 700 kr/kvm. Utveckling av 
Förvaltarens fastigheter, genomförd och 
planerad nyproduktion och nedgrävning 
av järnvägen kommer öka attraktionen för 
Centrala Sundbyberg. 

Bostadsmarknaden. Sundbybergs stad 
planerar för 20 000 nya bostäder fram till 
2030. Av dessa ska Förvaltaren bidra med 
cirka 4 000 lägenheter. Flera olika aktörer 
har också förvärvat mark och arbetar med 
nyproduktion av fastigheter i Sundbyberg, 
däribland Ikano Fastigheter, Besqab, Tobin 
Properties och Järntorget Bostad.

Bokfört värde, Koncern
MARKNADSVÄRDE
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MARKNADSVÄRDE

Marknadsvärde
mkr

Marknadsvärde 
kr/kvm

Bokfört 
värde

mkr

Bokfört 
värde  

kr/kvm

Övervärde
mkr

Övervärde 
kr/kvm

Taxeringsvärde
mkr

Taxeringsvärde 
kr/kvm

Centrala Sundbyberg 5 239 21 673 2 053 8 492 3 186 13 181 3 711 15 353

Hallonbergen/Ör 3 918 16 610 1 295 5 492 2 623 11 119 2 304 9 769

Rissne/Ursvik 4 668 24 207 1 933 10 023 2 735 14 184 2 607 13 519

Fastighets AB Förvaltaren 13 825 20 621 5 281 7 877 8 544 12 744 8 622 12 860

Förvaltaren HBC AB 328 13 287 197 7 984 131 5 303 158 6 480

Totalt koncern 14 153 20 360 5 478 7 880 8 675 12 480 8 780 12 630

FASTIGHETERNAS VÄRDEN FÖRDELAT PÅ OMRÅDE

Marknadsvärde, mkr

Marknadsvärde 2016-01-01 12 300

Investeringar 416

Förvärv 0

Avyttringar -7

Orealiserade värdeförändringar 1 445

Marknadsvärde 2016-12-31 14 153

MARKNADSVÄRDE

Förändring, % Värdeeffekt

Driftnetto +5 694 177

Driftnetto -5 -694 177

Direktavkastning +0,1 -388 527

Direktavkastning -0,1 411 870

KÄNSLIGHETSANALYS 
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FINANSIERING

SKULDPORTFÖLJ
Koncernens skuldportfölj uppgick den 
31 december 2016 till 2 940 (2 940) mkr. 
Andelen finansiering via lån från banker 
och kreditinstitut uppgick till 27 (27) 
procent. Bolaget har ett företagscertifikat-
program med möjlighet att emittera 1 500 
mkr. Den emitterade volymen uppgick till 
1 200 mkr vid årsskiftet, vilket motsvarar 
41 (41) procent av låneportföljen och 
andelen obligationslån uppgick till 32 
(32) procent. Till den emitterade volymen 
har bolaget tecknat backupfacilitetsavtal 
uppgående till 1 200 mkr. Bolaget hade 
per 31 december 2016 en derivatportfölj 
uppgående till ett nominellt värde om 
2 505 (2 605) mkr med en förlängande 
volym om 2 255 (2 355) mkr.

FINANSNETTO
Koncernens finansnetto uppgick till -59 
(-57) mkr och räntekostnaden har under 
året stigit till -61 (-59) mkr med en oför-
ändrad skuldvolym. Ökningen av finans-
nettot på 2 mkr beror på att räntekostna-
derna ökade med 2 mkr. Det förklaras med 
att en mindre del av räntekostnaden, på 
grund av lägre byggkostnader, aktiverats 
som "ränta under byggnadstid" (RUB), för 
2016 var det 6 (13) mkr. Räntekostnaden 
exklusive RUB sjönk med 5 mkr till -67 
(-72) mkr. Ränteintäkterna är oförändrade 
från förra året på 2 (2) mkr. 

Den 31 december 2016 var snitträntan 
(momentan) för skuldportföljen 1,63 (2,04) 
procent. Genomsnittlig räntebindning 
uppgick till 2,00 (2,61) år och andelen lån 
med förfall inom ett år med hänsyn till 
kreditlöften uppgick till 0 (6) procent.

RATING
Förvaltaren behöll sitt höga kredit-
betyg AA-/Stable/A-1+, i den rating 
som utfördes av Standard & Poor’s. 
Ratingen avser att bedöma en emittents 
generella kreditvärdighet att i tid möta 

sina finansiella förpliktelser. Det mycket 
höga kreditbetyget motiveras särskilt av 
bolagets låga affärsrisk och skuldsättning 
i kombination med stora övervärden i 
fastighetsportföljen. Ratingen underlättar 
emittering av kapitalmarknadsprodukter.

BORGENSAVGIFT
Koncernen har erlagt 2,8 (2,8) mkr i kom-
munal borgensavgift. Beviljad borgensram 
uppgick till 1 129 (1 129) mkr, varav 790 
(816) mkr var utnyttjat. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Marknadsvärdet på samtliga utestående 
derivatinstrument per den 31 december 
2016 var -122 (–130) mkr, vilket medförde 
en positiv värdeförändring under året om 
8 mkr. Detta beror dels på omstruktu-
reringar i derivatportföljen och dels på 
den ränteuppgång som skedde i de långa 
räntorna i slutet av året.

UTSIKTER 2017
Riksbanken meddelade i december att 
reporäntan (-0,5 procent) lämnas oföränd-
rad. Riksbanken bedömer idag att man 
kommer börja höja räntan i början av 2018 
för att sedan vara tillbaka på 0,00 procent 
i början av 2019. Utifrån Riksbankens 
prognos tror vi på fortsatt låga räntor, såväl 
korta som långa, under 2017.

Den genomsnittliga räntan i skuldport-
följen för 2017 bedöms sjunka något mot 
nivån 2016 på grund av rekonstrueringar i 
derivatportföljen.  

FINANSPOLICY
Finansverksamheten styrs av finanspolicyn. 
Policyns syfte är att säkerställa Förvaltarens 
finansieringsbehov till en så låg kostnad och 
risk som möjligt. Finanspolicyn klargör de 
mandat och limiter som ligger till grund för 
hanteringen av de finansiella riskerna. 

FINANSIERING 
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Förvaltaren har en diversifierad finansieringsstruktur med upplåning på 
både kapital- och bankmarknaden. Bolaget har under året refinansierat lån 

på 300 mkr vilket skedde via Kommuninvest. Därigenom stärks Förvaltarens 
finansieringsbas med ytterligare en pålitlig finansieringskälla. Den starka 
ägarstrukturen, i Sundbybergs stad och koncernen Sundbybergs stadshus 

AB, tillsammans med bolagets höga rating och breda finansieringsbas gör att 
Förvaltaren bedömer tillgången till krediter som mycket god. 

”FÖRVALTARAREN 
HAR UNDER 
ÅRET STÄRKT SIN 
FINANSIERINGSBAS 
GENOM ATT HA TAGIT 
IN YTTERLIGARE EN 
FINANSIERINGSKÄLLA, 
KOMMUNINVEST.”

Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,65 år

Genomsnittlig räntebindningstid 2,00 år
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FINANSIERING

Motpartsrisk 
Enbart samarbete med kreditinstitut med hög rating samt maximalt 2 400 mkr, dock max 70 procent av  
utestående derivatkontrakt med en och samma motpart.

Uppfyllt

Refinansieringsrisk 
Andel lån med förfall inom 12 månader, med hänsyn taget till bekräftade löften, får inte överstiga 30 procent.

Uppfyllt 

Likviditetsrisk 
Likviditeten bör motsvara kommande tre månaders nettoutbetalningar.

Uppfyllt

Kapitalbindning
Genomsnittlig kapitalbindning med hänsyn taget till kreditlöften ska inte understiga 2 år.

Uppfyllt 

Derivatvolym ej överstiger lånevolym
Maxvolym nettoexponering för totalt utestående derivataffärer får max motsvara låneportföljens volym.

Uppfyllt

Valutarisk
Euroexponering får maximalt uppgå till 2 MEUR och endast avse säkerhetsåttagande rörande upphandling av el.

Uppfyllt

Kapitalbindning1) Lån, mkr Löften Tot förfall2), mkr Andel förfall (%) Finanspolicy (max %)

<1 år 1 3001) 0 100 3 30

>1<3 år 1 140 750 1 890 61

>3<5 år 500 600 1 100 36

>5<7 år 0 0 0 0

>7-10 år 0 0 0 0

Total volym 2 940 1 350 3 090 100

1) Varav 1 200 mkr avser certifikatsprogram 2) Avser Lån exklusive certifikat plus lånelöften

KAPITALBINDNING
Finansieringskällor (mkr) Ram Utnyttjat

Banklån 0 790

Kreditlöften 1 200 0

Företagscertifikatprogram 1 500 1 200

Obligation 0 950

Checkräkningskredit 150 20

Summa 2 960

FINANSIERINGSKÄLLOR

1

2

3

4

20162015201420132012

2,04%
2,34%

3,12%
3,45%

1,63%

SNITTRÄNTA
Räntejustering Derivat

Räntebindning Volym Andel (%) Finanspolicy Snittränta Bruttovolym** Marknadsvärde

<1 år* 1 245 42 15–45 1,09 560 -4

>1 år–2 år 610 21 15–45 1,38 610 -21

>2 år–3 år 510 17 15–45 1,76 760 -17

>3 år–4 år 100 4 0–20 3,53 100 -13

>4 år–6 år 350 12 0–15 2,52 350 -42

>6 år–8 år 125 4 0–10 3,60 125 -25

>8 år 0 0 0–5 0 0

Totalt 2 940 100 100 1,63 2 505 -122

RÄNTEBINDNING

* denna löptid innehåller kreditmarginaler för samtliga lån,  
även om dessa räntebindningsmässigt redovisats på längre löptider.

** 2 255 i förlängande.

FINANSPOLICY
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RISKHANTERING

RISKHANTERING 
Förvaltarens verksamhet innebär en löpande exponering mot ett stort  

antal risker. Därför genomför bolaget årligen en riskanalys i samband med 
affärsplanearbetet. I analysen identifierar Förvaltaren betydande risker, 
risknivåer, konsekvenser och åtgärder för att hantera riskerna över tid.  

Som en del av detta implementerade bolaget under 2016 en organisation  
för krishantering.

Totalt omfattar Förvaltarens riskplan ett 
trettiotal risker. I planen framgår också 
ansvar och åtgärder. I tabellen nedan redo-
visas de mest betydande riskerna i bolagets 

verksamhet. För de betydande riskerna 
är någon i ledningsgruppen ansvarig för 
respektive risk. Riskarbetet följs upp  
varje kvartal.

Riskkategori Betydande risker Risknivå Konsekvens Åtgärd

Affärsrisker Byggpriserna ökar  
mer än KPI*

Hög Låg avkastning Bevaka utvecklingen 
Genomarbetade  
förfrågningsunderlag

Trygghet i  
Hallonbergen  
och Rissne

Medel Lågt fastighetsvärde Skapa blandade  
boendeformer och 
hållbara renoveringar

Miljö – förorenad  
mark och utsläpp

Medel Dyr sanering 
Påverkan på människa och 
klimat

Miljöledningssystem 
ISO 14001 och  
hållbarhetspolicy

Projekt – kostnad  
och kvalitet

Hög Sämre teknisk status och 
avkastning 
Större klimatpåverkan 
Lägre förtroende

Renoveringsstrategi 
med fyra nivåer 
Projektmodell med 
projektrevisioner

Låga hyror i  
hyresförhandlingar

Medel Sämre teknisk status och 
avkastning

Förhandla  
bruksvärdeshyror

Marknadsrisker Finansiering och  
räntekostnader

Låg Fördyrade lånekostnader 
Minskade kreditmöjligheter
Utebliven projekt-
finansiering

Hög likviditet 
Säkra räntenivåer 
Swappar 
Diversifierad portfölj

Betalningsförmåga  
hos kund

Låg Lägre avkastning Värdera betalnings-
förmågan

Skatteutredning/  
ny lagstiftning

Medel Högre skattekostnader
Ej laguppfyllnad

Bevaka och hantera 
utveckling med stöd av 
SABO** och expertis

Operativa risker Kompetensförsörjning Medel Dåligt underbyggda beslut
Uteblivna aktiviteter i 
projekt 
Lägre avkastning

Löpande kompetens-
utveckling  
Rekrytera rätt resurser

Upphandlingar Medel Risk för förseningar  
och fördyringar
Lägre förtroende

Egen upphandlare som 
arbetar enligt bolagets 
riktlinjer
Kompetenta avtals-
ägare

Risknivåer
Låg risk – Förvaltaren bevakar risknivån
Medelrisk – Förvaltaren tar fram aktiviteter för att minimera/sänka risken
Hög risk – Förvaltaren tar fram aktiviteter för att minimera/sänka risken

*KPI: konsumentprisindex
**SABO: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Är en bransch- och 
intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

”NÅGON I 
LEDNINGSGRUPPEN 
ANSVARAR FÖR 
RESPEKTIVE RISK.”
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Plats: Logdansvägen 
i Ör
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HÅLLBARHETSREDOVISNING
FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2016

Plats: Centrala Sundbyberg
Namn: Angelica och Karin
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”DE SOCIALA  
ASPEKTERNA BLIR 
FRAMÖVER ETT  
FOKUSOMRÅDE.”
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VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

Förvaltaren: Ekonomisk, 
social och miljömässig påverkan
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G F
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Diagrammet visar Förvaltarens väsentliga hållbarhetsfrågor och hur 
intressenterna respektive Förvaltaren viktar dem.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Genom att långsiktigt äga, utveckla och 
förvalta hyresrätter och lokaler bidrar 
Förvaltaren till en levande och hållbar 
stad. Den långa traditionen av miljöansvar, 
arbetet för mångfald, den ambitiösa planen 
för fastighetsutveckling och bolagets in-
tressentdialog ger bolaget en stabil grund i 
hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsredovisningen för verksam-
hetsåret 2016 är Förvaltarens fjärde. Den 
följer GRI:s (Global Reporting Initiative) 
riktlinjer G4 på nivå Core och omfattar 
GRI:s sektorspecifika riktlinjer för bygg- 
och fastighetsbranschen.

HÅLLBARHET SKAPAR VÄRDE
Hållbarhet för Förvaltaren innebär att 
minska miljöpåverkan och att skapa ökat 
värde för människor och samhälle. Förval-
taren vill ta ansvar för sin miljöpåverkan, 
sin ekonomi och vara delaktiga i att bygga 
en hållbar stad som inkluderar alla. 

Att verka för en hållbar miljö samt 
att arbeta för en hållbar ekonomi har 
Förvaltaren gjort länge. Under 2016 tydlig-
gjordes även perspektivet som rör det 
sociala. De sociala aspekterna blir framöver 
ett fokusområde.

De tre perspektiven – ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt – låg till grund när bolaget 
under 2016 tog fram sin nya hållbarhetspo-
licy. Policyn sätter ambitionsnivån inom 
hållbarhet och pekar ut en riktning för 
strategi och beslut. 

Intressenternas synpunkter och frågor 
är viktiga för Förvaltaren och fångas upp i 
olika forum och tas om hand på olika sätt. 
Ägaren är självklart en intressent med stort 
inflytande och är tydlig med sitt direktiv 
att bolaget ska vara en förebild inom 
hållbarhet. 

VÄSENTLIGHETSANALYS
Nyckelintressenterna ägare, finansiärer, 
medarbetare, bostadshyresgäster och 
lokalkunder är centrala för Förvaltaren. 

Därför inkluderades de i bolagets väsent-
lighetsanalys. Intressenterna blev ombedda 
att prioritera väsentliga hållbarhetsfrågor 
utifrån ett brett urval.

Parallellt fick Förvaltarens chefer ta 
ställning till den faktiska ekonomiska, 
sociala och miljömässiga påverkan som 
bolagets verksamhet har.

Därefter bearbetade representanter för 
Förvaltarens ledningsgrupp resultatet. Med 
hänsyn tagen till verksamhetsplan och re-
sultat från andra intressentdialoger gjordes 
sedan prioriteringen av hållbarhetsfrågor.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
A. Utveckling av stadsdelar och bostads-

områden.
B. Underhåll och utveckling av fastig-

heterna.
C. Minskad energiförbrukning och klimat-

påverkan, inklusive energi  och klimat-
effektiva fastigheter.

D. Nöjda medarbetare.
E. Miljöanpassat materialval inklusive ut-

fasning av miljö - och hälsofarliga ämnen.
F. Säkerhet och trygghet i och kring fastig-

heterna.
G. Ansvarsfull hantering av avfall från  

kunder, egen verksamhet och byggprojekt.
H. Rent och snyggt i och kring fastig-

heterna.
I. Positiv ekonomisk påverkan och åter-

investering i samhället.
J. Förhandlade hyror.

Förvaltaren tar ansvar för hur verksamheten påverkar miljö, människa  
och samhälle. Utveckling av fastigheterna, miljöansvar, jämställdhet, 
arbetsmiljö och samhällsansvar är viktiga och prioriterade frågor.  

Förvaltaren utvecklade under 2016 en hållbarhetspolicy som omfattar  
såväl ekologisk och social som ekonomisk hållbarhet. Policyn visar på en 

tydlig ambition att integrera alla aspekterna av hållbarhet i  
bolagets verksamhet.
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SYSTEMATISKT ARBETE
Hållbarhetsarbetet drivs av företags-
ledningen och är integrerat i det dagliga 
arbetet. Den övergripande styrningen av 
hållbarhetsfrågorna ingår i bolagets affärs-
plan, verksamhetsplan och riktlinjer som 
till exempel finanspolicy, hållbarhetspolicy, 
fastighetsutvecklingsplan, klimatstrategi 
och personalpolicy.

Verksamheten styrs mot fyra långsiktiga mål:
• Ekonomisk hållbarhet. Uppnå en över-

skottsgrad, justerat driftnetto översti-
gande 40 procent och totalavkastning 7 
procent per år.

• Ekologisk hållbarhet. Klimatneutrala i 
den löpande verksamheten samt minskad 
energianvändning med 30 procent (jmfr 
1990) till 2020.

• Social hållbarhet. Förbättra trygghet och 
socioekonomiskt index i Hallonbergen.

• NKI 70. Uppnå Nöjd-Kund-Index 70 för 
bostadshyresgäster.

* Se definition på sidan 83. 

Även Förvaltarens värdegrund är ett  
viktigt styrmedel:

• Vi gillar människor.

• Vi lyssnar nyfiket och vågar utmana.

• Vi säger och gör saker som vi kan stå för. 

Affärsplanen följs upp kvartalsvis i möten 
mellan VD och avdelningschefer. Avdel-
ningarna bryter ned affärsplanerna i hand-
lingsplaner som följs upp på enhetsnivå.

Medarbetarna informeras via arbets-
platsträffar, e post och intranät om nya eller 
förändrade riktlinjer. I introduktionen 
för nya medarbetare ingår Förvaltarens 
värdegrund, policyer och riktlinjer.

INTRESSENTDIALOG
Alla Förvaltarens intressenter kan komma 
i kontakt med bolaget via telefon, e-post 
eller besök i kundtjänst. Bolagets kvarters-
värdar, reparatörer, trädgårdsmästare och 
fastighetsskötare är dagligen på plats i 
fastigheterna och fångar upp synpunkter 
från hyresgäster och allmänhet.

Förvaltaren har också anpassade forum 
för dialog med olika intressentgrupper. 
I tabellen på nästa sida finns en översikt 
över de frågor som varit mest aktuella un-
der 2016 och hur Förvaltaren hanterat dem.

Plats: Rissneleden 17–95 
i Hallonbergen

”HÅLLBARHETS -
ARBETET ÄR 
INTEGRERAT I DET 
DAGLIGA ARBETET.”
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Intressenter Kanal Aktuella ämnen Resultat/Aktiviteter

Bostadshyresgäster*

Årlig kundundersökning 

Kundtjänst, kvartersvärdar, spontana 
dialoger i husen

Kundtidning, webbplats, kundbrev,  
trapphusinformation, Mina sidor

Samverkansmöten kopplade till projekt

God service och enkelt att få kontakt  
med Förvaltaren

Skötsel och underhåll av fastigheterna,  
snöröjning, städning, trädgårdsskötsel

Trygghet och säkerhet inuti och utanför 
fastigheterna

Boendefrågor i samband med underhåll  
och renoveringar

Hyresnivåer

Städning och utemiljö

Tydligare erbjudande av servicetjänster

Utökade möjligheter till källsortering 
och insamling av grovsopor, mer 
information om avfall till hyresgäster

Förbättring av projektsidorna och 
kvartersinformation på webbplatsen

Ny renoveringsstrategi med valbara nivåer

Lokalkunder*

Kundtidning, webbplats, kundbrev, 
kundtjänst, uthyrningsstöd för  
lediga lokaler

Kundansvarig

Tillgänglighet och projekt

God inomhusmiljö

Hyresnivåer

Lokalkontrakt

Stöd att hitta nya lokaler vid ombyggnation, 
Hallonbergen centrum, med flera 

Reda ut oklarheter i kontrakt

Förbättra hyresgästnära information

Medarbetare*

Medarbetarundersökning

Skyddskommitté, fackliga samråd

Utvecklingssamtal, lönesamtal

Arbetsplatsträffar, stormöten

Chefsutveckling

Hållbarhetsarbete

Arbetsvillkor och arbetsmiljö

Jämställdhet och föräldraledighet

Intressanta arbetsuppgifter, 
interna karriärmöjligheter

Ledarskap och värdegrund

Implementering av nytt fastighetssystem

Värdegrundsarbete

Teamövningar för feedback

Studiebesök på tema hållbarhet

Ägarrepresentanter*

Styrelsemöten

Löpande dialog med VD

Styrelsekonferens

Årsredovisning

Ekonomisk avkastning

Varumärke

Nybyggnation

Väl genomförda renoveringar

Hållbarhet

Affärsplan 2017–2019

Verksamhetsmål utifrån ekologisk, social  
och ekonomisk hållbarhet

Uppdaterade ägardirektiv

Hållbarhetspolicy

Finansiärer*

Årliga avstämningsmöten

Möten vid varje lånetillfälle

Tertialbokslut

Årsredovisning

Högt kreditbetyg

Investeringsplaner

God riskhantering

Aktivt arbete med riskhantering av  
finansiella risker och affärsrisker

Gröna obligationer

Swappar

Hyresgästföreningen,
inkl. lokalavdelningar

Hyresförhandlingar

Gårdsmöten

Samrådsmöten

Hyresnivåer

Samverkan med Förvaltaren i planering

Återkoppling efter utförda åtgärder

Specifika frågor som rör det lokala boendet

Förhandlade hyror 2-årsavtal

Ny förhandlingsöverenskommelse

Ökad dialog

Fokus på hyresgästnära information

Entreprenörer och
leverantörer

Upphandlingar

Löpande dialog

Samarbetsfrågor

Upphandlingsfrågor

Stärkt styrning av upphandlingsarbetet

Miljökrav i avtal, omarbetning av inköpsriktlinjer

Sundbybergs stad

Samverkan i olika projekt

Möten kring stadens krav på  
Förvaltaren samt hyresgästers  
synpunkter

Insamling av avfall, inklusive grovsopor  
och matavfall

Samverkan kring upphandling och IT

Ägarstyrning

Ombildning till bostadsrättsförening

Plan för framtida sopsug 

Grovsopsturnén och Returen

Ombildningar för hyresgäster i Hallonbergen

Översyn ombildningar

Sommarjobb och praktik advisory board

Branschkollegor och 
branschorganisation

Medlemsmöten och nätverk  
via SABO

Hyresutveckling

Tolkning av Allbolagen

Renovering av miljonprogrammet

Verksamhetsutveckling

Väl underbyggda beslut

Hyresnivåer

Massmedia och  
allmänhet

Presskontakter, event,  
webbplats, annonsering

Samverkan i projekt med  
lokala föreningar

Fastighetsutveckling

Åtgärder vid projekt

Service

Hyresförhandlingar

Proaktivt givande av information om status i 
projekt och åtgärder vid klagomål

Utveckling av webbplats

Fler proaktiva presskontakter för en positiv 
mediabild

INTRESSENTDIALOG 2016

*Ingick i väsentlighetsanalysen 2013.



28

HÅLLBARHETSREDOVISNING

NKI BOSTÄDER
Nöjd-Kund-Index 2016

Högst resultat 68-75

Medelresultat 57-68

Lägst resultat 42-57

71

Förvaltaren NKI

2011 60

2012 64

2013 65

2014 67

2015 69

2016 71

2018 (mål) 70

NKI

Förvaltaren 71

Medelvärde – Totalt alla bolag 63,7

Medelvärde – Topp 5 bolag 74

Förvaltaren ligger på plats 5 bland de 36 
bostadsbolag som gör NKI-undersökningar 
med denna metod. I undersökningen har en 
9-gradig skala använts som sedan omräknats 
till en 100-gradig betygsskala.

UTVECKLING NKI

Förvaltaren erbjuder boende för varje fas 
i livet och har lägenheter för exempelvis 
studenter, familjer och seniorer. Även 
äldre boende erbjuds på olika sätt i nära 
samarbete med Sundbybergs stad. Den 
första punkten i bolagets värdegrund ”Vi 
gillar människor” beskriver att alla är 
välkomna till Förvaltaren. Att kunderna 
i sin tur uppskattar sin hyresvärd och är 
nöjda med vad som erbjuds är en förut-
sättning för att bolaget ska lyckas med 
verksamheten.

NÖJDA BOSTADSHYRESGÄSTER
Förvaltaren arbetar konsekvent med att 
öka kundnöjdheten. I slutet av varje år 
mäts kundnöjdheten genom en enkät som 
går ut till en tredjedel av alla hyresgäster. 
Mätningen för 2016 visar att Förvaltaren 
nu har bland de mest nöjda bostadshyres-
gästerna inom allmännyttan i hela Sverige. 

Nöjd -Kund- Index (NKI) har stigit 
stadigt från ett värde på 60 år 2011 till 71 
år 2016, vilket överträffade målet på 69. 
Skillnaderna i NKI är små mellan de olika 
distrikten, vilket visar att Förvaltaren har 
lyckats med att skapa en jämn och hög 
service för alla boende, oavsett stadsdel. 

Den totala höjningen kan bäst förklaras 
med ett målmedvetet och uthålligt arbete 
inom förvaltningen, som bygger på tydliga 
och trygghetsskapande rutiner. Service, 
utemiljö och felanmälan är områden 
där Förvaltaren är fortsatt starka, med 
information, kundtjänst och kvartersvärdar 
i topp.

HÅLLBARA RENOVERINGAR 
NKI -målet för 2017 är 71 (samma som 2016). 
För att bibehålla kundnöjdheten på en hög 
nivå ser Förvaltaren fortsatt förbättrings-
möjligheter inom bland annat skötsel och 
underhåll av gemensamma utrymmen. 

Det hållbara renoveringsarbete som är 
planerat för flera av Förvaltarens fastighe-
ter är tänkt att ge ännu nöjdare hyresgäster 
på lång sikt. Proaktiv kommunikation, 
samspel med hyresgästerna och en förtro-

endefull dialog ser Förvaltaren som nyck-
elfaktorer för att lyckas öka kundnöjdheten 
vid renoveringar.

FÖREDRAR SIN HYRESVÄRD
Vartannat år genomför bolaget en 
varumärkesundersökning som visar hur 
Förvaltaren presterar i jämförelse med 
konkurrerande hyresvärdar i norra Stor-
stockholm. Den senaste mätningen visar 
tydliga höjningar inom de fyra undersökta 
områdena – kunskap, preferens, lojalitet 
och sammanhängande intryck. Dessutom 
höjde sig Förvaltaren över snittet bland 
de åtta jämförda företagen. Förvaltarens 
hyresgäster är betydligt mer lojala, men 
också mer positiva och de föredrar tydli-
gare sin egen hyresvärd. Nästa undersök-
ning görs under 2017.

FOKUS PÅ TRYGGHETEN 
Sedan 2003 har Förvaltaren i samarbete 
med bevakningsbolag erbjudit bostads-
hyresgästerna den uppskattade gratistjäns-
ten Tryggve. Som exempelvis innebär den 
att de boende mellan klockan 10.00 och 
06.00 kan få sällskap av väktare ända hem 
till dörren. Tjänsten är en del i det trygg-
hetsskapande arbetet. I december 2015 
projektanställde Förvaltaren, i samverkan 
med kommunen, två så kallade ungdomslot-
sar. De arbetar framgångsrikt med att skapa 
en lugnare miljö i Hallonbergen centrum. 
Lotsarna är även kontaktpersoner för ung-
domar i samverkan med kommunen.

GARAGEN KAN BLI SÄKRARE
Enligt Förvaltarens ägardirektiv ska bola-
get aktivt medverka till en tryggare miljö 
och ett säkert boende. Kundundersök-
ningen visar att den upplevda tryggheten 
i trapphusen och i utemiljön är fortsatt 
relativt god, men att den kan stärkas i 
garagen.

Undersökningen görs på fastighetsnivå, 
därmed kan Förvaltaren ta beslut om var 
det är lämpligt med trygghetsskapande 
åtgärder som bättre belysning, städning 

Förvaltaren har en stark vardagsnära relation till kunderna. Att ta 
tillvara på kundernas synpunkter och önskemål hjälper bolaget att 

steg för steg utveckla verksamheten. På så sätt har bolaget lyckats höja 
kundnöjdheten stadigt de senaste åren. Under 2016 förstärktes tydligt 
att bolaget har bland de mest nöjda bostadskunderna i allmännyttan.

KUNDER
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Förfalloår Antal avtal Objektsarea, kvm Årshyra, mkr Andel av årshyra, %

2017 72 10 421 8 6

2018 170 25 948 29 20

2019 180 17 909 22 16

2020 131 18 087 21 15

2021 11 4 046 5 4

2022- 50 31 764 57 40

Totalt 614 108 175 143 100

FÖRFALLOSTRUKTUR PÅ LOKALHYRESMARKNADEN*

*Varumärkesundersökning 2015.
Diagrammet visar de boendes vilja att 
stanna hos nuvarande hyresvärd även 
om de fick chans att flytta.
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eller glas i dörrspeglar. 
Den upplevda tryggheten i bostads-

områdena som helhet är relativt god. En 
förklaring är bolagets långsiktiga satsning 
på en ren, snygg och trygghetsskapande 
utomhusmiljö med trivsamma trädgårdar 
och lekplatser. Arbete pågår också med att 
renovera hissar och gemensamma utrym-
men som tvättstugor, trapphus och entréer. 

Därtill genomförs trygghetsvandringar. 
Bolagets medarbetare arbetar också med 
att vara synliga i sina fastigheter. Samtidigt 
pågår ett arbete mot störningar i husen och 
mot olovlig andrahandsuthyrning.

Förvaltarens uppförandekod för leveran-
törer tydliggör hur leverantörers personal 
ska agera vid arbete hemma hos Förvalta-
rens boende. Detta för att hyresgästerna ska 
känna sig trygga och respekterade. 

SKÖN OCH SUND INOMHUSMILJÖ
Trygghet handlar också om en sund inom-
husmiljö. I sin bostad eller lokal ska man 
inte utsättas för några hälsofarliga ämnen 
och ventilationen ska vara god. Den regel-
bundna obligatoriska ventilationskontrollen 
intensifierades under 2016. Detta för att 
Förvaltaren ska ligga i fas med kraven. 
Ännu återstår kontroller i några fastigheter 
där Förvaltaren planerar för renovering.

UPPSKATTAD KUNDSERVICE
De senaste årens satsning på en kunnig och 
flexibel kundtjänst uppskattas av bolagets 
kunder. I årets NKI-mätning ger bostadshy-
resgästerna kundtjänst det höga betyget 78. 
Som stöd för kundtjänstarbetet finns det 
nya fastighetssystemet, vilket ger utökade 
möjligheter att ta hand om klagomål och 
synpunkter, samt att ge mer service till 
hyresgästerna direkt på forvaltaren.se. 

Efterfrågan på lediga bostäder är fortsatt 
mycket stor. Vid årets slut fanns cirka 
44 000 personer registrerade i Förvaltarens 
bostadskö. Under året förmedlades 396 
lediga lägenheter. Dessutom genomför-
des 123 direktbyten vilket gjorde att 
omflyttningen under året var 5,28 procent 
(borträknat överlåtelser).

LOKALHYRESGÄSTER I FOKUS
Förvaltarens lokalhyresgäster bidrar till det 
utbud av service som de boende behöver 
och som skapar fler arbetstillfällen.

Lokaluthyrningen sker via en egen enhet 
som helt fokuserar på lokalerna – och 
lokalkundernas behov idag och i framtiden. 
2016 genomfördes en NKI-mätning där 
260 av de 700 lokalkunderna ingick. Re-

sultatet blev 63, vilket innebar en markant 
ökning med sex betygsenheter jämfört med 
2015. 

Tydlighet i kommunikationsvägarna 
mellan lokalkunderna och Förvaltarens 
kontaktpersoner samt samverkan vid 
lokalanpassning är exempel på vad som har 
förbättras under 2016.

KOMMUNEN SOM LOKALKUND
Förvaltaren hyr ut ett fyrtiotal lokaler 
till kommunen för olika verksamheter, 
exempelvis:

• Bibliotek och sporthall
• Förskola, inklusive ”nattis”
• Kulturcentrum och fritidsgård
• Äldreboende
• LSS-boende (gruppboende)

KUNDÅRET 2017
• Arbeta för fortsatt högt NKI – framförallt 

genom systematiskt arbete med värde-
grund.

• Ge varje fastighet ett eget Nöjd-Kund-
Index.

• Satsa på tryggare utemiljöer.
• Digitalisera kontraktskrivning för bo-

stadshyresgäster.
• Stärka kundrelationen med lokalkunder 

och öka kundnöjdheten.
• Etablera sociala medier som kontaktyta 

för kunder och blivande kunder.

2016 2015 2014 2013

Telefonsamtal 
kundtjänst

60 000 78 000 75 000 90 000

Besök kundtjänst 41 000 50 000 45 000 40 000

Felanmälningar 34 000 35 000 33 000 34 000

Besök forvaltaren.se 1 342 818 1 483 000 1 213 000 1 130 000

E-post 9 000 - - -

KUNDKONTAKTER PER ÅR

%

Sundbybergs stad 35

SATS 3,5

Alumnia AB 2

ICA Sverige AB 2

PROFOTO AB 1,5

Övriga 57

STÖRSTA LOKALHYRESGÄSTERNA
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Plats: Mamsellstigen i Ör
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2020 ska Förvaltaren ha minskat sin energi-
användning med 30 procent jämfört med 1995.

VÄRME PER OMRÅDE
kWh/kvm Atemp

50

100

150

200

250

2016201520142013201220111995

EL PER OMRÅDE
kWh/kvm Atemp

0

20

40

60

80

100

2016201520142013201220111995

Hallonbergen/Ör

Centrala Sundbyberg

Rissne/Ursvik

Hallonbergen centrum

Förvaltarens mål är att vara ett ekologiskt hållbart bolag. Det innebär att 
bolaget alltid väger in miljöperspektivet i alla beslut. 2020 ska Förvaltaren 

vara klimatneutralt. Vägen dit går via elbilar, grön el, miljömärkt värme och 
energieffektiviseringar. Genom eget ansvar, samverkan med leverantörer och 

stöd till hyresgäster kan Förvaltaren göra skillnad.

ORDNING I MILJÖARBETET
Redan år 2002 valde bolaget att systema-
tisera miljöarbetet genom att införa ett 
certifierat miljöledningssystem enligt ISO 
14001. Att vara certifierad innebär att en 
tredjepartsgranskning görs och att ett 
kontrollorgan tar beslut om att Förvaltaren 
lever upp till kraven.

För att förtydliga samspelet mellan 
de ekologiska, sociala och ekonomiska 
perspektiven har Förvaltaren ersatt sin 
miljöpolicy och under hösten 2016 infört 
en hållbarhetspolicy. Den är vägledande 
i allt arbete och talar bland annat om att 
kunderna ska erbjudas en sund, trivsam 
och modern bostad eller lokal. Förvalt-
ning, underhåll och nybyggnad ska ske på 
ett miljöanpassat sätt. 

Störst miljömässig insats gör bolaget 
inom klimat och energi, upphandling och 
inköp samt avfall. Arbetet styrs via För-
valtarens affärs - och handlingsplaner där 
specifika miljömål finns. Alla medarbetare 
får miljöutbildning. 

Under 2016 års certifieringsrevision 
upp kom en mindre avvikelse.

KLIMATNEUTRAL VERKSAMHET 2020
Förvaltaren arbetar enligt en klimatstra-
tegi, vilken förtydligar målet om klimat-
neutralitet till 2020. Åtagandet innebär 
att den löpande verksamheten inte ska 
tillföra ett nettotillskott av växthusgaser 
till atmosfären. Användningen av energi 
och bränslen ska minskas så långt det 
är möjligt. Förnybara resurser ska vara 
förstahandsvalet. Från och med 2020 

ska Förvaltaren klimatkompensera för 
resterande utsläpp.

Klimatpåverkande utsläpp i värdekedjan 
ska minskas genom aktiviteter kopplade till 
inköp, leverantörer och entreprenörer samt 
genom stöd till hyresgäster. Koldioxid-
utsläppen från den löpande verksamheten 
var 2016 nästan 60 procent lägre än 
basåret 2010 – men högre än 2015 på gund 
av kalla vintrar då energileverantören 
tvingades komplettera med energi från 
fossila källor.

BYTER TILL ELBILAR
Det arbete som kvarstår för att För-
valtarens löpande verksamhet ska bli 
klimatneutral är att komma tillrätta med 
koldioxidutsläppen från Förvaltarens egna 
bilar. Under 2016 tog Förvaltarens ledning 
beslutet att där det finns rimliga alternativ, 
fasa ut alla fossilbränsledrivna fordon och 
ersätta dessa med elbilar. Utbytet kommer 
att följa tiderna för leasingavtalen. En del 
av koldioxidutsläppen kommer också från 
olika maskiner som exempelvis gräsklip-
pare, röjsågar och motorsågar. Förvaltaren 
byter mot eldrivna handmaskiner där det 
är möjligt. 

"BRA MILJÖVAL" FÖR VÄRME
Norrenergi förser Förvaltaren med  
fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskydds -
för eningens märkning ”Bra miljöval”.  
Under 2016 kom 99 procent av värmen 
från förnybara och hållbara källor. Sedan 
2010 köper Förvaltaren enbart ursprungs-
märkt vattenkraftsel.

MILJÖ
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2010 (basår) orsakades utsläpp av 2 440 
ton CO2. Ökningen i klimatpåverkan 2016 
beror på fossil användning hos leverantören 
Norrenergi under de kalla vintermånaderna. 
Redovisade CO2-utsläpp är de av fossilt 
ursprung.

Omfattar all inköpt el och värme i koncernen. 
Där ingår el för 1 800 hushåll i Hallonbergen 
och 250 hushåll i Centrala Sundbyberg.

FOKUS PÅ ENERGI
Ett annat viktigt steg på vägen mot klimat-
neutralitet är att minska energianvänd-
ningen i fastigheterna. Arbetet styrs främst 
genom bolagets miljöledningssystem 
samt planerna för fastighetsutveckling, 
underhåll och driftoptimering. Resultatet 
utvärderas via månatliga driftsmöten, 
tertialuppföljning och ett årligt energi-
bokslut. Målet är att Förvaltaren mellan år 
1995 och 2020 ska minska användningen 
av värme respektive el med 30 procent 
per kvadratmeter Atemp.

 Elen som omfattas är så kallad fastig-
hetsel. Merparten av minskningen hänger 
ihop med stora renoveringar av fastigheter, 
samt nybyggnationer av energisnåla fastig-
heter. Om projekten inte kan utföras enligt 
tidplan minskar möjligheten att uppfylla 
energimålet. 

En annan faktor att ta hänsyn till är att 
intrimning av nya system i renoverade fast-
igheter kan ta ett, ibland flera år vilket gör 
att åtgärderna inte ger utslag direkt. Mellan 
1995 och 2016 minskade Förvaltarens ener-
gianvändning per kvm Atemp med cirka 12 
procent (värme) och 19 procent (el).

Löpande energieffektivisering. I Centrala 
Sundbyberg är både fastighetselförbruk-
ningen och fjärrvärmeförbrukningen i 
princip oförändrad. Fyra fastigheter har 
tillkommit i statistiken vilket påverkar 
resultatet, dessa är Enen 9, Muraren 2, 
Muraren 5 och Kapellet 9. 

Exempelvis har den nyproducerade 
fastigheten Enen 9 nu följts upp och under 
2016 var den totala energianvändningen 
86 kWh per kvm Atemp.

I Hallonbergen/Ör har fastighetsel-
förbrukningen minskat med 3 procent 
samtidigt som fjärrvärmeförbrukningen 
har ökat med 5 procent. Elförbrukningen 
är dock svår att följa upp i Hallonbergen 
på grund av att hyresgästerna debiteras 
enligt schablon för hushållsel. Den största 
anledningen till ökningen av värme är för 
att tappvarmvattentemperaturen har höjts 
från 55 till 60 grader. 

Rissne har minskat sin elförbrukning 
under 2016 med 9 procent jämfört mot 
2015. Bakgrunden till minskningen är 
installation av LED-belysning i trapphus 
och byten av fläktar i ventilationsaggregat 
i ett flertal fastigheter.

KRAV PÅ LEVERANTÖRER
Förvaltaren ställer miljökrav på fordon i 
ramavtalsupphandlingar där transporter 

ingår i uppdraget. Aktuella leverantörer 
följdes upp och i de fall kraven inte upp-
fylldes helt så vidtogs relevanta åtgärder.

LADDPLATSER KAN ERBJUDAS
För att lyckas med utfasningen av fossil-
bränsledrivna bilar i Förvaltarens egen 
fordonsflotta installerades laddplatser. 
Förvaltarens utgångspunkt är också att 
tillgodose hyresgästers önskemål om 
laddplats för elbil. 

AVFALL ÄR EN UTMANING
Förvaltaren arbetar med allt ifrån att 
praktiskt tillhandahålla insamlingssystem 
till att informera hyresgästerna om hur 
de på bästa sätt hanterar sitt avfall. Målet 
är att 80 procent av bostadshyresgästerna 
år 2018 ska anse sig ha ett tillfredsstäl-
lande insamlingssystem för avfall. I 2016 
års kundmätning anser 69 procent att 
möjligheterna för det egna hushållet att 
hantera avfall är mycket bra eller ganska 
bra. Det var en ökning från 2015 års värde 
på 64 procent.

Många hyresgäster tycker också att 
informationen om avfall är bra.

Källsortering och matavfall. Hyresgäster  
i Centrala Sundbyberg, med något 
undantag, och Ör kan sortera sitt matavfall. 
Förvaltaren har dispens av kommunen för 
matavfallsinsamling i Hallonbergen och 
Rissne. Utredning pågår kring vilka tekniska 
lösningar som lämpar sig bäst för stadsde-
larna. Under 2016 utökades möjligheterna 
till källsortering i Hallonbergen och Ör – 
och hyresgäster kan nu sortera alla typer av 
förpackningar nära sin bostad.

I samarbete med Human Bridge finns även 
insamling av textilier. Under 2016 samlades 
totalt 60 ton kläder in, att jämföra med 70 
ton under 2015. 

Grovsopor. Grovsopsturnén, som sedan 
2006 varit kommunens och Förvaltarens  
kostnadsfria tjänst för hämtning av 
grovsopor, gjorde mer än 300 stopp vid 
Förvaltarens fastigheter under 2016. 
Hyresgästerna ges också möjlighet att få 
individuella grov sopshämtningar, bekos-
tade av Förvaltaren med en grovsopscheck. 
Via kundtidning, webbsida och personliga 
möten kommunicerar Förvaltaren vad bo-
stadshyresgästerna ska göra med sina grov-
sopor. Trots detta är det alltför många av 
bolagets hyresgäster som lämnar grovsopor 
i garage och på gårdar. Detta innebär en 

Koldioxidutsläpp 
byggnader

2016 2015

Kg CO2/kvm Atemp 1,21 0,11
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1)Kompostering, 2)Energiutvinning, 3)Återanvändning, 4)Materialåtervinning och utfasning av farliga ämnen.
Tabellen omfattar avfall från Förvaltarens verksamhet, från hyresgäster samt från vissa entreprenörer. 
*Siffrorna för restavfall är justerade på grund av försäljningar av fastigheter i beståndet.

Fraktioner 2016 Vikt (ton) 2015 Vikt (ton) 2014 Vikt (ton)

Matavfall1) 547 526 505

Restavfall från hushåll2) 3 589* 3 578* 3 566*

Källsorterade fraktioner4) 806 833 862

Brännbart avfall (inkl. grovsopor)2) 428 416 475

Park- och trädgårdsavfall3) 148 135 177

Totalt icke farligt 5 518 5 488 5 585

Elavfall (farligt avfall)4) 33 34 45

Övrigt farligt avfall4) 1 1 4

Totalt farligt 34 35 49

AVFALL

Fastighet Certifiering Färdig år

Banken 8
Miljöbyggnad 

Silver
2015

Hundlokan 3
Miljöbyggnad 

Silver
2015

Enen 9
Miljöbyggnad 

Silver
2015

MILJÖCERTIFIERADE BYGGNADER

33,26%

46,63%

0,19%

19,91%

FORDONSBRÄNSLE

Diesel

Bensin

Fordonsgas

Etanol

2016

Miljöbyggnad Silver ställer krav som går utöver 
lagkraven inom bland annat energi, radon, 
ljudmiljö och luftkvalitet, farliga kemikalier och 
dokumentation av innehåll i byggvaror. 

onödig kostnad och är ett arbetsmiljö-
problem för Förvaltarens medarbetare.

Som stöd till bolagets egen personal 
bemannades under 2016 den egna återvin-
ningsstationen i ett projekt i samarbete 
med Sundbybergs stad.

MILJÖPRESTANDA I BYGGNADER 
För byggentreprenader ska Förvaltarens 
byggriktlinjer följas. De omfattar såväl 
energiprestanda som restriktioner kring 
farliga ämnen och hantering av byggavfall. 
Bolaget tillämpar försiktighetsprincipen 
avseende materialval i och med att syste-
met Byggvarubedömningen används för 
utvalda byggmaterial i fastigheterna. 

Miljöbyggnad Silver. Vid nybyggnation 
och renoveringar strävar Förvaltaren efter
att klara nivån Silver eller högre enligt 
systemet Miljöbyggnad. 

Sanering av farliga ämnen. Förvaltaren 
genomför årligen ett antal radonmätningar 
för att nå lagkravet om att alla fastigheter 
ska vara mätta och åtgärdade till 2020. 
Resultatet visar att cirka 95 procent av 
lägen heterna ligger under 100 Bq, att 
jämföra med lagkravet på 200 Bq. 

PCB finns i fogar i fastigheter i Hallon-
bergen. Enligt lagkrav ska all PCB vara 
sanerad under första halvåret 2016. 
Förvaltaren startade sanering i slutet av 
2014, men under 2015 visade sig arbetet 
vara betydligt mer komplicerat än man först 
trott. Kvarvarande PCB kommer därför 
att saneras i samband med renoveringar. 
Dispens är godkänd från kommunen.

Asbestsanering sker i samband med 
renoveringar och underhåll. 

Inga bekämpningsmedel. Förvaltarens 
trädgårdsgrupp miljöanpassar sin verksam-
het. Gruppen arbetar med att byta ut bräns-
ledrivna handverktyg mot eldrivna. Vid nya 
planteringar försöker man behålla så mycket 
av jorden som möjligt genom att till exempel 
fräsa ner rötter, buskar och stubbar.

Verksamheten använder inga bekämp-
ningsmedel eller konstgödsel.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Under 2016 påbörjades arbetet med att an-
lägga en blomsteräng i Storskogen. Tanken 
är att slå och hässja ängen på gammalt vis. 

I all planering av Förvaltarens utemiljöer 
väljs växter med omsorg för att skapa 
mångfald. Även ätbara växter som bär-
buskar och örter väljs.

För företaget är det viktigt att inte minska 
sina grönytor och därför försöker man 
kompensera den grönyta som tas bort med 
likvärdig eller bättre på fastighetsnivå.

Fastigheterna Skvadronsbacken 2 och 3 i 
Rissne fick gårdarna renoverade med noga 
utvalda växter för att främja den biologiska 
mångfalden, till exempel bland bin och 
fjärilar.

I Hallonbergen finns numer både 
nyrenoverade lekplatser och ett omtyckt 
utegym vid Toppstugan.

I Ör påbörjades en japansk trädgård.

MILJÖÅRET 2017
• Minska koldioxidutsläppen från  

Förvaltarens egna bilar.
• Utveckla arbetet med avfallskommuni-

kation till hyresgäster.
• Stärka miljöarbetet kring lokaler.
• Utveckla arbetet med miljökrav och 

uppföljning i upphandlingar. 
• Fortsätta arbetet med energieffektivisering.
• Konvertera spolplatser för bilar till  

laddplatser för elbilar.

Nya miljömål: 
• Restavfall per lägenhet ska minska  

jämfört med 2016.
• Alla renoveringar som gått in i genom-

förandefas ska redovisa mängden åter-
brukat material.
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”EN STYRMODELL 
SOM BYGGER PÅ 
VÄRDEGRUND, 
FEEDBACK OCH 
UPPMUNTRAN.”
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Förvaltaren vill vara en inspirerande 
arbetsplats där det är möjligt att förena 
privatliv och familj med en utmanande 
karriär. Bolaget ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som lockar och behåller kom-
petenta och serviceinriktade medarbetare. 

Höga ambitioner inom förvaltning 
och fastighetsutveckling gör också att 
Förvaltaren kan erbjuda många utmanande 
arbetsuppgifter med möjligheter till kom-
petensutveckling. 

De sex strategiska HR -frågorna är 
valda för att stödja de långsiktiga målen i 
affärsplanen, bolagets värdegrund och en 
kultur som uppmuntrar ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet.

Förvaltarens strategiska HR-frågor
• Resultatorienterat arbetssätt.
• Kompetens och ansvarstagande.
• Serviceinriktade medarbetare.
• Individuell och differentierad lön.
• Jämställdhet och mångfald.
• Arbetsmiljö.

HR -arbetet styrs via bolagets personal policy 
och riktlinjer, exempelvis för utvecklings-
samtal, lönesättning och rekrytering. HR- 
chefen stödjer övriga chefer och ansvarar 
för det systematiska arbetet. 

Förvaltaren har en etablerad styrmodell 
som bygger på värdegrund, feedback och 
uppmuntran. Resultatet av modellen utvär-
deras via den årliga medarbetarundersök-
ningen samt via utvecklingssamtal.

UNDERSÖKNING GER SVAR
Varje år mäts medarbetarnöjdheten. 2016 
års resultat var 76, att jämföra med sveri-
geindex på 75. Detta visar att merparten av 
medarbetarna är nöjda.

Förvaltaren bevakar att alla enheter har 
minst 71 i medarbetarnöjdhet. Förbätt-
ringsbehov identifieras och tas om hand 
genom handlingsplaner, kommunikation 
och uppföljning för medarbetare och 
enheter. 

Under 2016 lades till ett extra avsnitt om 
stress i medarbetarundersökningen. Re-
sultatet av detta vägleder bolagets vidare 
arbete för att minska stress i arbetslivet.

81 procent av medarbetarna anser att 
Förvaltaren är en attraktiv arbetsgivare 
med en tydlig och levande värdegrund. 
Det som kan förbättras är samverkan 
mellan bolagets olika delar och tydlighet i 
arbetssätt och rutiner, vilket bolaget kom-
mer att fokusera på under 2017.

KARTLÄGGNING AV KOMPETENSER 
Förvaltaren är i nuläget i en god sits när 
det gäller rekrytering, med ett fortsatt 
högt söktryck på många av de lediga tjäns-
terna. Däremot finns risk för framtida brist 
på vissa kompetenser som projektledare 
och drifttekniker. 

Under 2016 genomfördes en kompetens-
kartläggning. Med den som bas tar 
Förvaltaren nu fram en plan för långsiktig 
kompetensförsörjning. Under året eta-
blerades LinkedIn som en kontaktyta för 
nätverk och rekrytering.

Utbildningsmässigt dominerades 2016 
av vidareutveckling inom det nya web-
baserade fastighetssystemet och en bred 
satsning på hållbarhetsfrågor. I slutet av 
året rekryterades en hållbarhetschef till 
bolagets ledning.

I ett samarbete med Arbetsförmedlingen 
kunde två långtidsarbetslösa erbjudas 
arbete inom bolaget under hela 2016.

FOKUS PÅ ARBETSMILJÖ
Tidigare arbetsmiljöutbildningar 
följdes under året upp med fokus på 
stressrelaterade frågor, mot bakgrund av 
att medarbetarundersökningen pekar ut 
dessa frågor. 

En ökad medvetenhet om stress och 
hur den påverkar, i kombination med 
uppföljning, har gett vissa positiva effekter. 
Förvaltarens chefer har också fått direktiv 
om att vara extra uppmärksamma och 
bevaka och hantera upplevd stress.

Förvaltaren värderar sina medarbetare och deras välmående högt.  
Bolaget har en stark tro på att nöjda medarbetare ger nöjda hyresgäster, 

något som 2016 års rekordhöga värde på kundnöjdhet också tydligt visar.  
I kombination med ett fortsatt högt Nöjd -Medarbetar -Index bekräftar  

detta att bolagets satsning på styrning via värderingar, feedback  
och uppmuntran faller väl ut.

MEDARBETARE
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FRISKVÅRD SOM FÖRMÅN
Anställda hos Förvaltaren har rätt till 
företagshälsovård och ett förmånligt 
friskvårdsbidrag.

För gemenskapen på arbetsplatsen har 
Förvaltaren en aktiv personalklubb, med 
konstförening och idrottsförening.

INSIKTER OM JÄMSTÄLLDHET
Förvaltaren har en treårig plan för jäm-
ställdhet. Enligt medarbetarundersökning 
och riskkartläggning får bolaget överlag 
bra betyg när det gäller jämställdhet och 
mångfald. Det som behöver förbättras är 
att kvinnor har något högre sjuktal och de 
i högre utsträckning känner av stressrela-
terade besvär som sömnsvårigheter, ont i 
axlar/nacke och huvudvärk. 

Under 2016 har bolaget förbättrat upp-
följningen av kortidssjukdagar och utbildat 
chefer och skyddsombud med speciell fokus 
på psykosocial arbetsmiljö och stress. För att 
kunna förena ett utvecklande arbete med 
fritid och familj erbjuds också flexibla arbets-
tider och goda villkor för föräldraledighet. 

ARBETE FÖR MÅNGFALD
I samband med rekryteringar är Förvaltaren 
noga med att anställa medarbetare i olika 
åldrar, av olika kön, med olika kompetenser 
och med skiftande bakgrund. Ju större 
mångfald desto bättre service kan Förval-
taren erbjuda. I nuläget finns cirka 30 språk 
representerade bland medarbetarna. 

FÖRNYAT FOKUS PÅ VÄRDEGRUNDEN
Under 2016 har bolaget uppdaterat sin 
värdegrund. Under hösten påbörjades 
arbetet med att konkretisera den nya värde-
grunden i ledarskapsbeteenden. Arbetet 
fortsätter under 2017. Då även med fokus på 
goda beteenden i medarbetarskapet, exem-
pelvis i möten med bolagets kunder. I 2016 
års medarbetarundersökning fick cheferna 
ett än högre betyg än tidigare på frågan om 
”att leva i enlighet med värdegrunden”.

MEDARBETARÅRET 2017
• Uppföljning av arbetsmiljö och risker;  

förebygga diskriminering som är 
kopplad till kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet och religion.

• Uppföljning av kompetensbehov. 
• Värdegrundsarbete.
• Översyn av organisation.
• Utveckla praktikantverksamhet.
• Analys av stress i arbetslivet med extra 

fokus på chefer och kvinnor.

VARIATIONER UNDER ÅRET
• 21 (21) tidsbegränsat anställda och 14 (13) timanställda arbetade under året.
• Antalet praktikanter var 12 (4).
• Antalet ungdomar som anlitades under sommaren var 31 (38).

FLER MEDARBETARFAKTA
• Den 31 december fanns 138 (138) tillsvidareanställda.
• Antalet årsarbetstider var 154 (148).
• Sjukfrånvaron var 3,8 (4,7) procent - kvinnor 3,8 procent och män 3,8 procent.
• Antalet arbetsplatsolyckor var 11 (8).
• Antalet chefstjänster var 15 – 8 kvinnor och 7 män.

PERSONALOMSÄTTNING 2016
• 40 (15) personer fick anställning hos Förvaltaren.
• 41 (60) procent av de nyanställda var kvinnor.
• 30 (19) personer avslutade sin anställning. 
• Personalomsättningen var 19,0 (11,0) procent, jämnt fördelat över ålderskategorierna.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Referensindex 73 76 72 72 75 74 75

Förvaltaren 70 76 77 74 76 76 76

UTVECKLING NMI (NÖJD-MEDARBETAR-INDEX)

Förvaltaren har genomfört årliga medarbetarundersökningar sedan 2010. Förvaltarens Nöjd-
Medarbetar-Index baseras på ett trettiotal frågor som mäter psykosocialarbetsmiljö i termer av 
prestation, engagemang och motivation. Referensindex är ett statistiskt jämförelsetal beräknat 
utifrån svaren från minst 5 000 medarbetare på andra företag inom tjänstesektorn, som använder 
sig av motsvarande undersökning. 
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”FÖRHANDLADE 
HYROR ÄR EN 
TRYGGHET FÖR 
BOSTADS -
HYRES GÄSTERNA.”

2016 2015 2014 2013

Procent 
(snittvärde)

0,72 0,90 1,44 1,75

FÖRHANDLAD HYRESHÖJNING

kr/kvm 2016 2015 2014 2013

Förvaltaren* 273 320 425 258

FASTIGHETSUNDERHÅLL

*Avser både balans- och resultfört underhåll 
som görs inom ramen för förhandlad hyres-
höjning.

Förvaltaren är en långsiktig ägare till 
fastigheterna. Genom att tillhandahålla 
hyresrätter och bygga nya hyresfastigheter 
bidrar Förvaltaren positivt till en långsiktig 
ekonomisk utveckling i Sundbyberg. 

I och med att Förvaltaren tillhandahåller 
boendeformer för livets olika faser kan 
människor bo kvar i kommunen genom 
hela livet, och bidra till en mångsidig stad 
med en god ekonomi.

Genom egen verksamhet, via bolagets 
entreprenörer för drift, underhåll och 
byggnation samt via verksamheterna i 
bolagets lokaler skapas tusentals arbets-
tillfällen.

INVESTERINGAR
Förvaltarens strategi är att på ett långsik-
tigt, professionellt och kvalitetsmedvetet 
sätt äga, förvalta och utveckla fastigheter. 
Under 2016 uppgick investeringar och 
underhåll i bolagets fastigheter till 434 
mkr, vilket motsvarar 624 kr/kvm. 

En stor del av Förvaltarens investeringar 
har gått till fastigheter som erhållit klassi-
ficering Miljöbyggnad Silver. Finansiering 
har skett genom gröna obligationer. I 
framtiden vill Förvaltaren undersöka om 
dessa kan utvecklas och kategoriseras som 
hållbara obligationer genom att utöver 
miljö även lägga till sociala aspekter. 

MINSKAD UTDELNING 
Allbolagslagen reglerar vad Förvaltaren 
får göra med eventuell vinst och hur stor 
utdelning Förvaltaren får göra till ägaren. 
Denna får högst uppgå till en summa 
motsvarande den genomsnittliga statslå-
neräntan under året plus en procenten het 
multiplicerat med ackumulerat insatt 
kapital av ägaren. För 2015 uppgick 
värdeöverföringen åt ägaren till 6,2 mkr. 
Minskningen jämfört med föregående år 
beror på att statslåneräntan sjunkit.

PROCESS FÖR HYRESFÖRHANDLING 
Förhandlade hyror är en trygghet för  
Förvaltarens bostadshyresgäster eftersom det 
gör att hyran motsvarar lägenhetens bruks-
värde, avseende standard, skick och läge.

Förvaltaren följer upp hyresnivåerna 
årligen. En jämförelse med andra allmän-
nyttiga bolag görs och hyran kopplad till 
läge och standard utvärderas. Höjningen 
för kommande år förhandlas sedan med 
den lokala hyresgästföreningen. Grundhy-
ran kommer att höjas med 0,64 procent för 
2017 och 0,65 procent för 2018. 

Förvaltaren hade 2016 den sjätte lägsta 
hyran i jämförelse med 23 kommunala 
fastig hetsbolag i Stockholms län.

Hyreshöjningen vid renoveringar 
förhandlas från fall till fall för att motsvara 
bruksvär det. 

Även vid nyproduktion är hyresgäst för-
eningen motpart i hyressättningen. Hän-
syn tas till kostnader för nyproduktionen 
och nivåer på jämförbara objekt. Hyres-
sättningen styrs via en tydlig process, på 
samma sätt som vid renoveringar.

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR
Under 2016 förvärvades ingen fastighet 
och endast en mindre fastighet, Enen 8, 
avyttrades.

Under 2016 tecknade Förvaltaren avtal 
med Wåhlin Fastigheter AB avseende 
förvärv av fastigheterna Domherren 21 
och Domherren 26 (centrala Sundbyberg) 
samt avyttring av mark i Hallonbergen. 
Tillträde är planerat till 2017.

Förvaltaren tecknade under 2016 även 
avtal med HSB Bostad AB avseende 
avyttring av mark i Ör respektive Ursvik, 
sammanlagt 32 000 BTA. Tillträde är 
planerat till 2018.

En stark och stabil ekonomi ger Förvaltaren möjligheter att hållbart 
underhålla och utveckla bolagets fastigheter, till nytta för dagens 

sundbybergare och för framtida generationer. Hyror förhandlade med 
Hyresgästföreningen gör att bolagets bostadshyresgäster kan känna sig 

trygga med att de får rätt kvalitet för pengarna.

EKONOMI
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mkr
Direkt tillskapat värde

2016 2015 2014

Intäkter (inklusive fastighetsförsäljning) 791 761 722

Fördelat ekonomiskt värde

Leverantörer (drift- och underhållskostnader exklusive 
fastighetsskatt)

373 345 341

Anställda (inklusive löner och ersättningar) 105 103 99

Ägare (utdelning) 4 6 7

Finansiärer (räntekostnader) 66 72 74

Staten (skatter) 6 16 13

Samhället (bidrag till föreningsliv) 0,4 0,3 0,2

SKAPAT OCH LEVERERAT DIREKT EKONOMISKT VÄRDE

Avser moderbolaget Fastighets AB Förvaltaren

OMBILDNINGAR
Enligt bolagets ägardirektiv ska Förvaltaren 
ha en positiv syn på ombildningar till 
bostadsrätter. Ombildningar sker för att 
skapa en mångfald av upplåtelseformer i de 
olika stadsdelarna.

Mot bakgrund av det nya ägardirektivet 
från den 1 juli 2016 till stadens bolag 
kommer Förvaltarens styrelse under 2017 
att besluta om vilka föreningar som ska 
erbjudas ombildning.

I Hallonbergen pågår ombildningsarbe-
tet. Bostadsrättsföreningen i fastigheten 
Terränglöparen 9 fick under sommaren 
2016 ett köpeerbjudande. Köpstämma har 
tackat ja till försäljningen. I ett första steg 
ska de boende komma överens med sin 
bank om lån och lånevillkor. Parallellt med 
det fortsätter Förvaltaren med att stycka av 
byggbar mark från fastigheten.

ANSVAR FÖR PENGAR
I Förvaltarens värdegrund ”Vi säger och 
gör saker som vi kan stå för” ingår även det 
ekonomiska ansvaret, att använda pengarna 
på rätt sätt. Bolaget målsätter och mäter 
effektivitet via överskottsgrad, justerat 
driftnetto (%) för definition se sidan 83. 
2016 års resultat på 41,3 procent visade 
att Förvaltaren fortsatt har en effektiv 
verksamhet.

MOTVERKA MUTOR OCH KORRUPTION
Hos varje företag finns risken att oegent-
ligheter sker. Förvaltaren är medveten om 
detta och arbetar aktivt för att undvika 
förekomsten av otillbörliga förmå ner, mutor 
och korruption. För att förtydliga och 

vägleda finns riktlinjer för representation 
och förmåner. Inom uthyrningen bedöms 
risken för oegentligheter som högre än 
i övriga delar av verksamheten och där 
finns specifika utarbetade rutiner och 
kontrollprogram. Nya riktlinjer har införts 
under 2016.

LEVERANTÖRER OCH INKÖP 
Rätt leverantörer är viktiga för ekonomi, 
miljö och kund. Förvaltaren har över 
ett hundratal avtal med leverantörer av 
varor och tjänster. Det handlar framförallt 
om leverantörer av tjänster kopplade till 
löpande drift och skötsel av fastigheterna 
samt entreprenörer för nyproduktion och 
renoveringar.

Merparten av leverantörerna utför sitt 
arbete på plats i och omkring Förvaltarens 
fastigheter. De varor som köps in till 
verksamheten är framförallt IT- produkter, 
vitvaror och kontorsmaterial. Bolaget anlitar 
även leve rantörer som är upphandlade av  
inköpsorganisationen HBV, en med-
lemsförening för framförallt kommunala 
bostadsbolag.

FRAMÅTBLICK
• Det ekonomiska utfallet kommer till hög 

grad att präglas av de fastighetsförsälj-
ningar som ombildningar och fastighets-
översyn kan resultera i.

• 2016 tecknade Förvaltaren ett tvåårigt 
hyresavtal med Hyresgästföreningen. Det 
innebär att den årliga hyreshöjningen för 
både 2017 och 2018 är klar, vilket under-
lättar för planering och budgetering.

”RÄTT 
LEVERANTÖRER 
ÄR VIKTIGA FÖR 
EKONOMI, MILJÖ 
OCH KUND.”
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Nyöppnade äldreboendet i kvarteret Banken 
vid Sundbybergs torg med 55 lägenheter.
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UTBUD FÖR ALLA
Hos Förvaltaren ska alla kunna hitta 
ett boende som passar. Därför erbjuder 
bolaget olika standarder och hyresnivåer. 
2016 tog bolaget fram en ny strategi för 
större renoveringar som ger hyresgästerna 
möjlighet att välja skick och standard i sin 
lägenhet – och därmed påverka sin hyra. 
Förvaltaren har också boendeformer för 
alla faser i livet: ungdomslägenheter, två 
omsorgsboenden, sex gruppboenden och 
ett trygghetsboende. Stadens individ- och 
omsorgsförvaltning disponerar cirka 150 
av bolagets lägenheter.

SKAPAR ARBETEN
Bolaget tar varje år emot sommarjobbare 
och praktikanter. Hela 1 100 arbetsdagar 
blev det 2016. Insatsen ger tydligt resultat. 
Flera av bolagets nuvarande medarbetare 
har börjat som praktikanter eller sommar-
jobbare. Nytt för 2016 var projektet 
Advisory board, där ensamkommande 
ungdomar praktiserade på Förvaltarens 
avdelningar. Projektet drivs av kommunen 
och syftar till att stärka ungdomarnas 
språkkunskaper samtidigt som de får en 
inblick i arbetslivet. Bolaget tog emot åtta 
ungdomar – och hoppas det blir minst lika 
många kommande år. Under året beslutade 
Förvaltaren också att ställa krav på entre-
prenörer att ta emot arbetslösa i form av 
praktik- och lärlingsplatser.

UNGDOMARS FRITID 
2016 markerade starten för El Sistema, 
ett världsomfattande socialt projekt med 
musik som pedagogiskt verktyg för barn. 
Idag har 65 nationer tagit efter systemet. 
I Sverige finns projektet i 20 kommuner, 
däribland i Sundbyberg. Förvaltaren är 
stolta över att få engagera sig i satsningen, 
liksom att stötta många andra föreningar 
som gör framtiden ljusare för stadens unga.

TRYGGARE OMRÅDEN
2013 initierades en nysatsning på gårdar 
och grönområden. Sedan dess har bolaget 

förnyat en tredjedel av gårdarna. Förutom 
vackrare och trivsammare mötesplatser 
skapas en tryggare miljö med väl omhän-
dertagna grönområden. Den som besöker 
Hallonbergen centrum har stor chans att 
träffa bolagets ungdomslotsar som skapar 
aktiviteter för unga på kvällar och lov. I 
Rissne har Förvaltaren anställt engagerade 
pensionärer som hjälper till att hålla 
gårdarna rena.

ATTRAKTIVA BUTIKER OCH KONTOR
Förvaltaren har 300 butiks- och kontors-
lokaler i beståndet. Vid uthyrning är 
målsättningen att verksamheten ska bidra 
till sundbybergarnas boendemiljö och göra 
staden mer attraktiv för besökare och nä-
ringsidkare. Under 2016 hyrde Förvaltaren 
ut alla lokaler i nyrenoverade kvarteret 
Banken på Landsvägen. Med nio varierade 
verksamheter kommer utbudet att göra 
stort avtryck i stadskärnan.

CENTRUMANLÄGGNINGAR UTVECKLAS
Kommunfullmäktige beslutade under 
året att avyttra Förvaltarens centrumfas-
tigheter i Hallonbergen och Rissne. Ett 
kvalitetsprogram för varje område tas fram 
för att säkerställa att områdena utvecklas 
på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart sätt.

Externa aktörer bjöds in för att 
utveckla idékoncept för centrumfastig-
heterna. De bästa koncepten, baserade 
på kvalitetsprogrammet, vinner sedan 
möjligheten att förvärva och investera i 
fastigheter och tillkommande byggrätter.

FRAMÅTBLICK – 2017 
• Förvaltarens upphandlingar kommer att 

ställa hållbarhetskrav på bolagets leve-
rantörer, däribland praktikplatser.

• En ny tjänst som hållbarhetschef skapar 
ytterligare fokus på samhällsfrågorna.

• Fler praktikplatser, sommarjobbare och 
arbetsmarknadsinsatser.

• Utökad satsning på El Sistema. 
• Utveckling av centrumnära delar i  

Hallonbergen och Rissne.

”I UPPHANDLINGAR 
KOMMER BOLAGET 
ATT STÄLLA 
KRAV PÅ SOCIAL 
HÅLLBARHET.”

NBI

2011 61

2012 64

2013 64

2014 66

2015 68

2016 70

Nöjd-Boende-Index är hyresgästernas 
totalbetyg på boendet. Det byggs upp av 
Nöjd-Kund-Index, som betygsätter  
Förvaltaren som hyresvärd samt av frågor 
om bostadsområde, lägenhet och hus.  
En 9-gradig skala har använts som sedan  
omräknats till en 100-gradig betygsskala.

NBI BOSTÄDER
Nöjd-Boende-Index

Förvaltaren är mer än bara en fastighetsvärd. Bolaget fokuserar också 
på arbete till unga, trygghet på stadens gator och trevliga grönområden. 

Under 2016 startade arbetet med centrumutveckling i flera stadsdelar, där 
Förvaltaren finns med som en bidragande aktör.

SAMHÄLLE



40

HÅLLBARHETSREDOVISNING

GRI-INDEX 
Indikator Beskrivning Sida Kommentar

STRATEGI & ANALYS

G4-1
Uttalande från Vd om relevansen av hållbar utveckling för  
organisationen och dess strategi

6–7 (ÅR)*

ORGANISATIONSPROFIL

G4-3 Organisationens namn s. 1 (Framsida)

G4-4 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna s. 8–9 (ÅR)*

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor s. 40 Hallonbergen centrum, Sundbyberg

G4-6
Antal länder som organisationen har verksamhet i,  
och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs

s. 40 All egen verksamhet finns i Sundbyberg

G4-7 Ägarstruktur och företagsform s. 8 (ÅR)*

G4-8 Marknader som organisationen är verksam på s. 8–9 (ÅR)*

G4-9 Organisationens storlek s. 4, 35 (ÅR)*

G4-10
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform,  
anställningsvillkor och region

s. 35, 40 Ofrivilliga deltidstjänster finns inte

G4-11 Andel anställda med kollektivavtal s. 40 Alla tillsvidareanställda omfattas av kollektivavtal

G4-12 Organisationens leverantörskedja s. 37

G4-13 Förändringar i organisation eller leverantörskedja s. 40 Inga väsentliga förändringar 2016

G4-14 Försiktighetsprincipens användning inom organisationen s. 33

G4-15 
Hållbarhetsinitiativ som organisationen anslutit sig till  
eller stödjer

s. 25, 39 GRI, El Sistema 

G4-16 Medlemskap i organisationer s. 27 SABO och Byggvarubedömningen

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR 

G4-17 Organisationsstruktur s. 40 www.forvaltaren.se/artikel/organisation

G4-18 Process för väsentlighetsanalys s. 25

G4-19 Identifierade väsentliga aspekter s. 25, 41

G4-20 Avgränsning på aspektnivå inom organisationen s. 40–41
Utom då det är specifikt angivet omfattar alla väsentliga 
aspekter koncernen Fastighets AB Förvaltaren 

G4-21 Avgränsning på aspektnivå utanför organisationen s. 31–33, 40
För indikatorer EN3, EN16 och EN23 är hyresgästernas  
påverkan helt eller delvis medräknad, se respektive indikator

G4-22
Förklaring av effekten av förändringar av information i  
tidigare redovisningar och skälen för dessa

s. 40
Mål justerat för klimatneutralitet på grund av förändringar i 
utvecklingsplanen

G4-23
Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående
redovisningsperiod vad gäller avgränsning och omfattning

s. 40 Inga väsentliga förändringar är gjorda

INTRESSENTDIALOG

G4-24 Intressentgrupper som involverats av företaget s. 25–27

G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter s. 25–27

G4-26 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenterna s. 25–27

G4-27
Viktiga områden som har lyfts via kommunikationen
och hur organisationen hanterat dessa områden

s. 25

INFORMATION OM REDOVISNINGEN

G4-28 Redovisningsperiod s. (Framsida)

G4-29 Senaste utgivna rapport s. 40 För verksamhetsåret 2015

G4-30 Redovisningscykel s. 40 Följer verksamhetsåret årligen

G4-31 Kontaktperson för redovisningen s. 40
Anders Sundqvist, anders.sundqvist@forvaltaren.se,
0705-498657

G4-32 GRI innehållsförteckning s. 25, 40

G4-33 Policy för externt bestyrkande av redovisningen s. 40–41 Redovisningen är inte externt granskad

STYRNING

G4-34 Redogörelse för bolagsstyrning s. 64–68 www.forvaltaren.se/forvaltaren/en/Om-oss/Styrning/

ETIK OCH INTEGRITET

G4-56
Redogörelse för grundläggande värderingar, principer, 
standarder och etiska riktlinjer, samt hur väl dessa införts i 
organisationen

s. 8–9 (ÅR)*, 
25–37

STANDARDUPPLYSNINGAR
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Väsentliga aspekter Indikator
Hänvisning
Indikator

Hänvisning  
Styrning

Kommentar

EKONOMI
Positiv ekonomisk påverkan och  
återinvestering i samhället

G4-EC1: Skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde

s. 37
s. 26, 
36–37

Avser enbart moderbolaget  
(Fastighets AB Förvaltaren)

Förhandlade hyror Egen: hyreshöjning per år s. 36 s. 36–37

MILJÖ
Minskad energianvändning och  
energieffektiva fastigheter

G4-EN3: Energianvändning inom  
organisationen
G4-CRE1: Energiintensitet i byggnader

s. 31–32
s. 8–9 (ÅR), 
26, 31–32

Energiintensitet är normalårskorrigerat

Minskad klimatpåverkan och  
klimateffektiva fastigheter

G4-EN15: Direkta utsläpp av  
växthusgaser
G4-EN16: Indirekta utsläpp av  
växthusgaser
G4-CRE3: Intensitet utsläpp av växthus-
gas från byggnader

s. 31–32
s. 8–9 (ÅR), 
26, 31–32

Ansvarsfull hantering av avfall från kunder, 
egen verksamhet och byggprojekt

G4-EN23: Total avfallsvikt per typ  
och behandlingsmetod

s. 32–33
s. 8–9 (ÅR), 
26, 31–33

Miljöanpassat materialval inkl. utfasning 
av miljö- och hälso farliga ämnen

G4-EN27: Omfattning av minskad  
miljöpåverkan från fastigheter.

s. 33
s. 9 (ÅR),  
31, 33

ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Nöjda medarbetare

G4-LA1: Totalt antal anställda som slutat, 
personalomsättning per ålder, kön, region
Egen: Nöjd-Medarbetar-Index

s. 12–14 
(ÅR), 39

s. 8–9 (ÅR), 
26, 34

SAMHÄLLE
Utveckling av stadsdelar och bostads-
områden

G4-SO1: Andel av verksamheten där 
dialog med lokalsamhället, påverkansana-
lys och utvecklingsprogram genomförts 
CRE7: Antal personer frivilligt förflyttade 
och/eller tvångsförflyttade på grund av  
fastighetsutveckling, redovisat per projekt.
Egen: Nöjd-Boende-Index

s. 14 (ÅR), 
39

s. 8–9 (ÅR), 
12–14 (ÅR), 
26

PRODUKTANSVAR
Säkerhet och trygghet i och kring 
fastigheterna
Rent och snyggt i och kring fastigheterna

G4-PR5: Resultat från kundunder- 
sökningar
G4-CRE8: Typ och antal erhållna 
hållbarhetscertifieringar och hållbarhets-
märkningar inom områdena nybyggnation, 
förvaltning och renovering

s. 28, 33
s. 8–9 (ÅR), 
26, 28–29

Underhåll och utveckling av fastigheterna Egen: Underhåll (kr/kvm) s. 36
s. 8–9, 
12–14, 
16–17 (ÅR)

HÅLLBARHETSREDOVISNING

SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Fastighets AB Förvaltaren, org.nr 
556050-2683, ägs till 100 procent 
av Sundbybergs stadshus AB, org.nr 
556775-5516 som ägs tillfullo av  
Sundbybergs stad.

VERKSAMHETEN
Fastighets AB Förvaltaren (sedermera 
Förvaltaren) är ett allmännyttigt bostads-
bolag. Med koncernens 7 826 lägenheter 
fördelade över hela Sundbyberg är  
Förvaltaren ett av de största bostadsbo-
lagen i Norra Storstockholm. Förutom 
bostäder har Förvaltaren 137 601 kva-
dratmeter lokaler. Lokalerna finns främst 
i bostads fastigheterna och kan vara 
alltifrån små lager till större butiker och 
kontor. Förvaltaren grundades 1947 och 
har sedan dess mycket aktivt bidragit till 
stadens uppbyggnad och dess utveckling 
fram till vad den är idag. Bolaget är 
miljöcertifierat enligt ISO 14001. 
Förvaltaren har två rent kommersiella 
fastigheter, en i Centrala Sundbyberg, 
Hamnen 8 samt en i Hallonbergen 
centrum, Terränglöparen 11 som finns i 
dotterbolaget Förvaltaren HBC AB, org.
nr 556799-2234.

BESTÅND
Förvaltaren står inför en föränderlig 
fastighetsportfölj med pågående och pla-
nerade BRF-ombildningar, fastighetsöver-
syn, nyproduktion och kommande reno-
veringar. Därför sätts stor vikt i att planera 
för en föränderlig fastighetsportfölj och 
de effekter detta har för organisationen.

Investeringar. Förvaltaren fortsätter arbetet 
med att renovera bolagets fastigheter. 
Under den kommande treårsperioden 
planeras cirka 900 lägenheter att börja 
produceras. I samband med detta ökar 
riskerna inom investeringsområdet. För 
att hantera riskerna gör Förvaltaren alltid 
en riskanalys inför ett investeringsbeslut. 
Den baseras på faktorer som intäkter, 
investerings-, drift- och underhållskost-
nader samt räntekostnader. Förvaltaren 
fastställer omfattningen och kvaliteten på 
programhandlingarna, vilka sedan ligger 
till grund för projektering, byggande 

och förvaltning. För att motverka risken 
införde Förvaltaren under 2013–2014 en 
projektmodell med tydliga beslutspunkter 
under projektets löptid. 

Förvaltaren har en kompetent projekt-
organisation som hanterar en stor mängd 
projekt. Bolaget anställer medarbetare 
med hög kompetens inom projektledning 
och bibehåller denna kompetens genom 
att vara en attraktiv arbetsgivare som 
kontinuerligt utvecklar medarbetarna. 
Förvaltaren har även implementerat 
en ny projektmodell och använder ett 
strukturerat arbetssätt för att underlätta 
uppföljning och styrning.

Vidare har Förvaltaren under 2016 intro-
ducerat en ny hållbar renoveringsstrategi 
som innehåller fyra olika renoverings-
nivåer. Strategin ska öka valfriheten för 
hyresgästerna och samtidigt säkerställa 
att fastigheterna håller en acceptabel 
teknisk status och att bolagets projekt 
är lönsamma. Förvaltarens nya hållbara 
renoveringsstrategi tillämpas i kommande 
renoveringsprojekt. 

RISKHANTERING
Förvaltaren har med utgångspunkt i 
arbetet med affärsplanen 2017–2019 
identifierat följande risker som väsentligt 
kan påverka verksamheten. Förvaltaren 
arbetar aktivt och proaktivt med att före-
bygga och minska effekterna av riskerna. 

Byggpriserna ökar mer än KPI. Förvaltaren 
står inför risken att byggpriser ökar mer 
än KPI. Bolaget minimierar effekten 
av risken genom god kännedom om 
byggpriser samt genom prisjämförelse 
vid upphandling av byggtjänster.

Trygghet i Hallonbergen och Rissne.
Förvaltaren står inför risken att den 
upplevda tryggheten i Hallonbergen och 
Rissne försämras. Bolaget arbetar bland 
annat för att skapa blandade boendeformer 
och en hållbar renoveringsnivå för att 
öka tryggheten. 

Vidare arbetar Förvaltaren exempelvis 
med ungdomslotsar, boväktare Tryggve 
och sommarjobb för unga.

För låga hyror i hyresförhandlingar. 
En risk för Förvaltaren är att en mark-

nadsmässig överenskommelse med 
Hyresgästföreningen avseende hyror i 
renoveringsprojekt, nyproduktion och 
årlig hyresförhandling för befintliga bo-
stadsfastigheter ej nås. Detta förebygger  
Förvaltaren genom att hålla en kontinu-
erlig dialog med Hyresgästföreningen 
och väl byggda argument avseende vilken 
hyra som behövs i aktuell fastighet.

Förändrad inriktning inom bolagskon-
cernen. Inom bolagskoncernen Sundby-
bergs stadshus, där koncernen Fastighets 
AB Förvaltaren ingår, pågår ett flertal 
affärer. Bland annat pågår en fastighets-
översyn där fastigheter från Förvaltaren 
och Lokalfastigheter i Sundbyberg AB 
skall säljas externt och där Lokalfastig-
heter i Sundbyberg AB samtidigt tar över 
ett flertal fastigheter från Sundbybergs 
kommun. Staden planerar även att samla 
stadens sopsugar och VA i ett systerbolag 
till Förvaltaren. Vidare pågår arbete med 
BRF-ombildningar inom Förvaltarens 
bestånd. Kopplat till dessa förändringar 
för Förvaltaren en löpande dialog med 
ägarna för att utveckla Förvaltarens 
roll som eventuell tjänsteleverantör till 
systerbolagen. 

Ekonomisk vakans och betalnings-
förmåga hos kund. Förvaltarens 
uthyrningsgrad styrs bland annat 
av den allmänna konjunkturutveck-
lingen, förändringar i infrastrukturen, 
produktionstakten för nya fastigheter, be-
folkningstillväxten och sysselsättningen. 
Bolagets lägenheter är i all väsentlighet 
uthyrda per 2016-12-31. Den ekonomiska 
vakansgraden, inklusive projektvakanser,  
för Förvaltarens bostäder uppgick till  
0,6 procent för helåret 2016. Idag råder  
det en stor bostadsbrist, främst i Stor-
stockholm, vilket gör att efterfrågan på 
bostäder kommer vara fortsatt stor och 
att bostadsbristen kommer att finnas 
kvar inom överskådlig framtid. 

För bolagets lokaler uppgår den 
ekonomiska vakansgraden inklusive 
projekt vakanser, till 17,4 procent för 
helåret 2016. Förvaltaren arbetar aktivt 
för att förbättra vakansgraden i lokalerna. 
I takt med att Sundbyberg utvecklas 
– och med den befolkningstillväxten – 

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB 
Förvaltaren, org.nr 556050-2683 avger härmed årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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bedömer bolaget att efterfrågan på lokaler 
i attraktiva lägen kommer att öka. 

Förvaltaren arbetar aktivt med att för-
bättra miljön runt fastigheterna och göra 
hela områden mer attraktiva för att locka 
hyresgäster. Bolaget ser även kontinuerligt 
över möjligheten att konvertera lokaler  
till bostäder. 

Förvaltaren står även inför risken 
att hyresgästerna inte kan fullfölja sina 
åtaganden. Bolaget minimerar denna risk 
genom god kundkännedom och genom 
att utföra sedvanlig kreditkontroll av nya 
hyresgäster. Förvaltaren har historiskt sett  
haft låga kundförluster och arbetar aktivt 
med såväl förebyggande aktiviteter som 
uppföljning för att hantera risken. Risken 
finns även att tvister skulle kunna få bety-
dande finansiella effekter på Förvaltarens 
verksamhet. Risken finns såväl i den 
löpande verksamheten som i bolagets 
projektportfölj. Därför arbetar Förvaltaren 
med väl genomarbetade överenskommelser 
och avtal för att minska risken för tvister. 

Skatteutredningar och ny lagstiftning. 
Förvaltaren står inför risken att skatte-
utredningar och ny lagstiftning kommer 
försämra situationen för fastighetsbolag 
och även för Förvaltaren. Bland annat 
förs diskussion om ränteavdragsbegräns-
ningar vilket med all sannolikhet kommer 
innebära en kostnadsökning för bolaget. 
Förvaltarens personal går kontinuerligt 
utbildningar inom området för att hålla 
sig uppdaterad och följa ny lagstiftning. 

Finansieringsrisk. Förvaltarens finansie-
ringsrisk avser risken att nödvändiga kredi-
ter, dels nya krediter och dels refinansiering 
av lån som förfaller, inte kan anskaffas 
överhuvudtaget eller till en hög kostnad.  
För att reducera finansieringsrisken jobbar  
Förvaltaren med, och följer kontinuerligt upp, 
låneportföljens förfallostruktur och har en 
god spridning av låneförfall. Finansieringsris-
ken reduceras ytterligare genom att  
Förvaltaren har en diversifierad finansie-
ringsbas bestående av såväl banker och 
kreditinstitut samt ett aktivt agerande på ka-
pitalmarknaden med bland annat ett etablerat 
företagscertifikatprogram. Förvaltaren har 
även en långsiktig finansieringsstrategi för att 
därigenom minimera refinansieringsrisken. 

Ränterisk. Med ränterisk avses risken att 
ränteförändringar påverkar Förvaltarens 
finansnetto negativt i ett stigande ränte-
läge samt risken att ha låst in en alltför 
hög ränta i ett sjunkande ränteläge.
Variationer i marknadsräntan kan ha 
en betydande påverkan på Förvaltarens 
resultat. För att hantera risken säkrar 
Förvaltaren ränta i derivat för att få en 
optimal ränteförfallostruktur med olika 
löptider. Förvaltaren har vid bokslutsda-
tum 77 procent av lånevolymen räntesäk-
rade vilket innebär att endast 23 procent 
av lånevolymen påverkas av ändringar i 
marknadsräntan.

Vid en ögonblicklig förändring av 
marknadsräntan med ±1 procentenhet från 
och med balansdagen den 31 december 
2016, antaget allt annat lika, skulle 
räntekostnaden påverkas med –/+ 7 mkr 
under den närmaste 12-månadersperioden. 
Om Förvaltaren däremot haft en helt rörlig 
ränta skulle räntekostnaden påverkas med 
–/+29 mkr. 

Kompetensförsörjning. Förvaltaren står 
inför risken att inte ha rätt kompetens, 
både inför risken att befintlig nyckelperso-
nal slutar men även för att det är svårt att 
rekrytera nyckelpersonal. Bolaget arbetar 
med kompetensutveckling och kartlägg-
ning av personalbehov löpande för att 
säkerställa kompetensen i företaget. 

Upphandlingar. En risk för Förvaltaren 
är att lagen om offentlig upphandling ej 
uppfylls i verksamheten. Vidare är det en 
risk att färre företag lämnar offert i upp-
handlingar, att konkurrensen sjunker och 
därmed priset ökar. Förvaltaren minimerar 
risken genom att ha personal som säker-
ställer att lagen om offentlig upphandling 
uppfylls i verksamheten. Vidare arbetar 
Förvaltaren med god kännedom om 
byggpriser samt genom prisjämförelse vid 
upphandling av byggtjänster för att mini-
mera risken för fördyrande upphandlingar.

EKONOMISK VAKANSGRAD
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KÄNSLIGHETSANALYS 
Känslighetsanalysen nedan visar effekten  
på resultatet vid en förändring i 
respektive resultatpost, allt annat lika. 
Beräkningarna utgår från en förändring 
per den 31 december 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET

• Under året har Sundbybergs stad gett 
Sundbybergs stadshus nya ägardirektiv, 
där tillämpliga delar även gällt för  
Förvaltaren. I december 2016 fick 
Förvaltaren nya nedbrutna ägardirektiv 
från Sundbybergs stadshus. I de nya 
ägardirektiven har stort fokus lagts 
på att skapa en hållbar utveckling i 
Sundbyberg med tre inriktningar; eko-
nomisk, social och ekologisk hållbar-
het. Kopplat till de nya ägardirektiven 
har Förvaltaren förflyttat fokus under 
året och skjutit på ett antal projekt där 
fastigheter varit föremål för ombildning  
eller ingått i kommunens fastighets-
översyn. För att ytterligare stärka 
bolagets arbete med de tre hållbarhets-
dimensionerna har en ny hållbarhets-
chef anställts, Wendela Falkenström, 
som börjar sin anställning i mars 2017. 
De nya ägardirektiven innebär också 
att flera systerbolag till Förvaltaren får 
en annan inriktning och omfattning 
vilket även påverkar Förvaltaren. För 
att utveckla och samordna Förvaltarens 
tjänster gentemot moder-, syster- och 
dotterbolag har en verksamhetsutveck-
lare anställts med start i februari 2017, 
Magnus Löfgren. Den nya hållbar-
hetschefen och verksamhetsutveck-
laren kommer att ingå i Förvaltarens 
ledningsgrupp.

• Förvaltaren har refinansierat ett lån 
hos SEB på 300 mkr som förföll under 
sommaren. Efter budgivning hade 
Kommuninvest bäst pris vilket även 
breddade Förvaltarens finansieringsbas.

• Förvaltaren behöll det höga kredit-
betyget ’AA-/Stable/A-1+’.

• Årets Nöjd-Kund-enkät bland de 
boende resulterade i att betyget ökade 
från 69 till 71.

• Den 18 januari 2016 tillträdde Petra K 
Ekström som VD.

• Förvaltaren har utarbetat en ny hållbar 
renoveringsstrategi som fastställts 
av styrelsen och innefattar fyra olika 
renoveringsnivåer. Denna renoverings-
strategi kommer tillämpas i Förvaltarens 
planerade renoveringsprojekt och 
syftar till att öka valfriheten för hyres-
gästerna.

• Vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 19 december 2016 avgick Lars 
Callemo som styrelseordförande. Han 
ersätts av Kristoffer Tamsons. Samtidigt 
avgick Jan Jogell som andra vice ordfö-
rande. Bengt Fasth ersätter Jan Jogell.

Transaktioner. 
• Under året såldes villan Enen 8 i centrala 

Sundbyberg till en köpeskilling om 
cirka 7,5 mkr. 

• Under sommaren 2016 har Förvaltaren  
tecknat avtal avseende förvärv av 
fastigheterna Domherren 21 och 
Domherren 26 samt avyttring av mark i 
Hallonbergen, mellan kvarteret Kartan 
och kvarteret Vandraren. Detaljplan 
har under sommaren vunnit laga kraft. 
Tillträde är planerat till hösten 2017.

• Under sommaren 2016 har Förvaltaren  
tecknat avtal avseende avyttring av 
mark med en yta om cirka 10 000 kvm  
ljus BTA i Ör till HSB Bostad AB. 
Avyttringen ingår i det så kallade 
RHÖ-avtalet från 2005. Köpeskillingen 
innan exploateringskostnad uppgår till 
cirka 90 mkr. Tillträde är planerat till 
hösten 2018.

• Under sommaren 2016 har Förvaltaren  
tecknat avtal med HSB Bostad AB av-
seende avyttring av drygt 22 000 kvm 
BTA i Ursvik till en överenskommen 

köpeskilling om cirka 120 mkr. Till-
träde är planerat till hösten 2018.

• Köpeerbjudande har erbjudits till 
bostadsrättsföreningen i fastigheten 
Terränglöparen 9 under sommaren 
2016. Köpstämma har tackat ja till 
försäljningen. I ett första steg ska de 
boende komma överens med sin bank 
om lån och lånevillkor. Parallellt med 
det arbetet fortsätter Förvaltarens 
arbete med att stycka av byggbar mark 
från fastigheten. Någon gång runt 
halvårsskiftet 2017 kan de processerna 
mynna ut i en försäljning.

• Den 1 juli 2016 tog kommunfullmäktige 
beslut om att gå vidare med den på-
gående fastighetsöversynen varvid ett 
antal fastigheter i Förvaltarens bestånd 
avses att säljas externt. 

Hyresnivåer. Förvaltaren och Hyresgäst-
föreningen kom överens om nya hyresni-
våer för 2017 och 2018. I genomsnitt höjdes 
hyrorna med 0,64 procent från och med 
1 januari 2017, vilket motsvarar cirka 4 
mkr i ökade intäkter för 2017. För 2018 
har Förvaltaren och Hyresgästföreningen 
kommit överens om en hyreshöjning om 
0,65 procent.

Hyresnämnden har lämnat besked om 
hyresnivå i den renoverade fastigheten 
Hundlokan 3. Beslutet innebar en lägre 
hyresnivå än vad Förvaltaren begärt. För 
hyresgästerna innebär beslutet även att 
hyresgästerna betalade retroaktiv hyra 
från och med projektets färdigställande.  
Förvaltaren har tillsammans med 
Marginalen Bank kommit överens om 
en möjlig betalplan om 24 månader för 
hyresgästerna. Intäkten är i sin helhet 
resultatförd under 2016. 

Projekt. I Rissne har stamrenoveringar 
genomförts på Skvadronbacken. Gård 3 
färdigställdes under juni 2016 och gård 8 
avslutades vid årsskiftet 2016/2017. 

Om- och tillbyggnad av arkaden och 
entrén i fastigheten Bageriet 23 har 
genomförts. Utbyggnaden har medfört 
en modern gestaltning av fastigheten och 
har tillfört uthyrningsbar yta. Den nya 
entrélösningen har bidragit till att höja 
nivån och attraktiviteten på de kommersi-
ella lokaler som finns i fastigheten.

Under 2016 påbörjades projektet för 
upprustning av Hallonbergen centrum. 

Förändring, % Resultateffekt, mkr

Hyresintäkter, bostäder +/-1 6

Hyresintäkter, lokaler +/-1 1

Vakansgrad, bostäder* +/-1 6

Vakansgrad, lokaler* +/-1 1

Drift- och energikostnader +/-1 4

Räntenivå, marknadsränta* +/-1 7

KÄNSLIGHETSANALYS: INTÄKTER OCH KOSTNADER

*Förändring med en procentenhet
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Tidplanen för fastighetsöversynen, 
där Hallonbergen centrum avser att 
avyttras, tidigarelades under hösten 2016. 
Därmed avbröts projektet i Hallonbergen 
centrum. Samtal pågår med berörda hy-
resgäster i centrumet. Projektet avseende 
upprustning av ungdomsgården pågår 
och skall färdigställas innan försäljning. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Under februari 2017 har ledningen 
presenterat ett förslag till en uppdaterad 
organisation. Enligt förslaget minskas 
antalet distrikt från tre till ett samtidigt 
som Fastighetsutveckling och Förvaltning 
och uthyrning samlas till en funktion som  
ansvarar för samtliga fastighetsfrågor. 
Förändringen sker för att skapa ett större 
affärsfokus med tydligare ansvar och be-
fogenheter, samt för att öka flexibiliteten 
inför framtida uppdrag. Den nya organi-
sationen beräknas vara i drift senast vid 
halvårsskiftet.

I februari 2017 beslutade styrelsen 
att erbjuda bostadsrättsföreningarna i 
fastigheterna Violen 2 (Ör) samt Östern 5 
(Centrala Sundbyberg) att köpa respek-
tive fastighet. 

FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE  
FRAMTIDA UTVECKLING

Förvaltaren står inför stora förändringar 
inom de kommande åren. Med BRF-
ombildningar, fastighetsöversyn som 
innebär att ett flertal av Förvaltarens fast-
igheter skall avyttras, nyproduktion och 
renovering av fastighetsbeståndet. Under 
de kommande tre åren kan Förvaltaren 
påbörja nybyggnation av cirka 900 nya 
hyresrätter och samtidigt renovera delar 
av beståndet. I takt med renovering är det 
viktigt att Förvaltaren tillsammans med 
Hyresgästföreningen kommer överens  
om en hållbar hyresnivå. Förvaltaren  
kommer i framtida projekt tillämpa den 
nya hållbara renoveringsstrategin, som 
skall öka hyresgästernas inflytande i 
projekten och samtidigt säkerställa att 
fastigheterna renoveras i lämplig takt. 
Förvaltaren ser framför sig ett fortsatt 
starkt resultat för de befintliga fastighe-
terna samtidigt som man förväntar sig 
goda resultat av planerade projekt.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Förvaltarens finansiella instrument 
består av räntederivat i form av swappar. 
Målet med räntederivathantering är att 
minska ränterisken och att uppnå önskad 
räntebindningstid enligt finanspolicyn. 
Se ”Tilläggsupplysningar, Finansiella 
instrument sid 57 för vidare information. 

VINSTDISPOSITION OCH INTYGANDE
Vinstutdelning och värdeöverföring. 
Den 1 januari 2011 trädde en ny lag för 
allmännyttiga bostadsaktiebolag i kraft, 
denna regeländring innebar att en ny 
begränsning avseende värdeöverföring 
till ägarna trädde i kraft. Begränsningen 
beräknas enligt följande formel; tillskjutet 
kapital multiplicerat med genomsnittlig 
statslåneränta plus en procentenhet,  
dock högst hälften av bolagets resultat. 
Räntesatsen utgörs av den genomsnittliga  
statslåneräntan under föregående 
räkenskapsår plus en procentenhet. 
Kapitalbasen ska motsvara det kapital 
som ägaren vid föregående räkenskapsårs 
utgång skjutit till i bolaget som betalning 
för aktier. Värdeöverföringar under ett 
räkenskapsår får dock inte överstiga ett 
belopp som motsvarar hälften av bolagets 
resultat för föregående räkenskapsår. För 
år 2016 blev den genomsnittliga statslåne-
räntan 0,34 procent vilket innebär att 
värdeöverföringen maximalt får uppgå till 
3 161 957 kr för år 2016. 

Förslag till vinstdisposition.  
Till bolagsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel i kronor:

Balanserade vinstmedel 2 030 489 622 kr
Årets resultat 60 646 703 kr
Summa 2 091 136 325 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att 3 161 957 kr utdelas till 
ägaren samt att återstående 2 087 974 
368 kr balanseras i ny räkning. Årets 
utdelning uppgår till 1,34 procent på 
det belopp som ägaren vid föregående 
räkenskapsår utgång skjutit till i bolaget 
som betalning för aktier.

Styrelsen och verkställande direktören 
förslår att: 

till aktieägarna utdelas 3 161 957 kr
i ny räkning balanseras 2 087 974 368 kr
Summa 2 091 136 325 kr

Styrelsen och verkställande direktörens 
yttrande enligt 18 kap 4§ aktiebolags-
lagen. Den föreslagna utdelningen 
reducerar bolagets soliditet till 44,61 
från 44,66 procent vilket är betryggande 
mot bakgrund av bolagets verksamhet. 
Styrelsen och verkställande direktören 
bedömer även att bolagets likviditet kan 
upprätthållas på en betryggande nivå ef-
ter föreslagen utdelning. Med beaktande 
av relationen mellan bolagets tillgångar, 
skulder och eget kapital samt med hänsyn 
till resultatprognoser och investeringsbe-
hov per denna dag anses således att den 
förslagna utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. Utdel-
ningen påverkar inte bolagets förmåga 
att fullgöra sina kort- och långfristiga 
förpliktelser eller genomföra nödvändiga 
investeringar. Den föreslagna utdelningen 
är således inte i strid mot aktiebolagsla-
gens regler i 17 kap 3§.

Styrelsens och verkställande direktörens 
uppfattning är vidare att bolagets ekono-
miska ställning med beaktande av den 
föreslagna utdelningen är betryggande 
för fordringsägarna. Styrelsen och verk-
ställande direktören kan inte heller finna 
andra omständigheter som föranleder att 
utdelning inte bör ske enligt styrelsens 
och verkställande direktörens förslag.
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FLERÅRSÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING – KONCERN

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG

FLERÅRSÖVERSIKT

mkr där inget annat anges  Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012*

Intäkter 805 770 768 749 747

Driftnetto 410 403 413 391 302

Rörelseresultat 164 207 184 434 302

Resultat efter skatt 61 157 95 330 215

Investeringar inkl. aktiverat underhåll 416 571 336 305 369

Marknadsvärde fastigheter 14 153 12 300 11 180 10 492 9 613

Eget kapital 2 675 2 618 2 467 2 379 2 049

Ekonomisk vakansgrad, % 4,2 5,1 6 5,5 4,2

Belåningsgrad, % 19,2 19,9 19,2 17,5 21,7

Soliditet (synlig), % 44,4 43,6 44,4 50,5 46,8

Soliditet (justerad), % 64,2 62,2 62,6 66,3 62,8

Överskottsgrad, justerat driftnetto, % 41,3 42,4 42,9 39,8 29,6

Totalavkastning, % 14 7 5,2 10,8 7,7

NKI 71 69 67 65 64

NMI

mkr där inget annat anges Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012*

Intäkter 785 751 724 700 697

Driftnetto 404 395 374 347 281

Rörelseresultat 169 203 195 246 151

Resultat efter skatt 61 148 126 353 242

Investeringar inkl. aktiverat underhåll 396 553 297 301 169

Marknadsvärde fastigheter 13 825 11 959 10 950 10 219 8 920

Eget kapital 2 691 2 634 2 529 2 410 2 056

Ekonomisk vakansgrad, % 3,8 4,7 5,8 5,3 4,2

Belåningsgrad, % 19,5 20,4 19,5 17,7 23,4

Soliditet (synlig), % 44,7 45,3 45 51 47,5

Soliditet (justerad), % 64,2 63,1 62,7 68 62,2

NKI 71 69 67 65 64

NMI 76 76 76 74 80

*Enligt gamla redovisningsprinciper, BFN

*Enligt gamla redovisningsprinciper, BFN
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Koncernen Moderbolaget

Belopp i Mkr
Not 2016-01-01

2016-12-31
2015-01-01
2015-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Hyresintäkter 1, 2, 3 798 762 778 743

Övriga intäkter 4 7 8 7 8

Nettoomsättning 805 770 785 751

Taxebundna utgifter 5 -149 -145 -144 -140

Underhåll 6 -54 -49 -53 -48

Drift 7 -172 -156 -166 -152

Fastighetsskatt -20 -17 -18 -16

Drift- och underhållskostnader -395 -367 -381 -356

Driftnetto 410 403 404 395

Administration 8, 9, 10 -99 -95 -101 -98

Bruttoresultat 311 308 303 297

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 11 -149 -111 -138 -104

Resultat från fastighetsförsäljningar 12 2 10 5 10

Rörelseresultat 164 207 170 203

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - -

Utdelningar från övriga företag - -

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

-

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 2 2 6 6

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -61 -59 -66 -72

Summa resultat från finansiella poster -59 -57 -60 -66

Resultat efter finansiella poster 105 150 110 137

Resultat före skatt 105 150 110 137

Skatt på årets resultat 15, 16 -45 7 -49 11

ÅRETS VINST 60 157 61 148
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RESULTATRÄKNING

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNING
NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN Omsättningen för koncernen 
uppgick till 805 (770) mkr, en ökning 
om 35 mkr. Ökningen i omsättningen 
förklaras dels av den årliga hyresök-
ningen om 0,72 procent. Vidare förklaras 
ökningen av att fastigheterna Enen 9 och 
Banken 8 färdigställdes under 2015 samt 
fastigheterna Muraren 2, Muraren 5 och 
Kapellet 9 som förvärvades under 2015. 
Under 2016 får Förvaltaren en ökning 
i intäkterna hänförligt till helårseffekt 
i dessa fastigheter. Under 2016 fick 
Förvaltaren även utslag i Hyresnämnden 
avseende bostadshyror i fastigheten 
Hundlokan 3. Fastigheten färdigställdes 
etappvis från 2015. Fram till Hyres-
nämndens utslag har ingen hyreshöjning 
aviserats hyresgästerna. Därför har 
hyresgästerna erlagt såväl ökad hyra för 
2016 som retroaktiv hyra från och med 
projektets färdigställande. Detta ger dels 
en permanent ökning i intäkterna men 
även en engångseffekt för 2016.

De kommersiella lokalerna motsvarar 
15,5 procent av koncernens omsättning. 

Den ekonomiska vakansgraden uppgick 
till 4,2 (5,1) procent. Kostnaden för 
vakanser minskade under 2016 till 33 
(39) mkr. Minskningen beror främst på 
färre vakanser kopplat till ombyggnads-
projekten där bostäder tomställs. Netto-
omsättningen i kronor per kvadratmeter 
uppgick till 1 159 (1 114) kr/kvm. Brutto-
hyran för Förvaltarens bostäder uppgick i 
genomsnitt till 1 085 (1 053) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget 
Fastighets AB Förvaltaren uppgick om-
sättningen till 785 (751 mkr), en ökning 
om 34 mkr. Ökningen för moderbolaget 
förklaras av motsvarande förklaringar 
som koncernen.

DRIFT– OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
KONCERNEN Drift- och underhållskostnader  
för koncernen uppgick till -395 (-367) 
mkr, en ökning med 28 mkr. Drift- och 
underhållskostnader för de fastigheter 
som förvärvades under våren 2015 
påverkar kostnaden negativt under 2016. 
De fastigheter vars projekt färdigställts 
under 2016 resulterar också i ökade drift-
kostnader. Kostnaden för taxebundna  
utgifter uppgick till -149 (-145) mkr.  

Ökningen om 4 mkr förklaras av högre 
uppvärmningskostnader än 2015. Kostna-
den för underhåll uppgick till -54 (-49) 
mkr. Ökningen om 5 mkr förklaras i hu-
vudsak av att Förvaltaren ändrat gränsen 
för kostnadsfört underhåll från 200 tkr 
till 400 tkr och således belastar en större 
del av det totala underhållet resultaträk-
ningen än tidigare år. Fastighetsskatten 
uppgår till -20 (-17) mkr. Ökningen om 
3 mkr förklaras av nya taxeringsvärden. 
Drift uppgår till -172 (-156) mkr. Ökningen 
om 16 mkr förklaras dels av ökade kost-
nader för vattenskador samt generella 
kostnadsökningar för såväl reparationer 
som skötsel och tillsyn. 

Drift- och underhållskostnader i kronor 
per kvadratmeter uppgick till -569 (-529) 
kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick drift- och under-
hållskostnaderna till -381 (-356) mkr, en 
ökning med 25 mkr. 

DRIFTNETTO
KONCERNEN Driftnettot för koncernen 
uppgick till 410 (403) mkr, en ökning 
med 7 mkr (1,7 procent). 

Driftnettot i kronor per kvadratmeter 
uppgick till 591 (578) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick driftnettot till 
404 (395) mkr. 

BRUTTORESULTAT
KONCERNEN Bruttoresultatet för koncernen 
uppgick till 311 (308) mkr, en ökning 
med 3 mkr eller 1,0 procent. Kostnader 
för administration uppgick till -99 (-95) 
mkr, en ökning med 4 mkr vilket främst 
beror på generella löneökningar och 
avskrivningskostnader för fastighetssys-
temet Vitec. 

Bruttoresultatet i kronor per kvadrat-
meter uppgick till 448 (441) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick bruttoresultatet 
till 303 (297) mkr, en ökning med 6 mkr 
eller 2,0 procent. 

RÖRELSERESULTAT
KONCERNEN Rörelseresultatet för koncernen 
uppgick till 164 (207) mkr, en minskning  
med 43 mkr eller 20,1 procent. Det lägre  

rörelseresultatet i jämförelse med 
föregående år förklaras i huvudsak av 
ökade kostnader för avskrivningar för 
våra fastigheter på grund av färdigställda 
projekt där vi generellt har en hög av-
skrivningstakt.

Rörelseresultatet i kronor per kvadrat-
meter uppgick till 236 (297) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick rörelseresultatet 
till 170 (203) mkr, en minskning med 33 
mkr (16,3 procent). 

RESULTAT FÖRE SKATT
KONCERNEN Resultat före skatt för 
koncernen uppgick till 105 (150) mkr, 
en minskning med 45 mkr (30 procent). 
Finansnetto uppgick till -59 (-57) mkr 
vilket är en ökning med 2 mkr. Det för-
sämrade finansnettot beror på minskad 
aktiverad ränta under byggnadstid (RUB) 
6 (13) mkr på grund av en lägre projekt-
volym än tidigare år. 

Resultat före skatt i kronor per kvadrat-
meter uppgick till 152 (216) kr/kvm.
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick resultat före skatt 
till 110 (137) mkr, en minskning med 27 
mkr (19,7 procent). Finansnettot uppgick 
till -60 (-66) mkr, vilket är en minskning 
om 6 mkr (9,0 procent). 

ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN Årets resultat för koncernen 
uppgick till 60 (157) mkr, en minskning 
med 97 mkr (61,8 procent). Årets skat-
tekostnad på resultatet uppgick till -45 
(7) mkr varav aktuell skatt uppgick till 12 
mkr och uppskjuten skatt hade en negativ 
effekt på koncernen om 57 mkr. 

Årets resultat i kronor per kvadratmeter 
uppgick till 86 (226) kr/kvm.
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick årets resultat till 
61 (148) mkr, en minskning med 87 mkr 
(58,8 procent). Årets skattekostnad på 
resultatet uppgick till -49 (11) mkr. Den 
aktuella skatten uppgick till 12 kr och 
årets uppskjutna skatt hade en negativ 
effekt på moderbolaget om 61 mkr. 
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Koncernen Moderbolaget

Belopp i mkr Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 17 4 - 4 -

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 18 4 921 4 255 4 724 4 086

Pågående fastighetsarbeten 19 557 962 527 921

Inventarier 20 25 29 25 29

Summa materiella anläggningstillgångar 5 503 5 246 5 276 5 036

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21 - - 40 40

Fordringar hos dotterbolag - - 170 170

Fordringar hos övriga koncernföretag 232 232 232 232

Andra långfristiga värdepappersinnehav 22 - - - -

Övriga långfristiga fordringar 23 6 6 6 6

Summa finansiella anläggningstillgångar 238 238 448 448

Summa anläggningstillgångar 5 745 5 484 5 728 5 484

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 3 6 2

Fordringar hos dotterbolag 5 1

Fordringar hos övriga koncernföretag - 3 -

Aktuella skattefordringar 3 1 - -

Övriga kortfristiga fordringar 24 30 16 28 15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 12 11 12 11

Summa kortfristiga fordringar 51 31 54 29

Kassa och bank 26, 27 224 490 244 501

Summa omsättningstillgångar 275 521 298 530

SUMMA TILLGÅNGAR 6 020 6 005 6 026 6 014
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BALANSRÄKNING

Koncernen Moderbolaget

Belopp i mkr Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 28

Bundet eget kapital

Aktiekapital (500 000 aktier à 1 000 kr) 500 500 500 500

Övrigt tillskjutet kapital 6 6

Reservfond 100 100

Summa bundet eget kapital 506 506 600 600

Fritt eget kapital

Annat eget kapital 2 109 1 955

Balanserad vinst eller förlust 2 030 1 886

Årets vinst 60 157 61 148

Summa fritt eget kapital 2 169 2 112 2 091 2 034

Summa eget kapital 2 675 2 618 2 691 2 634

Avsättningar 29 147 91 159 99

Långfristiga skulder 30, 31

Övriga skulder till kreditinstitut 2 940 2 940 2 940 2 940

Övriga långfristiga skulder 5 5 - -

Summa långfristiga skulder 2 945 2 945 2 940 2 940

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 5 5 5 5

Skulder till koncernföretag - 126 - 126

Leverantörsskulder 108 94 100 89

Aktuella skatteskulder 1 - 2

Övriga kortfristiga skulder 5 4 5 4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 134 122 124 117

Summa kortfristiga skulder 253 351 236 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 020 6 005 6 026 6 014
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Aktiekapital Övrigt  

tillskjutet 
kapital

Annat eget 
kapital

Årets resultat Summa eget 
kapital

Koncernen

Eget kapital 2014-12-31 500 000 6 000 1 867 012 94 520 2 467 531

Vinstdisposition 94 520 -94 520

Utdelning enligt beslut av årsstämma -6 182 -6 182

Årets resultat 157 203 157 203

Eget kapital 2015-12-31 500 000 6 000 1 955 343 157 203 2 618 546

Vinstdisposition 157 203 -157 203

Utdelning enligt beslut av årsstämma -3 728 -3 728

Årets resultat 60 080 60 080

Eget kapital 2016-12-31 500 000 6 000 2 108 818 60 080 2 674 898

Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets resultat Summa eget 
kapital

Moderbolaget

Eget kapital 2014-12-31 500 000 100 000 1 765 731 126 110 2 491 841

Vinstdisposition 126 110 -126 110

Utdelning enligt beslut av årsstämma -6 182 -6 182

Årets resultat 148 559 148 559

Eget kapital 2015-12-31 500 000 100 000 1 885 659 148 559 2 634 218

Vinstdisposition 148 559 -148 559

Utdelning enligt beslut av årsstämma -3 728 -3 728

Årets resultat 60 646 60 646

Eget kapital 2016-12-31 500 000 100 000 2 030 490 60 646 2 691 136

Aktiekapitalet består av 500 000 aktier à 1 000 kr/st.
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Plats: Friluftsvägen 
i Storskogen
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KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen Moderbolaget

Belopp i mkr
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 164 207 170 203

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

- Av- och nedskrivningar 156 116 144 109

Upplösning av reservering kopplat till fastighetsförsäljning - -10 - -10

Resultat från fastighetsförsäljningar -7 - -7 -

313 313 307 302

Erhållen ränta 2 2 6 6

Erlagd ränta -59 -59 -64 -72

Betald inkomstskatt 14 1 14 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 270 257 263 237

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar -4 4 -4 4

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -18 9 -19 7

Ökning/minskning av leverantörsskulder 13 7 10 8

Ökning/minskning av övriga kortfristiga rörelseskulder -113 97 -119 94

Kassaflöde från den löpande verksamheten 148 374 131 350

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 - -4 -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -413 -673 -387 -647

Sålda materiella anläggningstillgångar 7 2 7 2

Övrig förändring finansiella anläggningstillgångar - - - -

Infusionerade medel från dotterbolag - - - 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -410  -671    -384 -640

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 300 400 300 400

Amortering av skuld -300 -261 -300 -261

Förändring av långfristiga skulder - -5 - -5

Utbetald utdelning -4 -6 -4 -6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 128 -4 128

Årets kassaflöde -266 -169 -257 -162

Likvida medel vid årets början 490 659 501 663

Likvida medel vid årets slut 224 490 244 501
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KASSAFLÖDESANALYS

KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDE FRÅN  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
KONCERNEN Rörelseresultatet uppgick till 
164 (207) mkr och justering för poster 
som inte ingår i kassaflödet avseende den 
löpande verksamheten uppgick till 149 
(106) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 
uppgick till 270 (257) mkr vilket motsvarar 
en ökning om 13 mkr. 

Kassaflödet från förändringar av rörelse-
kapitalet uppgick till -122 (117) mkr. 
Kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten uppgick till 148 (374) mkr, vilket är 
en minskning med 226 mkr jämfört med 
föregående år. Minskningen är främst 
hänförlig till ett försämrat kassaflöde 
från förändringar i rörelsekapitalet. 
MODERBOLAGET Rörelseresultatet uppgick 
till 170 (203) mkr och justering för poster 
som inte ingår i kassaflödet avseende den 
löpande verksamheten uppgick till 137 
(99) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 
uppgick till 263 (237) mkr vilket motsvarar 
en ökning om 26 mkr. 

Kassaflödet från förändringar av rörelse-
kapitalet uppgick till -132 (113) mkr. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till 131 (350) mkr, vilket är en 
minskning med 219 mkr jämfört med 
föregående år. Minskningen är främst 
hänförlig till ett försämrat kassaflöde 
från förändringar i rörelsekapitalet. 

KASSAFLÖDE FRÅN  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

KONCERNEN Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till -413 
(-673) mkr vilket är en minskning med 
260 mkr jämfört med föregående år. 
Minskningen beror främst på att inga 
fastigheter förvärvats under 2016. Under 
2015 förvärvades fastigheter till ett 
marknadsvärde om 159 mkr. 

Kassaflödet från sålda anläggnings-
tillgångar uppgick till 7 (2) mkr. Kassa-
flödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -410 (-671) mkr, vilket är en 
minskning med 261 mkr jämfört med 
föregående år.
MODERBOLAGET Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till -387 
(-647) mkr vilket är en minskning med 
260 mkr jämfört med föregående år. 
Minskningen beror främst på att inga 
fastigheter förvärvats under 2016. Under 
2015 förvärvades fastigheter till ett 
marknadsvärde om 159 mkr. 

Kassaflödet från sålda anläggnings-

tillgångar uppgick till 7 (2) mkr. Kassa-
flödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -384 (-640) mkr, vilket är en 
minskning med 256 mkr jämfört med 
föregående år.

KASSAFLÖDE FRÅN  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

KONCERNEN Ett nytt lån om 300 (400) 
mkr har tagits upp och -300 (-261) har 
amorterats under året. Övrigt kassaflöde 
från finansieringsverksamheten uppgick 
till -4 (-11) mkr och motsvarar utbetald 
utdelning till ägaren samt förändring av 
långfristiga skulder.

Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till -4 (128) mkr, 
vilket är en minskning med 132 mkr 
jämfört med föregående år.
MODERBOLAGET Ett nytt lån om 300 (400) 
mkr har tagits upp och -300 (-261) har 
amorterats under året. Övrigt kassaflöde 
från finansieringsverksamheten uppgick 
till -4 (-11) mkr och motsvarar utbetald 
utdelning till ägaren samt förändring av 
långfristiga skulder.

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till -4 (128) mkr, vilket är 
en minskning med 132 mkr jämfört med 
föregående år.

Plats: Hallonbergsvägen 
i Hallonbergen
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisning-
arna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges nedan värderas kortfristiga fordringar 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 av-
sättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga 
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens avista-
kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens 
avistakurs.

Redovisningsvaluta
Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor.

Koncernuppgifter
Fastighets AB Förvaltaren är ett helägt bolag av Sundbybergs stadshus AB, 
org. nr 556775-5516 med säte i Sundbyberg. Sundbyberg stadshus AB ägs i 
sin helhet av Sundbybergs stad som upprättar koncernredovisning, där bola-
gets upprättade koncernredovisning ingår. I koncernen ingår dotterbolagen 
Förvaltaren HBC AB, org nr 556799-2234, Förvaltaren Bostadsfastigheter i 
Sundbyberg AB, org nr 556757-6763 och Förvaltaren Fastighetsutveckling AB, 
556811-1636, som samtliga är helägda. I koncernen ingår också Förvaltaren  
Fastighetsutvecklings ABs dotterbolag som samtliga är helägda. Inga  
transaktioner med närstående har skett på andra än marknadsmässiga villkor.

Koncernredovisning
Koncernens resultat- och balansräkning omfattar alla bolag i vilka moder-
bolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt 
företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och 
en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet.

Samtliga förvärv av bolag är redovisade enligt förvärvsmetoden, vilket inne-
bär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. 
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets 
egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Obeskattade reserver redovisade 
i de enskilda koncernföretagen är uppdelade i koncernens balansräkning i en 
kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen är förd till annat eget kapital. Skat-
tedelen är redovisad som avsättning under rubriken Avsättningar. Interna 
mellanhavanden och internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Förvärv som gjorts före övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har inte  
räknats om.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer  
att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och övriga  
koncernbolag samt att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas: 

Ränta
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas beräkning sker på basis 
av underliggande tillgångens avkastning enligt effektiv ränta. 

Hyresintäkter
Hyresintäkter på förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i enlighet med 
villkoren som anges i gällande hyresavtal. 

Utdelning
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelningen är säkerställd.

Skatter
Årets skattekostnad utgörs av aktuell skatt och förändring i uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen utom när skatten avser poster som re-
dovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital.  
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller  
på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att av-
draget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten 
skatt redovisas på balansdagen i enlighet med balansräkningsmetoden för 
temporära skillnader mellan tillgångars och skulders skattemässiga och re-
dovisningsmässiga värden. På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig 
till obeskattade reserver. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när 
det finns en legal rätt till kvittning.

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella tillgångar består av parkeringsplatser med obegränsad nytt-
jande tid. Ingen årlig avskrivning görs. Årligen görs en prövning av tillgång-
ensvärde, vid bestående värdenedgång som understiger det bokförda värdet 
görs en nedskrivning. 

Materiella anläggningstillgångar
Fr.o.m 2013 aktiveras underhåll som är planerat i tid, art och omfattning. 
Detta omfattar åtgärder som återkommer med regelbundna intervall och 
som föranleds av normal förslitning. Åtgärderna skall vara värdehöjande 
eller värdeåterställande och aktiveras på en komponent i balansräkningen 
med en årlig avskrivning. Åtgärder för felavhjälpande underhåll kostnads-
förs. Dessa åtgärder syftar till att återställa en teknisk funktion som oförut-
sett nått en oacceptabel nivå för installationer, ytor i allmänna utrymmen, 
huskropp, mark- och trädgårdsytor, miljö och hållbarhets åtgärder, avfall 
och ventilation. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den  
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i kompo-
nenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida 
ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande repara-
tion och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsför-
värv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för 
rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och 
anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anlägg-
ningstillgång redovisas som Resultat från fastighetstransaktioner. Mate-
riella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt linjärt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fast-
ställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har 
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
Förvaltningsfastigheter
Mark
Markanläggning  20 år
Stomme inkl. grund  100 år
Stomkomplettering  50 år
Yttre ytskick  40 år
Inre ytskick  30 år
Installationer  20 år
Vitvaror  7 år
Hyresgästanpassningar  kontraktstid
Inventarier  5 år
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I moderbolaget aktiveras inga låneutgifter. I koncernen aktiveras fr.o.m. 
2014 låneutgifter på pågående projekt med en byggnadstid som löper under 
längre tid än ett år och med ett belopp om 10 Mkr eller mer.

Fastighetsvärdering 
Fastighets AB Förvaltaren marknadsvärderar sitt och dess dotterbolags 
fastighetsbestånd per varje årsskifte. Värderingen sker på fastighetsnivå. 
Marknadsvärderingen är utförd av NAI Svefa, med värdetidpunkt december 
2016. Marken i Ursvik är värderad som värde per kvadratmeter (BTA) med 
hänsyn tagen till bedömd kvarvarande tid till det att detaljplanen är antagen. 
Tillsammans med Förvaltarens antagande om bedömda framtida byggbara 
ytor i Ursvik, utgör detta marknadsvärdet för marken. Värdebedömningarna 
grundades dels på kassaflödesanalyser baserade på prognoser över framtida 
betalningsströmmar, dels på jämförelser med genomförda köp av liknande 
fastigheter inom respektive delmarknad, så kallade ortsprisanalyser.

Värderingsunderlag
Underlag till värderingarna kommer från Fastighets AB Förvaltaren, i form 
av sammanställning av hyreskontraktsinformation, areor, taxeringsvärden, 
värdeår, investeringar samt tidplaner för investeringar och detaljplaner. 
Drift- och underhållskostnader bedöms av NAI Svefa utifrån statistik och 
erfarenhet. Antaganden varierar utifrån fastighetens skick och teknisk  
status. Utvalda fastigheter har även okulärbesiktigats av värderaren. 
Följande antaganden användes vid värderingen:
• Antagande om direktavkastning bedöms utifrån fastighetens läge,  

tekniskt skick, hyresintäkter samt drift- och underhållskostnader samt 
jämförbara genomförda transaktioner. Ett intervall från 2,8 till 6,9 procent  
har använts i kalkylen.

• Kalkylräntan skall återspegla risken i fastigheten och motsvarar  
direktavkastningen plus inflationen. Ett intervall från 4,8 till 9,0 är  
använt i kalkylen.

• Inflationen har antagits till 1,5 procent år 2017 och därefter 2 procent i 
kalkylerna.

• Intäkterna är baserade på faktiska hyreskontrakt samt i vissa fall antagan-
den om marknadsmässiga hyresnivåer.

• Indexeringen av kommersiella hyresintäkter har gjorts utifrån faktisk 
kontrakts-struktur. När det gäller intäkter från bostäder har schabloner 
använts för indexreglering.

• Vakanser är bedömda utifrån faktiska vakanser tillsammans med mark-
nadsmässig vakansgrad för området.

• Drift- och underhållskostnader är antagna utifrån statistik, erfarenhet 
och i vissa fall utifrån faktiska utfall. Kostnaderna räknas upp med infla-
tionen i kassaflödeskalkylerna. 

Värderingsmetod
Marknadsvärdet avser det mest sannolika priset vid en försäljning på en 
öppen fastighetsmarknad. Värderingarna genomfördes med erkända och 
accepterade värderingsmetoder och metodiken ansluter i allt väsentligt till 
Svenskt Fastighetsindex anvisningar och riktlinjer. Samtliga objekt har vär-
derades i NAI Svefas kalkylmodell. Värderingar av projektfastigheter och 
byggrätter har också utförts. Samtliga värderingar utfördes objektsvis. Hela 
fastighetsbeståndet i Fastighets AB Förvaltaren och övriga koncernföretag 
har marknadsvärderats.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
De redovisade värdena för tillgångarna kontrolleras vid varje balansdag för 
att bestämma om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. När 
det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning 
av nedskrivningsbehov genom att en beräkning görs av tillgångens återvin-
ningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att 
beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den 
specifika tillgången. En nedskrivning reverseras om de skäl som föranledde 
nedskrivningen inte längre gäller.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där bolaget är leastagare redovisas som operationell lea-
sing (hyresavtal). Fastighets AB Förvaltaren har leasingavtal gällande kontors-
maskiner och datorer samt miljöbilar. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som 
operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundford-
ringar och övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när Fastighets AB Förvaltaren och koncernbolag 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort 
från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har  
reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Kortfristiga låneskulder och leverantörsskulder
Kortfristiga låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Låneskulder 
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transak-
tionskostnader. 

Finansiella instrument
Fastighets AB Förvaltaren använder finansiella instrument, inom ramen för bo-
lagets Finanspolicy, för att hantera ränterisk. Bolagets finansiella instrument 
består av räntederivat. 

Fastighets AB Förvaltaren kommer att säkringsredovisa bolagets räntederivat 
upptagna efter januari 2013-01-01. Räntederivat upptagna tidigare än detta om-
fattas inte av K3 regelverket utan regleras av tidigare regler. Marknadsvärdet 
och dess förändringar för de räntederivat som säkerhetsredovisas i enlighet 
med BFNAR 2012:1 kapitel 11 kommer inte att påverka resultat eller balans-
räkningen.

Vid förändringar av marknadsräntor uppkommer ett teoretiskt under- eller över-
värde på derivatet. Marknadsvärderingen görs utifrån kontraktets avtalsmässiga 
villkor samt marknadsdata per värderingsdatumet. Utifrån denna information 
beräknas verkligt värde av framtida kassaflöde från derivatet diskonterat med 
aktuella marknadsräntor. Källa för marknadsvärde på räntederivat är genomgå-
ende Bloombergs. Marknadsvärden inhämtas per balansdagen. Marknadsvärde 
för balansdagen redovisas under not: Markandsvärde på derivat. 

Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om 
säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller
säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas 
omedelbart i resultaträkningen.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, 
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
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Ersättningar efter avslutad anställning: I Fastighets AB Förvaltaren och 
koncernen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pen-
sionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till 
Pensionsvalet och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra bolaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 
Fastighets AB Förvaltaren och koncernens resultat belastas för kostnader i 
takt med att de anställdas tjänster utförts.

Fastighets AB Förvaltaren och koncernen redovisar förmånsbestämda pen-
sionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. Förmånsbestämda planer 
som innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som 
avgiftsbestämda planer. 

De pensionsförpliktelser vars värde är beroende av värdet på en kapitalför-
säkring redovisas till värdet på kapitalförsäkringen. Om kapitalförsäkringens 
verkliga värde är högre än anskaffningsvärdet, redovisas det överskjutande 
beloppet som en ansvarsförbindelse inom linjen.

Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då något 
bolag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar 
ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersätt-
ningen inte ger bolaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld 
och en kostnad när bolaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna 
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

För moderbolagets VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 
Om bolaget säger upp VD från anställningen av annan anledning än sådan 
som utgör grund för omedelbarhävning utgår efter uppsägningstiden och 
från anställningens upphörande ett avgångsvederlag motsvarande 18 gånger 
den kontanta fasta månadslönen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar bolaget, förutom kassamedel, disponibla till-
godohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida 
placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid 
än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel 
redovisas i investeringsverksamheten. 

Uppskattningar och bedömningar
Pågående projekt baseras på faktiska utgifter. I samband med att ett projekt 
startas görs en första bedömning om projektet kommer att öka fastighetens 
anskaffningsvärde eller inte. I samband med att pågående projekt stängs 
görs en slutlig bedömning vilka utgifter som ska aktiveras respektive kost-
nadsföras. Nedskrivningar återförs då marknadsvärdet överstiger bokförda 
värden samt när en bedömning görs om att marknadsvärdet kommer att vara 
bestående. Bolaget tillämpar säkringsredovisning på finansiella instrument, 
uppskattningar och bedömningar kopplade till detta framgår av avsnittet 
Finansiella instrument. Bedömning av fastigheternas nyttjandeperiod är 
baserad på tidigare erfarenheter och framgår av avsnittet Materiella anlägg-
ningstillgångar. Uppskattningar och bedömningar kopplade till värdering 
av fastigheter återfinns under avsnittet Fastighetsvärdering. Som framgår av 
avsnittet Skatter redovisas uppskjuten skattefordran i den utsträckning det 
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskatt-
ning. Under 2015 har underskottet som fanns i moderbolaget per 2014-12-31  
spärrats med anledning av genomförd fusion. Efter omprövningsbeslut 
hos Skatteverket under 2016 avseende tidigare räkenskapsår uppgår det 
spärrade underskottet nu till 299 mkr. Baserat på bolagets prognoser om 
framtiden görs bedömningen att den uppskjutna skatten kommer att kunna 
nyttjas gällande moderbolaget. Gällande dotterbolaget har uppskjuten skatt 
enbart beräknats på den del av underskotten som enligt prognoser kommer 
kunna nyttjas inom sex år. Baserat på bolagets prognoser om framtiden görs 
bedömningen att den uppskjutna skatten kommer att kunna nyttjas. 

Ekonomiska arrangemang
Inga ekonomiska arrangemang förekommer som inte redovisas i balans-
räkningen.

Not 2 Transaktioner med närstående
2016 2015

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp
Förvaltaren HBC AB 6 6
Koncernens moderkoncern 14 13
Summa inköp 20 19
Försäljning
Förvaltaren HBC AB - -
Koncernens moderkoncern 6 4
Summa försäljning 6 4

Not 3 Hyresintäkter per rörelsegren
   Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Bostäder 644 617 644 617
Lokaler 120 117 101 99
Garage och p-platser 31 25 30 24
Övrigt 3 3 3 3
Summa 798 762 778 743

Not 5 Taxebundna utgifter
   Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Uppvärmning -82 -77 -79 -74
El -36 -36 -35 -35
Vatten -16 -16 -16 -16
Avfallshantering -14 -15 -14 -15
Fjärrkyla -1 -1 - -
Summa -149 -145 -144 -140

Not 7 Drift
   Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Reparationer -53 -44 -51 -43
Skötsel och tillsyn -93 -81 -89 -78
Övriga driftskostnader -26 -31 -26 -31
Summa -172 -156 -166 -152

* I posten för moderbolaget ingår koncerninterna inköp med 10 mkr (11 mkr).

Not 8 Ersättning till revisorerna
   Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Belopp i tkr
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget -579 -398 -579 -375
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget -30 -24 -30 -24
Skatterådgivning -109 -105 -109 -105
Summa -718 -527 -718 -504

Not 4 Övriga intäkter
Koncerninterna övriga intäkter 6 mkr (4 mkr) redovisas under posten adminis-
tration.

Not 6 Underhåll
Från och med 2013 aktiveras underhåll som är planerat i tid, art och omfatt-
ning. Detta omfattar åtgärder som återkommer med regelbundna intervall och 
som föranleds av normal förslitning. Åtgärderna skall vara värdehöjande eller 
värdeåterställande och aktiveras på en komponent i balansräkningen med en 
årlig avskrivning.

Åtgärder för felavhjälpande underhåll kostnadsförs. Dessa åtgärder syftar till 
att återställa en teknisk funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå för 
installationer, ytor i allmänna utrymmen, huskropp, mark- och trädgårdsytor, 
miljö och hållbarhets åtgärder, avfall och ventilation.



59

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
  Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Medelantalet anställda*
Kvinnor 56 53 56 53
Män 98 95 98 95
Totalt 154 148 154 148

Belopp i tkr
Löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen** -522 -444 -522 -444
Löner och ersättningar till
verkställande direktören -1 352 -1 410 -1 352 -1 410
Löner och ersättningar till
ledande befattningshavare  
4 pers*** (5 pers) -3 928 -4 626 -3 928 -4 626
Löner och ersättningar till
övriga anställda -65 213 -59 723 -65 213 -59 723

-71 015 -66 203 -71 015 -66 203

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal -24 087 -22 483 -24 087 -22 483
Pensionskostnader för
verkställande direktören -411 -374 -411 -374
Pensionskostnader för
ledande befattningshavare -1 135 -1 136 -1 135 -1 136
Pensionskostnader för
övriga anställda -5 779 -6 927 -5 779 -6 927
Totalt -102 427 -97 123 -102 427 -97 123

Styrelseledamöter och
ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 3 3 3 3
Män 6 6 6 6
Totalt 9 9 9 9

  Koncernen    Moderbolaget
2016 2015 2016 2015

Antal verkställande
direktörer och andra
ledande befattningshavare
Kvinnor 4 2 4 2
Män 2 4 2 4
Totalt 15 15 15 15

Not 10 Operationella leasingavtal
  Koncernen    Moderbolaget

Belopp i tkr 2016 2015 2016 2015
Framtida minimileaseavgifter:
Kontorsmaskiner
Förfaller till betalning < 1 år -434 -350 -434 -350
Förfaller till betalning 1-5 år -550 -348 -550 -348
Summa -984 -698 -984 -698

Bilar
Förfaller till betalning < 1 år -1 405 -1 120 -1 405 -1 120
Förfaller till betalning 1-5 år -1 881 -2 058 -1 881 -2 058
Förfaller till betalning > 5 år -7 - -7 -
Summa -3 293 -3 178 -3 293 -3 178

Lokaler och garage*
Förfaller till betalning < 1 år - - -6 928 -6 849
Förfaller till betalning 1-5 år - - -27 712 -27 397
Summa 0 0 -34 640 -34 246

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Kontorsmaskiner -588 -550 -588 -550
Bilar -1 634 -1 640 -1 634 -1 640
Lokaler och garage* - - -6 849 -6 766
Summa -2 222 -2 190 -9 071 -8 956

*Lokal och garage avser koncernföretag och redovisas exkl kostnadsförd 
moms.

Not 11 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
  Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Byggnader -142 -106 -131 -99
Markanläggningar -7 -5 -7 -5
Summa -149 -111 -138 -104

Från och med 2015 redovisas avskrivningar på administrativa inventarier som 
en administrationskostnad. Avskrivningar som redovisas under administrativa 
kostnader uppgår till 7 mkr (5 mkr) för koncernen och till 7 mkr (5 mkr) för 
moderbolaget. Se not Inventarier.

I uppgiften om ledande befattningshavare på koncernnivå ingår endast verk-
ställande direktören.

Bolaget har en utestående pensionsförpliktelse till en tidigare verkställande 
direktör. Pensionen utbetalas från försäkringsbolaget via Fastighets AB  
Förvaltaren och beloppet 79 tkr (709 tkr) redovisas av bolaget som en avsätt-
ning med en korresponderande långfristig fordran gentemot berört försäk-
ringsbolag.

*Vid beräkningen av medelantal anställda har beräkning gjorts utifrån BFNAR 
2006:11 definition av medelantal anställda.

**Ersättningen för styrelsen uppgår till totalt 522 tkr (444 tkr) och fördelas 
enligt följande, Kristoffer Tamsons 0 (27 tkr), Nina Lundström 55 tkr (40 tkr), 
Bengt Fasth 0 (20 tkr), Berndt Eriksson 37 tkr (20 tkr), Christer Rydh 37 
tkr (40 tkr), Berit Berggren 37 tkr (32 tkr), Gunhild Manell 37 tkr (41 tkr), 
Hossein Atighechi 37 tkr (41 tkr), Mikael Sundesten 33 tkr (20 tkr), Hans-Erik 
Salomonsson 18 tkr (20 tkr), Hannes Holmér 6 tkr (30 tkr) Torbjörn Nylén 
18 tkr (20 tkr), Lars Callemo 107 tkr (35 tkr), Jan Jogell 49 tkr (0 tkr), Edwin 
Erickson 0 tkr (19 tkr), Bengt Hansson o tkr (19 tkr) och till styrelsesuppleanter 
har följande ersättningar utgått Adgar Amin 15 tkr (0 tkr), Ina Djurestål 18 tkr 
(10 tkr), Maria Lindenryd 1 tkr (0 tkr), Karin Högström 17 tkr (10 tkr).

***Totalt finns det under 2016 fem ledande befattningshavare varav en 
person är anställd på konsultbasis och fakturerar bolaget. Övriga fyra får sin 
ersättning i form av lön.

Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
  Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Ränteintäkter 2 2 2 2
Ränteintäkter, koncernföretag - - 4 4
Summa 2 2 6 6

I posten ränteintäkter ingår 1 mkr (1 mkr) kopplat moderkoncernen.

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter
  Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Övriga räntekostnader och 
liknande resultatposter -60 -65 -60 -65
Övriga finansiella kostnader -4 -4 -3 -4
Kostnad för kommunal borgen -3 -3 -3 -3
Ränta pågående byggnation 6 13 - -
Summa -61 -59 -66 -72

Not 12 Resultat från fastighetsförsäljningar
I posten för moderbolaget ingår koncernintern inköp/försäljning med 0 mkr 
(-14 mkr).
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Not 16 Uppskjuten skatt
 Koncernen  Moderbolaget
 2016  2015  2016  2015
Skillnaden mellan å ena sidan den
inkomstskatt som har redovisats i
resultaträkningen samt å andra 
sidan den inkomstskatt som belöper 
sig på verksamheten utgörs av
Avseende temporärskillnad mellan
redovisat och skattemässigt värde  
på byggnader  -74  -31  -78  -24
Avseende temporärskillnad 
pågående byggnation  14  -3  16  -2
Avseende aktiverade 
underskottsavdrag  2  41  1  38
Övriga avsättningar på koncernnivå  1  1  -  -
Övriga temporära skillnader  -  -1  -  -1
Summa  -57  7  -61  11

Not 17 Parkering och garage
 Koncernen  Moderbolaget
 2016  2015  2016  2015
Årets aktiverade utgifter, inköp 4 - 4 -
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden  4 0 4 0
Ingående avskrivningar - - - -
Utgående ackumulerade  
avskrivningar 0 0 0 0
Utgående restvärde enligt plan 4 0 4 0

Not 18 Förvaltningsfastigheter
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31 2015-12-31  2016-12-31 2015-12-31
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden  5 123  4 823  4 752  4 489
- Investeringar  54  104  44  72
- Aktiveringar  724  99  695  94
- Försäljningar  -  -  -  -
- Förvärv  -  97  -  97
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden  5 901  5 123  5 491  4 752

Ingående avskrivningar  -1 739  -1 622  -1 607  -1 497
- Försäljningar - - - -
- Förvärv  -  -11  -  -11
- Årets avskrivning  -142  -106  -131  -99
Utgående ackumulerade
avskrivningar  -1 881  -1 739  -1 738  -1 607

Ingående nedskrivningar  -87  -87  -  -
Utgående ackumulerade
nedskrivningar  -87  -87  0  0
Utgående restvärde
enligt plan  3 933  3 297  3 753  3 145

Mark
Ingående anskaffningsvärden  866  692  850  676
- Inköp  -  117  -  117
- Förvärv  -  57  -  57
- Försäljningar  -  -  -  -
Utgående redovisat värde mark  866  866  850  850

Markanläggningar
Ingående
anskaffningsvärden  112  92  111  91
- Investeringar  13  10  13  10
- Aktiveringar  24  10  24  10
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden  149  112  148  111
Ingående avskrivningar  -20  -15  -20  -15
- Årets avskrivning  -7  -5  -7  -5
Utgående ackumulerade
avskrivningar  -27  -20  -27  -20
Utgående restvärde enligt plan  122  92  121  91

Utgående restvärde byggnader, 
mark och markanläggningar  4 921  4 255  4 724  4 086

Taxeringsvärde  8 780  7 909  8 623  7 750
Skattemässigt restvärde  3 170  3 782  2 990  3 593
Marknadsvärde på fastigheter  14 153  12 300  13 825  11 959

Not 19 Pågående fastighetsarbeten
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Redovisade värden vid 
årets början  962  720  921  672
Investeringar  340  370  326  358
Aktiveringar  -750  -136  -719  -104
Kostnadsfört  -1  -5  -1  -5
Aktiverad ränta under pågående
fastighetsarbeten  6  13  -  -
Utgående nedlagda 
kostnader  557  962  527  921

Not 15 Skatt på årets resultat
   Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015
Aktuell skatt för året 0 0 0 0
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 12 - 12 -
Förändring uppskjuten skatt -57 7 -61 11
Summa -45 7 -49 11

Redovisat resultat före skatt 105 150 109 137
22% skatt på redovisat resultat -23 -33 -24 -30
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader  
och ej skattepliktiga intäkter - 4 - 4
Fusionerat resultat - 0 - 0
Skattemässiga direktavdrag  
pågående och avslutade projekt 38 40 34 36
Bokföringsmässiga avskrivningar 
på byggnader -32 -24 -30 -23
Skattemässiga avskrivningar på
byggnader 22 21 21 20
Ökning skattemässigt underskott -5 -10 -1 -7
Skattemässig effekt av
koncernelimineringar - 2 - -
Redovisad skatt 0 0 0 0
Nominell skattesats för svenska aktiebolag 
utgör för 2016 22% (22% för år 2015).
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Not 20 Inventarier
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden  68  48  68  48
Årets förändringar
- Inköp  2  18  2  18
- Försäljningar och utrangeringar  -1  -1  -1  -1
- Förvärv  -  3  -  3
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden  69  68  69  68

Ingående avskrivningar  -39  -34  -39  -34
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar  2  1  2  1
- Förvärv  -  -1  -  -1
- Årets avskrivning  -7  -5  -7  -5
Utgående ackumulerade 
avskrivningar  -44  -39  -44  -39
Utgående restvärde 
enligt plan  25  29  25  29

Ej avskrivningsbar konst ingår i anskaffningsvärdet med 4 mkr (4 mkr).

Not 21 Andelar i koncernföretag 
 Moderbolaget
  2016-12-31   2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde   40   52
Försäljning av dotterbolag  -   -12
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  40   40

Koncernen  Org nr  Säte  Kapitalandel (%)
Förvaltaren HBC AB  556799-2234  Sundbyberg  100
Förvaltaren 
Fastighetsutveckling AB  556811-1636  Sundbyberg  100
Förvaltaren 
Bostadsfastigheter
i Sundbyberg AB  556767-6763  Sundbyberg  100

     Bokfört Bokfört
 Kapital- Rösträtts- Antal värde värde
Moderbolaget andel % andel % aktier 16-12-31 15-12-31
Belopp i tkr
Förvaltaren HBC AB  100  100  100 000  40 100  40 100
Förvaltaren 
Fastighetsutveckling AB  100  100  1 000  100  100
Förvaltaren 
Bostadsfastigheter i
Sundbyberg AB  100  100  15 000  100  100
Summa     40 300  40 300

Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden  0  0  0  0
Utgående redovisat värde, totalt  0  0  0  0
Består av Husbyggnadsvaror H.B.V
702000-9226 med säte Stockholm 4 andelar.

Not 23 Övriga långfristiga fordringar
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden  6  7  6  7
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde  6  7  6  7
Amorteringar, avgående fordringar  -  -1  -  -1
Utgående restvärde enligt plan 6 6 6 6

Not 24 Övriga kortfristiga fordringar
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Moms  12  4  10  3
Övriga kortfristiga fordringar  18  12  18  12
Summa  30  16  28  15

Not 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen  Moderbolaget
 2015-12-31  2014-12-31  2015-12-31  2014-12-31
Förutbetalda driftskostnader  6  6  6  6
Förutbetalda kostnadsräntor  1  2  1  2
Övriga poster  5  3  5  3
Summa  12  11  12  11

Not 26 Checkräkningskredit
Ingen del av moderbolagets checkräkningskredit på 120 mkr (130 mkr) är 
utnyttjad. Koncernen har en checkräkningskredit på 150 mkr (150 mkr) varav 
20,1 mkr (11,6 mkr) är utnyttjat. Koncernkontohavare är Sundbybergs stad.

Not 27 Kassa och bank
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Koncernkonto  165  221  185  232
Övriga konton*  59  269  59  269
Summa  224  490  244  501

*Fastighets AB Förvaltaren köper sin el på en elbörs som är en del av  
Nasdaq. Enligt EMIR direktiven måste alla kunder på Nasdaq ingå i en Default  
fond. Beloppet insatt i fonden måste vara kvar så länge man är kund hos  
Nasdaq. Genom ett säkerhetskonto måste Fastighets AB Förvaltaren även 
ställa säkerheter för positioner i el man har ingått avtal om. Detta belopp 
(11 mkr) ska garantera att Fastighets AB Förvaltaren ska kunna betala föränd-
ringar i elpriset under perioden 2014–2017.

Not 28 Utdelning per aktie
På bolagsstämman 2017-04-04 kommer en utdelning avseende år 2016 på 
6,32 kr per aktie, totalt 3 162 tkr att föreslås. Detta belopp har inte redovisats 
som skuld, utan kommer att redovisas som en vinstdisposition under eget 
kapital, för räkenskapsåret 2016. Utdelningarna avseende 2015 uppgick till 
6 182 tkr. Resterande del av årens resultat har balanserats i ny räkning.
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Not 29 Avsättningar
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Uppskjuten skatteskuld
Avseende temporär 
skillnad mellan redovisat 
och skattemässigt värde på
byggnader  182  107  177  99
Avseende temporär skillnad 
pågående byggnation  58  73  53  70
Avseende övriga temporära 
skillnader  -1  -2  -1  -2
Övriga avsättningar på 
byggnad och mark  -14  -14  -  -
Skattemässigt underskott  -78  -74  -70  -69
Avsättning uppskjuten 
skatteskuld vid 
periodens utgång  147  90  159  98
Övriga avsättningar  -  1  -  1
Summa avsättningar  147  91  159  99

Not 30 Marknadsvärde på derivat
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Marknadsvärde för 
säkringsredovisade
räntederivat  50  36  50  36
Marknadsvärde för 
derivat upptagna 
tidigare än 2013-01-01  73  94  73  94
Summa  123  130  123  130

Marknadsvärdet på räntederivaten är negativt.
Det nominella beloppet på derivaten uppgår till 2 505 (2 650) mkr.

Not 31 Räntebärande skulder
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Förfallostruktur
< 1 år *  1 300  1 500  1 300  1 500
1-5 år  1 640  1 440  1 640  1 440
Summa  2 940  2 940  2 940  2 940

Utnyttjade finansieringskällor
Banklån  790  790  790  790
Företagscertifikatsprogram 1 200  1 200  1 200  1 200
Obligation  950  950  950  950
Summa  2 940  2 940  2 940  2 940

Finansieringskällor ej utnyttjade (ram)
Kreditlöften  1 200  1 200  1 200  1 200
Företagscertifikatprogram  300  300  300  300
Checkräkningskredit  130  138  120  130

* Varav 1.200 mkr (1.200 mkr) avser certifikatsprogram. Till den emitterade 
volymens certifikat har bolaget tecknat backupfacilitetsavtal uppgående till 
1.200 mkr (1.200 mkr). Den del av de långfristiga skulderna som förfaller inom 
ett år kommer löpande att förnyas baserat på det säkerställda långa back-
upfacilitetsavtalet. Övriga 100 mkr avser ett banklån som förfaller i mars 2017 
vilket vi kommer refinansiera vid förfall. Dessa skulder klassificeras därför i 
sin helhet som långfristiga.

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Förskottsbetalda hyror  81  69  75  65
Upplupna semesterlöner  7  5  7  5
Upplupna sociala avgifter  4  4  4  4
Övriga upplupna 
personalrelaterade kostnader  4  4  4  4
Upplupna räntekostnader  6  4  6  4
Övriga poster  32  36  28  35
Summa  134  122  124  117

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under februari 2017 har ledningen presenterat ett förslag till en uppdaterad 
organisation. Enligt förslaget minskas antalet distrikt från tre till ett samtidigt 
som Fastighetsutveckling och Förvaltning och uthyrning samlas till en funktion 
som ansvarar för samtliga fastighetsfrågor. Förändringen sker för att skapa 
ett större affärsfokus med tydligare ansvar och befogenheter, samt för att öka 
flexibiliteten inför framtida uppdrag. Den nya organisationen beräknas vara i 
drift senast vid halvårsskiftet.

I februari 2017 beslutade styrelsen att erbjuda bostadsrättsföreningarna i 
fastigheterna Violen 2 (Ör) samt Östern 5 (Centrala Sundbyberg) att köpa 
respektive fastighet.

Not 34 Ställda säkerheter
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar  508  508  508  508
Summa ställda säkerheter  508  508  508  508

Not 35 Eventualförpliktelser
 Koncernen  Moderbolaget
 2016-12-31  2015-12-31  2016-12-31  2015-12-31
Ansvarsbelopp, Fastigo  1  1  1  1
Summa eventualförpliktelser  1  1  1  1
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Fastighets AB Förvaltaren, 
org.nr 556050-2683 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Fastighets-
aktiebolaget Förvaltaren för år 2016. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 42–62 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–41 samt 67–82. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisning 
och koncernredovisning omfattar inte 
denna information och vi gör inget ut-
talande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 

I samband med vår revision av årsredo-
visningen och koncernredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning 

är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de 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 och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realis-
tiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra 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 på-

verka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder 
vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra 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 oegentlighe-
ter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den 
del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovis-
ningsprinciper som används och rim-
ligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
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revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presen-
tationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamåls-
enliga revisionsbevis avseende den 
finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncer-
nen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen,  
däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning av 
Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren för år 
2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman dis-
ponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra 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 och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets orga-
nisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på  
ett betryggande sätt. Den verkställande  
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 
betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av 
förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av försla-
get till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt 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 

åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen och 
lagen (2010:879) som allmännyttiga kom-
munala bostadsaktiebolag.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områ-
den och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen och 
lagen (2010:879) om allmännyttiga kom-
munala bostadsaktiebolag.

Stockholm den 31 mars 2017
Ernst & Young AB

Daniel Öberg
Auktoriserad revisor
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LEKMANNAREVISION I  
FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 

Till årsstämman i Fastighets AB Förvaltaren
org.nr 556050-2683

Till fullmäktige i Sundbybergs stad

Styrelse och VD ansvarar för att verksam-
heten bedrivs enligt gällande bolagsord-
ning, ägardirektiv och beslut samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorernas ansvar är att gran-
ska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt 

fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktie-
bolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolags-
stämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning 
och prövning. Granskningen har genom-
förts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna 
granskat bolagets former och instrument 
för styrning, uppföljning och kontroll. 
Granskningen har visat att det föreligger 
en tillräcklig struktur avseende intern 
kontroll inom Fastighets AB Förvaltaren. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomiskt synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig.

Torbjörn Nylén HansErik Salomonsson

Sundbybergs stad den 31 mars 2017
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Plats: Kvarteret 
Skörden 1 i Ursvik
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FÖRETAGSLEDNING

PETRA KARLSSON EKSTRÖM, VD (1970)
På Förvaltaren sedan januari 2016. Tidigare tf VD och fastighets-
chef på Telge Hovsjö. Projektledare för större fastighetsprojekt. 
Arbetat med fastigheter och bostäder i cirka 15 år. 
Utbildning: Civilekonom med inriktning affärsekonomi,  
Stockholms Universitet.

URBAN HOLM, CHEF FASTIGHETSUTVECKLING (1956) 
På Förvaltaren sedan 2008. Tidigare verksam 14 år inom  
beställarledet i olika befattningar, bland annat som chef, och  
10 år inom konsultledet som projektledare och projektör. 
Utbildning: Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad CTH och 
Drifttekniker KTH.

KATARINA BOLANDER APAZIDIS, TF CHEF EKONOMI &  
FINANS (1974)
På Förvaltaren sedan 2015. Tidigare koncerncontroller på 
Akelius. Har arbetat 16 år inom ekonomi och finans, varav 5 år 
inom fastighetsbranschen.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

ANDERS SUNDQVIST, KOMMUNIKATIONSCHEF (1962)
På Förvaltaren sedan 2001. Tidigare 7 år som kommunikatör 
inom Telia och konsult på PR-byrå samt 9 år som projektör,  
bland annat vid dåvarande FFNS Arkitekter.  
Utbildning: Fil. kand vid linjen för Personalfrågor, Stockholms 
Universitet.

KARIN STRÖMBERG EKSTRÖM, CHEF FÖRVALTNING &  
UTHYRNING (1960)
På Förvaltaren sedan 2014. Verksam i fastighetsbranschen sedan 
1987 i olika befattningar. Tidigare uthyrningschef på Botkyrka-
byggen samt boservicechef, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.
Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet.

TUIJA FRANSSON, HR-CHEF (1956)
På Förvaltaren sedan 2000. Tidigare bland annat verksam i  
10 år med personalfrågor inom Stockholms stad.
Utbildning: Beteendevetare 120 poäng med inriktning på  
arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Förändringar efter årets slut: I företagsledningen tillkommer 
under 2017 hållbarhetschefen Wendela Falkenström och  
verksamhetsutvecklingschef Magnus Löfgren.

Petra Karlsson Ekström

Anders Sundqvist Tuija FranssonKarin Strömberg Ekström

Urban Holm Katarina Bolander Apazidis
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STYRELSE I FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (MB)
Kristoffer Tamsons, Ordförande
Nina Lundström, Förste vice ordförande
Bengt Fasth, Andre vice ordförande 
Berndt Eriksson, Ledamot
Christer Rydh, Ledamot 
Berit Berggren, Ledamot 
Gunhild Manell, Ledamot 
Hossein Atighechi, Ledamot 
Mikael Sundesten, Ledamot 
Adgar Amin, Suppleant
Ina Djurestål, Suppleant
Maria Lindenryd, Suppleant (saknas på bild)

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Patricia Persson, Vision
Olof Ljungström, Sveriges Ingenjörer
Fredrik Gustavsson, Fastighets

Hossein Atighechi

Kristoffer Tamsons

Nina Lundström

Bengt Fasth

Berndt Eriksson

Berit Berggren

Christer Rydh

Gunhild Manell

Mikael Sundesten

Ina Djurestål

Adgar Amin
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Plats: Vintergatan 21 i 
Centrala Sundbyberg
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Värdeår Antal lgh, %

1900-1959 8

1960-1969 10

1970-1979 19

1980-1989 53

1990-1999 6

2000- 5

Summa 100

VÄRDEÅR – FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN

Boendeform Antal Yta, kvm

Ungdomsboende 89 1 351

Plusboende 55+ 19 1 315

Plusboende 65+ 119 8 313

Trygghetsboende 34 1 687

Övriga 7 565 544 878

Totalt 7 826 557 544

BOENDE

Lokalanvändning Antal Yta, kvm

Kontor 197 40 298

Restaurang 18 7 281

Butik 86 17 642

Lager 306 18 110

Skola/förskola 22 9 415

Kommunlokal 23 32 951

Vård 4 955

Övrigt 58 10 949

Totalt 714 137 601

LOKALER*

*Inklusive vakanta lokaler

FASTIGHETSFAKTA

FASTIGHETSFAKTA
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FASTIGHETSFAKTA: HALLONBERGEN/ÖR

IDnr Fastighetsnamn Fastighetsadress

1 Gullvivan 2 Mamsellstigen 2–8 1965-67 1965-67 107 9 860 36 9 896 120 2 93 0

2 Hundlokan 3 Majeldsvägen 1–23 1964 1964 123 11 135 191 11 326 166 5 42 47

3 Kartan 1 Lötsjövägen 2–6, Rissneleden 7,  
Skolgången p-pl

- **** 1972 0 1 942 18 258 20 200 39 13 80 0

4 Ljungen 3 Spelmanshöjden 1–26 1964 1990 200 14 739 341 15 080 211 9 78 90

5 Orienteraren 8 Hallonbergsvägen 1–47, 
Skolgången 2

1971 1971 195 15 876 4 860 20 736 222 26 0 165

6 Skidåkaren 7 Skidbacken 4–70 1972 1972 302 26 290 2 523 28 813 348 38 0 301

7 Stigfinnaren 8 Bergshöjden 4–68 1972 1972 282 25 388 2 447 27 835 344 37 0 258

8 Sundbyberg 2:62* (Mark Ör)* - - 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Sundbyberg 2:64* Örsvängen 6D* - - 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Terränglöparen 11** Hallonbergsplan 5–7,  
Lötsjövägen 1 B

1973 1984 158 0 24 685 24 685 0 89 0 158

11 Terränglöparen 9 Lötsjövägen 9–99 1970 1970 407 35 238 2 145 37 383 463 28 0 392

12 Tätörten 1*** Kavaljersbacken 2D - - 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Vandraren 8 Rissneleden 17–95 1971 1971 461 37 781 6 010 43 791 505 53 0 422

14 Violen 2 Logdansvägen 2–48, Örsvängen 6 1967 1967 227 20 110 708 20 818 270 15 65 197

Totalt 2 462 198 359 62 204 260 563 2 688 315 358 2 030

FASTIGHETSFAKTA: HALLONBERGEN/ÖR 

Uthyrningsbar yta (kvm) Antalsuppgifter
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  *Mark  **Fastighet i dotterbolag  ***Gemensamhetsanläggning  ****Under ombyggnation, färdigställs under 2017
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FASTIGHETSFAKTA: HALLONBERGEN/ÖR

SUNDBYBERGS STAD
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FASTIGHETSFAKTA: CENTRALA SUNDBYBERG

FASTIGHETSFAKTA: CENTRALA SUNDBYBERG
Antalsuppgifter
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*Besked har ej erhållits från Skatteverket  **Mark
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IDnr Fastighetsnamn Fastighetsadress

1 Bageriet 23 Humbleg 30-36, Högklintav 17-39, 
Landsv 53-63

1972 1972 284 10 576 8 780 19 356 175 30 0 127

2 Banken 8 Espl. 4-8, Landsv 58-62, Vasag 1-13 1968 2015 420 9 485 6 897 16 382 157 15 0 0

3 Basaren 1 Franstorpsv 19-29, Landsv 65-67 1969 1969 147 4 557 5 701 10 258 95 30 0 117

4 Berghällen 11 Gjuteribacken 14 1989 1989 24 1 302 20 1 322 14 1 0 0

5 Berghällen 16 Gjuteribacken 2 1989 1989 32 1 632 20 1 652 18 1 34 0

6 Bildhuggaren 11 Mariagatan 1-5, Prästgårdsg 6-10 1969 1969 121 4 428 5 154 9 582 60 9 0 104

7 Bävern 2 Friluftsv 29-31, Vackrav 12-16 1958 1958 159 9 291 3 422 12 713 143 25 36 236

8 Dalen 1 Tulegatan 63-67 1978 1978 32 1 759 301 2 059 19 2 0 0

9 Ekdungen 1 Järnvägsgatan 19-23 1967 1967 146 8 264 761 9 025 102 4 73 0

10 Ekorren 2 Ateljevägen 2-28 1955 1955 138 9 606 459 10 065 154 12 16 4

11 Enen 9 Järnvägsg 80 2015 - * 7 1 374 0 1 374 24 0 12 0

12 Fasanen 3 Furuv 28, Rensg 2 Stenbrottsg 4,  
Tuleg 42

1950 1984 121 6 446 213 6 659 95 3 3 8

13 Grönskogen 1 Fågelsången 13 1929 1978 28 1 589 65 1 654 25 2 0 0

14 Gåsen 2 Vintergatan 21 1929 1989 36 1 893 0 1 893 26 0 0 0

15 Gåsen 6 Prästgårdsgatan 22 1980 1980 33 1 846 58 1 904 24 2 0 0

16 Göken 2 Skogsbacken 10-18 1954 1973 167 11 121 366 11 487 197 5 28 4

17 Hamnen 8 Hamngatan 33 1930 1930 13 0 2 562 2 562 0 10 16 0

18 Kapellet 9 Järnvägsgatan 36 1949 1949 37 1 421 1 123 2 544 24 12 5 0

19 Klippan 25 Trädgårdsgatan 22-28 1962 1980 150 8 159 671 8 830 134 12 13 10

20 Maskinisten 2 Lekplatsvägen 1-7 1980 1983 51 2 499 744 3 243 28 2 0 0

21 Metallarbetaren 1 Bergsg 5-15, Lekplatsv 2-10,  
Tuleg 35-47

1980 1980 184 9 494 1 461 10 955 110 15 2 86

22 Muraren 2 Sturegatan 31 1946 1946 26 1 259 402 1 661 20 5 16 0

23 Muraren 5 Järnvägsgatan 32 1937 1937 30 1 035 1 078 2 113 22 5 0 0

24 Muraren 9 Järnvägsg 30, Stationsg 1-5, Stureg 29 1963 2002 129 3 166 5 102 8 268 59 11 25 0

25 Polaris 2 Bergdalen 1-5 1952 1974 107 7 447 396 7 843 100 6 27 0

26 Pollux 2 Bergdalen 2-8 1952 1974 166 11 209 715 11 924 151 10 43 12

27 Posten 12 Järnvägsg 24-26, Stureg 23 1929 1984 77 2 979 1 885 4 864 34 6 0 0

28 Pressen 1 Esplanaden 15-17, Stureg 32, Vegag 1 1929 1991 85 3 928 942 4 870 58 7 0 0

29 Renen 2 Ateljev 1-3, Skogsbacken 22-30 1956 1973 139 8 861 1 421 10 282 128 11 41 0

30 Renen 3** Skogsbacken 20A - - 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Ringaren 5 Otterstavägen 3-7 1990 1990 88 4 640 74 4 714 57 2 38 0

32 Rökeriet 5 Nybergs Torg 8, 10 A-B, Stationsg 6 1929 1998 13 234 674 908 3 6 0 0

33 Skogen 1 Lötgatan 2 1946 1994 20 948 100 1 048 18 2 0 0

34 Skogen 3 Lötgatan 4-6, Starrbäcksg 17-23 1978 1978 106 5 892 575 6 467 80 9 0 0

35 Spiken 4 Sturegatan 41/Esplanaden 13 1959 1960 34 909 1 606 2 515 11 6 0 18

36 Vargen 2 Friluftsv 4-26, Skogsbacken 13-33 1951 1971 208 13 640 2 186 15 826 238 27 43 12

37 Östern 5 Götg 14-20, Råstensg 15, Tuleg 11-19 1960 1960 153 6 094 6 816 12 910 84 17 25 0

Totalt 3 711 178 980 62 749 241 729 2 687 322 496 738

Uthyrningsbar yta (kvm) Antalsuppgifter
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FASTIGHETSFAKTA: RISSNE/URSVIK 

*Gemensamhetsanläggning  **Mark

Uthyrningsbar yta (kvm) Antalsuppgifter
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IDnr Fastighetsnamn Fastighetsadress

1 Artilleristen 1-5 Ridvägen 11-45, Kavalleriv 3 + 5, p-hus 1985 1985 283 20 569 1 683 22 252 268 17 154 10

2 Batteriet 1 Pjäsbacken 11-16 1984 1984 85 6 382 670 7 052 81 6 0 0

3 Batteriet 2 Pjäsbacken 21-26 1983 1983 84 6 438 462 6 900 82 2 0 0

4 Batteriet 3 Pjäsbacken 31-36 1983 1983 85 6 739 58 6 797 87 1 0 0

5 Batteriet 4 Pjäsbacken 2-6, p-hus 1984 1984 4 0 0 0 0 0 118 3

6 Divisionen 1 Lavettvägen 11-15 1984 1984 64 4 612 892 5 504 60 4 0 0

7 Divisionen 2 Lavettvägen 21-25 1983 1983 74 5 658 494 6 151 67 4 0 0

8 Divisionen 5 Lavettvägen 3-7, p-hus 1984 1984 5 0 0 0 0 0 134 9

9 Dragonen 1 Kavallerivägen 10-18 1985 1985 62 4 583 505 5 088 59 7 0 0

10 Höladan 1 Stallg 29, Mönstringsv 7-9,  
Ladugårdsg 20-24

2013 2013 173 8 154 0 8 154 124 0 0 0

11 Lidret 2* Mjölnerbacken 1 - - 7 0 0 0 0 0 0 0

12 Lien 1 Odalvägen 6-18 1986 1989 101 7 717 0 7 717 111 0 0 0

13 Lien 2 Odalvägen 4 + 30, p-hus 1987 1987 11 0 161 161 0 1 142 0

14 Lien 3 Odalvägen 20-28 1986 1986 84 6 425 0 6 425 92 0 0 0

15 Räfsan 1* Valkyriavägen 3 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Räfsan 2 Valkyriavägen 5 1987 1987 35 2 647 40 2 687 35 1 0 0

17 Räfsan 4 Valkyriavägen 9 1987 1987 1 0 195 195 0 2 0 0

18 Räfsan 5 Valkyriavägen 11 1987 1987 43 3 367 0 3 367 45 0 0 0

19 Räfsan 6 Valkyriavägen 13 1987 1987 34 2 647 40 2 687 35 1 0 0

20 Skvadronen 2 Skvadronsbacken 21-27 1982 1982 66 4 840 736 5 576 61 3 0 11

21 Skvadronen 3 Skvadronsbacken 31-36 1982 1982 75 5 580 490 6 070 76 2 0 11

22 Skvadronen 4 Skvadronsbacken 41-47 1983 1985 86 6 263 736 6 999 79 3 0 11

23 Skvadronen 5 Skvadronsbacken 51-56 1983 1983 88 6 877 39 6 916 92 1 0 11

24 Skvadronen 6 Skvadronsbacken 61-65 1982 1985 73 5 320 828 6 148 72 5 9 11

25 Skvadronen 7 Skvadronsbacken 71-76 1982 1984 84 5 993 2 152 8 145 77 2 0 0

26 Skvadronen 8 Skvadronsbacken 81-86 1982 1982 83 6 117 490 6 607 85 2 0 11

27 Skvadronen 9 Skvadronsbacken 6, p-hus 1982 1982 11 0 0 0 0 0 205 0

28 Skörden 1 Stallg 26, Ursviks Allé 14-16,  
Oxenstiernas allé 25-29

2013 2013 202 9 282 206 9 488 145 1 0 0

29 Solskiftet 1 Valkyriavägen 6-16 1987 1987 100 7 622 0 7 622 112 0 0 0

30 Solskiftet 2* Valkyriavägen 2 - - 0 0 0 0 0 0 38 0

31 Solskiftet 3 Valkyriavägen 4 + 32, p-hus 1987 1987 11 0 161 161 0 1 160 1

32 Solskiftet 4 Valkyriavägen 18-30 1987 1987 103 7 670 641 8 311 110 5 0 0

33 Spaden 1 Odalvägen 3-15 1987 1987 112 8 363 432 8 795 116 3 3 0

34 Spaden 2 Odalvägen 17-27 1987 1987 75 5 843 12 5 855 80 1 2 0

35 Spaden 3 Odalvägen 1+ 29, p-hus 1987 1987 11 0 161 161 0 1 134 0

36 Sundbyberg 2:161** (Mark Rissne) - - 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Sundbyberg 2:163** (Mark Ursvik) - - 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Sundbyberg 2:79** (Mark Ursvik) - - 0 0 0 0 0 0 112 0

39 Vikingen 4 Mjölnerbacken 41-46 1986 1986 113 8 647 0 8 647 117 0 0 18

40 Vikingen 5 Mjölnerbacken 51-54 1986 1986 79 5 849 364 6 213 83 1 0 0

Totalt 2 607 180 205 12 648 192 853 2 451 77 1 211 107
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Plats: Mamsellstigen i Ör



Idé, text och produktion: The Store i samarbete med Fastighets AB Förvaltaren. 
Foton: Beatrice Graalheim och Clara Söderberg (där inget annat anges). Tryck: Lenanders.
Kontakt: Anders Sundqvist, kommunikationschef, 08-706 90 00, anders.sundqvist@forvaltaren.se

RESULTATRÄKNING
Bruttoresultat: Driftnetto minus administrationskostnader.

Driftnetto: Nettoomsättning minus drift- och under-
hålls-kostnader.

Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.

KAPITAL
Marknadsvärde fastigheter: Det belopp fastigheterna skulle 
kunna överlåtas till, under förutsättning att transaktionen sker 
mellan parter som är oberoende av varandra och som har ett 
intresse av att den genomförs. 

FÖRVALTNING
Jämförbart bestånd: Under året avyttrade fastigheter 
exkluderas. Under året förvärvade fastigheter medtas och 
föregående år justeras för motsvarande period.

Vakansgrad: Summa outhyrda intäkter dividerat med  
bruttohyran.

Värdeår: Värdeår åsätts en byggnad vid fastighetstaxeringen 
och utgångspunkten är att det motsvarar det år byggnaden 
uppfördes. Husets värdeår är alltså normalt lika med husets 
nybyggnadsår. Har påtaglig om- eller tillbyggnad skett skall 
värdeåret jämkas.

Ekonomisk uthyrningsgrad: 100 procent minus vakans-
kostnad i förhållande till bruttohyra.

Central administration: Enligt definition i svenskt bostads-
index. Innefattar kostnader för styrelse, ledningspersonal, 
kostnader för finansfunktion, revision, årsredovisning, PR 
och reklam för företaget som helhet, sponsring och fastighets-
värdering. 

FINANSIELLA
Direktavkastning: Driftnetto i förhållande till snittet mellan 
ingående marknadsvärde och utgående marknadsvärde på 
fastighetsbeståndet.

Värdeförändring: Marknadsvärde vid årets slut minus mark-
nadsvärde vid årets början minus investeringar minus förvärv 
plus avyttringar i förhållande till snittet mellan ingående 
marknadsvärde och utgående marknadsvärde på fastighets-
beståndet.

Totalavkastning: Direktavkastning plus Värdeförändring.

Soliditet (synlig): Eget kapital inklusive 78 procent av  
obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.

Soliditet (justerad): Eget kapital plus övervärden i fastighe-
ter med avdrag för uppskjuten skatt 22 procent i förhållande 
till balansomslutningen inklusive övervärden i fastigheter.

Superbruttoresultat: Bruttoresultatet exklusive kostnader för 
underhåll, fastighetsskatt samt projektfastighet dividerat med 
totala kvadratmeter.

Belåningsgrad (netto): Räntebärande skulder minus kassa/
placeringar i förhållande till fastigheternas marknadsvärde.

Genomsnittlig ränta: Periodens räntekostnader och ränte-
intäkter, exklusive försäljning av intressebolag och resultat 
från andelar i intressebolag, i förhållande till genomsnittlig 
räntebärande låneskuld netto.

Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
i förhållande till finansiella kostnader.

Avkastning på eget kapital: Årets resultat efter skatt i 
förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Överskottsgrad, justerat driftnetto: Driftnetto inklusive 
fastighetsanknuten administration enligt definiton från svenskt 
bostadsindex i förhållande till hyresintäkter.

Snittränta: Avser snitträntan i låneportföljen inkl. derivat 
momentant per bokslutsdatum. 

Kapitalbindning: Tiden fram tills ett lån förfaller till återbetalning. 

Räntebindning: Tiden fram tills ett räntebärande instrument 
med fast ränta upphör.

UNDERHÅLL
Investeringar: Värdehöjande aktiviteter som genererar en 
intäktsökning och/eller kostnadsbesparing.

Investeringar inklusive aktiverat underhåll: Investering-
ar plus aktiverbart planerat underhåll, aktiverbart underhåll 
kopplat till investeringar, extraordinärt underhåll.

Aktiverbart planerat underhåll: Planerat underhåll som är 
planerat till tid, art och omfattning. Omfattar åtgärder som 
återkommer med regelbundna intervaller och som föranleds 
av normal förslitning. Åtgärden skall vara värdehöjande eller 
värdeåterställande. Aktiveras på en komponent i balansräk-
ningen med en årlig avskrivning.

Aktiverbart underhåll kopplat till investeringar: Under-
hållsandelen av ett större investeringsprojekt. Aktiveras på en 
komponent i balansräkningen med en årlig avskrivning.

Felavhjälpande underhåll: Löpande underhåll omfattar 
åtgärder som återkommer med regelbundna intervaller och 
som föranleds av normal förslitning, åtgärden är planerad till 
tid, art och omfattning och där kostnaden understiger 400 tkr 
inkl. moms. Åtgärden skall vara värdebevarande. Kostnaden 
tas i resultaträkningen under raden underhåll.

Gränsdragning mellan kostnadsfört underhåll och 
aktiverbart underhåll: Om en betydande komponent byts ut 
räknas det som värdehöjande (eller värdeåterställande) och 
det skall då aktiveras och inte kostnadsföras. För komponen-
ter som inte är betydande eller man byter en mindre del så att 
påverkan på fastighetens totala värde inte kan påvisas skall 
denna utgift istället kostnadsföras direkt som underhåll eller 
reparation.

DEFINITIONER



31 sommar- 
jobbande ungdomar.

Fjärrvärme
med märkning
”Bra miljöval”.

Totalavkastning 
på 14 procent.




