


Förvaltaren fyllde 70 år

HALLONBERGEN

URSVIK

ÖR

RISSNE

DUVBO
STORSKOGEN

CENTRALA  
SUNDBYBERG

LILLA  
ALBY

733 lägenheter   
ombildade

Närvarostyrd belysning på 
466 garageplatser

56 nyrenoverade 
lägenheter för 
äldreboende

115 nya fönster 

66 ton  
insamlade kläder

Konstnärligt fasadljus 
på Nybergs torg

23 nya laddplatser 
för elbilar

10 förbättrade hissar

Nattvandrare 
för ökad trygghet

HALLONBERGEN

2017

67 % svarade på hyresgäst- 
enkäten för boende

Trygghetsvandringar  
för ökad trivsel

Praktik för 15 ensamkommande 
flyktingungdomar

Nya bovärdsteam för 
snabbare service

100 sommarjobbare

Renoverad fritidsgård i 
Hallonbergen centrum
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ÖKAD 
VARIATION 

AV BOENDEFORMER

60
MILJONER KRONOR 
I AVKASTNING TILL 

STADEN

9 %
MINSKAD  

ELANVÄNDNING

Alla uppgifter i årsredovisningen 
och hållbarhetsredovisningen avser 
koncernen Fastighets AB Förvaltaren 
med dotterbolag.

Vi har anpassat vår GRI-redovisning så 
att denna även omfattar den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten enligt ÅRL. 
Denna återfinns på sidorna 4-33.

69
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Respekt för mänskliga rättigheter 20–21
Motverkande av korruption 29
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Vi gillar människor  
Vi lyssnar nyfiket och  

vågar utmana  
Vi säger och gör saker  

som vi kan stå för

VÅR 
VÄRDEGRUND

OM FÖRVALTAREN

OM FÖRVALTAREN
Förvaltaren är Sundbyberg stads eget fastighetsbolag. Sedan starten 
1947 har vi byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg – med 
Storskogen på 50-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet 
och Rissne på 80-talet. Och nu är vi med när Ursvik växer fram 
under 2010-talet. Totalt äger vi ungefär en tredjedel av bostäderna i 
Sundbyberg och vi tar ett stort ansvar för hela stadens utveckling.
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VI BIDRAR TILL  
STADENS UTVECKLING

Vi äger, förvaltar och utvecklar våra fastigheter på  
ett sådant sätt att vi bidrar till en långsiktigt hållbar stads-

utveckling för hela Sundbybergs bästa. 
  

Genom att vi erbjuder allt från ungdomsboende  
till äldreboende kan människor bo kvar i kommunen  

hela sitt liv – och därigenom bidra till en levande och  
mångsidig stad med plats för alla.

139
ANSTÄLLDA

69
NÖJD-KUND-INDEX

(MEDELVÄRDE BRANSCH 64,6)

75
NÖJD-MEDARBETAR-

INDEX 
(SVERIGE-INDEX 2016: 75)

88 % 
MINSKADE  

KOLDIOXIDUTSLÄPP  
(JMFR 2010)

VISION
Sundbyberg växer med dig



VÄSENTLIGA FRÅGOR 
Attraktiva bostadsområden 

Trygghet och trivsel 
Attraktiv arbetsplats 

Klimat- och resurseffektiv  
verksamhet 

Ekonomiskt ansvar

787 MKR
INTÄKTER 
(2016: 805)

415 MKR
DRIFTNETTO

(2016: 410)

159 MKR
RÖRELSERESULTAT

 (2016: 164)

13 698 MKR
MARKNADSVÄRDE 

(2016: 14 153)

307 MKR
INVESTERINGAR

(2016: 416)

7,5 %
TOTALAVKASTNING

(2016: 14 %)

ÄGARE OCH STYRNING
Fastighets AB Förvaltaren är 
ett dotterbolag till Sundbybergs 
stadshus AB och ägs av Sund-
bybergs stad. Moderbolaget 
Sundbybergs stadshus AB har 
en sammanhållande funktion för 
bolagen i koncernen och svarar 
för övergripande utveckling och 
strategisk planering. Moder- 
bolaget ansvarar också för  
styrning och uppföljning av  
dotterbolagens verksamhet.

Sidan 7.

87
FASTIGHETER

6 939
LÄGENHETER 

1-6 ROK

OM FÖRVALTAREN

5
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ETT ÅR AV FÖRÄNDRING 
OCH UTVECKLING

VD HAR ORDET

V
i befinner oss i en tid med stora 
omställningar. Under året har vi 
framgångsrikt genomfört en av de 
största ombildningarna till bostads-

rättsförening i svensk historia och framåt 
väntar fler ombildningar, i linje med vårt 
ägardirektiv. Parallellt med det genomför 
vi ett utvecklingsprogram för flera stads-
delar och utvärderar också möjligheterna 
till nyproduktion och förtätningar. Allt 
syftar till utveckling och mångfald bland 
boendeformer i staden. Vi har mycket att 
förhålla oss till som kommunalt bolag. 
Höga förväntningar från olika intressenter 
och ägardirektiv inom många viktiga 
områden gör att vi måste 
balansera en mängd 
olika perspektiv. Ibland 
är det utmanande, men 
det gör också att det är 
naturligt för oss att ta 
ansvar för många frågor 
samtidigt, att ha ett 
helhetsperspektiv. Våra 
fastigheter ska hålla 
under lång tid och det 
handlar om att ta hänsyn 
till både ekonomiska, 
miljömässiga och sociala 
frågor.

Därför är det extra 
roligt att vi 2017 tar 
steget till en integrerad 
års- och hållbarhets-
redovisning, som tydligt 
visar att frågorna hänger 
ihop. Jag är otroligt glad 
att vi har engagerade 
medarbetare och en 
stark ekonomi i ryggen, 
det är motorn för att 
driva arbetet framåt och 
underlättar för att jobba 
långsiktigt och ambitiöst 
med dessa viktiga frågor. 

H
istoriskt har vi varit starka inom 
miljö och ekonomi. För att fortsätta 
höja ambitionsnivån har vi under 
året anställt en hållbarhetschef 

som sitter i ledningsgruppen och ansvarar 
för helhetsperspektivet hållbarhet, med 
särskilt fokus på att utveckla sociala frågor. 
Under året har vi växlat upp vårt arbete 
för att öka tryggheten och delaktigheten i 
våra områden i form av hyresgästengage-
mang, sommarjobbare och nattvandrare. 

Våra satsningar på socialt ansvar har en 
tydlig koppling till ekonomi. När trygghet 
och trivsel ökar i våra stadsdelar ökar även 
marknadsvärdet på våra fastigheter. Men vi 
kan göra ännu mer, exempelvis kopplat till 
integrationsfrågor. 

När det gäller miljö har vi bland annat 
som mål att bli 30 procent mer energief-
fektiva till år 2020 (basår 1995), men vi 
ser att det kommer att bli svårt att nå. 
Detta beror till viss del på att vi inte kan 
tillgodoräkna oss de energieffektivise-
ringar som kan åstadkommas vid total-
renovering av de fastigheter som säljs och 
ombildas till bostadsrättsföreningar. Totalt 

sett har vi ändå fortsatt att bli mer energi-
effektiva och årets minskning landade på 
3 procent. Genom satsningar på nya styr- 
och uppföljningssystem kommer vi även att 
få bättre överblick och möjlighet till 
åtgärder. Jag tycker dessutom att det är 
jätteroligt att vi under året fattat beslut om 
en förstudie för en investering i solceller på 
några av våra stora tak i Hallonbergen. Det 
är en viktig satsning i tiden, som blir 
spännande att följa framåt. 

Å
ret har även präglats av en större 
omorganisation. Den har omfattat 
både huvudkontoret och drifts-
organisation där vi bland annat 

gått från fördelning på distrikt till flexibla 
team. Omorganisationen syftar till att 
skapa större affärsfokus, en mer flexibel 
organisation när vi är i förändring samt 
tydligare ansvar och befogenheter. Det ska 
även underlätta samarbete med och sup-
port till våra systerbolag. Förändringen är 
ännu inte klar och vi tror att den kommer 
att ge många positiva effekter, för både 
medarbetare och hyresgäster. Nöjd-Kund-
Index (NKI) sjönk något under 2017, men 

vi ligger fortfarande på 
en hög nivå jämfört med 
andra bostadsbolag. För 
att kunna arbeta på ett 
ännu bättre sätt har vi 
under året gjort ett stort 
arbete med vår värde-
grund och definierat 
vilka beteenden vi som 
ledare och medarbetare 
ska stå för, både inom 
bolaget och i våra 
externa kontakter. 

Vi kommer också 
fortsätta fokusera på 
trygghet och trivsel och 
att de åtgärder vi gör 
i fastigheterna ska upple-
vas som värdefulla. Alla 
ska trivas i sina hem, 
känna sig trygga och 
tycka att de får värde för 
den hyra de betalar.

Sammanfattningsvis 
har vi en bra bas, men 
får inte slå oss till ro 
– det är viktigt att vi
fortsätter utmana och
utveckla oss. Och där är
jag övertygad om att vi
kommer att få hjälp av

vår nya organisation och våra satsningar 
på verksamhetsutveckling. Om du har 
synpunkter på vårt arbete är du varmt 
välkommen att höra av dig till oss. Önskar 
dig en trevlig läsning!

Petra Karlsson Ekström
vd
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ÄGARDIREKTIV

VÅRT ÄGARDIREKTIV
Förvaltaren ägs av Sundbybergs stad. Sedan starten 1947 har vi utvecklat det moderna Sundbyberg 
med attraktiva bostäder och lokaler. Som nyligen fyllda 70 år tar vi nu ett vidare ansvar för hela 
stadens bästa genom att vidareutveckla attraktiva stadsdelar tillsammans med bland andra privata 
fastighetsbolag. Vårt uppdrag definieras i ett ägardirektiv från koncernen Sundbyberg stadshus AB som 
i sin tur får sitt ägardirektiv från Sundbybergs stad. Hela ägardirektivet finns att läsa på forvaltaren.se

VALFRIHET I BOENDET OCH EN  
GOD HYRESVÄRD
Koncernen 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  
upplåtelseformer i alla stadsdelar.

 Vi utvecklar stadsdelar på sidorna 12–13, Vi underhåller  
och utvecklar på sidorna 18–19.

UTVECKLING AV STADSKÄRNAN I CENTRALA  
SUNDBYBERG OCH ANDRA CENTRA
Koncernen ska med sitt fastighetsbestånd kunna bidra till  
den av kommunen beslutade utvecklingen av Sundbybergs 
stadskärna och övriga stadsdelscentra. 

 Vi utvecklar stadsdelar på sidorna 12–13.

SOCIALT ANSVAR
Koncernen ska samverka med kommunen rörande sociala  
kontrakt … och upplåta delar av bostadsbeståndet till staden  
för hyresgäster med speciella behov.

 Vi utvecklar stadsdelar på sidorna 12–13.

LOKALER OCH INFRASTRUKTUR FÖR 
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Koncernen ska åstadkomma långsiktiga och hållbara investe-
ringar i lokaler … samt aktivt medverka i stadens arbete med  
digitalisering.

 Vi utvecklar stadsdelar på sidorna 12–13, Vi underhåller och 
utvecklar på sidorna 18–19, Vi lyssnar på våra intressenter på sidorna 
10–11.

MILJÖ OCH ESTETISKA VÄRDEN
Koncernen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom  
att bli klimatneutralt till år 2030. Det innebär bland annat ett 
kontinuerligt arbete med åtgärder som bidrar till energi- 
 effektivisering. Koncernen ska utveckla estetiska värden i  
sina fastigheter.

 Vi är rädda om klimatet och resurserna på sidorna 24–25,  
Vi underhåller och utvecklar på sidorna 18–19.

TRYGGHET OCH SÄKERHET
Koncernen ska i samverkan med de boende, kommunen  
och andra intressenter aktivt med verka till en tryggare miljö  
och säkert boende. 

 Hos oss är det rent, säkert och tryggt på sidorna 16–17,  
Vi lyssnar på våra intressenter på sidorna 10–11.

UNGDOMSGARANTI
Bolaget ska erbjuda lägenheter för ungdomar. Den som ställer 
sig i bostadskön vid 16 års ålder ska erbjudas ett eget boende  
innan 25 års ålder.

 Vi utvecklar stadsdelar på sidorna 12–13.

UNDERHÅLL OCH RENOVERING  
AV FASTIGHETER
Bolaget ska på fastighetsmarknadens villkor, med iakttagande  
av affärsmässighet, arbeta kontinuerligt och långsiktigt med  
att underhålla fastighetsbeståndet.

 Vi underhåller och utvecklar på sidorna 18–19, Vi tar ekonomiskt 
ansvar på sidan 28.
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VÄSENTLIGHETSANALYS

Som kommunalt bostadsbolag tar vi ett stort ansvar för många viktiga frågor. För 
att fokusera kraften i vårt arbete och i vår kommunikation genomförde vi under 
2017 en väsentlighetsanalys. Resultatet av analysen är fem väsentliga frågor som 
vi nu fokuserar vårt arbete på, för att vara långsiktigt framgångsrika. Dessa utgör 
också grunden för hållbarhetsredovisningen. 

ANALYS AV VÄSENTLIGA FRÅGOR
Väsentlighetsanalysen utgick från  
Förvaltarens påverkan på människor, miljö 
och samhälle, samt från intressenternas 
förväntningar. I samband med analysen 
identifierade vi även risker respektive 
möjligheter i vår verksamhet. 

I själva analysarbetet var alla Förvaltarens 
20 chefer delaktiga i att identifiera och 
prioritera de väsentliga frågorna. Resulta-
tet sammanställdes sedan och har därefter 
nyanserats och förankrats i chefsgruppen 
och företagsledningen.

Sidorna 9.

VÄSENTLIGHETSANALYSEN  
VISAR VÄGEN FÖR VÅRT ARBETE
Resultatet av väsentlighetsanalysen (våra 
väsentliga frågor) är grunden för vår 
affärsplan och våra verksamhetsmål, både 
övergripande och på enhetsnivå. Vi har 
även utgått från våra väsentliga frågor 
som struktur för denna redovisning. 

Vår hållbarhetspolicy, antagen av styrelsen, 
vägleder oss övergripande kring miljö, 
socialt ansvar, medarbetarfrågor, mänskliga 
rättigheter och affärsetik. 

I respektive avsnitt kan du läsa om hur 
vi arbetar med frågorna i praktiken. Vidare 
genomförs årligen en riskanalys. En sam-
manställning av våra viktigaste risker finns 
längre fram i hållbarhetsredovisningen. 

Sidan 31.

NY ENHET FÖR HÅLLBARHETSARBETET
Under året genomförde vi en omorganisa-
tion som påverkade alla enheter inom 
företaget. Hållbarhet har blivit en egen 
enhet och där ingår miljö och sociala 
frågor. Den nya rollen hållbarhetschef har 
tillsatts, med hemvist i ledningsgruppen. 
Hållbarhetsorganisationen förstärktes 
också med en hållbarhetsutvecklare vid 
årsskiftet 2017/2018. Vi har även tagit 
fram en ny introduktionsutbildning i 
hållbarhet för nyanställda. 

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

VÅRT BIDRAG TILL AGENDA 2030
Under hösten 2017 genomförde vi en 
analys av vårt bidrag till de 17 Globala 
målen, genom att gå igenom samtliga 169 
delmål. Mål 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 och 16 
visade sig vara de mål där vårt ansvar och 
vår möjlighet att göra skillnad är störst. 
Analysen gav oss även idéer och inspira-
tion till hur vi kan vidareutveckla vårt arbete 
och vår kommunikation. Du kan läsa mer 
om Agenda 2030 och de Globala målen  
på www.globalamalen.se.

”Hållbarhet handlar om hur vi tar ansvar i det dagliga arbetet, 
för att vara långsiktigt framgångsrika. En framgångsfaktor 
är att integrera hållbarhetsarbetet i befintlig verksamhet. 
Under året har vi därför tydligare definierat våra 
fokusfrågor för att underlätta styrning och uppföljning.” 
Wendela Falkenström, hållbarhetschef
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VÄSENTLIGHETSANALYS

Grunden för hur vi styr  
vår verksamhet. 

ATTRAKTIVA  
BOSTADSOMRÅDENN
Utveckling av stadsdelar 

och bostadsområden.

Bidra till sysselsättning och 
skapa arbetstillfällen. 

  Sidan 12–15.

ATTRAKTIV  
ARBETSPLATS

Engagerade medarbetare, hälsa, 
utveckling, delaktighet, likabehandling.

Värdegrund/värderingar:  
ledarskap, medarbetarskap.

  Sidan 20–23.

KLIMAT- OCH RESURS-
EFFEKTIV VERKSAMHET

Minskad energianvändning  
och klimatpåverkan.

Ansvarsfull hantering av  
avfall från boende, egen  

verksamhet. 

  Sidan 24–27.

TRYGGHET  
OCH TRIVSEL

Rent, säkert och tryggt i 
och kring fastigheterna.

Underhåll och utveckling  
av fastigheterna. 

  Sidan 16–19.

EKONOMISKT ANSVAR
Stabil ekonomi/avkastning.

Affärsetik och affärsmässighet. 

  Sidan 28–29.

VÄSENTLIGA  
FRÅGOR

Grunden för hur vi styr  
vår verksamhet. 
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VI LYSSNAR PÅ  
VÅRA INTRESSENTER
Utan våra hyresgäster, ägare och medarbetare hade Förvaltaren inte  
funnits. Därför har deras tankar och synpunkter stor påverkan på hur vi 
styr vår verksamhet. Vi för en löpande dialog med våra olika intressenter. 
Medarbetarna finns dagligen på plats i fastigheterna för att fånga upp 
synpunkter från hyresgästerna. Och utanför arbetstid går det alltid att 
kontakta vår jour för akut hjälp. Vi arbetar för att digitalisera verksamheten, 
exempelvis vid kontraktsskrivning och i kundkontakter.

BOSTADSHYRESGÄSTER
Viktiga frågor:

Skötsel och underhåll. Trygghet och säkerhet. 
Dialog och service. Boendeinflytande.  
Hyresnivåer. Tillgänglighet. Miljöarbete.  

Attraktiva bostadsområden.

Kanaler för dialog:
Årlig kundundersökning. Kundtjänst.  

Facebook. Jour. Daglig interaktion och dialog 
med boende i fastigheterna. Mina Sidor.  
Träffar och möten kring aktuella frågor,  

exempelvis trygghetsvandringar.

MEDARBETARE
Viktiga frågor: 

Företagskultur. Kompetensutveckling.  
Arbetsvillkor och arbetsmiljö. Delaktighet.  

Likabehandling. Balans i livet.  
Samhällsansvar.

Kanaler för dialog:
Medarbetarundersökning. Fackliga samråd.  

Skyddskommitté. Utvecklingssamtal.  
Lönesamtal. Arbetsplatsträffar.  

Stormöten. Intranätet.  
Chefer.

ÄGAREN 
SUNDBYBERGS STAD

Viktiga frågor: 
Ägarstyrning och ägardirektiv. Lönsamhet och  

avkastning. Affärsmässighet. Systematiskt arbete  
med renovering och underhåll. Varierat utbud.  

Stadsdelsutveckling. Sysselsättning och integration. 
Miljö- och klimatarbete. Ombildning till  

bostadsrättsförening.

Kanaler för dialog: 
Styrelsemöten. Löpande dialog med vd.  

Styrelsekonferens. Ägardialog.  
Tertialrapportering och prognoser.  

Årsredovisning.

INTRESSENTDIALOG
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KUNDKONTAKTER  
UNDER 2017

LOKALKUNDER
Viktiga frågor: 

Skötsel och underhåll.  
Tillgänglighet. Hyresnivåer.

Kanaler för dialog: 
Löpande kontakter  

och möten.

LEVERANTÖRER
Viktiga frågor:

Affärsmässighet. Goda relationer. 
Relevanta krav.

Kanaler för dialog:
Upphandlingar. Löpande  

kontakter och möten.

STADSHUSKONCERNEN
Viktiga frågor:

Administrativa servicetjänster.  
Strategiska och operativa samarbeten. 

Avfallshantering. Samverkan kring 
upphandling och IT.

Kanaler för dialog:
Löpande dialog och möten,  

exempelvis vd-träffar. Samverkan  
i olika projekt.

FINANSIÄRER
Viktiga frågor:

Högt kreditbetyg. God riskhantering.  
Investeringsplaner.

Kanaler för dialog:
Årliga avstämningsmöten. Möten vid 
varje lånetillfälle. Tertialrapportering 

och prognoser. Årsredovisning. 
Marknadsvärdering av fastigheter 

årligen.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN
Viktiga frågor:

Hyresnivåer. Samverkan i planering. 
Specifika frågor som rör det lokala 

boendet.

Kanaler för dialog:
Hyresförhandlingar.  

Samrådsmöten. 39 993 
TELEFONSAMTAL  
KUNDTJÄNST

33 645 
FELANMÄLNINGAR

1 183 106
BESÖK FORVALTAREN.SE

331
FACEBOOK-FÖLJARE

INTRESSENTDIALOG
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URSVIK

KISTA

SOLNA
BUSINESS PARK

BROMMA FLYG

HALLONBERGEN
ÖR

RISSNE

DUVBO STORSKOGEN

CENTRALA  
SUNDBYBERG

LILLA  
ALBY

ARENASTADEN

ATTRAKTIVA BOSTADSOMRÅDEN

I vår årliga kundundersökning frågade 
vi hyresgästerna hur de trivs med sitt 
boende och bostadsområde. Centrala 
Sundbyberg och Storskogen fick båda 
betyget 81 i 2017 års undersökning, 
vilket betyder att de boende trivs riktigt 
bra. I Hallonbergen och Rissne blev be-
tyget lite lägre och landade på 62, medan 
Ör fick 74. Skillnaderna i betyg gav en 
tydlig fingervisning om var vi behöver 
satsa mer på utveckling.

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR 
FLERA STADSDELAR
Under året tog vi fram ett utvecklings-
program för stadsdelarna Rissne, Hallon-
bergen och Ör. I programmet föreslår 
vi förändringar som syftar till att ge 

områdena fler stadsmässiga kvaliteter för 
att öka trivseln och attraktiviteten. Några 
exempel är att göra om genomfartsgator 
till stadsgator och att bygga på befintliga 
kvarter för att göra dem mer samman-
hängande och stadsmässiga.

DIALOG MED INVÅNARNA
För att ta fram utvecklingsprogrammet  
genomförde vi ett dialogarbete i 
samarbete med Sundbybergs stad. En 
beteendevetare intervjuade människor 
i stadsdelarna för att få en samlad bild 
av vilken utveckling som skulle kunna 
förbättra trivseln. Dessutom gjorde vi 
på Förvaltaren ett internt arbete med 
att intervjua bovärdar för att få deras 
perspektiv.

VI UTVECKLAR STADSDELAR
Förvaltaren äger närmare en tredjedel av alla bostäder i Sundbyberg. Det gör att vi 
har ett särskilt ansvar för att utveckla staden i samspel med Sundbybergs stad och 
privata aktörer. Vi arbetar för att kunna erbjuda hus och stadsdelar där människor 
trivs, känner stolthet och vill bo kvar – generation efter generation.

BROTORP

Visionsbild från utvecklingprogrammet 
för Rissne, Hallonbergen och Ör
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”Det är inspirerande att få vara en del i samhällsutvecklingen, att 
kunna påverka och bidra till förbättringar. Jag ser fram emot att 
om tio år kunna se resultatet av det vi jobbar med nu.”
                                          Therese Lundborg, fastighetsutvecklare

BIDRAR TILL VARIATION PÅ FLERA SÄTT
En viktig del i att skapa attraktiva bostads-
områden handlar också om variation. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att det bästa för 
en stadsdel är blandade boendeformer och 
varierad arkitektur med olika material och 
skala. Men också en spridning på åldrar 
och familjesituationer bland de boende är 
att föredra. 

Det är också därför vi erbjuder olika 
boendeformer och lägenhetsstorlekar i 
samma bostadskvarter. Vi har boende för 
alla åldrar – från ungdomslägenheter till 
trygghetsboende för äldre. Vi har också 
flyktinglägenheter och lägenheter med 
sociala kontrakt, som kan vara anpassade 
för speciella behov. Alla dessa är placerade 
i samma hus och kvarter som andra typer 
av lägenheter. På så sätt skapar vi variation 
och möjligheter för hyresgäster med olika 
socioekonomiska förutsättningar, bak-
grund och ålder att bo i samma kvarter.

Vi bidrar även till en mångfald av bo-
endeformer genom att erbjuda fastigheter 
för ombildning till bostadsrätt. Det sker 
framför allt i stadsdelar där hyresrätten 
som boendeform dominerar. Under 2017 
ombildade vi fastigheterna Terränglöparen 9 
i Hallonbergen och Violen 2 i Ör, med 
sammanlagt 733 lägenheter. Ombildningen 
i Terränglöparen 9 med 463 lägenheter 

är den enskilt största ombildningen i 
Sundbyberg – och förmodligen en av de 
genom tiderna största i Sverige. Under 
året fick dessutom bostadsrättsföreningar 
med sammanlagt 1 258 lägenheter ett 
köperbjudande. 

Genom att sälja mark till andra 
byggherrar är vi också med och bidrar till 
variation i stadsbilden. Vi samverkar även 
med staden och andra aktörer, exempelvis 
kring den kommande centrumutveck-
lingen i Hallonbergen, Ör och Rissne. Där 
medverkar vi genom att sälja fastigheter för 
utveckling. 

VIKTIG ROLL I PLANERINGEN AV  
VÄSTRA URSVIK
I nya stadsdelen Västra Ursvik som håller 
på att växa fram har vi en viktig roll i 
planeringen. Dels planerar vi själva att 
bygga flera hundra nya lägenheter och 
dels äger vi mycket mark i området. Vi är 
delaktiga redan i detaljplanearbetet, vilket 
ger oss möjlighet att påverka hur den nya 
stadsdelen ska utformas.

LOKALER OCH VERKSAMHETER FÖR  
EN LEVANDE STAD
Även vår lokaluthyrning fokuserar på att 
skapa attraktiva stadsdelar med verksam-
heter och aktörer som ger en levande stad. 

I vårt uppdrag ska vi verka för en bland-
ning av olika funktioner och verksamheter 
i staden samt skapa förutsättningar för 
handel och service med hög tillgänglighet. 
När vi får lediga lokaler eller bygger nytt är 
vårt fokus att hitta långsiktiga och hållbara 
aktörer som bidrar till helhetsutbudet.

BOENDE FÖR UNGA
Vi har en ungdomsgaranti som innebär att 
den som ställer sig i bostadskön vid 16 års 
ålder ska erbjudas en lägenhet före 25 års 
ålder. Under 2017 klarade vi att uppfylla 
garantin, men bostadsbrist och många 
ungdomar i bostadskön pekar mot att vi 
framöver får svårt att nå det målet.

ARBETE FÖR FÖRBÄTTRAD MEDIABILD
En del i ett områdes attraktivitet handlar 
också om medias skildringar. Om enbart 
negativa händelser får uppmärksamhet kan 
det göra att områdets mediabild och rykte 
blir onödigt negativt. På Förvaltaren arbetar 
vi aktivt med att lyfta upp och förstärka 
positiva händelser i alla stadsdelar. Vi 
tipsar media och synliggör positiva hän-
delser i våra egna kanaler som webbplats, 
kundtidning, Facebook och Linkedin.

Kort sagt – på Förvaltaren tar vi ett 
stort ansvar för att utveckla stadsdelar där 
människor trivs och vill bo.

Visionsbild, påbyggnad vid Hallonbergsvägen i Hallonbergen.

Visionsbild, tillbyggnad vid Skidbacken i Hallonbergen.
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VI HAR EN VÄG IN I 
SYSSELSÄTTNING
I stadsdelar där människor har arbete, mår de också bättre, är tryggare 
och mer nöjda med sin tillvaro. Därför är nya arbetstillfällen och 
sysselsättningar en av Förvaltarens prioriterade frågor i vår roll som 
samhällsbyggare.

Arbetslöshet är idag en stor utmaning i 
flera av våra stadsdelar. Människor som 
inte kan försörja sig själva och sin familj 
känner ofta oro och utanförskap. Vid 
sidan av den mänskliga dimensionen är 
kostnaderna för samhället stora. 

Genom vårt breda samhällsengage-
mang kan vi erbjuda fler unga och äldre 
arbete och praktik. Vi ser också kopplingar 
mellan ökad sysselsättning och attraktiva 
bostadsområden.

EN VÄG IN I ARBETSLIVET
Vi utmanar oss hela tiden i att hitta nya 
innovativa arbetssätt som möjliggör 
sysselsättning, praktikplatser och även 

jobb för människor som står långt utanför 
arbetsmarknaden.

Ibland handlar det om att erbjuda en 
ungdom en första rad på cv:t. Ibland 
om att någon ska få en inblick i hur en 
arbetsplats fungerar. Det kan även vara 
någon som behöver arbetsträna för att 
senare vara redo för arbetsmarknadens 
utmaningar.

"Det är kul! Ibland är det 
lite jobbigt om det är dåligt 
väder, men det är inget som 
hindrar en från att ha roligt 
och att göra ett bra arbete. 

Vill man så kan man." 
Bari Alawi, sommarjobbare 2017

Vi har erbjudit sommarjobb till ungdomar i Sundbyberg 
sedan år 2011. Syftet är att ge ungdomarna något lärorikt 
att göra under sommarledigheten samtidigt som de bidrar 
till en trevligare miljö. På samma gång skapar vi också en 
relation med den yngre generationen i området. Att kunna 
erbjuda en första viktigt kontakt med arbetslivet och en 
riktig lön ser vi som en viktig del av vårt uppdrag för att 
utveckla staden.

Under 2017 hade vi totalt 100 ungdomar som sommar-
jobbade hos oss tre veckor vardera. Uppgifterna bestod 
av allt ifrån kontorsarbete till parkarbete och fastighets-
skötsel. 

Sommarjobbet är också en chans för Förvaltaren att 
hitta framtida medarbetare. Vi har i dag flera anställda som 
började sin bana på Förvaltaren som just sommarjobbare. 

100 SOMMARJOBBARE
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1 

SOCIAL  
UPPHANDLING

har skapat arbetstillfällen, genom 

att vi ställer direkta krav på våra 

upphandlade entreprenörer. 

 Sidan 29.

8
NATTVANDRARE

ökar vuxennärvaron, är 

förebilder samt rapporterar 

in felanmälningar i tre av våra 

stadsdelar. 

 Sidan 17.

med uppdrag att skapa en  meningsfull fritid för unga 
vuxna i Hallonbergen.  

 Sidan 17.

2
UNGDOMSLOTSAR

praktiserade i vår organisation en halv dag i veckan under tio veckor, via organisationen Advisory Board.

15 
ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR

med uppdrag att hålla extra rent på våra utvalda gårdar och samtidigt öka närvaron i området. 
 Sidan 17.

3
PENSIONÄRER
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HOS OSS ÄR DET RENT, 
SÄKERT OCH TRYGGT 
För oss som allmännyttigt bostadsbolag är det prioriterat att alltid kunna erbjuda 
ett rent, säkert och tryggt boende. Tillsammans med den fysiska miljön handlar det 
om att vara tillgängliga och erbjuda bra service och tjänster för våra hyresgäster. 
Trevliga och välskötta utemiljöer har också en stor inverkan på tryggheten och ger 
en känsla av att vi bryr oss om våra hus och de som bor där. 

”Här nere vid IP känns det 
helt annorlunda. Mycket 
bättre. Sedan har det ju 
blivit så snyggt med all 
fasadbelysning. Estetiskt har 
Rissne lyft ett par snäpp.” 

Monika Flink 47, 
Skvadronsbacken

200 NYA LAMPOR I RISSNE 
Under våren gjorde vi en trygghetsvandring i 
Rissne där våra hyresgäster uttryckte att det 
behövdes mer belysning i området. Som svar på 
det installerade vi nästan 200 nya ljuskällor. De 
sitter på högre stolpar än tidigare vilket gör att 
ljuset sprids längre. Dessutom använder vi LED-
lampor som är energi effektiva och har ett varmt 
ljus. Den nya belysningen är placerad så att 
den inte bara lyser upp gångvägarna, utan även 
runt omkring, på exempelvis fasader. På så sätt 
bidrar belysningen till ökad trivsel och trygghet.

ELEKTRONISKA LÅS
Vi har elektroniska lås- och passersystem i
de flesta av våra fastigheter, för att enbart
behöriga personer ska ha tillgång till 
utrymmena. Tappar hyresgästen sin 
passerbricka är det enkelt att spärra 
brickan som då blir obrukbar på en gång. 
Hyresgäster som hämtar nya brickor måste 
alltid visa legitimation, och det är enbart 
kontraktsinnehavaren som kan kvittera ut 
brickor.
 

DIALOGER FÖR ÖKAD  
TRYGGHET
Under året genomförde vi trygghetsdialoger 
tillsammans med polisen och kommunen. Här 
har alla invånare fått komma med synpunkter på 
vad som fungerar bra och vad som kan förbättras 
i just deras stadsdel. Där intresse funnits har vi 
även genomfört en trygghetsvandring med våra 
hyresgäster där de själva fått möjlighet att visa 
oss vad de uppfattar som otryggt.

SERVICE HELA DYGNET
Vår personal finns tillgänglig alla dygnets timmar. 
Bovärdar på dagtid, jourpersonal på kvällen och 
natten samt störningsjour nattetid. Utöver detta 

erbjuder vi i samarbete med 
bevakningsbolag den upp-

skattade gratistjänsten 
Tryggve, som innebär 

att våra hyresgäster 
kan få sällskap av 
en väktare ända 
hem till dörren 
från tunnelbanan 
klockan 10.00-
06.00.

2015 2016 2017 2018 (mål)

NÖJDA KUNDER

60

65

70

75

Varje år delar vi ut en omfattande kundundersökning till 
en tredjedel av våra hyresgäster. De svar vi får visar vad 
som är extra viktigt för oss att arbeta med. Nöjd-Kund-
Index (NKI) sjönk från 71 till 69 under 2017, men vi ligger 
fortfarande på en bra nivå jämfört med andra bolag i 
branschen.

NÖJDA KUNDER
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UNGDOMSLOTSAR VISAR VÄGEN
I december 2015 projektanställde Förvaltaren, i samverkan 
med kommunen, två ungdomar som ”lotsar”, med upp-
draget att skapa en lugnare miljö i Hallonbergen centrum. 
De har fungerat som kontaktpersoner för unga vuxna i 
området, som passerat åldersgränsen för fritidsgården 
och inte längre har någon naturlig mötesplats. Lotsarnas 
uppdrag har varit att, i samverkan med kommunen, skapa 
olika aktiviteter för denna målgrupp. Till exempel basket-
turnering för tjejer, thaiboxning med proffs och nattfotboll. 

PENSIONÄRER 
FIXAR SNYGGT
Ett annat exempel på hur 
vi arbetar förebyggande är 

våra tre pensionärer som vi 
har anställda sedan hösten 

2016. De arbetar ett par timmar 
varje dag och har som uppdrag 

att hålla rent och snyggt på gårdar, i 
tvättstugor och i trapphus. De bidrar också 

med ökad vuxennärvaro i våra områden och kan bygga 
relationer med våra hyresgäster. 

MINSKAD ANDRAHANDSUTHYRNING
En viktig faktor som påverkar både trygghet och trivsel 
är att den som står på kontraktet också bor i lägenheten, 
och inte hyr ut den i andra, tredje eller fjärde hand. Otill-
låten andrahandsuthyrning är ett problem som blir allt 
vanligare och kan leda till oro hos övriga boende i huset. 
Därför anställde vi 2017 en boendeutredare som vid årets 
slut friställt 20 lägenheter, vilka hyrdes ut med oriktiga 
hyresförhållanden. 

VÄLKOMNANDE ENTRÉER OCH GÅRDAR
Trevliga utemiljöer i våra stadsdelar är en central del i vårt arbete för 
ökad trivsel och trygghet. Vi vill att alla våra hyresgäster ska kunna njuta 
av gården och känna sig stolta över hur den ser ut. Därför har vi egna 
trädgårdsmästare anställda hos oss. 
 Mycket fokus har lagts på våra entréer och det hyresgästerna möts av 
när de kommer hem. Färger och former är viktiga element. Vi försöker alltid 
att blanda olika sorters växter för att skapa variation och främja djurlivet.
 Våra trädgårdsmästare arbetar också med att röja buskar och sly som 
skymmer sikten och skapar otrygghet. En del upplever dock lummighet 
som trevligt. Vi försöker alltid att hålla en god balans och väga in alla 
aspekter. En flitigt använd gård blir också en trygg gård.

INTEGRATION GENOM MÖTEN
Som bostadsbolag i Sundbyberg har vi ansvar för den  
sociala utvecklingen i stadsdelarna. Ett exempel är 
mötesplatser, som grillplatser, boulebanor och odlings-
ytor. Vår lokal Toppstugan är en samlingslokal på Hallon-
bergens högsta punkt, som alla invånare har möjlighet att 
hyra vid behov av mötesplats. 
 Sommartid har vi ett nära samarbete med en lokal 
fotbollsförening så att de ska kunna bedriva fotbollsskola 
och erbjuda barn och unga i området en meningsfull fritid 
under sommaren.
 Sedan över tio år tillbaka är vi också drivande bakom 
nationaldagsfirandet i Sundbyberg. Golfängarna i Ör är 
då mötesplats för upp emot 40 000 människor. 

NATTVANDRING FÖR ÖKAD TRYGGHET
I vår kundundersökning såg vi att de boende upplevde en känsla av 
otrygghet i vissa områden. Som en del av vårt trygghetsarbete be-
stämde vi oss för att dra nytta av det engagemang som fanns i om-
rådet och anställde åtta nattvandrare. Nattvandrarna är unga vuxna 
som ökar vuxennärvaron och bidrar till en ökad trygghetskänsla. 
De är extra ögon och öron ute i våra områden på kvällstid och har 
uppsökande samtal med ungdomar som behöver förebilder.
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VI UNDERHÅLLER  
OCH UTVECKLAR
Att ta väl hand om hus och fastigheter handlar ofta om små saker i det dagliga. Men det 
handlar också om att långsiktigt förbättra och renovera hus och utemiljöer. När vi lyckas 
med båda delarna trivs våra hyresgäster och är nöjda med oss som hyresvärd. Samtidigt 
skapar vi framtidens boenden som attraherar morgondagens invånare. Underhåll och 
utveckling hänger också ihop med våra mål om klimat- och resurseffektivitet.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het är utgångspunkt och målbild för vår 
fastighetsutveckling. Fastigheterna ska 
hålla god miljöprestanda, det ska finnas 
lägenheter med olika standardnivåer och 
ekonomiska beslut ska vara långsiktiga. 
Över tid ska utvecklingen av fastigheterna 
bidra till ett jämnare behov av underhåll 
och ett hållbart ekonomiskt resultat.

Den övergripande riktningen för vår 
fastighetsutveckling anges i ägardirektivet 
från Sundbybergs stad. För mer konkret 
strategisk planering har vi en fastighets-
utvecklingsplan som sträcker sig tio år 
framåt. Planen innehåller både renove-
ringar på olika nivåer och nyproduktion.

HÅLLBARA RENOVERINGAR
För fastigheter med omfattande renove-
ringsbehov har vi utarbetat en ny hållbar 
renoveringsstrategi. Den beslutades under 
hösten 2016 och ger bland annat varje 
hyresgäst möjlighet att påverka renove-
ringens omfattning i den egna lägenheten. 

Inget renoveringsprojekt har ännu i sin 
helhet hunnit genomföras med utgångs-
punkt i den hållbara renoveringsstrategin,  

men för lägenheterna i fastigheten  
Bageriet 23 har vi under året jobbat med 
planeringsarbete enligt den nya strategin. 
Renoveringsstart är preliminärt under 2019.

KOMMUNIKATION I VÅRA  
RENOVERINGSPROJEKT
Vid renoveringar påverkas såväl våra 
hyresgäster som andra människor och 
verksamheter i grannskapet. Kommuni-
kationen planeras noggrant för att vi ska 
ha en tydlig, lättförståelig och tidig dialog 
med hyresgästerna om renoveringen och 
möjligheterna att påverka. Med den nya 
renoveringsstrategin förtydligar vi detta. 

Varje renovering följs upp med en 
enkätundersökning bland hyresgästerna. 
Resultatet utvärderas och används inför 
kommande projekt.

NYPRODUKTION FÖR FRAMTIDEN
Under 2017 har vi sett över vilka utveck-
lingsmöjligheter som finns för våra fastig-
heter, med fokus på nyproduktion. Det har 
resulterat i dokumentet Nybygget, som 
går igenom förutsättningar och ekonomi i 

ett antal möjliga påbyggnads- och förtät-
ningsprojekt. Här föreslås uppemot 2 500 
möjliga nya lägenheter – och arbetet går nu 
vidare med att prioritera vilka projekt som 
kan ge bäst utfall. Den prioriteringen gör vi 
i samarbete med Sundbybergs stad som tar 
beslut om detaljplaner.

Därutöver har vi i vår planering cirka 
750 lägenheter i nyproduktionsprojekten 
Parfymfabriken i Lilla Alby, Torghuset 
och Tjuren i Ursvik samt Klockstapeln i 
Ör, där vi även planerar för ägarlägen- 
heter som breddar utbudet av boende- 
former. En ägarlägenhet betraktas juridiskt 
som en fastighet i sig och innehavaren 
äger den enskilda lägenheten, ungefär 
som "radhus på höjden".

KONST OCH ESTETIK
Estetiska värden och konstnärlig utsmyck-
ning är en viktig del när vi bygger nytt eller 
renoverar hus och gårdar. Under 2017 har 
vi bland annat utvecklat Nybergs torg med 
en ny konstinstallation där stora bilder 
projiceras på två husväggar. På våra gårdar 
planerar vi växtval och utformning noga för 
att ge en estetisk upplevelse året om.

FÄRDIGSTÄLLDA RENOVERINGSPROJEKT 2017 

Totalrenovering av äldreboendet 
Hallonhöjden på Lötsjövägen  
(56 lägenheter)

Renovering av Spiken 4 på 
Esplanaden 13 (11 lägenheter)

Stambyten av Skvadronen 5  
och 6 på Skvadronsbacken  
(164 lägenheter)

Nya lokaler för bland andra 
Handelsbanken, Systembolaget och 
Profoto i Bageriet 23 på Landsvägen



19

TRYGGHET OCH TRIVSEL

115
NYA FÖNSTER

8
GARAGE OCH 

TRAPPHUS MED NY 
BELYSNING

9
UPPFRÄSCHADE 
TVÄTTSTUGOR

10
BÄTTRE HISSAR44

NYA ENTRÉPORTAR

5 
NYMÅLADE 
TRAPPHUS245

NYA BADRUM 

7
ROLIGARE GÅRDAR

UNDERHÅLL FÖR NÖJDARE HYRESGÄSTER
Med vårt årliga löpande underhåll effektiviserar vi skötseln av fastigheterna, ökar 
kundnöjdheten, minskar energianvändningen och ser till att vi efterlever gällande 
lagar och regler. Många av förbättringarna sker utifrån de önskemål och behov som 
hyresgästerna uttrycker i dialog med bovärdar och kundtjänst. Vi väger även in betyg 
och kommentarer från den årliga kundundersökningen. 
 Några exempel på underhåll 2017 ser du här. Vi har även genomfört löpande 
radonmätningar och ventilationskontroller.
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Chefer Ledningsgrupp Samtliga medarbetare

Kvinnor 47 60 39

Män 53 40 61

Under 30 år 0 0 12

30-49 år 47 100 42

Över 50 år 53 0 46

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

VI ÄR EN ATTRAKTIV 
ARBETSPLATS
För att behålla och attrahera rätt medarbetare lägger vi stor vikt vid 
goda värderingar och en sund gemenskap på arbetsplatsen. För oss 
är företagskulturen lika viktig som en rättvis lön och utvecklande 
arbetsuppgifter. Hos oss ska det också gå bra att kombinera karriär 
med familj och en rik fritid. 

VÄRDEGRUNDEN VÄGLEDER
Med vår värdegrund vill vi att alla 
medarbetare ska känna samhörighet och 
kompetens, samt en självständighet i att 
utföra sitt arbete. Vi har under året kon-
kretiserat och definierat vår värdegrund. 
Bland annat har alla medarbetare varit 
med och tagit fram ett antal ledar- och 
medarbetarbeteenden som tydliggör hur 
vi agerar när vi lever i enlighet med vår 
värdegrunds tre delar:

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

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Varje år mäter vi vårt medarbetarindex 
som speglar hur nöjda medarbetarna är 
med Förvaltaren som arbetsgivare. 2017 
års helhetsbetyg landade på 75 – en enhet 
lägre än föregående års betyg på 76. Vi har 
inte tillgång till något branschindex för 
2017, men 2016 låg Sverigeindex på 75.

Även om betyget gått ner visar 
resultatet att merparten av medarbetarna 
är nöjda med sin arbetsplats, viket vi är 
glada och stolta över. Målsättningen för 
2018 är att betyget ska vara 77.

Glädjande är att över 85 procent av 
medarbetarna känner att vi har ett öppet 
och respektfullt klimat som gör det lätt 

att samarbeta. Lika många anser att vi 
utbyter arbetsrelaterad information på ett 
bra sätt. 

Det vi ser särskilt kan förbättras är vår 
personalpolitik och tydligheten i våra 
bedömningskriterier för lönesättningen 
samt hur vi arbetar med resultatet av 
medarbetarundersökningen. 2018 års 
första chefsmöte fokuserade på hur vi 
tillsammans ska arbeta för att ta tillvara 
resultatet på bästa sätt. Lönekriterierna 
inför 2018 kommer att förtydligas och 
kommuniceras under februari 2018. Alla 
chefer kommer också att erbjudas träning 
i att genomföra lönesamtalen. 

LIKABEHANDLING OCH MÅNGFALD 
För att kunna kombinera ett utvecklande 
arbete med fritid och familj erbjuder vi 
flexibla arbetstider och goda villkor för 
föräldraledighet.

Ett av våra högsta betyg i medarbetar-
undersökningen får vi på frågan om 
Förvaltaren är en jämställd arbetsplats där 
kvinnor och män har samma möjligheter.

Varierande åldrar, kön och bakgrunder 
ser vi som kompetenser i samband med 
rekryteringar. Ju större mångfald vi har, 
desto bättre service kan vi erbjuda. I nu-
läget finns cirka 30 språk representerade 
bland medarbetarna.

HÄLSA OCH FRISKVÅRD 
Vi vill uppmuntra till friskvård och 
träning, därför får alla medarbetare ett 
friskvårdsbidrag om 3 000 kronor per år. 
Under 2017 har 57 procent av våra 139 
medarbetare använt bidraget. Under 2018 
planerar vi att kommunicera mer kring 
friskvårdsbidraget, och hoppas öka andelen 
medarbetare som nyttjar det.

Alla medarbetare har rätt till företags-
hälsovård för att få hjälp med hälso- och 
arbetsmiljöfrågor, rådgivning, hälsounder-
sökningar, ergonomi, sjukgymnastik och 
rehabilitering.

För att främja gemenskapen på arbets-
platsen har vi en aktiv personalklubb, en 
konstförening och en idrottsförening.

NY ORGANISATION GER MÖJLIGHETER  
ATT UTVECKLAS
Under 2017 genomförde vi en större 
organisationsförbättring, då vi bland

KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING (PROCENT)

57%
HAR ANVÄNT  

FRISKVÅRDSBIDRAGET

96,3%

3,7%FRISKNÄRVARO

Sjukfrånvaro

Frisknärvaro
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ATTRAKTIV ARBETSPLATS

På nästa sida hittar 
du citat från några av 

våra medarebetare

UTVECKLING NMI (NÖJD-MEDARBETAR-INDEX)
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annat gick ifrån att vara organiserade i 
distrikt till flexibla team. Syftet med den 
nya organisationen är tydligare ansvars-
roller och befogenheter, större flexibilitet, 
samordning och att bättre utnyttja företa-
gets samlade kompetens.

I organisationsförbättringen har ett 
flertal medarbetare fått möjligheter att 
växa med nya arbetsuppgifter och ansvars-
områden, exempelvis som teamledare. 
Tidigare arbetsledare har också blivit 
chefer med fullt chefsansvar.

Under året har flera av Förvaltarens 
enheter fått ett bredare uppdrag med att 
stödja våra systerbolag, i syfte att bidra till 
en effektiv kommunkoncern. Även detta 
har gett möjlighet till kompetensutveck-
ling och nya arbetsuppgifter för flera av 
våra medarbetare. 

SATSNINGAR PÅ UTBILDNING 
OCH KOMPETENSUTVECKLING 
Vi har under 2017 lagt stor vikt vid att 
stötta bolagets nya chefer i deras roll. En 
arbetsmiljöutbildning har genomförts 
och uppföljande utbildningsinsatser är 
planerade under 2018.

Våra medarbetare kommer ibland i kon-
takt med hyresgäster som är upprörda och 
arga. Därför erbjöd vi alla medarbetare 
en halvdags utbildning i hur de ska agera 
i hotfulla situationer. 79 personer deltog 

i utbildningen, som ska öka tryggheten i 
arbetet.

Under året har vi också tagit fram 
kompetensprofiler för olika befattningar 
som en förberedelse för en intern utbild-
ningskatalog. Denna är tänkt att utgöra ett 
stöd för vår interna kompetensutveckling.

#METOO
I samband med #Metoo-kampanjen under 
hösten tydliggjorde vi att alla former av 
trakasserier är totalt oacceptabelt. HR-
funktionen har tystnadsplikt för att det ska 
kännas tryggt att berätta om eventuella tra-
kasserier. Inga anmälningar eller rapporter 
om trakasserier kom in till HR under året. 

Däremot kan vi i vår medarbetar-
undersökning se att cirka 8 procent av 
medarbetarna svarade ja på frågan om de 
upplevt trakasserier i någon form under 
året. En lärdom är att framöver tydliggöra 
frågan i medarbetarundersökningen så att 
det klarare framgår om det är arbetskam-
rater eller extern part som varit orsak till 
trakasserierna. 

Oavsett är detta självklart inte någon-
ting vi som företag kan acceptera. Under 
2018 kommer vi aktivt att arbeta med 
frågan, genom att bland annat utbilda 
chefer i förebyggande arbete och hur de 
kan underlätta att få in anmälningar samt 
hanterar en inkommen anmälan.

75
NÖJD-MEDARBETAR-

INDEX

86%

14%

ANSTÄLLNINGSFORM

VisstidTillsvidare

95%

5%

ANSTÄLLNINGSVILLKOR

DeltidHeltid
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”Här finns en stor frihet 
att komma med kreativa 

idéer och inspel för att bli 
ännu bättre på det vi gör.”

Tord Thunman, projektchef

"Jag gillar att kunna hjälpa 
våra hyresgäster när det behövs, 

till exempel i jouren."
Leif Andersson, reparatör

"Som bolag har vi ett 
viktigt grunduppdrag. 

Och jag gillar att jobba 
med människor, så det här 

passar mig väldigt bra."
Malin Persson, HR

”Som nyutbildad 
fastighetstekniker var 
min dröm ett jobb hos 

Förvaltaren. Jag började som 
praktikant och fick sedan en 

tjänst som kvartersvärd.”
Bruk Jovani, bovärd
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”Det känns tryggt att 
vi har så många olika 
kompetenser och kan 

stötta varandra.”
Tarja Paksunen, kundtjänst

”Social hållbarhet är  
viktigt för mig. Det känns 

bra att bidra till något mer 
än ett ekonomiskt resultat.”
Elin Östman, ekonomiassistent

”I min roll känner 
jag mig viktig på 

arbetsplatsen. Det känns  
verkligen som att jag behövs.”

Demirella Rikanovic, IT-support

”Våra höga och  
ambitiösa mål gör mig stolt. 
Vi tar ett stort ansvar för 
hela stadens utveckling.”

Jim Gullberger, förvaltare
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VÄRME
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2010 (basår) orsakades utsläpp av 2 440 ton 
CO2. De indirekta utsläppen kan variera kraftigt 
mellan åren bland annat utifrån hur mycket fossila 
bränslen leverantören Norrenergi behöver använda 
under de kalla vintermånaderna. Redovisade 
CO2-utsläpp är de av fossilt ursprung.

VI ÄR RÄDDA OM KLIMATET 
OCH RESURSERNA
I vårt arbete för att vara en klimat- och resurseffektiv verksamhet 
ligger mycket fokus på att minska energianvändningen och förbättra 
avfallshanteringen. Samverkan med våra leverantörer och hyresgäster 
är centralt för att uppnå en minskad miljöbelastning.

KLIMATNEUTRALA 2020
Förvaltaren har som mål att ha en klimatneutral verksamhet till 2020, vilket är tio år tidigare än 
vad våra ägardirektiv säger, och till vägledning har vi en klimatstrategi. Åtagandet innebär att 
vi i den löpande verksamheten inte ska tillföra ett nettotillskott av växthusgaser i atmosfären. 
Vi ska minska användningen av energi och bränslen så långt det är möjligt och förnybara 
bränslen ska vara förstahandsvalet. Klimatpåverkande utsläpp i värdekedjan ska minskas 
genom aktiviteter kopplat till inköp, leverantörer och entreprenörer samt genom stöd till 
hyresgäster. Från och med 2020 ska vi klimatkompensera för resterande utsläpp. Koldioxid-
utsläppen 2017 var 88 procent lägre än basåret 2010. 

EL OCH VÄRME FRÅN 
FÖRNYBARA KÄLLOR 
Norrenergi förser Förvaltaren med fjärr-
värme och fjärrkyla med Naturskydds-
föreningens märkning ”Bra miljöval”. 
Under 2017 kom 99 procent av värmen 
från förnybara källor. Sedan 2010 köper 
Förvaltaren endast ursprungsmärkt 
vattenkraftsel. 

VI KAN BEHÖVA  
JUSTERA ENERGIMÅLET
Målet vi arbetat för de senaste åren är att 
minska vår totala energianvändning med 
30 procent till 2020 från 1995 års nivå. Vi lig-
ger nu på 14 procent minskning med två år kvar 
till deadline. Att vi inte nått längre beror delvis 
på att vi sålt fastigheter där vi kalkylerat med 
energieffektiviseringar vid totalrenoveringar. 

Utifrån detta läge, och med fortsatta 
ombildningar på gång, kommer vi sannolikt 
att behöva justera målet framåt i tiden med 
några år. Det är viktigt att målet är realistiskt 
så att det fungerar som en tydlig drivkraft i vårt 
förbättringsarbete.

3 % ENERGIMINSKNING 
UNDER ÅRET
Vi arbetar löpande enligt vår underhålls-
plan med energibesparingsåtgärder. Det 
är dock framför allt vid totalrenoveringar 
som vi kan uppnå de stora besparing-
arna. Det blir ofta en fördröjning i 
resultatet, eftersom fastigheter som blir 
färdigrenoverade under året ger utslag 
avseende minskad energianvändning 
först i nästa års statistik. Fastigheten 
Banken 8, som blev färdigrenoverad 
hösten 2015, ligger delvis bakom 
årets förbättrade energiprestanda, med 
3  procent. 
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Under 2017 har energianvändningen minskat 
med 3 procent. Det är dock fortfarande en bit 
kvar till målet om att minska energianvändningen 
med 30 procent jämfört med 1990.

VÄRME OCH EL  
I BYGGNADER 2015

Byggnader

2016 2017
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CERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001
Förvaltaren är certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 
14001 sedan 2002. Certifieringen är ett kvitto på att vi arbetar 
systematiskt med miljöfrågor med hjälp av bland annat policy, mål, 
rutiner, utbildning och uppföljning. Under året har vår omorganisation 
krävt mycket tid och resurser, vilket har gjort att miljöarbetet fått lite 

mindre fokus än vanligt. Inför 2018 satsar vi därmed på att arbeta 
ännu smartare med miljöfrågorna anpassat till vår nya organisation. 
Genom att de tidigare tre distrikten slagits ihop till ett vill vi utnyttja 
synergier och dela goda exempel inom miljöområdet. 

FLER LADDPLATSER 
Laddplatser är en förutsättning för över-
gång till en fossilfri fordonsflotta. Vi strävar 
efter att i största möjliga mån tillgodose 
hyresgästernas önskan om laddplatser 
för elbilar. Dock behöver vi titta på förut-
sättningarna i varje enskilt fall. Under året 
byggde vi 23 nya laddplatser och har nu 
totalt 59 laddplatser för elbilar.

MÄTNING AV INOMHUS- 
TEMPERATUR I REALTID
Under året har vi gjort många åtgärder för att minska energianvänd-
ningen. Exempelvis injustering av värmesystem, uppgradering av 
undercentraler och installation av inomhustemperaturgivare. Med 
givarna kan vi i realtid se temperaturen i lägenheterna och därmed 
hålla en mer jämn temperatur vilket ger bättre service till hyresgästerna. 
Vi ser stora möjligheter att minska energianvändningen genom att styra 
fastigheternas värmesystem utifrån denna information. 

BÄTTRE IT- OCH 
STYRSYSTEM
Vi håller nu på att se över våra IT-system, 
för att underlätta vårt energiarbete och vår 
löpande uppföljning. Vi arbetar även med att 
utbilda våra medarbetare i kundtjänst i hur de 
kan använda systemen i dialog med hyres-
gästerna för att kunna ge bättre service 
kring ärenden som berör inomhusklimat. 

NÄRVAROSTYRD LED-BELYSNING  
GER GODA RESULTAT 
En utmaning i energiarbetet är att många energibesparingsåtgärder kräver 
stora investeringar. Ett område där vi dock sett goda resultat med kort 
återbetalningstid är att byta till närvarostyrd LED-belysning i trapphusen. 
Detta arbete genomför vi löpande, och under året har vi fokuserat särskilt på 
Rissne. Det har gett bra resultat avseende minskad elanvändning.

VI BYTER TILL ELBILAR
Under 2017 fick vi in 16 nya elbilar och 
vid årsskiftet 2017/2018 var 36 procent 
av vår fordonspark eldriven. Vi byter även 
trädgårdsmaskiner till eldrivna versioner, i 
den mån det är möjligt. Detta är en del i vårt 
arbete för att den löpande verksamheten 
ska bli klimatneutral. I takt med att leasing-
avtalen löper ut byter vi fossildrivna fordon 
mot elbilar.

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR  
FÖR SOLCELLER
Vi har beslutat att satsa på solceller. Under 
2017 har vi genomfört solenergiförstudier 
som har visat på goda förutsättningar för 
solceller på våra platta tak i Hallonbergen. 
Under 2018 kommer vi att göra fortsatta 
studier och förhoppningen är att kunna 
påbörja installation av solceller på ett par 
fastigheter.

36%
ELBILAR



26

KLIMAT OCH ENERGI

MATAVFALL SOM RESURS
De flesta av våra hyresgäster i Centrala Sundbyberg och Ör 
har möjlighet att sortera sitt matavfall, så att det kan bli till bio-
bränsle och biogödsel. Däremot har vi dispens av kommunen 
för matavfallsinsamling i Hallonbergen och Rissne. Under året 
har vi genomfört utredningar kring vilka tekniska möjligheter 
som lämpar sig bäst för de olika stadsdelarna. Vi arbetar 
för att alla våra hyresgäster så snart som möjligt ska kunna 
sortera sitt matavfall, så att det kan användas som en resurs.

1)Rötning, 2)Energiutvinning, 3)Återanvändning, 4)Materialåtervinning och utfasning av far-
liga 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
2017 

Vikt (ton)
2016 

Vikt (ton)
2015 

Vikt (ton)

Matavfall1) 458 547 526

Restavfall från hushåll2) 3 385* 3 589* 3 578*

Källsorterade fraktioner4) 772 806 833

Brännbart avfall (inkl. grovsopor)2) 398 428 416

Park- och trädgårdsavfall3) 163 148 135

Totalt icke farligt 5 176 5 518 5 488

Elavfall (farligt avfall)4) 38 33 34

Övrigt farligt avfall4) 3 1 1

Totalt farligt 41 34 35

AVFALL

TURNÉ FÖR INSAMLING  
AV GROVSOPOR
Tidigare hade vi grovsopsrum i många fastigheter, men detta 
fungerade inte eftersom osorterat avfall kastades där. Det blev 
en olägenhet både för de boende och för de som hämtade 
avfallet. Grovsopsturnén är en kostnadsfri tjänst för regelbunden 
hämtning av grovsopor, som vi genomför i samarbete med kom-
munen. Vi delar även ut grovsopschecken som ger möjlighet till 
individuell och kostnadsfri hämtning av grovsopor. Trots dessa 
tjänster och information kring frågan hamnar tyvärr fortfarande 
mycket grovsopor på fel plats.

66 TON KLÄDER
I samarbete med Human Bridge erbjuder 
vi insamling av textilier. Under 2017 
samlades 66 ton textilier in, en ökning 
med sex ton jämfört med 2016.

AVFALL –  
EN VIKTIG UTMANING
God avfallshantering  är en viktig fråga 
som kräver aktiv samverkan mellan 
kommun, fastighetsägare och boende. 
Vi arbetar med att tillhandahålla bra 
insamlingssystem och informera 
hyresgästerna om hur de på bästa sätt 
ska hantera sitt avfall. Målet är att 80 
procent av våra hyresgäster ska anse sig 
ha ett tillfredsställande insamlingssystem 
för avfall till 2018. I årets kundmätning 
svarade 67 procent att de har mycket bra 
eller ganska bra möjligheter att sortera 
sitt avfall, vilket är en minskning på två 
procentenheter sedan 2016. Vi kommer 
att fortsätta utveckla vår kommunikation 
och vägledning kring avfallshanteringen. 
Under 2018 kommer vi även att göra en 
benchmark mot andra bolag i branschen 
för att få ytterligare inspiration att vidare-
utveckla avfallsarbetet.
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TAVLING!

• Råa eller tillagade rester av t ex grön
saker, frukt, fisk, fågel, kött, ägg, mjöl

• Ben från fisk och fågel (inte köttben)
• Skal från frukt och grönt
• Bröd, kex, kakor och bullar
• Choklad och annat godis
• Hushållspapper (ofärgat)
• Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

SORTERA ut DITT 

MATAVFALL OCH

VINN pris TILL DIG 

OCH DINA GRANNAR. 

Nu har du och dina grannar chansen att  
vinna ett fint pris till ert hus. Ni tävlar genom 
att vara duktiga på att sortera ut era mat rester 
och kasta i matavfalls insamlingen – och se till 
att bara rätt grejer hamnar i matavfallet. Den 
fastighet som sorterar ut mest rättsorterat 
matavfall per lägenhet vinner. Tävlingen pågår 
under hela oktober. Lycka till!

EXEMPEL PA MATAVFALL:

SKICKA IN DINA BASTA 
TIPS OCH VINN FINT PRIS!
Det allra bästa, både för miljön och för din plånbok, 
är förstås att äta upp all mat du köper. Minska mat
svinnet, helt enkelt. Dela med dig av dina bästa tips 
på hur du minskar matsvinnet, så har du chans att 
vinna en ekologisk present. Nya vinnare utses varje 
vecka under oktober. 

Skicka dina tips till matsvinn@forvaltaren.se 

Hur minskar 
vi matsvinnet?

Genom att sortera ut ditt matavfall bidrar du till mins
kad miljöpåverkan och mindre utsläpp av växthusgaser. 
Sorterat mat avfall kan bli till biogas – ett grönare alter
nativ till bensin och diesel. Dessutom bildas biogödsel 
som jordbrukarna kan använda när de odlar ny mat. 

Och du – visste du att nästan 40% av innehållet i en  
vanlig soppåse är matavfall, som hade kunnat återvinnas?

SA ENKELT BLIR DU MILJOHJALTE

KAMPANJ FÖR MERA BACONBRÄNSLE
Kampanjen Sortera matresten är ett gemensamt initiativ av 
kommunerna i Stockholms län. Syftet är att öka medvetenheten 
kring matavfall och att få fler att komma igång att sortera 
ut sitt matavfall så att det kan bli till biogas och biogödsel. 
Under hösten 2017 jobbade vi med kampanjen på lokal nivå 
tillsammans med vårt systerbolag Sundbyberg Avfall & Vatten.
 För oss på Förvaltaren innebar kampanjarbetet bland annat 
att våra fastigheter med matavfallsinsamling fick tävla mot 
varandra om att samla in mest rättsorterat matavfall. Vinnande 
fastighet blev Klippan 25 på Trädgårdsgatan i Lilla Alby, där 
hyresgästerna under oktober månad sorterade ut 4,2 kg 
matavfall per lägenhet – att jämföra med genomsnittet på 
1,9 kg per lägenhet i våra andra fastigheter.
 En annan relaterad fråga är att minska mängden mat som 
blir avfall. Detta uppmärksammade vi samtidigt genom en 
tävling på Facebook och webb, där vi efterlyste bästa tipsen 
för att minska matsvinnet. Totalt fick vi in 19 tips under 
tävlingsperioden.

VÅRA MILJÖCERTIFIERADE BYGGNADER
Vid nyproduktion och renoveringar strävar vi efter att klara nivån 
Silver eller högre enligt systemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad 
Silver ställer krav som går utöver lagkraven inom bland annat 
energi, radon, ljudmiljö och luftkvalitet, farliga kemikalier och 
dokumentation av innehåll i byggvaror. Här är våra certifierade 
fastigheter.

Hundlokan 3

Enen 9

Banken 8
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TOTALAVKASTNING*
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EKONOMISKT ANSVAR

VI TAR EKONOMISKT ANSVAR

EN STABIL EKONOMI OCH 
GODA FÖRUTSÄTTNINGAR
En stark och stabil ekonomi ger Förvaltaren 
möjlighet att hållbart underhålla och 
utveckla bolagets fastigheter, till nytta 
för dagens sundbybergare och framtida 
generationer. Hyror förhandlade med 
Hyresgästföreningen gör att våra bostads-
hyresgäster kan känna sig trygga med att 
de får rätt kvalitet för pengarna. 

AVKASTNING TILL STADEN
Allbolagslagen reglerar vad Förvaltaren 
får göra med vinsten och hur stor utdel-
ning vi får göra till ägaren. För 2017 upp-
gick värdeöverföringen till ägaren totalt 
till 60,2 mkr, varav 57 mkr delades ut i 
extrautdelning under december. Extra-
utdelningen ska användas till kostnader 
för stärkt integration och sociala ändamål 
i enlighet med kommunstyrelsens skriv-
else Dnr KS-0815/2017. Styrelsen och 
den verkställande direktören bedömer 
att utdelningen är förenlig med Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 5§ punkt 1. 

FORTSATT EFFEKTIV VERKSAMHET
I Förvaltarens värdegrund ”Vi säger och 
gör saker som vi kan stå för” ingår även det 
ekonomiska ansvaret, att använda pengarna 
på rätt sätt. Vi målsätter och mäter effektivitet 
via överskottsgrad, justerat driftnetto (%),  

för definition se sidan 71. 2017 års resultat 
på 41,0 procent visade att Förvaltaren 
fortsatt har en effektiv verksamhet. 

FÖRHANDLADE HYROR
Förhandlade hyror är en trygghet för våra 
bostadshyresgäster eftersom det gör att 
hyran motsvarar lägenhetens bruksvärde, 
avseende standard, skick och läge. Vi 
följer upp hyresnivåerna årligen. En 
jämförelse med andra allmännyttiga bolag 
görs och hyran utvärderas kopplat till läge 
och standard. Höjningen för kommande 
år förhandlas sedan med den lokala hyres-
gästföreningen. Under 2017 höjdes hyran 
med 0,64 procent och 2018 kommer hyran 
höjas med 0,65 procent. 

LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR
Förvaltarens strategi är att på ett långsiktigt, 
professionellt och kvalitetsmedvetet sätt 
äga, förvalta och utveckla fastigheter. 
Under 2017 uppgick investeringar och un-
derhåll i bolagets fastigheter till 360 mkr, 
vilket motsvarar 581 kr/kvm. Det är en 
minskning med cirka 100 mkr jämfört 
med föregående år.

TRANSAKTIONER OCH 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. Terränglöparen 9  
ombildades i juni och Violen 2 ombildades 
i december. Köpeerbjudande har lämnats 
till bostadsrättsföreningarna i fastigheterna 
Stigfinnaren 8, Östern 5, Vandraren 8, 
Vargen 2 och Batteriet 3. 

Under 2017 avyttrades även Basaren 1 
och Muraren 9 internt inom Sundbyberg 
Stadshus AB koncernen, till systerbolaget 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s 
dotter-dotterbolag.

MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdering är gjord av NAI 
Svefa, med värdetidpunkt december 2017. 
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. 
Marknadsvärdet för koncernens fastig-
heter, inklusive mark, uppgick per den 
31 december 2017 till 13 698 (14 153) 
mkr. Detta motsvarar en minskning om 
cirka 3,2 procent från föregående år, 
vilket förklaras å ena sidan av avyttringar 
av fastigheterna Muraren 9, Basaren 1, 
Terränglöparen 9 och Violen 2. Å andra 
sidan förklaras förändringen av ett 
orealiserade värdeförändringar på grund 
av investeringar, förbättrat driftnetto och 
sänkt avkastningskrav. 

En god ekonomi ger oss möjlighet att arbeta proaktivt med många viktiga 
frågor. Genom att förvalta våra fastigheter ansvarsfullt, i kombination med en 
stabil ekonomisk utveckling, skapar vi förutsättningar för attraktiva bostäder 
och stadsdelar under många år framåt.

Förvaltaren gör under 2017 ett fortsatt starkt resultat 
där företagets mål och de ekonomiska ägardirektiven 
uppnås. 
 Enligt ägardirektiv skall totalavkastningen årligen 
uppgå till minst 7 procent. Totalavkastningen mäter 
både driftnettot och marknadsvärdesutvecklingen. 
2017 uppgick totalavkastningen till 7,5 (14) procent.
 Förvaltaren har ett mål om att räntetäckningsgra-
den skall uppgå till minst 2 gånger. Nyckeltalet mäter 

hur väl Förvaltaren täcker räntekostnaderna med 
rörelseresultatet. 2017 uppgick räntetäckningsgra-
den till 2,8 (2,7) procent.
 Förvaltaren har ett mål om att överskottsgrad 
justerat driftnetto skall uppgå till minst 40 procent. 
Utöver att vara ett effektivitetsmått mäter nyckeltalet 
även lönsamheten i verksamheten. 2017 uppgick 
överskottsgraden justerat driftnetto till 42,8 (41,3) 
procent.

mkr
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*2017 tar Förvaltaren hänsyn till externt försälj-
ningspris för de fastigheter som avyttrats externt i 
nyckeltalet. Fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1, 
som avyttrats internt i koncernen till bokfört värde, har 
Förvaltaren beaktat såsom att fastigheterna fortsatt 
ägs av Förvaltaren i nyckeltalet. Hanteringen är utförd 
i enlighet med direktiv från moderbolaget.
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EKONOMISKT ANSVAR

STYRDOKUMENT FÖR  
REPRESENTATION OCH GÅVOR
Förvaltaren har styrdokument för hur 
vi hanterar representation och gåvor. 
Utgångspunkten är kommunens policy 
och vi har kompletterat med skrivningar 
anpassade för vår specifika verksamhet. 
Under året har vi uppdaterat riktlinjerna, 
bland annat med att ingen alkohol får 
förekomma kopplat till representation. 
Uppdateringarna har kommunicerats ut 
via cheferna och på intranätet. Julklappar 
och andra gåvor tar vi endast emot om 
de är av ringa värde och då ställer vi 
fram dem så att alla medarbetare får dela 
på dem eller så lottas de ut bland alla 
anställda. 

LEVERANTÖRER OCH INKÖP
Under 2017 köpte vi varor, tjänster och 
entreprenader för cirka 630 mkr fördelat 
på totalt 700 leverantörer. Våra inköp 
består till stor del av varor, tjänster och 
entreprenader kopplade till löpande drift 
och skötsel av våra fastigheter och vår 
mark samt arbeten med renoveringar och 
nyproduktioner.

KRAV PÅ LEVERANTÖRER
Vi följer Lagen om Offentlig Upphandling 
(LOU) och Sundbybergs Stads upphand-
lingspolicy som innebär att vi ska ställa 

krav på våra leverantörer på affärsmässig 
grund avseende bland annat kvalitet, 
miljöhänsyn och social hänsyn i form av 
sysselsättningsfrämjande åtgärder för 
arbetslösa personer. Vi ställer även krav 
på att våra leverantörer ska agera utifrån 
vår uppförandekod för entreprenörer, 
när de är i våra fastigheter och möter 
våra hyresgäster. 

Ett område som vi fokuserar extra 
på att stärka upp är ökad köptrohet 
mot upphandlade ramavtal. Det kan 
innebära risker för otillräcklig krav-
ställan och otillbörlig påverkan om 
våra medarbetare själva väljer entre-
prenörer, utan att de upphandlats enligt 
våra rutiner. När det gäller fakturor har 
vi attesträtt i två steg för att säkerställa 
korrekta betalningar. Det innebär att det 
alltid är två par ögon på varje faktura. 

För varje avtal har vi en avtalsägare. 
Syftet med detta är att är få våra avtal 
och flöden att fungera bättre bland annat 
genom ökad kostnadsmedvetenhet, ökad 
uppföljning och att vidare skapa en bra 
relation med våra leverantörer. 

IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING
Det är viktigt för oss på Förvaltaren att vi 
följer våra affärsetiska policyer och rikt-
linjer. Vi har förbättringspotential när det 
gäller implementeringsarbetet och under 
2018 kommer vi att ha med riktlinjerna i 

introduktionen för nyanställda. Det är 
sedan chefernas ansvar att diskutera och 
implementera frågan vidare. Om våra 
medarbetare upptäcker något som inte är 
i linje med våra riktlinjer ska de kontakta 
närmaste chef, alternativt den chef de har 
förtroende för. Detta finns beskrivet i våra 
riktlinjer. Under året har inget allvarligt 
brott mot våra riktlinjer rapporterats in. 

VI AGERAR AFFÄRSETISKT
För oss är det självklart att vi beter oss och handlar på ett korrekt sätt. Det är 
ytterst en fråga om förtroende och en naturlig del av hur vi vill agera för att 
vårda varumärket Förvaltaren över lång tid, både internt och externt. Här finner 
du exempel på hur vi säkerställer vårt affärsetiska agerande.

Vi ger själva inga julgåvor till våra samarbetspartners. Istället får 
alla medarbetare rösta fram en social verksamhet som får ett 
ekonomiskt bidrag som julklapp. Årets julgåva gick till Sumpan 
Allstar. Verksamheten startades för att ge personer med Downs 
syndrom en möjlighet till att få spela fotboll. Både Sumpan 
Allstars fotbollslag och innebandylag är till för personer med olika 
funktionsvariationer.

En annan satsning på stadens unga är att vi sedan starten 2016 
varit delaktiga i kommunens musikprojekt El Sistema. Det är ett 
världsomspännande socialt projekt med betoning på samhörighet 
där barnen ska känna sig sedda och därigenom vilja utvecklas – 
med musiken som verktyg. 75 lågstadiebarn på Grönkullaskolan 
i Rissne har deltagit i projektet och även haft en konsert inför 
publik. 

EXEMPEL PÅ VÅRT SOCIALA ANSVAR
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FINANSIERING

SKULDPORTFÖLJEN
Koncernens skuldportfölj uppgick den 31 
december 2017 till 2 900 (2 940) mkr. 

Bolaget hanterar sin räntesäkring via en 
derivatportfölj. Bolaget hade per 31 de-
cember 2017 en derivatportfölj uppgående 
till ett nominellt värde om 2 595 (2 505) 
mkr med en förlängande volym om 2 345 
(2 255) mkr.

FINANSNETTO
Koncernens finansnetto uppgick till -54 
(-59) mkr. Minskningen av finansnettot 
på 5 mkr beror på att räntekostnaderna 
sjunkit med 3 mkr till -58 (-61), vilket 
förklaras med lägre marknadsräntor och 
omstruktureringar i swapportföljen, samt 
ökade ränteintäkter med 2 mkr till 4 (2) 
mkr. En mindre del av räntekostnaden, på 
grund av lägre byggkostnader, aktiverats 
som "ränta under byggnadstid" (RUB), 
för 2017 var det 3 (6) mkr. Under året har 
Förvaltaren löst ränteswapar för 15(0) 
mkr vilket belastar resultat för 2017. 

Den 31 december 2017 var snitträntan 
(momentan) för skuldportföljen 1,15 
(1,63) procent. Genomsnittlig räntebind-
ning uppgick till 2,03 (2,00) år och 
andelen lån med förfall inom ett år med 
hänsyn till kreditlöften uppgick till 0 (0) 
procent.

RATING
Fastighets AB Förvaltaren har under 
året behållit sitt höga kreditbetyg AA-/
Stable/A-1+, i den rating som utförs av 
Standard & Poor’s. Ratingen avser att 
bedöma en emittents generella kredit-
värdighet att i tid möta sina finansiella 
förpliktelser. Det mycket höga kreditbe-
tyget motiveras särskilt av bolagets låga 
affärsrisk och skuldsättning i kombination 
med stora övervärden i fastighetsportföl-
jen. 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 
1 050 (790) mkr var utnyttjat.  

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR FINANSIELLA  
INSTRUMENT
Marknadsvärdet på samtliga utestående 
derivatinstrument per den 31 december 
2017 var -74 (–122) mkr, vilket medförde 
en positiv värdeförändring under året om 
48 mkr. Detta beror dels på omstrukture-
ringar i derivatportföljen och dels på den 
ränteuppgång som skedde i de medellånga 
räntorna i slutet av året. 

FINANSPOLICY
Finansverksamheten styrs av en finanspo-
licy som styrelsen årligen fastställer. Poli-
cyns syfte är att säkerställa Förvaltarens 
finansieringsbehov till en så låg kostnad 
och risk som möjligt. Finanspolicyn klar-
gör de mandat och limiter som ligger till 
grund för hanteringen av de finansiella 
riskerna. 

FINANSIERING
Förvaltaren har en diversifierad finansieringsstruktur med upplåning på 
både kapital- och bankmarknaden. Bolaget har under året refinansierat lån 
på 500 mkr vilket skedde via Kommuninvest. 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 strukturerat om 

derivatportföljen vilket 
kraftigt sänkt snitträntan.”
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RISKHANTERING

VÅR RISKHANTERING
Vi genomför årligen en riskanalys och uppföljning av riskarbetet görs varje 
kvartal. Totalt omfattar vår risklista ett fyrtiotal risker, ansvar och åtgärder för 
respektive risk. I tabellen nedan redovisar vi våra mest betydande risker.

BESKRIVNING AV RISK HYPOTES Riskvärde Ansvarig Styr mot väsentlig fråga Åtgärd

Alla ägardirektiv  
uppfylls inte

Försäljningar och ombildningar 
påverkar ekonomiska nyckeltal, 
möjligheten att erbjuda mångfald  
i boendeformer samt fastighets-
utvecklingsplanen (och därmed 
även miljömålen).

Hög VD Alla
Se över ekonomiska nyckeltal,  
anpassa mål/nyckeltal.

Hot och våld mot 
personal

Våra medarbetare kommer ibland i 
kontakt med personer som är arga, 
upprörda och besvikna eller lider 
av psykisk ohälsa. Det innebär att 
vi ibland befinner oss i situationer 
som upplevs eller är hotfulla och 
våldsamma.

Hög Chef HR
Attraktiv arbetsgivare, 
trygghet och trivsel

Utbilda medarbetare i hur en agerar  
om hotfull situation uppstår.

Kris eller katastrof 
inträffar

Något oförutsett, allvarligt inträffar 
- akuta händelser.

Hög VD Alla
Genomföra krisövning. Se till att 
krisorganisationen, -planering och 
dokumentation är uppdaterade.

Ofullständig  
lagefterlevnad

Vi lever inte upp till alla lagkrav. Hög VD
Trygghet och trivsel,  
klimat och resurseffektiv 
verksamhet

Tydliggöra ansvarområden. Tätare 
uppföljning.

Efterlevnad av GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR 
ställer stränga krav på system och 
dokumentation, vilket kräver tid 
och resurser.

Hög
Chef verksamhets- 
utveckling

Stabil ekonomi
Budgetera tid och resurser samt  
upphandla konsultstöd i god tid.

Ökade kostnader och 
försämrad kvalitet i 
byggprojekt

Byggprojekt följer ej fastställd  
projektmodell.

Medel Chef Projekt
Stabil ekonomi, trygghet 
och trivsel

Ta fram checklistor, mallar och rutiner 
som saknas. Utbilda alla nya projekt-
ledare i projektmodellen. Kontinuerligt 
förvalta fastställd projektmodell. 
Genomför uppföljning av projekt med 
fokus på projektmodellen.

Högre skattebelastning
Pågående skatteutredningar  
kan innebära att vi får ökade  
skattekostnader.

Medel Chef Ekonomi Stabil ekonomi
Bevaka och hantera utveckling med 
stöd av expertis samt bolagets revisorer 
och skattejurister.

Detaljplaner inte  
klara i tid

Nyproduktionen senareläggs  
eller uteblir.

Medel Chef Fastighet
Attraktiva bostadsområden, 
stabil ekonomi

Löpande, tät dialog med staden.

Fastighetsutvecklings-
plan kan ej följas

Byggpriserna ökar mer än  
konsumentprisindex.

Medel Chef Fastighet
Stabil ekonomi, trygghet 
och trivsel

Bevaka utvecklingen. Genomarbetade 
förfrågningsunderlag.

Kompetensförsörjning Vissa resurser/kompetenser är 
svåra att rekrytera.

Medel Chef HR
Attraktiv arbetsgivare, 
trygghet och trivsel

Löpande kompetensutveckling. Ny 
rekryteringsprocess för att säkerställa 
rekrytering av rätt resurser.

Försämrat varumärke Negativ publicitet i media gör att 
vi upplevs som mindre trovärdiga.

Medel
Chef  
Kommunikation

Alla
Löpande och nära kontakter med  
lokalmedia. PR-arbete.

Förändrad  
bolagsinriktning

Förändringar i ägardirektiven/
bolagsinriktningen kan innebära 
förändringar i personalstyrkan. 
Därmed finns risk att vi tappar 
kompetens och har svårt att 
behålla nyckelpersoner.

Medel VD
Attraktiv arbetsgivare, 
stabil ekonomi

Arbeta med internkommunikation  
och transparens. Vara en attraktiv  
arbetsgivare med god arbetsgivar-
strategi.

Minskade fastighets- 
värden och ökad  
social oro

Bostadsområden med dåligt rykte 
innebär svårigheter att hyra ut 
bostäder samt minskad trygghet  
och trivsel för boende.

Medel Chef Hållbarhet
Stabil ekonomi, trygghet  
och trivsel, attraktiva  
bostadsområden

Arbeta aktivt med media och interkom-
munikation för att lyfta positiva nyheter 
i våra bostadsområden. Trygghets-
dialoger och trygghetsvandringar med 
hyresgäster. Strategiska samarbeten 
med föreningslivet. Skapa blandade 
boendeformer.

Ohälsa, skador och 
tekniska tillbud

Nödvändigt underhåll genomförs 
ej, vilket leder till sjuka hus och 
tekniska tillbud.

Medel Chef Fastighet
Trygghet och trivsel, stabil 
ekonomi, klimat och  
resurseffektiv verksamhet

Årlig kartläggning av akutunderhåll 
som måste göras oavsett förseningar i 
Fastighetsutvecklingsplan, försäljningar 
och ombildningar.



32

GRI-INDEX

GRI-INDEX 

102 Generella upplysningar

ORGANISATIONSPROFIL KOMMENTAR/ HÄNVISNING

102-1 Organisationens namn Framsida

102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna 4–9

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor 71

102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet/-er 2, 4

102-5 Ägarstruktur och företagsform 5

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 4, 13

102-7 Den redovisande organisationens storlek 4–5

102-8
Information om personalstyrka och annan arbetskraft, uppdelad på  
anställningsform, anställningsvillkor, region och kön 

21

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja 29

102-10
Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja under 
redovisningsperioden

2, 6, 13

102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen 27

102-12
Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, 
principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer

8, 15, 27, 32

102-13 
Betydande medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella 
lobbyorganisationer

Nyföretagarföreningen

STRATEGI

102-14 Uttalande från VD 6

ETIK OCH INTEGRITET

102-16
Beskrivning av organisationens värdegrund, etiska principer och regler för 
uppförande

20, 29

STYRNING

102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 5, 7, 59

KOMMUNIKATION OCH INTRESSENTER

102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 10–11

102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 100 %

102-42 Beskrivning av identifiering och urval av intressenter 10–11

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 10–11

102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i intressentdialogen 10-11, 16, 20

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REDOVISNING

102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter 3

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar 8–9

102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats 5, 9, 33

102-48
Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare 
redovisningar och skälen för sådana förändringar

Inga väsentliga förändringar

102-49
Väsentliga förändringar som gjorts i redovisningen sedan föregående 
redovisningsperiod

6, Integrerad års- och hållbarhetsredovisning

102-50 Redovisningsperiod Framsida

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 32

102-52 Redovisningscykel 32

102-53 Kontaktpunkt för frågor angående redovisningen och dess innehåll 71

102-54
Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards  
redovisningsnivåer

32

102-55 GRI-index 32–33

102-56 Redogörelse för externt bestyrkande Ej externt granskad

Vi redovisar årligen vårt hållbarhetsarbete och förra redovisningen lanserades i april 2017. 
Redovisningen 2017 har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives Standarder 
för hållbarhetsredovisning (2016) på tillämpningsnivå "Core" och beskriver arbetet med 
våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Mer information om GRI finns på www.globalreporting.org. 
Nedan finns GRI-index med tillhörande sidhänvisningar.
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GRI-INDEX

Ämnesspecifika upplysningar

200 EKONOMI KOMMENTAR/ HÄNVISNING

203 
103-1, 2, 3

Indirekt ekonomisk påverkan 4, 8–9, 12–17, 29

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan 4, 8–9, 12–17, 29

205
103-1, 2, 3

Antikorruption 8–9, 29

205-2 Kommunikation och utbildning kring antikorruptionspolicys och rutiner 29

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder 29

300 MILJÖ

302
103-1, 2, 3

Energi 8–9, 24–25

302-1 Energianvändning inom organisationen 24–25

302-3 Energiintensitet 24

305
103-1, 2, 3

Utsläpp till luft 8–9, 24–25

305-1 Direkt växthusgasutsläpp (Scope 1) 24

305-2 Indirekt växthusgasutsläpp energi (Scope 2) 24

306
103-1, 2, 3

Avfall 8–9, 26–27

306-2 Avfall utifrån typ och behandlingsmetod 26

400 SOCIAL PÅVERKAN

403
103-1, 2, 3

Hälsa och säkerhet 8-9, 20

403-2 Arbetsskador, sjukskrivningar till följd av arbetsskador, tillbud
20
Fem mindre arbetsskador, sju orosanmälningar samt ett tillbud. Två sjuk-
skrivningar pga. arbetsskador. Båda personerna var borta fyra dagar vardera.

405
103-1, 2, 3

Jämställdhet och mångfald 20–21

405-1
Köns- och åldersfördelning i styrelse, ledning och bland övriga  
medarbetarkategorier

20

406
103-1, 2, 3

Icke-diskriminering 20–21

406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder 20–21

416
103-1, 2, 3

Kunders hälsa och säkerhet 16–19

416-1 Utvärdering av produkter och tjänster utifrån hälsa och säkerhet 16–19

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE  
DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETS- 
RAPPORTEN
Till bolagsstämman i Fastighetsaktiebola-
get Förvaltaren, org.nr 556050-2683

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 3–33 och 
för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs 
rekommendation RevR 12 Revisorns  
yttrande om den lagstadgade hållbarhets-
rapporten. Detta innebär att vår gransk-
ning av hållbarhetsrapporten har en an-
nan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser 

att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 3 april 2018
Ernst & Young AB
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Fastighets AB Förvaltaren, org.nr 
556050-2683, ägs till 100 procent 
av Sundbybergs stadshus AB, org.nr 
556775-5516 som ägs tillfullo av Sundby-
bergs stad. 

VERKSAMHETEN
Fastighets AB Förvaltaren (seder-
mera Förvaltaren) är ett allmännyttigt 
bostadsbolag. Förvaltaren grundades 
1947 och har sedan bidragit till stadens 
uppbyggnad och dess utveckling 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. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Fast-
ighets AB Förvaltaren valt att upprätta 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
som en från årsredovisningen avskild 
rapport. Hållbarhetsrapporten har 
överlämnats till revisorn samtidigt som 
årsredovisningen. (Hållbarhetsrapporten 
återfinns på sidorna 3–33 i detta tryckta 
dokument) Se särskild tabell på sidan 3.

FASTIGHETSBESTÅNDET
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade  
fastighetsbeståndet till 87 (91) fastigheter. 
Antalet bostadslägenheter uppgick till 
6 939 (7 826) lägenheter fördelade över 
hela Sundbyberg. Förutom bostäder har 
Förvaltaren 125 091 (137 601) kvadrat-
meter lokaler. Lokalerna finns främst i 
bostadsbeståndet och kan vara allt ifrån 
små lager till stora butiker och kontor. 
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. 

Förvaltaren gör årligen en värdering av 
fastighetsbeståndet. Per 2017-12-31 upp-
gick marknadsvärdet till 13 698 (14 153) 

miljoner kronor. Det bokförda värdet vid 
samma tidpunkt uppgick till 5 263 (5 478) 
miljoner kronor. 

RISKHANTERING
Förvaltaren har identifierat följande 
risker som väsentligt kan påverka verk-
samheten. Förvaltaren arbetar aktivt och 
proaktivt med att förebygga och minska 
effekterna av riskerna.

Politiska beslut rörande skatter, avgifter 
och andra regleringar har direkt inverkan 
på bolagets ekonomiska resultat. Bland 
annat finns förslag om ränteavdragsbe-
gränsningar vilket kan komma att inne-
bära en kostnadsökning för bolaget. Det 
finns också en utredning som föreslår 
höjd skatt på fastighetsöverlåtelser. 

Byggkostnadsutvecklingen är en risk i 
bolagets arbete med att starta nyproduk-
tion av närmare 800 hyresrätter under 
den kommande treårsperioden. Bolaget 
minimerar effekten av risken genom god 
kännedom om byggpriser samt genom 
prisjämförelse vid upphandling av 
byggtjänster. 

Efterfrågan på hyresrätter är fortsatt 
mycket hög i Sundbybergs kommun. 
Bolagets lägenheter är i all väsentlighet 
uthyrda per 2017-12-31. Den ekonomiska 
uthyrningsgraden för Förvaltarens bostä-
der uppgick till 98,9 procent för helåret 
2017. Den snabbt växande kommunen 
och efterfrågan på hyresrätter gör att 
bolaget idag inte identifierar några risker 
för marknadsrelaterade vakanser för 
hyresrätter. För bolagets lokaler uppgick 
den ekonomiska uthyrningsgraden till 
87,7 procent för helåret 2017. Bolaget ska 
enligt ägardirektiven endast i begränsad 
omfattning inneha kommersiella lokaler i 
sina bostadsfastigheter och har därför av-
yttrat ett par fastigheter. Detta bidrar till 
att minska riskerna kopplat till vakanser i 
lokalbeståndet.  

Förvaltarens finansieringsrisk avser 
risken att nödvändiga krediter inte kan 
anskaffas eller till en hög kostnad. För 
att reducera finansieringsrisken arbetar 
Förvaltaren aktivt med låneportföljens 
förfallostruktur och har en god spridning 
av låneförfall. Förvaltaren har även en 
diversifierad finansieringsbas bestående 

av såväl banken och kreditinstitut samt 
ett aktivt agerande på kapitalmarknaden.  

Det föreligger även en ränterisk kopplat 
till upplåningen. För att hantera risken 
säkrar Förvaltaren ränta i derivat för 
att få en optimal ränteförfallostruktur 
med olika löptider. Förvaltaren hade vid 
bokslutsdatum 81 procent av lånevolymen 
räntesäkrad. 

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

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

En risk för Förvaltaren är att lagen om 
offentlig upphandling ej uppfylls i verk-
samheten. Vidare är det en risk att färre 
företag lämnar offert i upphandlingar, att 
konkurrensen sjunker och därmed priset 
ökar. Förvaltaren minimerar risken ge-
nom att ha personal som säkerställer att 
lagen om offentlig upphandling uppfylls i 
verksamheten. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET
Under året har förslag till förbättrad 
organisation presenterats och omorgani-
sationen har etappvis satts i drift. Målet 
med förändringen är större affärsfokus, 
ökad flexibilitet och tydligare ansvar och 
befogenheter. 

Bolagets tillhandahållande av koncer-
ninterna tjänster till syster- och moderbo-
lag har under året ökat och avtalsförslag 
som reglerar uppdraget har tagits fram. 
Detta kommer innebära att intäkterna 
från koncerninterna tjänster kommer att 
öka och således även att bolagets admi-
nistrationskostnader minskar.

Kommunfullmäktige beslutade den 
27 november 2017 att Förvaltaren skulle 
lämna en extra utdelning i enlighet med 
Lag (2010:879) om allmännyttiga 

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Förvaltaren,  
org.nr 556050-2683 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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kommunala bostadsaktiebolag 5 § punkt 
1. I enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut lämnades en extra utdelning om 
57 000 000 kronor under året. 

Styrelsen beslutade i december 2016 att 
avbryta det påbörjade renoveringsprojek-
tet i Hallonbergens centrum i avvaktan 
på beslut om eventuell försäljning. Det 
avbrutna projektet är ett resultat av kom-
munfullmäktiges beslut. Tidigare nedlagda 
projektutgifter har kostnadsförts och 
uppgår till cirka 18 mkr. I december 2017 
beslutade styrelsen att nedlagda utgifter 
i renoveringsprojektet av centrumet ska 
kostnadsföras som förgävesprojektering. 
Under 2017 har styrelsen tecknat ett fastig-
hetsöverlåtelseavtal med Hallonbergen 1 
AB om försäljningen av fastigheten Kartan 
1 som ägs av Fastighets AB Förvaltaren samt 
med Hallonbergen 3 AB om försäljning av 
fastigheten Terränglöparen 11 som ägs 
av dotterbolaget Förvaltaren HBC AB. 
Verkställighet sker i samband med att 
kommunfullmäktige godkänner aktieöver-
låtelseavtalet. 

Belåningsgrad uppgår till 19,7 procent.
Förvaltaren behöll det höga kreditbety-

get ’AA-/Stable/A-1+’.
Årets Nöjd-Kund-enkät bland de boende 

resulterade i betyget 69. 

Transaktioner. 
Under juni såldes fastigheterna Basaren 1  
och Muraren 9 till systerbolaget 
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB:s dot-
terdotterbolag. Förvaltaren kommer på 
uppdrag av Lokalfastigheter i Sundbyberg 
AB dotterbolag fortsätta förvalta fastig-
heterna fram till dess att eventuell extern 
försäljning sker. Under året har också 
Terränglöparen 9 och Violen 2 avyttrats 
till bostadsrättsföreningar. Fastigheterna 
har sålts till dotterdotterbolag till Lokal-
fastigheter i Sundbyberg som sedan sålt 
fastigheterna vidare till bostadsrättsfören-
ingarna. Sammantaget har försäljningarna 
av fastigheterna Terränglöparen 9 och 
Violen 2 för Förvaltaren skett till en köpe-
skilling om 172 miljoner kronor. 

Köpeerbjudande har erbjudits till 
bostadsrättsföreningarna i fastigheterna 

Östern 5, Vandraren 8, Stigfinnaren 8, 
Vargen 2 och Batteriet 3. 

Ett antal fastigheter i Förvaltarenkoncer-
nen har under året avyttrats till dotterdot-
terbolag till systerbolaget Lokalfastigheter 
i Sundbyberg AB för att optimera koncern-
nyttan. Överlåtelserna har skett till bokfört 
värde plus ett visst påslag, vilket understi-
ger fastigheternas marknadsvärde. Detta 
förfarande har vid styrelsens behandling 
bekräftats vara korrekt enligt Lag om all-
männyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(Allbolagen) och Aktiebolagslagen (ABL) 
av legal rådgivare. Därefter har ytterligare 
ett utlåtande från annan legal rådgivare 
inhämtats. Det senare yttrandet bedömer 
inte förfarandet vara förenligt med Allbo-
lagen. Styrelsen har belyst frågan under 
året och ett fortsatt analysarbete pågår.. 

Hyresnivåer. För 2017 framförhandlades 
en hyreshöjning motsvarande 0,64 procent. 
Hyreshöjningen genomfördes från och 
med den 1 januari 2017 och motsvarar ca 
3,5 miljoner kronor i ökade intäkter. 

Investeringar. Årets investeringar i fastig-
heter och inventarier uppgick till 307 (416) 
miljoner kronor. 

Projekt. I Rissne har stamrenoveringar 
genomförts på Skvadronbacken. Gård 5 
färdigställdes under sommaren och gård 
6 årsskiftet 2017.  I Hallonbergen har 
ombyggnationen av äldreboendet i Kartan 
1 färdigställts med inflyttning under 
sommaren. I centrala Sundbyberg har 
lokalanpassningar i Bageriet 23 skett och 
ombyggnad av Spiken 4 har färdigställts 
under slutet av året. I maj beslutade 
styrelsen om investering i fastigheterna i 
Hallonbergen/Ör för att dessa ska kunna 
anslutas till ny sopsugsanläggning. Samti-
digt godkändes överlåtelseavtal avseende 
den befintliga sopsugsanläggningen till 
systerbolaget Sundbyberg Avfall och 
Vatten AB. 

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I början av 2017 påbörjades arbetet med 
en eventuellt kommande försäljning av 
fastigheten Terränglöparen 11 genom 
att ett erbjudande gick ut den 10 januari 
2017. I försäljningsprospektet ingår också 
ett kvalitetsprogram som krav. Under 
2017 har styrelsen tecknat ett fastighets-
överlåtelseavtal med Hallonbergen 1 AB 
om försäljningen av fastigheten Kartan 
1 som ägs av Fastighets AB Förvaltaren 
samt med Hallonbergen 3 AB om försälj-
ning av fastigheten Terränglöparen 11 
som ägs av dotterbolaget Förvaltaren 
HBC AB. Verkställighet sker i samband 
med att kommunfullmäktige godkänner 
aktieöverlåtelseavtalet. Den 19 februari 
2018 godkändes aktieöverlåtelsen av 
kommunfullmäktige, tillträde sker den 
1 maj 2018.

FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE  
FRAMTIDA UTVECKLING
För 2018 har Förvaltaren och Hyres-
gästföreningen kommit överens om en 
hyreshöjning om 0,65 procent från och 
med 1 januari 2018. 

Förvaltaren står inför stora föränd-
ringar inom de kommande åren. Flera 
fastigheter ska avyttras, nyproduktion 
av närmare 800 bostadslägenheter ska 
påbörjas och samtidigt ska renovering 
av delar av fastighetsbeståndet ske. 
Förvaltaren ska också medverka aktivt till 
en hållbar stadsutveckling i Sundbyberg, 
genom att bidra till ett varierat utbud 

av upplåtelseformer och genomförande 
av centrumutvecklingen. Förvaltaren 
ser framför sig ett fortsatt starkt resultat 
för de befintliga fastigheterna 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 in-
strument sid 49” för vidare information.  

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

Balanserade vinstmedel 2 030 974 367 kr
Årets resultat 97 395 667 kr
Summa 2 128 370 034 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen dispo-
neras så att 21 563 102 kr utdelas till äga-
ren samt att återstående 2 106 806 932 kr 
balanseras i ny räkning. Årets utdelning 
uppgår till 9,14 procent på det belopp 
som ägaren vid föregående räkenskapsårs 
utgång skjutit till i bolaget som betalning 
för aktier. 

Styrelsen föreslår att:

Till aktieägarna utdelas        21 563 102 kr
I ny räkning balanseras 2 106 806 932 kr
Summa 2 128 370 034 kr

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ 
aktiebolagslagen. Med hänvisning till 
vad som angetts anser styrelsen att den 
föreslagna vinstutdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som uppställs i 
17 kap 3 §, andra och tredje styckena i 
aktiebolagslagen. Verksamhetens art och 
omfattning medför inte risker i större 
omfattning än vad som normalt förekom-
mer i branschen. Styrelsens bedömning 
av moderbolagets och koncernens ekono-
miska ställning innebär att utdelning är 
försvarlig i förhållande till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital samt moderbo-
lagets och koncernens konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen bedömer att den föreslagna 
utdelningen inte kommer att påverka 
Förvaltarens förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt eller att 
göra nödvändiga investeringar. 

Styrelsen bedömer vidare att förslaget 
är i linje med 3§ samt 5.1§ i Lag (210:879) 
om allmännyttiga kommunala bostadsak-
tiebolag.

Förändring, % Resultateffekt, mkr

Hyresintäkter, bostäder +/-1 6

Hyresintäkter, lokaler +/-1 2

Vakansgrad, bostäder* +/-1 6

Vakansgrad, lokaler* +/-1 2

Drift- och energikostnader +/-1 4

Räntenivå, marknadsränta* +/-1 6

KÄNSLIGHETSANALYS: INTÄKTER OCH KOSTNADER

*Förändring med en procentenhet
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FLERÅRSÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING – KONCERN

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG

FLERÅRSÖVERSIKT

mkr där inget annat anges  Utfall 2017  Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013

Intäkter 787 805 770 768 749

Driftnetto 415 410 403 413 391

Rörelseresultat 159 164 207 184 434

Resultat efter skatt 84 60 157 95 330

Investeringar inkl. aktiverat underhåll 307 416 571 336 305

Marknadsvärde fastigheter 13 698 14 153 12 300 11 180 10 492

Eget kapital 2 699 2 675 2 618 2 467 2 379

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 96,3 95,8 94,9 94 94,5

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

Soliditet (synlig), % 45,3 44,4 43,6 44,4 50,5

Soliditet (justerad), % 64,5 64,2 62,2 62,6 66,3

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

Totalavkastning, % 7,5 14,0 7,0 5,2 10,8

NKI 69 71 69 67 65

mkr där inget annat anges Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013

Intäkter 764 785 751 724 700

Driftnetto 407 404 395 374 347

Rörelseresultat 167 170 203 195 246

Resultat efter skatt 97 61 148 126 353

Investeringar inkl. aktiverat underhåll 305 396 553 297 301

Marknadsvärde fastigheter 13 332 13 825 11 959 10 950 10 219

Eget kapital 2 728 2 691 2 634 2 529 2 410

Ekonomisk uthyrnigsgrad, % 96,4 96,2 95,3 94,2 94,7

Belåningsgrad, % 20,1 19,5 20,4 19,5 17,7

Soliditet (synlig), % 45,6 44,7 45,3 45 51

Soliditet (justerad), % 64,4 64,2 63,1 62,7 68

NKI 69 71 69 67 65

NMI 75 76 76 76 74
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RESULTATRÄKNING
Koncernen Moderbolaget

Belopp i Mkr
Not 2017-01-01

2017-12-31
2016-01-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Hyresintäkter 1, 2, 3 778 798 756 778

Övriga intäkter 4 9 7 8 7

Nettoomsättning 787 805 764 785

Taxebundna utgifter 5 -144 -149 -139 -144

Underhåll 6 -49 -54 -47 -53

Drift 7 -161 -172 -154 -166

Fastighetsskatt -18 -20 -17 -18

Drift- och underhållskostnader -372 -395 -357 -381

Driftnetto 415 410 407 404

Administration 8, 9, 10 -100 -99 -106 -101

Bruttoresultat 315 311 301 303

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

11 -171 -146 -158 -138

Resultat från fastighetsförsäljningar 12 33 2 24 5

Övriga rörelsekostnader -18 -3

Rörelseresultat 159 164 167 170

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 4 2 8 6

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -58 -61 -61 -66

Summa resultat från finansiella poster -54 -59 -53 -60

Resultat efter finansiella poster 105 105 114 110

Resultat före skatt 105 105 114 110

Skatt på årets resultat 15 -21 -45 -17 -49

ÅRETS VINST 84 60 97 61
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KOMMENTARER TILL 
RESULTATRÄKNING
NETTOOMSÄTTNING
KONCERNEN Nettoomsättningen uppgick 
till 787 (805) mkr, en minskning med 
18 mkr. Minskningen i omsättningen 
förklaras av att Förvaltaren avyttrat 
fastigheterna Terränglöparen 9, Muraren 
9 och Basaren 1 vid halvårsskiftet 2017 
samt Violen 2 i december 2017. Å andra 
sidan har intäkterna påverkats positivt 
av den årliga generella hyresökningen 
om 0,64 procent som genererat en 
intäktsökning om cirka 3,5 mkr. Vidare 
intäktsfördes den retroaktiva hyresök-
ningen avseende bostadshyror från det 
etappvisa färdigställandet från 2015 som 
fakturerades 2016 i fastigheten Hund-
lokan 3. Engångseffekten avseende den 
retroaktiva hyresökningen genererade en 
intäktsökning under 2016. 

De kommersiella lokalerna motsvarar 
18,2 (15,5) procent av koncernens 
omsättning. 

Den ekonomiska uthyrningsgraden  
uppgick till 96,3 (95,8) procent. Kost-
naden för vakanser minskade under 
2017 till 28 (33) mkr. Minskningen 
beror främst på färre vakanser kopplat 
till ombyggnadsprojekten där bostäder 
tomställs. Nettoomsättningen i kronor per 
kvadratmeter uppgick till 1 178 (1 159) 
kr/kvm. Bruttohyran för Förvaltarens 
bostäder uppgick i genomsnitt till 1 084 
(1 085) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget 
Fastighets AB Förvaltaren uppgick 
omsättningen till 764 (785 mkr), en 
minskning om 21 mkr. Minskningen för 
moderbolaget är hänförligt till samma 
förklaringar som koncernen.

DRIFT– OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER
KONCERNEN Drift- och underhållskostnader 
för koncernen uppgick till -372 (-395) 
mkr, en minskning med 23 mkr. Minsk-
ningen förklaras av de fastigheter som 
avyttrats under 2017. Kostnaden för taxe-
bundna utgifter uppgick till -144 (-149) 
mkr. Kostnaden för underhåll uppgick till 
-49 (-54) mkr. Fastighetsskatten uppgår 
till -18 (-20) mkr. Drift uppgår till -161 
(-172) mkr. Minskningen av företagets 

drift- och underhållskostnader förklaras 
av de fyra fastigheter som Förvaltaren 
avyttrat under 2017. 

Drift- och underhållskostnader i kronor 
per kvadratmeter uppgick till -556 (-569) 
kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick drift- och under-
hållskostnaderna till -357 (-381) mkr, en 
minskning med 24 mkr.  

DRIFTNETTO
KONCERNEN Driftnettot för koncernen 
uppgick till 415 (410) mkr, en ökning 
med 5 mkr (1,2 procent). 

Driftnettot i kronor per kvadratmeter 
uppgick till 622 (591) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick driftnettot till 407 
(404) mkr.  

BRUTTORESULTAT
KONCERNEN Bruttoresultatet för koncernen 
uppgick till 315 (311) mkr, en ökning 
med 4 mkr eller 1,3 procent. Kostnader 
för administration uppgick till -100 (-99) 
mkr, en ökning med 1 mkr vilket främst 
beror på generella löneökningar. Brutto-
resultatet i kronor per kvadratmeter 
uppgick till 473 (448) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick bruttoresultatet 
till 301 (303) mkr, en minskning med 
2 mkr eller 0,7 procent.  

RÖRELSERESULTAT
KONCERNEN Rörelseresultatet för koncernen 
uppgick till 159 (164) mkr, en minskning 
med 5 mkr eller 0,9 procent. I rörelse-
resultatet ingår reavinst vid försäljning av 
fastigheterna Terränglöparen 9, Violen 2, 
Muraren 9 och Basaren 1 för överlåtelsen 
till systerbolaget Lokalfastigheter i Sund-
byberg. Vidare ingår en nedskrivning av 
projektet i fastigheten Terränglöparen 11 
som planeras att avyttras inom stadens 
fastighetsöversyn. 

Rörelseresultatet i kronor per kvadrat-
meter uppgick till 244 (236) kr/kvm. 
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick rörelseresultatet 

till 167 (170) mkr, en minskning med 3 
mkr eller 1,8 procent. 

RESULTAT FÖRE SKATT
KONCERNEN Resultat före skatt för koncer-
nen uppgick till 105 (105) mkr. Finans-
nettot uppgick till -54 (-59) mkr vilket är 
en minskning med 5 mkr. Det förbättrade 
finansnettot beror på en kraftigt förbätt-
rad snittränta jämfört med 2016. 

Resultat före skatt i kronor per kvadrat-
meter uppgick till 163 (152) kr/kvm.
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick resultat före skatt 
till 114 (110) mkr, en ökning med 4 mkr 
(3,6 procent). Finansnettot uppgick till -53 
(-60) mkr, vilket är en minskning om 7 
mkr (11,7 procent).  

ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN Årets resultat för koncernen 
uppgick till 84 (60) mkr, en ökning med 
24 mkr (45,0 procent). Årets skattekostnad 
på resultatet uppgick till -21 (-45) mkr 
varav aktuell skatt uppgick till -1 mkr och 
uppskjuten skatt hade en negativ effekt på 
koncernen om -20 mkr. 

Årets resultat i kronor per kvadratmeter 
uppgick till 131 (86) kr/kvm.
MODERBOLAGET För moderbolaget Fastighets 
AB Förvaltaren uppgick årets resultat till 
97 (61) mkr, en ökning med 36 mkr (59,0 
procent). Årets skattekostnad på resultatet 
uppgick till -17 (-49) mkr. Den aktuella 
skatten uppgick till 0 mkr och årets upp-
skjutna skatt hade en negativ effekt på 
moderbolaget om -17 mkr.

Ytan i nyckeltal som mäts kr/kvm är 
baserad på den period Förvaltaren ägt 
fastigheterna.
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BALANSRÄKNING
Koncernen Moderbolaget

Belopp i mkr Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 16 4 4 4 4

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 17 4 675 4 921 4 473 4 724

Pågående fastighetsarbeten 18 588 557 578 527

Inventarier 19 18 25 18 25

Summa materiella anläggningstillgångar 5 281 5 503 5 069 5 276

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 20 - - 40 40

Fordringar hos dotterbolag - - 170 170

Fordringar hos övriga koncernföretag 228 232 228 232

Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 0 0 0 0

Övriga långfristiga fordringar 22 5 6 5 6

Summa finansiella anläggningstillgångar 233 238 443 448

Summa anläggningstillgångar 5 518 5 745 5 516 5 728

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 6 1 6

Fordringar hos dotterbolag 2 5

Fordringar hos övriga koncernföretag 199 3

Aktuella skattefordringar - 3 -

Fordran på Stadshuskoncernen 199

Övriga kortfristiga fordringar 23 36 30 34 28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 7 12 7 12

Summa kortfristiga fordringar 243 51 243 54

Kassa och bank 25, 26 198 224 225 244

Summa omsättningstillgångar 441 275 468 298

SUMMA TILLGÅNGAR 5 959 6 020 5 984 6 026
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Koncernen Moderbolaget

Belopp i mkr Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 27, 28

Bundet eget kapital

Aktiekapital 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 2 109

Balanserad vinst eller förlust 2 031 2 030

Årets vinst 84 60 97 61

Summa fritt eget kapital 2 193 2 169 2 128 2 091

Summa eget kapital 2 699 2 675 2 728 2 691

Avsättningar 29 171 147 176 159

Långfristiga skulder 30, 31

Övriga skulder till kreditinstitut 2 900 2 940 2 900 2 940

Övriga långfristiga skulder 5 5 - -

Summa långfristiga skulder 2 905 2 945 2 900 2 940

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 5 5 5 5

Skulder till koncernföretag 2 - 2 -

Leverantörsskulder 66 108 64 100

Aktuella skatteskulder 2 1 2 2

Övriga kortfristiga skulder 4 5 5 5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 105 134 102 124

Summa kortfristiga skulder 184 253 180 236

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 959 6 020 5 984 6 026
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FÖRÄNDRINGAR I  
EGET KAPITAL
Belopp i tkr

Aktiekapital Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital

Årets resultat Summa eget 
kapital

Koncernen

Eget kapital 2015-12-31 500 000 6 000 1 955 346 157 203 2 618 549

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 2 108 821 60 080 2 674 901

Vinstdisposition 60 080 -60 080

Utdelning enligt beslut av årsstämma -3 162 -3 162

Utdelning enligt extrastämma - - -57 000 - -57 000

Årets resultat 84 238 84 238

Eget kapital 2017-12-31 500 000 6 000 2 108 739 84 238 2 698 977

Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets resultat Summa eget 
kapital

Moderbolaget

Eget kapital 2015-12-31 500 000 100 000 1 885 659 148 559 2 634 217

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

Vinstdisposition 60 646 -60 646

Utdelning enligt beslut av årsstämma -3 162 -3 162

Utdelning enligt extrastämma - - -57 000 - -57 000

Årets resultat 97 396 97 396

Eget kapital 2017-12-31 500 000 100 000 2 030 974 97 396 2 728 370

Aktiekapitalet består av 500 000 aktier à 1 000 kr/st.
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KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS
Not Koncernen Moderbolaget

Belopp i mkr
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 159 164 167 170

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

- Av- och nedskrivningar 196 156 166 144

Resultat från fastighetsförsäljningar -33 -7 -24 -7

323 313 309 307

Erhållen ränta 4 2 8 6

Erlagd ränta -58 -59 -61 -64

Betald inkomstskatt - 14 - 14

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 268 270 256 263

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av kundfordringar 5 -4 5 -4

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar 4 -18 6 -19

Ökning/minskning av leverantörsskulder -42 13 -35 10

Ökning/minskning av övriga kortfristiga rörelseskulder -28 -113 -21 -119

Kassaflöde från den löpande verksamheten 207 148 211 131

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 -4

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -304 -413 -301 -387

Sålda materiella anläggningstillgångar 171 7 171 7

Övrig förändring finansiella anläggningstillgångar - -

Infusionerade medel från dotterbolag - -

Inversteringar i dotterbolag -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -133 -410 -130 -384

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 500 300 500 300

Amortering av skuld -540 -300 -540 -300

Förändring av långfristiga skulder - -

Utbetald utdelning -60 -4 -60 -4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -100 -4 -100 -4

Årets kassaflöde -26 -266 -19 -257

Likvida medel vid årets början 224 490 244 501

Likvida medel vid årets slut 33 198 224 225 244
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KOMMENTARER TILL 
KASSAFLÖDESANALYS
KASSAFLÖDE FRÅN  
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
KONCERNEN Rörelseresultatet uppgick till 
159 (164) mkr och justering för poster 
som inte ingår i kassaflödet avseende den 
löpande verksamheten uppgick till 163 
(149) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 
uppgick till 268 (270) mkr vilket motsva-
rar en minskning om 1 mkr. 

Kassaflödet från förändringar av rörel-
sekapitalet uppgick till -61 (-122) mkr. 

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick till 207 (148) mkr, 
vilket är en ökning med 59 mkr jämfört 
med föregående år. Ökningen är främst 
hänförlig till ett förbättrat kassaflöde 
från förändringar i rörelsekapitalet. 
MODERBOLAGET Rörelseresultatet uppgick 
till 167 (170) mkr och justering för poster 
som inte ingår i kassaflödet avseende den 
löpande verksamheten uppgick till 142 
(137) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 
uppgick till 256 (263) mkr vilket motsva-
rar en minskning om 7 mkr. 

Kassaflödet från förändringar av rörel-
sekapitalet uppgick till -45 (-132) mkr. 

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick till 211 (131) mkr, 

vilket är en ökning med 80 mkr jämfört 
med föregående år. Ökningen är främst 
hänförlig till ett förbättrat kassaflöde 
från förändringar i rörelsekapitalet.

KASSAFLÖDE FRÅN  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
KONCERNEN Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till -304 
(-413) mkr vilket är en minskning med 
109 mkr jämfört med föregående år. 
Minskningen beror främst på att en mins-
kad projektportfölj under 2017 jämfört 
med 2016. 

Kassaflödet från sålda anläggnings-
tillgångar uppgick till 171 (7) mkr. 
Ökningen förklaras av att fastigheterna 
Terränglöparen 9 och Violen 2 avyttrats 
under året. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till -133 (-410) 
mkr, vilket är en ökning med 277 mkr 
jämfört med föregående år.
MODERBOLAGET Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till -301 
(-387) mkr vilket är en minskning med 
86 mkr jämfört med föregående år. 
Minskningen beror främst på en mindre 
projektportfölj än 2016. 
 Kassaflödet från sålda anläggnings-
tillgångar uppgick till 171 (7) mkr. 
Ökningen förklaras av att fastigheterna 
Terränglöparen 9 och Violen 2 avyttrats 

under året. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till -130 (-384) 
mkr, vilket är en ökning med 254 mkr 
jämfört med föregående år.

KASSAFLÖDE FRÅN  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
KONCERNEN Nya lån om totalt 500 (300) 
mkr har tagits upp och -540 (-300) mkr 
har amorterats under året. Övrigt kassa-
flöde från finansieringsverksamheten 
uppgick till -60 (-4) mkr och motsvarar 
utbetald utdelning till ägaren.

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till -100 (-4) mkr, vilket är 
en minskning med 96 mkr jämfört med 
föregående år.
MODERBOLAGET Nya lån om 500 (300) mkr 
har tagits upp och -540 (-300) mkr har 
amorterats under året. Övrigt kassaflöde 
från finansieringsverksamheten uppgick 
till -60 (-4) mkr och motsvarar utbetald 
utdelning till ägaren.

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till -100 (-4) mkr, vilket är 
en minskning med 96 mkr jämfört med 
föregående år.

Ytan i nyckeltal som mäts kr/kvm är 
baserad på den period Förvaltaren ägt 
fastigheterna.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Tilläggsupplysningar
Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning 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 Fastighetsutveckling 
AB, org.nr 556811-1636, Förvaltaren Bostadsfastigheter i Sundbyberg AB, 
org.nr 556757-6763 och Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg AB, 
org.nr 559107-5816 och Förvaltaren Fastighetsutveckling i Sundbyberg 2 AB, 
org.nr 559132-4818, som samtliga är helägda. I koncernen ingår också dot-
terbolag till Förvaltaren Fastighetsutvecklings AB, Förvaltaren Fastighetsut-
veckling Sundbyberg ABs dotterbolag och Förvaltaren Fastighetsutveckling 
i Sundbyberg 2 ABs som samtliga är helägda.

Inga transaktioner med närstående har skett på andra än marknadsmässiga 
villkor, förutom de fastighetsöverlåtelser som avtalats till bokföringsmässiga 
värden inom bolagskoncernen.

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 redovisa-
de i de enskilda koncernföretagen är uppdelade i koncernens balansräkning 
i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen är förd till annat eget kapital. 
Skattedelen är redovisad som avsättning under rubriken Avsättningar. In-
terna 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 kom-
mer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och övriga kon-
cernbolag 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 ka-
pital. 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 hänför-
lig 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 anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en an-
läggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gam-
la 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 ytskikt  40 år
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Inre ytskikt  30 år
Installationer  20 år
Vitvaror  7 år
Hyresgästanpassningar  kontraktstid
Inventarier  5 år

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 decem-
ber 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. Värdebe-
dömningarna grundades dels på kassaflödesanalyser baserade på progno-
ser över framtida betalningsströmmar, dels på jämförelser med genomförda 
köp av liknande fastigheter inom respektive delmarknad, så kallade orts-
prisanalyser.

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 sta-
tus. Utvalda fastigheter har även okulärbesiktigats av värderaren.   
Följande antaganden användes vid värderingen:
• Antagande om direktavkastning bedöms utifrån fastighetens läge, tek-

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

• Kalkylräntan skall återspegla risken i fastigheten och motsvarar direktav-
kastningen plus inflationen. Ett intervall från 4,8 till 9,9 är använt i kal-
kylen.

• Inflationen har antagits till 2 procent för samtliga år 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 inflationen 
i kassaflödeskalkylerna.  

Värderingsmetod
Marknadsvärderingen är utförd genom en kassaflödesvärdering där fram-
tida bedömda kassaflöden diskonterats till 2017-12-31. Marknadsvärdet 
avser det mest sannolika priset vid en försäljning på en öppen fastighets-
marknad. Värderingarna genomfördes med erkända och accepterade värde-
ringsmetoder och metodiken ansluter i allt väsentligt till MSCIs IPD Svenskt 
Fastighetsindex anvisningar och riktlinjer. Samtliga objekt har värderades 
i NAI Svefas kalkylmodell. Värderingar av projektfastigheter och byggrät-
ter har också utförts. Samtliga värderingar utfördes objektsvis. Hela fast-
ighetsbeståndet i Fastighets AB Förvaltaren och övriga koncernföretag har 
marknadsvärderats. Överenskommet pris för fastigheten Terränglöparen 11 
inom den pågående fastighetsöversynen inom Sundbybergs stad understiger 
bedömt marknadsvärde på grund av avyttringen inkluderar ett omfattande 
kvalitetsprogram.

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 dis-
konteras 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 nedskriv-
ningen 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 regle-
rats 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.
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, 
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfris-
tiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

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 kapitalförsäkring-
ens verkliga värde är högre än anskaffningsvärdet, redovisas det överskju-
tande 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 gör grund för omedelbar hävning utgår efter uppsägningstiden och från 
anställningens upphörande ett avgångsvederlag motsvarande 18 gånger den 
kontanta fasta månadslönen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kas-
saflödet 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 underskott som fanns i moderbolaget per 2014-12-31 
spärrats med anledning av en 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.   

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

Not 3 Hyresintäkter per rörelsegren
   Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Bostäder 608 640 617 644
Lokaler 142 124 112 101
Garage och p-platser 25 31 24 30
Övrigt 3 3 3 3
Summa 778 798 756 778

Not 5 Taxebundna utgifter
   Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Uppvärmning -76 -82 -74 -79
El -36 -36 -34 -35
Vatten -17 -16 -17 -16
Avfallshantering -14 -14 -14 -14
Fjärrkyla -1 -1 - -
Summa -144 -149 -139 -144

Not 7 Drift
   Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Reparationer -42 -53 -41 -51
Skötsel och tillsyn -94 -93 -89 -89
Övriga driftskostnader -25 -26 -24 -26
Summa -161 -172 -154 -166

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

Not 8 Ersättning till revisorerna
   Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Belopp i tkr
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget -1 003 -579 -953 -579
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget -59 -30 -59 -30
Skatterådgivning -39 -109 -38 -109
Summa -1 101 -718 -1 050 -718

Not 4 Övriga intäkter
Koncerninterna övriga intäkter 82 tkr (450 tkr) redovisas under posten admi-
nistration.

Not 6 Underhåll
Underhåll som är planerade i tid, art och omfattning aktiveras. 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.

Not 2 Transaktioner med närstående
2017 2016

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp
Förvaltaren HBC AB 9 6
Koncernens moderkoncern 28 14
Summa inköp 37 20
Försäljning
Förvaltaren HBC AB - -
Koncernens moderkoncern 53 6
Summa försäljning 53 6
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Not 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
  Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Medelantalet anställda*
Kvinnor 57 56 57 56
Män 95 98 95 98
Totalt 152 154 152 154

Belopp i tkr
Löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen** -564 -522 -564 -522
Löner och ersättningar till
verkställande direktören -1 444 -1 352 -1 444 -1 352
Löner och ersättningar till
ledande befattningshavare  
7 pers*** (4 pers) -5 784 -3 928 -5 784 -3 928
Löner och ersättningar till
övriga anställda -60 381 -65 213 -60 381 -65 213

-68 174 -71 015 -68 174 -71 015

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal -23 710 -24 087 -23 710 -24 087
Pensionskostnader för
verkställande direktören -606 -411 -606 -411
Pensionskostnader för
ledande befattningshavare -1 480 -1 135 -1 480 -1 135
Pensionskostnader för
övriga anställda -7 229 -5 779 -7 229 -5 779
Totalt -101 198 -102 427 -101 198 -102 427

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
2017 2016 2017 2016

Antal verkställande
direktörer och andra
ledande befattningshavare
Kvinnor 4 4 4 4
Män 3 2 3 2
Totalt 16 15 16 15

Not 10 Operationella leasingavtal
  Koncernen    Moderbolaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016
Framtida minimileaseavgifter:
Kontorsmaskiner
Förfaller till betalning < 1 år -229 -434 -229 -434
Förfaller till betalning 1-5 år -177 -550 -177 -550
Summa -406 -984 -406 -984

Bilar
Förfaller till betalning < 1 år -1 934 -1 405 -1 934 -1 405
Förfaller till betalning 1-5 år -1 414 -1 881 -1 414 -1 881
Förfaller till betalning > 5 år - -7 - -7
Summa -3 348 -3 293 -3 348 -3 293

Lokaler och garage*
Förfaller till betalning < 1 år - - -9 357 -6 928
Förfaller till betalning 1-5 år - - -37 427 -27 712
Summa 0 0 -46 784 -34 640

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Kontorsmaskiner -524 -588 -524 -588
Bilar -2 429 -1 634 -2 429 -1 634
Lokaler och garage* - - -8 935 -6 849
Summa -2 953 -2 222 -11 888 -9 071

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

Not 11 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
  Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Byggnader -150 -142 -138 -131
Markanläggningar -8 -7 -8 -7
Nedskrivningar m m -31 - -12 -
Summa -189 -149 -158 -138

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

Bolaget har en utestående pensionsförpliktelse till en tidigare verkställande 
direktör. Pensionen utbetalas från försäkringsbolaget via Fastighets AB  
Förvaltaren och beloppet 0 tkr (79 tkr) redovisas av bolaget som en avsättning 
med en korresponderande långfristig fordran gentemot berört försäkrings-
bolag.

*Vid beräkningen av medelantal anställda har beräkning gjorts utifrån BFNAR 
2006:11 definition av medelantal anställda.
**Ersättningen för styrelsen uppgår till totalt 564 tkr (522 tkr) och fördelas 
enligt följande, Kristoffer Tamsons 106 (0 tkr), Nina Lundström 36 tkr (55 tkr), 
Bengt Fasth 53 (0 tkr), Berndt Eriksson 22 tkr (37 tkr), Christer Rydh 38 tkr 
(37 tkr), Berit Berggren 38 tkr (37 tkr), Gunhild Manell 38 tkr (37 tkr), Hossein 
Atighechi 38 tkr (37 tkr), Mikael Sundesten 38 tkr (33 tkr), Hannes Holmér 
0 tkr (6 tkr), Lars Callemo 17 tkr (107 tkr), Jan Jogell 8 tkr (49 tkr), Christina 
Wilson 18 tkr (0 tkr), Nils-Ove Bohlin 2 tkr (0 tkr) och till styrelsesuppleanter 
har följande ersättningar utgått Adgar Amin 19 tkr (15 tkr), Ina Djurestål 19 
tkr (18 tkr), Roya Asadzadeh 10 tkr (0 tkr), Maria Lindenryd 10 tkr (1 tkr), 
Karin Högström 0 tkr (17 tkr) och till lekmannarevisorer Torbjörn Nylén 19 
tkr (18 tkr), HansErik Salomonsson 19 tkr (18 tkr) och till suppleanter för 
lekmannarevisorer Per O Godin 8 tkr (0 tkr), Håkan Söderberg 8 tkr (0 tkr).
***Under 2017 var en ledande befattningshavare anställd på konsultbasis 
och fakturerar bolaget för sina tjänster fram tills den 15 juni. 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

2017 2016 2017 2016
Ränteintäkter 4 2 4 2
Ränteintäkter, koncernföretag - - 4 4
Summa 4 2 8 6

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

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter
  Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Övriga räntekostnader och 
liknande resultatposter -57 -60 -57 -60
Övriga finansiella kostnader -1 -4 -1 -3
Kostnad för kommunal borgen -3 -3 -3 -3
Ränta pågående byggnation 3 6 - -
Summa -58 -61 -61 -66

Not 12 Resultat från fastighetsförsäljningar
I posten för moderbolaget ingår koncernintern inköp/försäljning med 9 mkr 
(0 mkr).
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Not 15 Skatt på årets resultat
  Koncernen    Moderbolaget

2017 2016 2017 2016
Aktuell skatt för året -1 0 0 0
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år - 12 - 12
Uppskjuten skatt -20 -57 -17 -61
Summa -21 -45 -17 -49

Redovisat resultat före skatt 105 105 114 109
22% skatt på redovisat resultat -23 -23 -25 -24
Skatteeffekt av:
Ej skattepliktiga intäkter och ej 
avdragsgilla kostnader -1 0 -1 -1
Justering av direktavdrag hänförliga 
till pågående projekt -3 2 - -
Underskottsavdrag vars skattevärde 
ej längre redovisas som tillgång 2 - - -
Under året utnyttjande av tidigare 
års underskottsavdrag/fastighets-
fålla vars:
skattevärde ej redovisats som 
tillgång 6 1 6 1
Redovisning av tillgång avseende 
tidigare års underskottsavdrag -10 -10

Skattemässig effekt fastighetsför-
säljning 14 - 12 -
Justering av skatter hänförliga till 
tidigare år -16 -15 -9 -15
Redovisad skatt -21 -45 -17 -49
Nominell skattesats för svenska aktiebolag 
utgör för 2017 22% (22% för år 2016).

Not 16 Immateriella tillgångar
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Parkeringsrättighet i 
garage
Ingående anskaffnings-
värden 4 4 4 4
Årets aktiverade utgifter, 
inköp - - - -
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 4 4 4 4
Ingående avskrivningar - - - -
Utgående ackumulerade  
avskrivningar
Utgående restvärde 
enligt plan 4 4 4 4

Not 17 Förvaltningsfastigheter
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 5 901 5 123 5 491 4 752
- Investeringar 63 54 61 44
- Aktiveringar 175 724 168 695
- Försäljningar -454 - -453 -
- Förvärv - - - -
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 5 684 5 901 5 267 5 491

Ingående avskrivningar -1 881 -1 739 -1 738 -1 607
- Försäljningar 178 - 178 -
- Årets avskrivning -150 -142 -138 -131
Utgående ackumulerade
avskrivningar -1 852 -1 881 -1 698 -1 738

Ingående nedskrivningar -87 -87 - -
Årets nedskrivningar -12 - -12 -
Utgående ackumulerade
nedskrivningar -99 -87 -12 0
Utgående restvärde
enligt plan 3 733 3 933 3 557 3 753

Moderbolaget har erhållit statligt stöd på 1 mkr under 2013 och det har 
redovisats som en minskad anskaffning.
2013 års nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av byggnader och 
mark, enl ovan, har påverkat resultaträkningens post Återförda nedskrivningar.
Mark
Ingående anskaffningsvärden 866 866 850 850
- Försäljningar -42 - -52 -
Utgående redovisat värde mark 823 866 798 850

Markanläggningar
Ingående
anskaffningsvärden 149 112 148 111
- Investeringar 1 13 1 13
- Aktiveringar 11 24 11 24
- Försäljningar -11 -11
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 150 149 149 148
Ingående avskrivningar -27 -20 -27 -20
- Försäljningar 3 3
- Årets avskrivning -8 -7 -8 -7
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -31 -27 -31 -27
Utgående restvärde enligt plan 118 122 118 121

Utgående restvärde byggnader, 
mark och markanläggningar 4 675 4 921 4 473 4 724

Marknadsvärde på fastigheter 13 698 14 153 13 332 13 825

I skattemässigt restvärde ingår ej fastigheterna Kartan 1 som ägs av Fastig-
hets AB Förvaltaren och Terränglöparen 11som ägs av Förvaltaren HBC AB 
se vidare under not Väsentliga händelser efter balansdagen.

Not 18 Pågående fastighetsarbeten
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Redovisade värden vid 
årets början 557 962 527 921
Investeringar 239 340 239 326
Aktiveringar -186 -750 -180 -719
Försäljningar -7 - -7 -
Kostnadsfört -18 -1 -1 -1
Aktiverad ränta under pågående
fastighetsarbeten         3 6 - -
Utgående nedlagda 
kostnader 588 557 578 527
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Not 19 Inventarier
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 69 68 69 68
Årets förändringar
- Inköp 1 2 1 2
- Försäljningar och utrangeringar -5 -1 -5 -1
- Förvärv - - - -
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 65 69 65 69

Ingående avskrivningar -45 -39 -45 -39
Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar 5 2 5 2
- Förvärv - - - -
- Årets avskrivning -7 -7 -7 -7
Utgående ackumulerade
avskrivningar -47 -44 -47 -44
Utgående restvärde enligt plan 18 25 18 25

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

Not 20 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 40 40
Försäljning av dotterbolag - -
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 556757-6763 Sundbyberg 100

Förvaltaren 
Fastighetsutveckling  
Sundbyberg AB 559107-5816 Sundbyberg 100

Förvaltaren  
Fastighetsutveckling  
Sundbyberg 2 AB 559132-4818 Sundbyberg 100

Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav
  Koncernen    Moderbolaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 40 40 40 40
Utgående redovisat värde, totalt 40 40 40 40
Består av Husbyggnadsvaror H.B.V
702000-9226 med säte Stockholm 4 andelar.

Not 22 Övriga långfristiga fordringar
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 6 6 6
Avgående fordringar, amorteringar -1 - -1 -
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 5 6 5 6
Amorteringar, avgående fordringar - - - -
Utgående restvärde enligt plan 5 6 5 6

Not 23 Övriga kortfristiga fordringar
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Moms 4 12 4 10
Övriga kortfristiga fordringar 32 18 30 18
Summa 36 30 34 28

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Förutbetalda driftskostnader 5 6 5 6
Förutbetalda kostnadsräntor - 1 - 1
Övriga poster 2 5 2 5
Summa 7 12 7 12

Not 25 Checkräkningskredit
Ingen del av moderbolagets checkräkningskredit på 110 mkr (120 mkr) är 
utnyttjad. Koncernen har en checkräkningskredit på 145 mkr (150 mkr) varav 
27,6 mkr (20,1 mkr) är utnyttjat. Koncernkontohavare är Sundbybergs stad.

Not 26 Kassa och bank
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Koncernkonto 152 165 180 185
Övriga konton* 46 59 45 59
Summa 198 224 225 244

*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 
(12 mkr) ska garantera att Fastighets AB Förvaltaren ska kunna betala föränd-
ringar i elpriset under perioden 2018–2020 (2014-2017).

Not 27 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 500 000 aktier á 1 000 kr/st.

Moderbolaget
Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal 
aktier

Bokfört 
värde  

17-12-31

Bokfört 
värde  

16-12-31
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
Förvaltaren 
Fastighetsutveckling  
Sundbyberg AB 100 100 50 000 50 50
Förvaltaren 
Fastighetsutveckling  
Sundbyberg 2 AB 100 100 100 000 100 -
Summa 40 450 40 350
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Not 28 Utdelning per aktie
På bolagsstämman 2018-04-10 kommer en utdelning avseende år 2017 på 
43,12 kr per aktie, totalt 21.563 tkr att föreslås. Detta belopp har inte redovi-
sats som skuld, utan kommer att redovisas som en vinstdisposition under eget 
kapital, för räkenskapsåret 2017. Utdelningarna avseende 2016 och 2015 
uppgick till 60.162 tkr respektive 6.182 tkr. Resterande del av årens resultat 
har balanserats i ny räkning.

Not 29 Avsättningar
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Uppskjuten skatteskuld
Avseende temporär 
skillnad mellan redovisat 
och skattemässigt värde 
på byggnader 195 182 203 177
Avseende temporär skillnad  
pågående byggnation       40 58 40 53
Avseende övriga 
temporära skillnader -1 -1 -1 -1
Övriga avsättningar på 
byggnad och mark - -14 - -
Skattemässigt underskott -66 -78 -66 -70
Avsättning uppskjuten 
skatteskuld vid 
periodens utgång 168 147 176 159
Övriga avsättningar 3 - - -
Summa avsättningar 171 147 176 159

Not 30 Marknadsvärde på derivat
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Marknadsvärde för 
säkringsredovisade
räntederivat 35 50 35 50
Marknadsvärde för 
derivat upptagna  
tidigare än 2013-01-01 39 73 39 73
Summa 74 123 74 123

Marknadsvärdet på räntederivaten är negativt.
Det nominella beloppet på derivaten uppgår till 2.595 mkr (2.505 mkr).

Not 31 Räntebärande skulder
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Förfallostruktur
< 1 år * 1 250 1 300 1 250 1 300
1-5 år 1 650 1 640 1 650 1 640
Summa 2 900 2 940 2 900 2 940

Utnyttjade finansieringskällor
Banklån 1 050 790 1 050 790
Företagscertifikatsprogram 1 000 1 200 1 000 1 200
Obligation 850 950 850 950
Summa 2 900 2 940 2 900 2 940

Finansieringskällor ej utnyttjade (ram)
Kreditlöften 1 200 1 200 1 200 1 200
Företagscertifikatprogram 500 300 500 300
Checkräkningskredit 145 130 110 120

* Varav 1.000 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 backup-
facilitetsavtalet. Övriga 250 mkr avser ett banklån som förfaller i juni 2018 vilket 
vi kommer refinansiera vid förfall. Dessa skulder klassificeras därför i sin 
helhet som långfristiga.

Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Förskottsbetalda hyror 59 81 57 75
Upplupna semesterlöner 7 7 7 7
Upplupna sociala avgifter 4 4 4 4
Övriga upplupna 
personalrelaterade kostnader   3 4 3 4
Upplupna räntekostnader 2 6 2 6
Övriga poster 30 32 29 28
Summa avsättningar 105 134 102 124

Not 33 Likvida medel
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Medel på koncernkonto 152 165 180 185
Banktillgodohavanden 46 59 45 59
Summa 198 224 225 244

Not 34 Ställda säkerheter
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 518 508 518 508
Summa ställda säkerheter 518 508 518 508

Not 35 Eventualförpliktelser
  Koncernen    Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Ansvarsbelopp, Fastigo 1 1 1 1
Summa eventualförpliktelser 1 1 1 1

Not 36 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under 2017 har ett  fastighetsöverlåtelseavtal tecknats med Hallonbergen 1 
AB om försäljning av fastigheten Kartan 1 som ägs av Fastighets AB Förval-
taren samt med  Hallonbergen 3 AB om försäljning av fastigheten Terränglö-
paren 11 som ägs av dotterbolaget Förvaltaren HBC AB. Verkställighet sker i 
samband med att kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet. Den 
19 februari 2018 godkändes aktieöverlåtelsen av kommunfullmäktige, tillträde 
sker den 1 maj 2018.

Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att sälja fastigheter till bostads-
rättsföreningar. De bostadsrättsföreningar som fått köperbjudanden men 
ännu ej svarat är de bostadsrättsföreningar som är kopplade till fastigheterna 
Stigfinnaren 8, Östern 5, Vandraren 9, Vargen 2 och Batteriet 3. Eventuellt 
frånträde beräknas ske under kvartal 2 och kvartal 3.
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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 årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren för år 
2017. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår på sidorna 34–55 i 
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbola-
gets och koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2017 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 balans- 
räkningen för moderbolaget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International  
Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen 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.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–33. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisning-
en och koncernredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget 
uttalande 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 
och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen 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 

påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare 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 årsredo-
visningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter  
eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för 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 oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, 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 revisionsbe-
rättelsen 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 slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revi-
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sionsberättelsen. 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, däri-
bland de eventuella 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 
2017 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller att ett förslag till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen och lagen 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala 
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 för-
lust 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.

ÖVRIG UPPLYSNING
Som framgår av bolagets förvaltnings-
berättelse har ett antal fastigheter 
överlåtits från bolaget till bokfört värde 
plus ett visst påslag vilket understiger 
fastigheternas marknadsvärde. Vi har 
tagit del av uttalandena från de två legala 
rådgivarna som har skilda uppfattningar 
om huruvida dessa koncerninterna 
transaktioner är förenliga med Lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktie-
bolag (Allbolagen). Vår bedömning av 
de i förvaltningsberättelsen omnämnda 
transaktionerna är att det är en värdeö-
verföring enligt Allbolagen men huruvida 
dessa värdeöverföringar är tillåtna eller 
otillåtna har ej kunnat bedömas med 
rimlig säkerhet.

Stockholm den 3 april 2018
Ernst & Young AB

Daniel Öberg
Auktoriserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT

GRANSKNINGSRAPPORT  
FÖR ÅR 2017
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 
granska 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. 

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.  

Av årsredovisningens förvaltningsbe-
rättelse framgår att bolaget avyttrat ett 
antal fastigheter till dotterdotterbolag 
till systerbolaget Lokalfastigheter i 
Sundbyberg AB under 2017. Avytt-
ringarna har skett till bokförda värden 

plus ett visst påslag, vilket understi-
ger fastigheternas marknadsvärden. 
Styrelsen har erhållit utlåtande från två 
olika legala rådgivare, vilka har kommit 
fram till olika bedömningar huruvida 
genomförda transaktioner är förenliga 
med Lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag (Allbolagen) eller ej. 
Den auktoriserade revisorn bedömer att 
transaktionerna utgör värdeöverföringar 
enligt Allbolagen men att det inte med 
rimlig säkerhet går att bedöma huruvida 
värdeöverföringarna är tillåtna eller otill-
låtna. Vi har genomfört avstämningsmö-
ten med den auktoriserade revisorn. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt  
och från ekonomiskt synpunkt tillfreds-
ställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 

Torbjörn Nylén HansErik Salomonsson

Sundbybergs stad den 3 april 2018
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FÖRETAGSLEDNING

Petra Karlsson Ekström Wendela Falkenström Marie FrykholmMarcus Göpel Magnus Löfgren

FÖRETAGSLEDNING I FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (MB)
Petra Karlsson Ekström (1970), VD
Marcus Göpel (1974), Fastighetschef 
Magnus Löfgren (1975), Verksamhetsutvecklingschef

Wendela Falkenström (1981), Hållbarhetsschef
Marie Frykholm (1970), Tf chef ekonomi och finans

STYRELSE

Roya Asadzadeh

Kristoffer Tamsons Nils-Ove Bohlin Bengt Fasth Christina Wilson

Berit Berggren

Christer Rydh

Gunhild Manell Mikael Sundesten Ina Djurestål

STYRELSE I FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (MB)
Kristoffer Tamsons, Ordförande
Nils-Ove Bohlin, Förste vice ordförande
Bengt Fasth, Andre vice ordförande 
Christina Wilson, Ledamot
Christer Rydh, Ledamot 
Berit Berggren, Ledamot 
Gunhild Manell, Ledamot 

Mikael Sundesten, Ledamot 
Ina Djurestål, Suppleant
Roya Asadzadeh, Suppleant

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Patricia Persson, Vision
Olof Ljungström, Sveriges Ingenjörer
Fredrik Gustavsson, Fastighets
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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 180 11 135 191 11 326 166 5 42 49

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

- - 0 1 942 18 820 20 762 39 16 78 0

4 Ljungen 3 Spelmanshöjden 1–26 1964 1990 200 14 739 341 15 080 211 9 78 93

5 Orienteraren 9 Hallonbergsvägen 1–47, 
Skolgången 2

1971 1971 201 15 876 4 860 20 736 222 26 0 167

6 Skidåkaren 7 Skidbacken 4–70 1972 1972 302 26 290 2 523 28 813 348 40 0 306

7 Stigfinnaren 8 Bergshöjden 4–68 1972 1972 282 25 388 2 447 27 835 344 38 0 262

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** Hallonbergen 8–10 1973 1984 157 0 24 714 24 714 0 92 0 160

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

12 Vandraren 9 Rissneleden 17–95 1971 1971 461 37 781 6 237 44 018 505 59 0 424

Totalt 1 891 143 011 60 169 203 180 1 955 287 291 1 461

HALLONBERGEN/ÖR 
Uthyrningsbar yta (kvm) Antalsuppgifter
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FASTIGHETSFAKTA: HALLONBERGEN/ÖR
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FASTIGHETSFAKTA: CENTRALA SUNDBYBERG

CENTRALA SUNDBYBERG
Antalsuppgifter
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IDnr Fastighetsnamn Fastighetsadress

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

1972 1972 284 10 576 9 039 19 615 175 32 0 128

2 Banken 8 Espl. 4-8, Landsv 58-62, Vasag 1-13 1968 2015 420 9 485 7 107 16 592 157 17 0 0

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

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

5 Bildhuggaren 11 Mariagatan 1-5, Prästgårdsg 6-10 1969 1969 121 4 428 5 154 9 582 60 9 0 105

6 Bävern 2 Friluftsv 29-31, Vackrav 12-16 1958 1958 159 9 291 3 414 12 705 143 24 36 238

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

8 Ekdungen 1 Järnvägsgatan 19-23 1967 1967 146 8 264 776 9 040 102 4 73 0

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

10 Enen 9 Järnvägsg 80 2015 2015 39 1 374 0 1 374 24 0 12 0

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

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

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

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

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

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

16 Hamnen 8 Hamngatan 33 1930 1930 13 0 2 562 2 562 0 10 18 0

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

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

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

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

1980 1980 184 9 494 1 461 10 955 110 15 0 89

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

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

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

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

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

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

27 Renen 2 Ateljev 1-3, Skogsbacken 22-30 1956 1973 139 8 861 1 441 10 302 128 12 41 0

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

29 Ringaren 5 Otterstavägen 3-7 1990 1990 88 4 640 24 4 664 57 1 38 0

30 Rökeriet 5 Nybergs Torg 8, 10 A-B, Stationsg 6 1929 1998 13 234 674 908 3 7 0 0

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

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

33 Spiken 4 Sturegatan 41/Esplanaden 13 1959 1960 34 909 1 606 2 515 11 6 0 19

34 Vargen 2 Friluftsv 4-26, Skogsbacken 13-33 1951 1971 208 13 640 2 106 15 746 238 26 43 12

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

Totalt 3 467 171 260 52 313 223 573 2 533 286 471 629

Uthyrningsbar yta (kvm) Antalsuppgifter
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FASTIGHETSFAKTA: CENTRALA SUNDBYBERG
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FASTIGHETSFAKTA: CENTRALA SUNDBYBERG
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FASTIGHETSFAKTA: CENTRALA SUNDBYBERG
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FASTIGHETSFAKTA: RISSNE/URSVIK

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 287 20 569 1 645 22 214 268 15 154 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 0 129 14

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 0 197 7

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 1 155 6

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 2 611 180 204 12 610 192 814 2 451 75 1 193 124
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FASTIGHETSFAKTA: RISSNE/URSVIK
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FASTIGHETSFAKTA: RISSNE/URSVIK
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FASTIGHETSFAKTA: RISSNE/URSVIK
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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 68 1 336

Plusboende 55+ 19 1 315

Plusboende 65+ 120 8 389

Trygghetsboende 34 1 687

Övriga 6 698 482 048

Totalt 6 939 494 475

BOENDE

Lokalanvändning Antal Yta, kvm

Kontor 182 37 158

Restaurang 15 5 421

Butik 71 13 285

Lager 268 16 311

Skola/förskola 21 9 125

Kommunlokal 22 32 451

Vård 3 901

Övrigt 59 10 440

Totalt 641 125 092

LOKALER*

*Inklusive vakanta lokaler

SAMMANFATTNING 
FASTIGHETSFAKTA



Idé, text och produktion: The Store i samarbete med Fastighets AB Förvaltaren. 
Foton: Beatrice Graalheim, Magnus Selander, Clara Söderberg, Emma Selahn, Maria Wahlberg och Anna Rehnman. Tryck: DanagårdLiTHO.
Fastighets AB Förvaltaren, Box 7510, 174 07 Sundbyberg, Besöksadress: Lötsjövägen 1B, 08-706 90 00, info@forvaltaren.se
För frågor kring hållbarhetsredovisningen, kontakta hållbarhetschef Wendela Falkenström, wendela.falkenstrom@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.






