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VD har ordet
Under ett antal år har Stockholms stad genom 
Micasa Fastigheter lagt ned stora resurser på 
ombyggnader, eftersatt underhåll och energibe-
sparande åtgärder. Efter detta stora arbete är 
det nu av största vikt att företaget är organise-
rat så att bolaget så effektivt som möjligt kan 
fokusera på kärnverksamheten, d v s att för-
valta Stockholms stads omsorgsfastigheter. 

Micasa Fastigheter genomförde därför under 
2013 en omorganisation. Den nya organisationen  
är indelad efter tre fokusområden; Fastighets-
förvaltning, Affärsutveckling och Byggprojekt. 

Övriga avdelningar ska stödja kärnverksam-
heten så att bolaget når sina mål. 

Ambitionen är att bolagets verksamhet 
i alla delar ska vara tydlig för kunder och 
hyresgäster och att de upplever att de får 
stöd och hjälp när de behöver samtidigt som 
verksamheten bedrivs affärsmässigt. Micasa 
Fastigheter ska ha nöjda kunder. Med den 
nya organisationen är Micasa Fastigheter 
mer flexibelt och redo att möta ägarens, 
myndigheternas och kundernas önskemål.

Effektiv och professionell förvaltning är 
grunden till en god relation med kunderna 
som ska kunna lita på att Micasa åtgärdar fel 
och brister i tid. För det krävs en systematisk 

förvaltning. Under 2013 har Micasa Fastigheter 
påbörjat resan mot en kostnadseffektiv 
förvaltning genom att planera, genomföra, 
utvärdera och agera.

Det är ett ansvarsfullt och viktigt arbete att 
förvalta Stockholms stads omsorgsfastigheter. 
Det måste därför bedrivas långsiktigt, hållbart 
och genomtänkt med fokus på att så effektivt 
som möjligt förvalta stadens resurser och 
samtidigt visa stor hänsynsfullhet mot våra 
hyresgäster. Micasa Fastigheter började under 
hösten 2013 ett analys- och strategiarbete 
som ska ge en långsiktig plan för det totala 
fastighetsbeståndet med hänsyn till behov, 
teknik och ekonomi. 

Micasa Fastigheter vill vara en lyhörd 
samarbetspartner i det utvecklingsarbete som 
sker tillsammans med stadsdelar och andra 
kunder och bolaget vill vara öppet för nya 
lösningar. Micasa Fastigheters roll är samtidigt 
att fungera som konsulter i stadsdelarnas 
långsiktiga arbete med att få optimalt 
fungerande lokaler för den sköra målgrupp som 
äldre och funktionshindrade utgör. En effektiv 
projektverksamhet är en av grundstenarna i ett 
förtroendefullt samarbete med stadsdelarna. 
Micasas mål är att leverera projekt som håller 
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tiden, budgeten och löftena till de beställande 
kunderna. Under 2013 lades riktningen ut för 
att kommande års projekt blir affärsmässiga, 
effektiva och realistiska.

Under hösten började Micasa Fastigheter 
det förberedande arbetet inför flytt till Husby 
som ska göras i slutet av 2014. Det sker i 
enlighet med stadens önskemål om minskade 
lokalkostnader. Tanken är också att utflyttade 
bolag och förvaltningar därmed bidrar till 
utvecklingen i ytterområdena. Målet är att 
skapa ett modernt och yteffektivt kontor 
där medarbetarna trivs och som också är 
välkomnande för besökande. Både fasad 
och interiör ska andas Micasa Fastigheters 
värderingar och samtidigt utgöra ett positivt 
landmärke i området.

Patrik Emanuelsson, VD 
Micasa Fastigheter 
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Hyresintäkter

964 048 tkr 
Hyresintäkterna ökade till  
964 048 (937 547) tkr.

Driftnetto

366 586 tkr 
Driftnettot ökade till 366 586 (254 294) tkr,  
en ökning med 112 929 tkr, huvudsakligen  
på grund av återbetalad fastighetsskatt. 

Resultat

–7 904 250 kr 
Årets resultat efter skatt  
och bokslutsdispostioner.

Marknadsvärde

12 695 mnkr 
Marknadsvärdet har bedömts till  
12 695 (11 980) mnkr. Bokfört värde  
är 6 726 (6 562) mnkr.

Investeringar

392 mnkr 
Pågående och avslutade ombyggnads- 
investeringar uppgick till 392 mnkr.

Högsta kreditvärdighet

Riskklass 5 
UC AB

Arkitekttävling

Hjorthagen 1:3 
Nybyggnad av äldreboende  
i Norra Djurgårdsstaden.

Sålda fastigheter

Kvarnberget 2 

Året i korthet
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Om Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Affärsidé och vision
Micasa Fastigheters affärsidé är att erbjuda ett  
attraktivt och anpassat boende för människor  
i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet.  
Detta görs genom att förverkliga bolagets  
strategiska teman, förvaltning och utveckling. 
Visionen är Ett boende att se fram emot. 

Värdegrund
Micasa Fastigheters värdegrund bygger på engage-
mang, nytänkande, omtanke och kunskap. Den ska  
ses som ett förhållningssätt som ska genomsyra  
bolagets verksamhet.

Micasa Fastigheter ska utmärkas av professionell 
fastighetsförvaltning där tillgänglighet, trygghet  
och hållbarhet är ledord i arbetet.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB,  
är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.  
En omsorgsfastighet kan vara ett vård- och omsorgsboende, ett behandlingshem  
eller en gruppbostad. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också drygt 2 000 senior-,  
trygghets- och studentboenden. Fastighetsbeståndet omfattar 125 fastigheter 
om drygt 1 miljon bruttoarea. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.

Ägardirektiv för 2014–2016 
Kommunfullmäktige beslutar om bolagets mål  
och uppgifter i samband med beslut om budget för 
Stockholms stad. I ägardirektiven framgår bolagets 
inriktning. Nedan följer Micasa Fastigheters  
ägardirektiv för perioden 2014–2016.

Ansvara för att inom ramen för affärsmässiga 
principer tillhandahålla välskötta, trygga och 
tillgängliga bostäder för stadens äldre och 
för personer med funktionsnedsättning

Delta i den regionala och den samlade 
planeringen för olika boenden inom  
bolagets målgrupp

Tillsammans med berörda nämnder skapa 
en strategisk och operativ planering av 
stadens totala boendeutbud som samspelar 
med planeringen av platsbehovet

Utifrån planeringen av det totala boendeutbudet 
och efterfrågan skapa en strategisk plan 
för bolagets fastigheter och tjänsteutbud

Vidareutveckla och befästa bolagets affärsmodell 
i syfte att realisera bolagets strategiska plan

Ta fram nyckeltal för granskning av om-  
och nybyggnadsprojekt i tidiga skeden

Fortsätta söka markanvisningar för nyproduktion 
av i första hand vård- och omsorgsboenden som 
ersättning för boenden som på sikt bör avvecklas

Tillhandahålla och utveckla seniorboenden, 
trygghetsboenden och LSS-boenden 
utifrån utbud och efterfrågan

•

•

•

•

•

•

•

•
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I samråd med berörda nämnder och bolag 
inventera möjligheten att bygga om/omvandla 
befintliga byggnader till gruppbostäder, 
servicebostäder eller annat nyttjande

Åtgärda det eftersatta underhållet i de  
fastigheter som långsiktigt kommer att  
nyttjas för äldreboende och omsorg genom  
det så kallade Äldrelyftet

Värna tillgången till gemensamhetslokaler  
i beståndet

Vidareutveckla den sociala dimensionen  
i boendemiljön

Underlätta för profilboenden att etablera  
sig i staden

Medverka till att sänka stadens 
totala kostnader för lokaler och finna 
kostnadseffektiva lokallösningar

Arbeta kontinuerligt med åtgärder för en 
tryggare miljö i och omkring fastigheterna

Arbeta aktivt med energieffektivisering 
och förnyelsebar energi

Arbeta med att möjliggöra för matavfalls-
insamling i bostadsbeståndet enligt 
stadens handlingsplan

Aktivt bidra till att staden når det nationella 
målet om 50 procent matavfallsinsamling  
till år 2018

Fortsätta arbetet med att minska administrativa 
och indirekta produktionskostnader

Fortsätta att inventera möjligheterna att skapa 
studentlägenheter i vakanta äldreboenden

Följa upp av kommunfullmäktige 
beslutade indikatorer

Prioritera brandpreventivt arbete

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Micasa Fastigheters övergripande mål:

Micasa Fastigheter ska vara  
ett affärsmässigt fastighetsbolag

Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder

Micasa Fastigheter ska ha välskötta,  
trygga och tillgängliga fastigheter

Micasa Fastigheter ska säkerställa minskad 
energiförbrukning och minskad miljöbelastning 

Micasa Fastigheter ska vara en 
attraktiv arbetsgivare och ha en 
väl fungerande organisation
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Avtalsmotpart vad gäller Micasas bostäder, antal bostäder 
Micasa Fastigheter har sammanlagt 8 471 bostäder. Den stora merparten blockförhyrs av  
stadsdelarna men under det senaste året har bolaget fått fler privata utförare som hyresgäster.

några få fastigheter; exempelvis speciallägenheterna 
i Skärholmens trygghetsboende som är anpassade 
till personer med nedsatt hörsel, trygghetsboendet  
i Långbroberg och i Tranebergs trygghetsboende  
i Alvik. 

Uthyrbara lokaler
Av samtliga uthyrbara lokaler var ca 3 procent  
outhyrda i januari 2014. Övervägande ytor som  
är outhyrda är de ytor som tidigare använts som  
gemensamhetsytor och ligger kring entréer och  
administrativa lokaler i de gamla servicehusen.

Omförhandlingar, tillägg och nya förhandlingar
Under december sade bolaget upp flertalet  
lokalhyresavtal som var uppsägningsbara för  
villkorsändring. 

Micasa Fastigheter äger och förvaltar en stor mängd 
omsorgsfastigheter som har en sak gemensamt. De 
är alla fastigheter för människor som behöver någon 
typ av stöd i sitt boende och därför har extra behov 
av trygghet och tillgänglighet. Det är exempelvis 
vård- och omsorgsboenden, servicehus, behandlings-
hem, gruppbostäder, tröskelboende, boende för ensam-
kommande flyktingbarn, härbärgen och skyddade 
boenden. Micasa Fastigheter äger och förvaltar också  
senior-, trygghets- och studentboenden. I fastighets-
beståndet ingår även ett stort antal lokaler.

Vakanser
Bostäder
Av 1 634 seniorbostäder och trygghetsboenden  
är cirka 82 outhyrda. Av dessa finns merparten i 

Micasa Fastigheter har funnits i sin nuvarande form i nio år och organisationen har under den tiden 
vuxit mycket. Bolaget har lagt stor kraft på ombyggnader, åtgärder för eftersatt underhåll och 
energibesparande åtgärder. Under 2013 började Micasa Fastigheter koncentrera sina resurser 
på bolagets kärnverksamhet, d v s att tillhandahålla och utveckla vård- och omsorgsfastigheter, 
seniorboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden, med fokus på varje fastighets ekonomiska 
resultat och en långsiktig plan där hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är en naturlig del.

Micasa Fastigheter ska vara 
ett affärsmässigt fastighetsbolag

Gruppbostäder

Servicehusbostäder

Seniorbostäder

Trygghetsbostäder

Studentbostäder

Hyresbostäder

Ungdomsbostäder

15 3 902 384

304

945

689

411

119

38

1 664

■ Direkt med boende
■ Staden
■ Privatbolag
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I Micasa Fastigheters fastighetssystem registreras  
komplement- och verksamhetsytor vid olika  
boenden som t ex servicehus, vård- och omsorgs-
boende, behandlingshem och servicehus som lokal-
area. Vid uthyrning till privata vårdgivare regist-
reras hela uthyrningen som ett lokalkontrakt.
Komplement- och verksamhetsytor är den största  
uthyrningstypen avseende lokaler. 

Den totala arean är 440 065 kvm. Den outhyrda 
arean är 11 071 kvm.

Byggprojekt
Cirka 160 lägenheter i senior- och trygghetsboenden 
har byggts om, men även en stor förskola och vård-  
och omsorgsboenden. Dessutom har fastigheter med 
totalt ca 1 400 lägenheter fått underhållsarbeten  
utförda, bland annat yttertak, fönsterbyte, bättre  
belysning och upprustning av korridorer.

Ombyggnader

Tunet 1
Den 1 oktober 2010 omvandlades servicehuset  
till trygghetsboende. En ombyggnad av de gemen-
samma lokalerna och ytorna för de hyresgästerna 
som finns i de mindre lokalerna var färdigställd  
hösten 2012. Förutom en gemensamhetslokal  
till trygghetsboendet, fick frisören, fotvården  
och närbutiken nya ytor. En läkarmottagning 

Uthyrningstyp Total area (kvm) Outhyrd area (kvm) Outhyrd area av total area (%)

Komplement – verksamhetsyta 321 094 60 0,02 %

Garage 23 486 0 0 %

Kontor 15 365 1 083 7 %

Lokal 19 480 3 400 *17 %

Förråd/Lager 8 464 3 991 **49 %

Förskola 15 279 19 0,03 %

Restaurang/Storkök 10 714 475 4 %

Vårdcentral 10 157 578 6 %

Dagverksamhet 2 935 0 0 %

Butik 4 472 441 10 %

Övrigt 8 619 934 11 %

Total 440 065 11 071 3 %

* Entréer i före detta servicehus. ** Före detta sjukhusförråd.

Uthyrningsläget per uthyrningstyp för lokaler i december 2013 
I Micasa Fastigheters fastighetssystem registreras komplement- och verksamhetsytor vid olika  
boenden som t ex servicehus, vård- och omsorgsboende, behandlingshem, servicehus som lokalarea.

har också byggts och restaurangen fick en  
uppfräschad matsalsdel.

Trygghetsboende
Projekteringen av trygghetsboendet i hus A och B 
startade 2011 och en ombyggnad påbörjades hösten 
2012 och pågår i etapper fram till våren 2015. Under 
2013 pågick färdigställandet av lägenheterna. 

Vård- och omsorgsboende
Hus C kommer att användas som evakuering under 
ombyggnaden av trygghetsboendet och ska sedan 
byggas om till ett vård- och omsorgsboende. Program-
handlingar togs fram under 2012 och ett förfrågnings-
underlag togs fram under 2013. 

Kastanjen 7
Servicehuset omvandlades till trygghetsboende  
1 september 2010. Programarbetet för ombyggnad 
av fastigheten visade att byggnaden i dagens läge 
skulle kräva alltför stora ombyggnader för att kunna 
passa som trygghetsboende. Med anledning av detta 
beslutade bolaget att bygga om enligt nedan.

Vård- och omsorgsboende
Ombyggnaden av lokaler på plan 2 i hus 1 påbörjades  
2012 och en inflyttning skedde våren 2013. 

Förskola
Hela bottenvåningen i hus 2 och 3 har byggts om  
till en förskola som förhyrs av stadsdelsförvaltningen.  
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Projektering startade under 2012 och förskolan  
flyttade in till höstterminen 2013.

Gård 
I samband med ombyggnaderna byggdes en del  
av gården om till förskolan och resterande del av  
gården rustades upp.

Väderkvarnen 20 – Väderkvarnens servicehus
Lokaler i bottenvåningen ska efter ombyggnad hyras 
ut till Franska skolan. Projektering har utförts 
under 2013 och lokalerna ska vara inflyttningsklara 
till hösten 2014. I samband med ombyggnaden  
rustas gården upp.

Under 2012 påbörjades projektering för 
ombyggnad av badrum samt ytskiktsupprustning 
av åtta lägenheter i en psykiatriavdelning. 
Ombyggnaden färdigställdes till julen 2013.

Seniorlägenheter som inte varit tomställda vid 
ombildningen till seniorboende renoveras etappvis.

Mälteriet 2 – Reimersuddes seniorboende
Under 2013 byggdes tre lägenheter om.

Riddarsporren 21 – Riddarsporrens 
seniorboende
Under 2013 byggdes åtta lägenheter om.

Bygeln 5 – Rågsveds seniorboende
Under 2013 byggdes sex lägenheter om.

Rio 9 – Rios seniorboende
Servicehuset omvandlades 1 januari 2011 till trygg-
hetsboende. Hösten 2012 startade ombyggnad av 
fastigheten till ett seniorboende. 27 lägenheter samt 
gemensamhetslokal hyrs av föreningen Regnbågen. 
Resterande 34 lägenheter byggdes om till senior-
lägenheter som tillhör seniorboendet i huskroppen 
bredvid. Inflyttning skedde 2013.

Jungfru Lona 2 – Axelsbergs seniorboende
Huskroppen på Kinmanssonsvägen 43 omvandlades  
till seniorboende 1 september 2012. Under 2012 
startades en uppfräschning av gemensamma lokaler 
och tvättstugor. Detta färdigställdes under 2013. 

Sveaborg 6 – Akallas seniorboende
Tomställda seniorlägenheter fick nya ytskikt samt 
inglasade balkonger och hyrdes ut under 2013. 

Dalen 20 – Åsen
I det f d ålderdomshemmet Åsen, sker en ombygg-
nad till vård- och omsorgsboende. Boendet kommer 
att få totalt 83 lägenheter. Ombyggnaden påbörjades 
under 2013 och inflyttning kan ske 2014.

Lektionen 6 – Hammarbyhöjdens 
trygghetsboende
Servicehuset omvandlades till trygghetsboende  
1 september 2010. En ombyggnad startade hösten 
2012 och pågår etappvis fram till år 2015. Under 
sommaren 2013 blev 37 lägenheter klara för  
inflyttning. Även hissarna renoverades.

Svärdet 8 – Tantos trygghetsboende
Servicehuset omvandlades till trygghetsboende  
1 september 2011. En ombyggnad av trygghets-
boendet startade 2012. Lägenheterna byggs om 
etappvis och under 2013 färdigställdes 33 lägenheter.

Riddarsporren 21 – Riddargården
Under 2012 startade en projektering av ombyggnad 
av badrum i de 45 lägenheterna. Ombyggnaden  
färdigställdes till julen 2013. 

Trehörningen – Trekantens servicehus
Under 2012 startade en ombyggnad av badrummen  
i 50 servicehuslägenheter. Under 2013 byggdes  
ytterligare 50 badrum om. 

Sörklippan 1 – Tranebergs servicehus
Bromma stadsdelsförvaltning har beställt en om-
byggnad av hus A till vård- och omsorgsboende med 
48 lägenheter. Ombyggnaden startade 2013 och  
ska vara klar för inflyttning under hösten 2014. 

I samband med ombyggnaden rustas fastighetens 
ställverk upp.

Hälsobrunnen 2 – Klockhuset
Lokaler i bottenvåningen byggdes om till förskola för 
stadsdelens räkning. Ombyggnaden blev färdigställd 
till jul 2013.
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Vårdhemmet 2 – Råcksta stödboende
Socialförvaltningen beställde en ombyggnad av entré 
och reception, vilken färdigställdes under 2013. 

Bygeln 5
Ett avtal har tecknats med socialförvaltningen  
avseende ombyggnad av lokalytor samt upprustning 
av 28 lägenheter med plats för 44 ensamkommande 
flyktingungdomar. Ombyggnaden startade 2013  
och inflyttning sker under 2014. 

Filen 4 – Hornstulls servicehus
En projektering för ombyggnad till vård- och 
omsorgsboende startade 2012 och pågick även  
under 2013.

Nybyggnader

Strandviolen 6
Bolaget har erhållit ett markanvisningsavtal.  
Då avtal med hyresgäst saknas har ingen  
byggnad uppförts.

Skärholmen
Bolaget har erhållit ett markanvisningsavtal  
för Skärholmen 2:1. Skärholmens stadsdelsför-
valtning avser att hyra ett nybyggt LSS-boende.  
Då tomten av olika anledningar ej är lämplig,  
letar exploateringskontoret ny tomt till Micasa 
Fastigheter. Under 2013 har arbetet fortgått,  
men någon ny lämplig tomt har ännu ej hittats.

Rinkeby-Kista
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har uppdragit  
åt bolaget att bygga ett nytt LSS-boende inom stads-
delen. Exploateringskontoret letar tillsammans med 
stadsdelen och bolaget ny tomt. Under 2013 har  
arbetet fortgått tillsammans med staden avseende 
ny detaljplan.

Hjorthagen 1:3
Micasa Fastigheter har erhållit ett markanvisnings-
avtal för bygge av ett nytt äldreboende i norra 
Djurgårdsstaden. Östermalms stadsdelsförvaltning 
är beställare för den delen som omfattar ett vård- 
och omsorgsboende. Arbetet under 2013 har främst 

beståtts av att genomföra en arkitekttävling samt 
arbete med detaljplan och så kallat programarbete 
som innebär att Östermalms stadsdelsförvaltning 
tillsammans med Micasa Fastigheter och arkitekten 
tar fram planlösningar. Viktiga parametrar är bland 
annat att verksamheten ska kunna arbeta effektivt 
och att boendet ska vara flexibelt – för demens- och 
somatisk sjukdom samt för korttidsboende, beroende 
på olika behov i framtiden. 

Underhåll
Under 2013 har Micasa Fastigheter underhållit tak, 
renoverat fuktskadade badrum och kök, arbetat med 
myndighetskrav avseende brand och PCB-sanering 
samt bytt ut skadade belysningsarmaturer till  
energieffektiva LED-armaturer. 

Underhållsenheten har även bytt fönster på två 
fastigheter. Nya treglasfönster både sparar energi 
och underhåll samt ger bättre värme och skyddar 
mot buller utifrån för hyresgästerna.

Fiber
Bolaget kommer under en tioårsperiod att dra 
fiber till 60-talet fastigheter. Under 2013 har fiber-
dragning utförts i fyra fastigheter. I samband med 
ombyggnadsprojekt har ytterligare två fastigheter 
kopplats upp på fibernätet.

Flytt utanför tullarna
I enlighet med ägarens (Stockholms stad) intention  
att alla förvaltningar med kontor i innerstaden 
ska söka kontorslösningar i ytterstaden, kommer 
Micasa Fastigheter att flytta till Husby innan års-
skiftet 2014/2015. Planeringen för det nya kontoret 
startade under 2013 med lokalsökning och koncept-
planering. 

Det nya kontoret har bra kommunikationsvägar, 
blir en funktionell arbetsplats med välkomnande 
lokaler för bolagets gäster och kan bidra till att  
göra stadsdelen mer levande under dagtid.
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Inköp

Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder

Den nya organisationen är indelad efter tre fokus-
områden; fastighetsförvaltning, affärsutveckling 
och byggprojekt. Den helt nya avdelningen Affärs-
utveckling ger bolaget möjlighet att följa och 
påverka fastigheternas lönsamhet genom ett pro-
fessionellt och enhetligt agerande mot kund samt 
nya förutsättningar att jobba effektivt med intäkter. 
Avdelningen Fastighetsförvaltning får ett helhets-
ansvar för drift och support av fastigheterna.
Projektavdelningen kan helt fokusera på att 
leverera projekten i tid, till rätt kvalité, funktion 
och kostnad. Övriga avdelningar ska stödja 
kärnverksamheten så att bolaget når sina mål. 

Kundanpassad kommunikation
Micasa Fastigheter kommunicerar med sina kunder 
och hyresgäster på en mängd olika sätt. Hyresgäster 
och kunder får säga vad de tycker i en årlig hyres-
gästundersökning. Personliga möten sker genom 
husmöten, informationsmöten och boråd. Vid 
ombyggnader fi nns en grupp som ska säkerställa 
att hyresgästerna får rätt information i rätt tid. 
Dessutom informerar Micasa via nyhetsbrev, 
hyresgästtidning, webb och projektinformation. 
I trygghetsboenden och i två seniorboenden fi nns 
Micasavärdar som genomför sociala aktiviteter 
i syfte att öka trivseln i boendena. Ett led i om-
organisationen är också att förbättra servicen och 
kontakterna med Micasa Fastigheters kunder.

Micasa Fastigheter genomförde under 2013 en om-
organisation som gäller sedan 1 januari 2014. Syftet 
är att bättre kunna möta uppdraget från Stockholms 
stad – att vara ett affärsmässigt fastighetsbolag, 
tillhandahålla välskötta, tillgängliga och trygga 
bostäder samt ha nöjda kunder.

För att ha nöjda kunder krävs att Micasa Fastigheter har en väl fungerande förvaltning där driften, 
d v s inre och yttre skötsel, städning och felanmälan fungerar på ett effektivt sätt. Fastigheterna 
ska hålla en bra standard och kommunikationen ska vara tydlig och enkel. I en undersökning 
bland personer över 65 år som Micasa Fastigheter genomförde 2013, tillsammans med 
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB bland personer över 65 år i Bostadsförmedlingens kö, 
uppger respondenterna att tillgänglighet, trygghet och en rimlig hyra är prioriterade önskemål. 
Andra viktiga faktorer är tillgång till gemensamhetslokaler, närservice och bra kommunikationer.

Micasa Fastigheters nya organisation
Micasa Fastigheter genomförde under 
hösten 2013 en organisationsförändring 
som började gälla 1 januari 2014.

Administration

Kommunikation

VD

Fastighets-
förvaltning

Affärs -
utveckling

Bygg-
projekt
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Olika kundtyper
Micasa Fastigheters viktigaste kund är Stockholms 
stad. 62 procent av bolagets fastigheter hyrs av 
stadens olika bolag och förvaltningar. Majoriteten 
hyrs av stadsdelarna, som i sin tur hyr ut till egna 
hyresgäster. En annan kund är Socialförvaltningen. 
Micasa Fastigheter har också hyresgäster som teck-
nar kontrakt direkt med bolaget. Det är student-, 
trygghets- och seniorhyresgäster. Bolaget hyr också 
ut direkt till privata vårdgivare och till en mängd 
olika lokalhyresgäster såsom lager, restauranger,  
affärsverksamhet, service etc.

Hyresgästundersökning 2013
För nionde året i rad har Micasa Fastigheter  
tillsammans med Aktiv Bo tagit fram en enkät  
där hyresgästerna fått möjlighet att svara på  
frågor kring sitt boende och fastighetsservice. 

Bostäder/bostadshyresgäster
Serviceindex visar ett positivt resultat för år  
2013 och har ökat från 76,9 till 77,2 procent. Bland 
annat har informationen från bolaget blivit mycket 

Micasa Fastigheters serviceindex 2009–2013 
Aktiv Bo serviceindex (bostäder) de senaste fem åren. 
(Serviceindex 0–100 procent). Servicen som Micasa 
tillhandahåller hyresgästerna mäts i ett så kallat 
serviceindex, vilket är en sammanvägning av flera  
frågor kring städning, trygghet och hjälp när den  
behövs. Ju högre index desto bättre.

bättre jämfört med året innan. Detsamma gäller  
bemötandet vid senaste kontakten med Micasa,  
vilken är positiv för 89,9 procent av hyresgästerna 
(2012: 85,1).

Över 93,3 procent av hyresgästerna trivs i sina 
lägenheter, städningen av soprummen upplevs  
som bättre och fler än sju av tio är också nöjda  
med lägenhetens luftkvalité/luftmiljö.

Sist men inte minst har trivseln i trappuppgången 
ökat med sex procentenheter sedan år 2012.

Angående utemiljön uppger 80,9 procent av 
alla som svarat att utformningen av gården och 
närmaste utemiljön är ganska bra eller mycket bra. 
Däremot behöver städningen av gårdarna ses över 
eftersom kundnöjdheten med denna sjunkit något. 

Avslutningsvis fick både produktindex (frågor  
som behandlar lägenheten, allmänna utrymmen 
samt utemiljön) och serviceindex ett bättre resultat  
i 2013 års undersökning, jämfört med 2012. 

Kunder (stadsdelar)
Även Micasas kunder fick våren 2013 svara på  
frågor kring hur man upplever Micasa Fastigheter 
som fastighetsägare. Svarsprocenten, 53,7 procent, 
är en rejäl ökning jämfört med förra året då den  
endast var 41,3.

År 2012 trivdes 77 procent av de svarande 
kunderna med Micasa. Idag har den siffran stigit 
med 6,3 procentenheter och ligger på 83,3 procent. 
Nästan lika många uppger också att Micasa är  
mån om dem som kunder. Fler än nio av tio kunder 
anser sig vara nöjda med den senaste kontakten 
med Micasa. 

Bland de punkter som behöver ses över finns 
e-postkontakten mellan kunderna och Micasa. 
Kunderna uttrycker också att de inte alltid får  
gehör för sina synpunkter och att det tar för  
lång tid att få fel åtgärdade. 

Informationen från Micasa Fastigheter har fått  
ett bra resultat, både den löpande informationen  
till verksamheten och stadsdelsförvaltningen  
liksom informationen på webbsidan. Däremot har  

2009

2010

2011

2012

2013

79,7

77,1

75,1

76,7

77,2
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de av Micasa anlitade entreprenörerna fått ett 
sämre betyg. Vissa kunder har också upplevt  
problem med att få tag i rätt person på Micasa  
och andra önskar en bättre återkoppling. 

Micasavärdar
Micasavärdarna i bolagets trygghetsboenden  
är väldigt uppskattade av hyresgästerna. Många 
deltar regelbundet i olika aktiviteter som ordnas.  
2013 deltog i snitt 1 800 personer per månad. 
Gemensamt för alla Micasavärdar i Micasa 
Fastigheters trygghetsboenden är att de känner  
hyresgästerna väl och är omtyckta och populära. 
Den mest välbesökta aktiviteten är den gemen-
samma kaffestunden då det ofta finns hembakat 

kaffebröd. Gymnastik, sång och musik, handarbete, 
tipspromenad, bakning, gemensamma fester och  
firanden är andra exempel på aktiviteter i boendena. 
I de två seniorbostäder där en Micasavärd finns  
var deltagandet 272 personer i snitt per månad.

Kunder
Webb
Nyhetsbrev
Husmöten
Årsredovisning
Evenemang
Felanmälan
Förvaltning
Hyresgästtidning
Hyresgästundersökning
Projektinformation

Leverantörer
Nyhetsbrev
Leverantörsundersökning
Upphandlingar
Projektmöten
Studiebesök

Stockholms invånare/ 
Allmänhet
Webb
Broschyrer
Annonser
Aktivt pressarbete
Husvepor
Varumärkesundersökning
Mässor
Studiebesök

Medarbetare
Intranät
Personalmöten
Personalkonferens
Medarbetarenkät
Utvecklingssamtal
Lönesamtal 

Direkthyresgäster
Webb 
Nyhetsbrev med hyresavi
Förvaltning
Felanmälan
Hyresgästundersökning
Hyresgästtidning
Nyhetsbrev till trygghets-  
och seniorboende
Evenemang
Projektinformation
Micasavärdar*

Så kommunicerar Micasa Fastigheter
Micasa Fastigheters mål är att alltid leverera rätt information, i rätt tid till rätt målgrupp. 

* Finns i Micasa Fastigheters 
trygghetsboenden samt i två seniorboenden.
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Seniorval.se

765 
sökningar/
månad
765 sökningar om senior- och trygghetsboende 
i Stockholm stad gjordes 2013 på Seniorval.se 
(590 gjordes på Google).

Micasa.se

76 792 
digitala besök
Micasa.se hade i snitt 6 400 besök per månad, 
totalt 76 792 besök under 2013. 45 procent är 
återkommande besökare. Genomsnittlig längd 
på besöken är 3,10 minuter. 95 procent av besöken 
kommer från Sverige. Mest besökt är Felanmälan, 
Om Micasa och Fastigheter och boenden.

En undersökning på micasa.se visar att besökarna helst 
läser om seniorboenden, information om Micasa Fastigheter, 
trygghetsboenden, adress- och kontaktuppgifter, 
felanmälan och fastighetsinformation.

Fotoutställning
Under 2013 erbjöd Micasa Fastigheter sina 
hyresgäster i tio fastigheter möjligheten att se 
en fotoutställning med bilder från Stockholm 
åren 1936–2012. Bolaget genomförde också 
en utfl ykt till Beridna högvakten där närmare 
100 hyresgäster deltog.

Jubileumskokbok
2013 var femte året i rad som tävlingen 
Mästerkockens seniormat ägde rum på festivalen 
Smaka på Stockholm. Det fi rade Micasa Fastigheter 
med att ge ut en jubileumsbok med tävlingens 
samtliga recept. Syftet med tävlingen är att utmana 
välrenommerade kockar att skapa nya maträtter 
som ska tilltala seniorer. Boken ska också ses 
som en inspirationskälla för alla som dagligen 
lagar mat till äldre.

Båda broschyrerna 
går att beställa 

på micasa.se
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Egen funktion för tillgänglighet
Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa 
Fastigheters hyresgäster. Målet för bolaget är att 
öka tillgängligheten i hela fastighetsbeståndet. 
Tillgängligheten bedöms utifrån olika funktions-
nedsättningar när det gäller rörelse, syn och hörsel. 
Fastigheternas allmänna utrymmen och tillfarter 
besiktas och anmärkningarna ska åtgärdas snarast 
eller i samband med större ombyggnader. 

Tillgänglighetsanmärkningar klassas som  
”enkelt avhjälpta hinder”, ”prioriterade brister”  
och ”brister som åtgärdas vid ombyggnad”.

Under 2013 har 100 procent av de enkelt 
avhjälpta hindren åtgärdats. Ett arbete med att 
revidera Micasas tillgänglighetsklassificerings-
system påbörjades under året. 

Ett gestaltningsprogram för belysning har  
tagits fram. 

Tillgängliga trädgårdar
Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga 
gårdar som ska inbjuda till utevistelse och där  
belysning och val av växter bidrar till att skapa en 
trygg närmiljö. I många fall är fastighetens gård 
hyresgästernas enda möjlighet till utevistelse och 
rekreation. Två gårdsombyggnader har genom-
förts under 2013. En inventering av hela Micasa 
Fastigheters trädbestånd har slutförts. Övrig  
markskötsel sköts av externa entreprenörer  
fördelade på tre geografiska områden – Norr, City 
och Söder. I markskötselavtalen ingår förutom 
markskötsel och mindre anläggningsarbeten  
även snöröjning och halkbekämpning.

Ny extern driftentreprenör
I mars 2013 bytte Micasa Fastigheter samarbets-
partner från dåvarande YIT Sverige AB till Dalkia 
Sverige AB för att sköta driften av Micasas större 
fastigheter över 1 500 kvm. Samarbetet styrs via  
ett funktionsavtal som innefattar tillsyn, skötsel  
och felavhjälpande underhåll till en förutbestämd 
anbudssumma samt jourverksamhet under icke 
ordinarie arbetstid. Dalkia Sverige AB har byggt 
upp sin organisation för uppdraget med en ansvarig 
platschef och sedan tre arbetsledare indelade efter 
geografiska områden. I varje geografiskt område finns  
tekniker som bland annat åtgärdar fel som anmäls 
av hyresgäster samt har tillsyn i fastigheterna.  
Till sin hjälp har teknikerna även stöd av experter 
inom olika områden från personer som ingår  
i andra avdelningar på Dalkia Sverige AB. 

Brand och säkerhet
Som en del av Micasa Fastigheters systematiska 
brandskyddsarbete genomförs årligen i samtliga 
fastigheter: Brandskyddsutbildning, kontroll av 
brandsläckare och utrymningstavlor, besiktning  
av brandlarmsanläggning, brandlarm och sprinkler 
samt kontroll av brandspjäll/ventilation. I varje  
fastighet ska det finnas brandskyddsdokumentation.

I samarbete med Brandmästarn HB har  
Micasa genomfört brandutbildning för äldre  
i ett antal fastigheter under 2013. Projektet  
betalas av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Brandutbildning har genomförts i  
två trygghetsboenden samt tre seniorboende.

Brandskyddsdokumentation har tagits fram  
i 31 av Micasas fastigheter under 2013.

Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa Fastigheters hyresgäster. Tillgängligheten bedöms utifrån 
olika funktionshinder som exempelvis rörelsehinder, synsvaghet och hörselskador. Under 2013 
fortsatte det systematiska brandskyddsarbetet där framtagandet av brandskyddsdokumentation 
och flera olika typer av besiktningar och kontroller pågår året runt i samtliga fastigheter.
Tillgänglig och vacker utemiljö liksom tillgänglig konst är oerhört viktigt för Micasas hyresgäster 
som ofta inte har möjlighet att förflytta sig utanför fastigheten och dess trädgård.

Micasa Fastigheter ska ha välskötta, 
trygga och tillgängliga fastigheter
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Konst att vårda och 
dokumentera
Bolaget utgår från 1%-regeln som säger att vid 
samtliga ny-, till- och ombyggnader av kommunala 
fastigheter samt vid anläggning eller omplanering 
av utomhusmiljöer ska en procent av produktions-
kostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning. 
Micasa Fastigheters äldsta fastighet byggdes 
förmodligen redan på 1600-talet och den senast 
tillkomna färdigställdes 2004, däremellan byggdes 
123 stycken. I och kring samtliga fastigheter fi nns 
konst som tillkommit i sin tids anda. Vid om- och 
tillbyggnader har ny konst placerats i fastigheten 
i enlighet med 1%-regeln. Det är ett stort ansvar 
att vårda och förvalta 1%-konsten och övrig konst 
som är till glädje för hyresgäster och stadens 
medborgare. Micasa Fastigheter vill också aktivt 
sprida kunskap om konsten och fastigheterna till 
hyresgästerna.

Färre felanmälningar
Totalt gjordes 31 025 (34 459) felanmälningar 
under 2013. Via mail/webb gjordes 10 157 (9 262) 
anmälningar. Nära sex procent fl er använde 
webben, 33 procent, jämfört med 27 procent året 
innan. De vanligaste felrapporterna handlar om 
avlopp, brandlarm, dörrar och belysning.

Välbesökt inspirationsmiljö
Under det gångna året har Micasa Fastigheters 
nationella inspirationsmiljö varit välbesökt. 
Inspirationsmiljön har tagit emot besökare från 
ett 15-tal olika länder och i oktober gästades 
visningslägenheterna av HM Drottningen och 
Portugals presidenthustru. Sammanlagt har 
inspirationsmiljön visats 100 gånger och antal 
besökare räknas till 855 personer. 

Micasa Fastigheter skapade tillsammans med 
Hjälpmedelsinstitutet för drygt ett år sedan en 
nationell inspirationsmiljö med bostäder för 
personer med funktionsnedsättning. Syftet med 
lägenheterna är att besökaren ska få inspiration 
och kunskap. Inspirationsmiljön består av två 
kompletta visningslägenheter, en med inriktning 
på boende i hemmet och en med inriktning på 
vård- och omsorgsboende. I en tredje lägenhet 
visas lösningar och teknisk utveckling i framkant. 

Inspirationsmiljön visar hur lägenheter kan 
utformas för att erbjuda den boende trygghet hela 
livet. Lägenheterna är också skapade för att vara en 
bra arbetsmiljö om det behövs personal i bostaden. 

Micasa Fastigheter har också tagit emot ett 20-tal, 
till största delen utländska, studiebesök i trygghets- 
och seniorboenden.

Inköp enligt LOU
Micasa Fastigheter i Stockholm AB omfattas av 
lagen om offentlig upphandling, LOU och samtliga 
upphandlingar har genomförts med stöd av lagen. 

Avdelningens prioriterade områden för 2013 
har uppfyllts:

Införande av elektroniskt 
upphandlingsstöd (OPIC)

Genomförande av nya upphandlingar av 
samtliga ramavtal som upphörde 2013.

Påbörjande av kontroll av 
avtalstroheten inom Micasa

Uppgraderad avtalsdatabas

Micasa har ökat användandet av avtal 
tecknade av olika inköpscentraler såsom HBV 
(en medlemsförening), SKL Kommentus eller 
stadens Serviceförvaltning bland annat för 
produkter såsom vitvaror, tvättstuge- och 
storköksutrustning.

•

•

•

•

Under ett antal år har Micasa 
Fastigheter dokumenterat all 

fastighetsbunden konst i ett omfattande 
projekt. Dokumentationsarbetet är 

avslutat och har resulterat i en konstbok 
med ett representativt urval av konstverk. 

Micasa Fastigheter har också tagit 
fram fyra konstvandringar i områdena 

Söderort, Södermalm, Västerort och 
Norrmalm & Östermalm.
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Energiledningssystem 
enlig ISO 50 001
Micasa Fastigheter har sedan 2012 ett certifierat  
energiledningssystem omfattande hela organisa-
tionen enligt den internationella standarden  
ISO 50 001. Vid den externa revisionen i år fick 
Micasa inga anmärkningar.

Genom att följa ett energiledningssystem lyfts 
energi som en fråga som hela bolaget ska arbeta 
med. Energiaspekter integreras i den löpande 
verksamheten bland annat genom att rutiner för 
byggprocessen, planering av underhållsåtgärder 
och drift och skötsel införs eller ses över. På detta 
sätt kan Micasa Fastigheter lättare kontrollera sin 
energianvändning och se inom vilka processer det 
används mest energi. 

Driftoptimering – tredje steget
Under året som gått har Micasa Fastigheter fortsatt 
ett långsiktigt driftoptimeringsprojekt i sina  
fastigheter. Detta är det tredje och sista steget  
i energisparprojektet som startade 2009. Tre drift-
optimerare (inhyrda konsulter) ska under sju år  
optimera energianvändningen i fastigheterna. 

Driftoptimering innebär att alla inställningar 
i exempelvis belysning-, värme- och ventilations-
systemen så som drifttider, temperaturer och  
luftflöden ska optimeras. Effekten av arbetet blir  
att inomhusklimatet i fastigheterna förbättras 
genom att det blir jämnare temperaturer och att 
luftdrag försvinner. Målet med driftoptimeringen  
är att inom tre till fyra år minska energi-
användningen med 10–15 procent. 

Micasa Fastigheters miljöarbete är ett ständigt pågående projekt. Med Stockholms stads offensiva 
miljöprogram som grund och med kunskapen om att fastigheter bidrar stort till miljöbelastningen i 
samhället krävs att Micasa Fastigheter prioriterar miljöarbetet. För att säkerställa detta har Micasa 
Fastigheter ett miljö- och energiledningssystem och är både miljö- och energicertifierade.

Micasa Fastigheter ska säkerställa  
minskad energiförbrukning  
och minskad miljöbelastning

11,3 ton 
Så mycket koldioxid släpper Micasa Fastigheter  
ut från bolagets egna transporter, exklusive  
kommunala transporter.

9 procent 
minskning
Energianvändningen uppgick i genomsnitt  
till 140 kWh/kvm, vilket är en minskning  
med 9 procent jämfört med 2012.
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Minskad energianvändning 
2013 användes i genomsnitt 140 kWh/kvm (BRA), 
vilket är en minskning med 9 procent jämfört med 
2012. Målet är att minska energianvändningen  
till en nivå under 137 kWh/kvm år 2015 (BRA).

106 kWh/kvm användes till uppvärmning 
av fastigheterna. 34,2 kWh/kvm användes till 
fastighetsel, det vill säga till bland annat fläktar, 
pumpar och hissar. 

Energisparprojektet fortsätter
I och med energisparprojektets goda resultat har 
Micasa Fastigheter fortsatt att utföra denna typ  
av energieffektiviseringsprojekt i fler fastigheter. 

Energieffektiviseringsprojekt har genomförts  
i tre fastigheter. Projektering av liknande projekt 
sker nu i ytterligare tre fastigheter. Projekten  
har alla som mål att minska energianvändningen 
med minst 30 procent. 

De tre sista oljeeldade fastigheterna inom 
beståndet, har konverterats från oljeeldningen  
till bergvärme. 

Tio ton avfall
Under 2013 har Micasa påbörjat arbetet med  
att öka insamlingen av matavfall i fastigheterna. 
Stockholms stad har som mål att 2018 samla in  
50 procent av det totala matavfallet och det som  
sorteras ska rötas för att bli biogas.

Från april t o m december påbörjades matavfalls-
insamling i 16 av Micasas fastigheter, dessa hann 
under 2013 bidra med en ökning på 10 ton insamlat 
matavfall. Både stora och små fastigheter har 
kommit igång, det varierar dock om det är samtliga 
verksamheter och avdelningar som har valt att 
börja sortera matavfall eller bara enstaka. Detta 
är beroende av fastighetens och verksamheternas 
olika förutsättningar. Alla använder sig hittills av 
metoden med sortering i kärl. 

Under året har det också framkommit att det 
redan förekommer matavfallssortering i ytterligare 

några fastigheter där verksamheterna själva har 
initierat sortering. Inkluderat dessa så var det 
i december 2013 totalt 18,5 procent (23 av 125) 
av Micasas fastigheter som hade någon form av 
matavfallsinsamling. 

Under 2013 har tio fastigheter också fått 
möjlighet att slänga sitt grovavfall i nya kärl eller 
i annat utrymme för att på så vis öka servicen till 
hyresgästerna och samtidigt minska felsortering 
samt problem med stökiga soprum.

Miljöbyggnad ska användas 
för kvalitetssäkring
Ombyggnaden av Rio 8, ett vård- och omsorgsboende 
på Gärdet, har granskats i efterhand utefter de  
kriterier som gäller för miljöcertifieringssystemet  
Miljöbyggnad. Erfarenheter från detta är att nivå 
silver enligt systemet är rimligt, om krav finns med 
från början i projektet. Under 2014 kommer åtmin-
stone ett projekt anmälas för certifiering enligt 
Miljöbyggnad. Miljöbyggnad ställer krav på energi, 
inomhusmiljö och material och är ett bra sätt att 
kvalitetssäkra dessa områden.

Förnyelsebart bränsle
Micasa fortsätter att vara bra på tankning av  
förnyelsebart bränsle i pool- och driftbilar. Hela  
99 procent av bränslet är gas eller etanol. De totala 
koldioxidutsläppen från bilarna uppgår till 11 ton.

Radonmätning uppnådd
Radonmätningar under 2013 fullgjordes enligt  
mätplan. Samtliga flerbostadsfastigheter är  
radonmätta. 

Obligatorisk 
ventilationskontroll
81 fastigheter, d v s 65 procent hade godkänd  
ventilation under 2013. 
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Nöjdmedarbetarindex 2009–2013 
Nöjdmedarbetarindex ändrades 2012 i Stockholms stads 
medarbetarenkät till Aktivt medskapandeindex.

På Micasa Fastigheter är förekomsten av övertid  
låg. Micasa Fastigheter har ett nära samarbete  
med företagshälsovården för att jobba förebyggande. 
Friskvårdsbidraget om max 2 000 kr per år och  
anställd nyttjas flitigt, drygt 106 000 kr  
utbetalades 2013. 

Medarbetarna erbjuds kostnadsfritt massage 
varannan vecka och möjlighet att använda bolagets 
massagefåtölj. Ett mycket välfrekventerat gym finns  
i källaren. Där ges också möjlighet att träna med 
coach vid ett tillfälle i veckan, till självkostnadspris.

För 2014 planeras hälsokontroller för alla anställda. 

Aktiv hälsogrupp
Micasa Fastigheter vill vara ett föredöme när det  
gäller hälsa och friskvård. En medarbetare som ges 
möjlighet till fysisk träning mår bättre och risken 
minskar för negativ stress. 

Micasa Fastigheter har en aktiv hälsogrupp  
som består av sex personer. Deras uppdrag är att 
aktivera medarbetarna i alla delar som påverkar 
hälsan exempelvis motion och social gemenskap. 
Under 2013 har hälsogruppen arrangerat slalom-
åkning, en intern aktivitetstävling där nästan  
halva medarbetarstyrkan deltog, deltagande i 
Kommunala mästerskapen i fotboll, Bellman-
stafetten och Fortums bouletävling, stadsvandring  
och after work-arrangemang.

Medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö är områ-
den som alltid ligger i fokus för Micasa Fastigheter. 
Micasa Fastigheter har en arbetsmiljöpolicy där  
vikten av förebyggande arbete och fortlöpande  
insatser – systematiskt arbetsmiljöarbete –  
särskilt poängteras. Alla nyanställda får en  
genomgång av vad som gäller i händelse av  
brand eller annan olycka. Under året har risk-  
och säkerhetshanteringen fortsatt. Insatser har 
gjorts på kontoret för att dämpa buller och ljud 
genom att exempelvis lägga gångmattor  
i korridoren. 

Arbetsmiljörondering görs årligen på kontoret. 
Höj- och sänkbara bord och korrekt belysning är 
viktiga delar. Arbetsmiljöronderingen inkluderar 
också den psykosociala arbetsmiljön. 

För att Micasa Fastigheter ska nå sina mål vill bolaget har nöjda medarbetare. Tydliga mål, 
bra ledarskap, bra rutiner och kontinuerlig uppföljning är viktiga framgångsfaktorer för nöjda 
medarbetare. Micasa Fastigheter arbetar också aktivt med arbetsmiljö och friskvård.

Micasa Fastigheter ska vara  
en attraktiv arbetsgivare och ha  
en väl fungerande organisation

AMI 2013

AMI 2012

NMI 2011

NMI 2010

NMI 2009

80

77

67

58

64
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Frisknärvaro

96,7 %
Aktivt medskapandeindex

80 (79)

Micasa Fastigheters 
intranät, kallat Enok, 
hade totalt 65 103 besök 
2013. Det blir i snitt drygt 
50 besök på intranätet 
per medarbetare/månad. 
Genomsnittlig längd på 
besöken är 9,24 minuter.
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Micasa Fastigheters styrelse 2013

Övriga ledamöter är:

Olle Andretzky (m) Aylin Farid (m) Per Hallerby (fp) Berit Kruse (s) Ulf Holmlund (s)

Anna Cederschiöld  
Stuart (m)

Anette Hellström (m) Cecilia Söderman (fp) Adam Maquard (mp) Maria Elena  
Gonzalez Aguilar (v)

Suppleanter:

Ordförande är  
Joakim Larsson (m)

Vice ordförande är  
Martin Michel (mp)
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Micasa Fastigheters ledningsgrupp 2013

Patrik Emanuelsson,  
VD

Annika Rapp, 
administrativ chef

Gunnar Kempe,  
chef affärsutveckling

Sören Ingman, chef 
fastighetsförvaltning

Maria Ehn, 
kommunikationschef

Per-Arne Jandér, 
inköpschef

Stina Karlemyr,  
chef byggprojekt
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Förvaltningsberättelse
Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisations-
nummer 556581-7870, är ett helägt dotterbolag till 
Stockholms Stadshus AB.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, är ett 
fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms 
stads omsorgsfastigheter. Bolagets affärsidé är  
att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende  
för människor i Stockholms stad i behov av stöd  
och trygghet. 

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger idag  
124 (125) fastigheter. Därutöver förvaltar bolaget  
2 (4) fastigheter åt Fastighetskontoret. 

Micasa Fastigheter äger totalt 1 102 277 kvm  
BTA (Bruttoarea), 1 020 788 kvm BRA (Bruksarea).

Fastighetsbeståndet omfattar seniorbostäder,  
trygghetsbostäder, studentbostäder, boende med 
heldygnsomsorg, servicehus, behandlingshem  
och andra typer av vårdbostäder. I de största  
fastigheterna bedrivs ofta en blandning av  
dessa verksamheter.

Viktiga händelser under 2013
Bolaget har överklagat fastighetstaxeringar för 34 
fastigheter avseende taxeringarna 2004, 2007 och 
2010. Förvaltningsrätten i Stockholm har i februari 
2013 bifallit yrkandet om indelning i specialbyggnad 
för 22 av dessa fastigheter. Årets effekt av omtaxe-
ringarna har uppgått till 86 mnkr för inkomståren 
2004–2013. För de tolv fastigheter som bolaget inte 
erhöll indelning i specialbyggnad har domen över-
klagats till Kammarrätten. Ytterligare två fastig-
heter har överklagats där indelning i specialbyggnad 
inte bifallits för samtliga år som överklagats.

Bolaget har erhållit ett markanvisningsavtal, 
Hjorthagen 1:3, för nybyggnad av äldreboende 
i norra Djurgårdsstaden. Östermalms 
stadsdelsförvaltning är beställare för den delen  
som omfattar ett vård- och omsorgsboende. Arbetet 
under 2013 har främst bestått av att genomföra  
en arkitekttävling samt arbete med detaljplanen. 

Fastigheten Kvarnberget 2 i Rinkeby har sålts  
till AB Familjebostäder till bokfört värde.

Bolaget har bytt driftentreprenör under året. 
Olika tolkningar av avtalet ledde till att samarbetet 
avbröts tidigare än avtalat. Bolaget har under året 
genomfört en ny upphandling som kommer att träda 
i kraft 2014.

En översyn av organisationen har genomförts för 
att säkerställa att organisationen är rätt för att så 
effektivt som möjligt säkerställa en god förvaltning 
avseende såväl resultatkrav som kundnytta. Den 
nya organisationen träder i kraft 1 januari 2014.

Styrelsen och verkställande direktören  
för Micasa Fastigheter i Stockholm AB  
avger härmed följande årsredovisning  
för verksamhetsåret 2013.
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Marknad
Stockholms stad är genom stadsdelsnämnderna 
och socialnämnden den dominerande hyresgästen. 
Det finns dock även några privata hyresgäster som 
driver vård samt privata hyresgäster som bedriver 
annan verksamhet i de kommersiella lokaler som 
bolaget äger.

Bostäderna i servicehusen hyrs antingen direkt  
av de boende eller av stadsdelsförvaltningarna. Det  
nya ramavtalet innebär att stadsdelarna successivt 
ska överta förstahandskontrakten för bostäderna  
i servicehusen.

S:t Erik Liv
Micasa Fastigheter har, såväl som flertalet bolag  
i Stockholms Stadshus AB, sina pensionsåtagande 
försäkrade i S:t Erik Livförsäkring AB. De har till 
uppgift att samordna och strukturera hanteringen 
av pensioner inom bolagskoncernen. Avtalen som  
är försäkrade är KAP-KL (tidigare PFA), PA-KFS 
och PA-KL. 

Investeringar
Årets ombyggnadsinvesteringar uppgår till 392 
(306) mnkr. Av investeringarna avser 327 (293) 
mnkr pågående projekt medan 65 (13) mnkr  
avser under året färdigställda och slutredovisade 
ombyggnader.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit  
värdera fastighetsbeståndet med årsskiftet 
2013/2014 som värdetidpunkt. Samtliga värderingar 
utfördes objektvis. Värderingarna genomfördes  
med en metodik som följer Svensk Fastighetsindex 
anvisningar och riktlinjer. Det åsatta totala lång-
siktiga direktavkastningskravet bedöms ligga  
mellan 3,21 och 6,88 procent. Det totala värdet  
bedömdes uppgå till 12 695 (11 980) mnkr. 
Fastigheternas bokförda värde var vid utgången  
av året 6 726 (6 562) mnkr.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt  
uppgår till –20,7 (–134,8) mnkr. Resultatet  
efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår  
till –7,9 (–8,4) mnkr.

Mätt som avkastning på totalt kapital (d v s  
resultat efter finansiella poster plus finansiella 
kostnader, i procent av genomsnittlig balans-
omslutning) motsvarar detta 2,3 (0,8) procent.

Fastighetsförvaltningens 
resultat
Nettoomsättningen har uppgått till 993,8 (955,5) 
mnkr. Hyresintäkterna för perioden uppgår till 
964,0 (937,5) mnkr. 

Driftnettot uppgår till 366,6 (254,3) mnkr. Drift- 
och underhållskostnader uppgår till –654,7 (–646,6) 
mnkr och fastighetsskatt till 76,1 (–4,3) mnkr.

Arbetet med att åtgärda det eftersatta under-
hållet i de förvärvade fastigheterna fortgår. Det 
planerade underhållet uppgår till –256 mnkr  
för år 2013.

Som ett resultat av värderingen har fastigheten 
Sjuksköterskan 7 skrivits ner med 2,5 mnkr. 
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Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (räntebidrag och övriga finansiella  
intäkter minus räntekostnader) uppgår till  
–180,2 (–192,0) mnkr. 

Nya avdragsregler  
för interna räntor
Riksdagen tog i slutet av år 2012 beslut om 
ytterligare begränsningar för avdrag för  
koncerninterna räntor. Stockholms stad  
för mot bakgrund av de nya reglerna en  
dialog med skatteverket om huruvida rätt  
till avdrag föreligger för räntekostnader på  
lån från Stockholms stad. I bokslutet per  
31 december 2013 har räntekostnaderna  
till fullo bedömts vara avdragsgilla.

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 78 procent  
av obeskattade reserver, var den sista december 
135,2 (151,4) mnkr. I förhållande till den totala 
balansomslutningen ger det en soliditet på  
1,9 (2,2) procent. Fastighetsbeståndets värde  
har vid värdering per årsskiftet bedömts till  
12 695 (11 980) mnkr. Med beaktande av  
fastigheternas övervärden minus uppskjuten  
skatt, blir den justerade soliditeten  
35,6 (34,2) procent.

Till bolagsstämmans  
förfogande står:

Styrelsen föreslår att 
vinstmedel disponeras 
enligt följande:

Balanserade vinstmedel 

143 144 348

Årets resultat I ny räkning balanseras 

–7 904 250 135 240 098
 135 240 098  135 240 098
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Resultaträkning (tkr)
Not 2013 2012

 Hyresintäkter 1, 2 964 048 937 547

 Övriga förvaltningsintäkter 2 29 739 17 960

Nettoomsättning 993 787 955 507

Fastighetskostnader

 Drift 3 –399 010 –391 648

 Underhåll –255 690 –254 992

 Tomträttsavgälder –40 550 –39 314

 Fastighetsskatt 4 76 105 –4 293

 Övriga rörelsekostnader 5 –8 056 –10 966

Driftnetto 366 586 254 294

 Av- och nedskrivningar 6 –150 251 –151 818

Summa fastighetskostnader –777 452 –853 031

Bruttoresultat 216 335 102 476

 Centrala administrations- och försäljningskostnader 7 –61 345 –54 632

 Försäljning av fastigheter 8 – –

 Övriga intäkter 9 4 569 9 384

Rörelseresultat 10 159 559 57 228

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 3 791 27

 Räntebidrag – 137

 Räntekostnader och liknande resultatposter 12 –184 013 –192 195

Resultat efter finansiella poster –20 663 –134 803

 Förändring periodiseringsfond 10 557 2 063

 Erhållna koncernbidrag 2 000 126 117

Resultat före skatt –8 106 –6 623

 Skatter 13 202 –1 766

Årets resultat –7 904 –8 389
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Balansräkning (tkr)
Tillgångar Not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark 14 6 725 998 6 561 844

 Inventarier 15 6 095 5 232

 Pågående ny- och ombyggnader 16 316 799 270 358

Finansiella anläggningstillgångar

 Uppskjuten skattefordran 17 13 460 13 235

 Andra långfristiga fordringar 18 571 329

Summa anläggningstillgångar 7 062 923 6 850 998

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

 Hyres- och kundfordringar 12 519 9 771

 Fordringar hos koncernföretag – 84 871

 Fordringar hos moderföretag 1 284 39 223

 Skattefordran 16 462 21 352

 Övriga fordringar 455 18 063

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 12 288 11 992

Summa omsättningstillgångar 43 008 185 272

Summa tillgångar  7 105 931 7 036 270

Not
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Balansräkning (tkr)
Eget kapital och skulder Not 2013-12-31 2012-12-31

Bundet eget kapital

 Aktiekapital 15 000 15 000

 150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie

 Reservfond 14 900 14 900

Fritt eget kapital

 Balanserad vinst 113 244 121 633

 Årets resultat –7 904 –8 389

Summa eget kapital 23 135 240 143 144

Obeskattade reserver

 Periodiseringsfonder 20 – 10 557

Kortfristiga skulder

 Checkräkningsskuld koncernkonto 6 602 174 6 524 383

 Leverantörsskulder 117 444 166 232

 Skulder till koncernföretag 3 368 2 677

 Övriga kortfristiga skulder 10 510 3 330

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 237 195 185 947

Summa kortfristiga skulder 6 970 691 6 882 569

Summa skulder och eget kapital  7 105 931 7 036 270

 Ansvarsförbindelser 22 2 632 2 229

 Ställda säkerheter – –
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Kassaflödesanalys (tkr)
2013 2012

Den löpande verksamheten

 Resultat efter finansiella poster –20 687 –134 803

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

 Förändring av semesterlöneskuld 305 283

 Avskrivning anläggningstillgångar 147 751 147 218

 Nedskrivning anläggningstillgång 2 500 4 600

 Betald skatt 4 868 –24 138

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

134 737 –6 840

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 269 –8 254

 Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 87 828 192 394

Kassaflöde från den löpande verksamheten 235 834 177 300

Investeringsverksamheten

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar –392 171 –308 952

 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 30 462 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –361 709 –308 952

Finansieringsverksamheten

 Ökning (–)/minskning (+) av långa fordringar –242 –85

 Koncernbidrag 126 117 131 737

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 125 875 131 652

Årets kassaflöde 0 0

 Likvida medel vid årets början exklusive koncernkonto 0 0

 Likvida medel vid årets slut exklusive koncernkonto 0 0
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Allmänna 
redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet  
med årsredovisningslagen med beaktande av  
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisning av intäkter och kostnader
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyres-
kontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som  
förutbetalda hyresintäkter. I bruttohyra ingår  
poster avseende vidaredebiterade kostnader till  
exempel fastighetsskatt och mediakostnader.

Administrationskostnader är uppdelade på 
fastighetsförvaltningens administrationskostnader, 
som ingår i bruttoresultatet, samt centrala  
administrationskostnader, som ingår i rörelse- 
resultatet.

Fastighetsköp och fastighetsförsäljning redovisas 
på tillträdesdagen. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits 
till belopp varmed de beräknas inflyta.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar  
kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om 
det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. 
Om någon sådan indikation finns, beräknas  
tillgångens återvinningsvärde som det högsta 
av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Nedskrivning görs om återvinningsvärdet  
understiger det redovisade värdet.

Anläggningstillgångar
Fastigheterna har upptagits till ursprungligt  
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar.

Pågående nyanläggningar värderas till nedlagda 
kostnader. Vid ombyggnad kostnadsförs den del av 
investeringen som kan anses utgöra underhåll.

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens  
nyttjandeperiod och redovisas som kostnad  
i resultaträkningen.

Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod

Byggnader 50 år

Inventarier 3–5 år

Nedlagda kostnader på annans fastighet 3–5 år

Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stockholms 
Stadshus AB, organisationsnummer 556415-1727, 
med säte i Stockholm. 

Av totala inköp och försäljningar mätt i kronor 
avser 10,7 (7,1) procent av inköpen och 73,7  
(71,9) procent av försäljningen andra bolag  
inom koncernen Stockholms Stadshus AB  
och Stockholms stad.
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Noter med redovisningsprinciper (tkr)
Not 1 2013 2012

Kontraktsförfallostruktur

Löptid Kontrakts-
värde, tkr

Andel av 
värdet

Kommersiella

2014 21 933 2,6%

2015 146 481 17,6%

2016 51 889 6,2%

2017 55 606 6,7%

2018 och senare 557 584 66,9%

Summa 833 493 100%

Bostäder 469 233 100,0%

Summa 469 233 100%

Totalt 1 302 726

Not 2

Nettoomsättning 

Hyresintäkter

Bostäder 547 224 544 176

Lokaler 478 442 466 916

Bilplatser m m 10 337 8 579

1 036 003 1 019 671

Avgår outhyrt inklusive ytor 
under ombyggnad

Bostäder –37 541 –38 789

Lokaler –34 203 –42 909

Bilplatser m m –211 –426

–71 955 –82 124

Summa hyresintäkter 964 048 937 547

Övrigt 16 776 5 726

Förvaltningsuppdrag 12 963 12 234

Summa övriga 
förvaltningsintäkter

29 739 17 960

Nettoomsättning 993 787 955 507

Not 3 2013 2012

Drift

Fastighetsskötsel 87 244 80 160

Reparationer 61 290 62 200

Taxebundna kostnader

 – Vatten 9 574 10 862

 – El/Gas 44 309 45 747

 – Sophantering 15 687 17 347

Uppvärmning 88 014 91 504

Lokala 
administrationskostnader

38 797 40 891

Övriga driftkostnader 54 095 42 937

Summa drift 399 010 391 648

Not 4

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt 9 529 25 146

Årets effekt av omtaxeringar 
från hyreshus till vårdbyggnad 

–85 634 –20 853

Summa fastighetsskatt –76 105 4 293

Not 5

Övriga rörelsekostnader

Förvaltningsuppdrag 8 056 10 966
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Not 6 2013 2012

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan per tillgång

Byggnader 146 523 146 404

Inventarier 1 228 804

Nedlagda kostnader på  
annans fastighet

– 10

Summa avskrivningar  
enligt plan per tillgång

147 751 147 218

Avskrivningar enligt plan per funktion

Fastighetskostnader 147 159 146 561

Centrala administrationskostnader 263 283

Lokala administrationskostnader 329 374

Summa avskrivningar  
enligt plan per funktion

147 751 147 218

Nedskrivningar per tillgång

Byggnader 2 500 4 600

Summa nedskrivningar  
per tillgång

2 500 4 600

Summan av och  
nedskrivningar per tillgång 

150 251 151 818

Not 7 2013 2012

Centrala administrations- och försäljningskostnader

Personalkostnader 36 120 30 833

Övrigt 25 225 23 799

Summa centrala 
administrationskostnader

61 345 54 632

Not 8

Försäljning av fastigheter

Försäljningspris 30 462 –

Bokfört värde –30 462 –

Summa försäljning av 
fastigheter

0

Not 9

Övriga intäkter

Investeringsmoms 4 569 9 384

Not 10:1

Medelantalet anställda

Antal anställda 88 83

varav män 45 42

Not 10:2

Löner och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar 49 843 39 022

Sociala kostnader 18 868 19 675

– varav pensionskostnader 4 746 6 009
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Not 10:3 2013 2012

Löner fördelade mellan ledning och övriga anställda

Styrelse och VD 1 384 1 451

Övriga anställda 48 459 37 542

Styrelse
Då styrelsens ordförande var borgarråd utgick  
ingen personlig ersättning. Arvode för utfört arbete 
fakturerades från Stockholms stad och uppgick till 
82 (81) tkr. Till övriga styrelseledamöter utgick ett 
arvode om 275 (260) tkr.

Verkställande direktör 
Till VD har under året utgått lön med 1 384 tkr.  
Vid uppsägning av anställningsavtalet gäller en  
ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om  
uppsägningen sker från bolagets sida utgår ett  
vederlag. Vederlaget ska motsvara antalet månader 
som anställningen som VD pågått vid tidpunkten  
för uppsägning, dock maximalt 24 månadslöner  
inklusive uppsägningstid. Av bolagets pensions-
kostnader inklusive löneskatter utgör VD:s andel 
389 tkr. Pension utgår enligt KAP-KL kompletterad 
med avgiftsbaserad chefspension vilken redovisas 
som ansvarsförbindelse. För övriga ledande  
befattningshavare följer uppsägningstider gällande 
kollektivavtal. Pensioner utgår enligt allmän  
pensionsplan från 65 års ålder.

Not 10:4

Könsfördelning inom företagsledning och styrelse

Andel kvinnor 2013-12-31 2012-12-31

Styrelse ordinarie ledamöter 29% 29%

Styrelsesuppleanter 80% 80%

Övriga ledande befattningshavare 43% 63%

Not 10:5

Ersättning till revisorer

Arvode för revision Ernst & Young 291 275

Not 11 2013 2012

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter övriga 3 791 27

Summa ränteintäkter och 
liknande resultatposter

3 791 27

Not 12

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader 184 013 192 195

Summa räntekostnader 
och liknande resultatposter

184 013 195 195

Not 13

Skatter

Aktuell skatt –23 –26

Uppskjuten skatt 225 –1 740

Summa skatter 202 –1 766

Resultat före skatt –8 106 –6 623

Skatt enligt gällande skattesats 1 783 1 742

Skatteeffekt av icke avdragsgilla 
kostnader

–2 600 –1 729

Skatteeffekt av icke skattepliktiga 
intäkter

819 –

Skatteeffekt av schablonintäkt 
periodiseringsfond

–25 –39

Effekt av förändrad skattesats – –2 587

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader

225 847

Summa skatt 202 –1 766
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Not 14 2013 2012

Byggnader och mark

Byggnader

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

7 276 395 6 591 589

Överfört från produktion 345 219 684 806

Försäljningar och utrangeringar –27 179 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

7 594 435 7 276 395

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

–1 026 277 –881 069

Årets avskrivning enligt plan –148 103 –145 208

Försäljningar 4 765 –

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

–1 169 615 –1 026 277

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar

–68 813 –58 704

Omklassificering – –5 509

Nedskrivning –2 500 –4 600

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

–71 313 –68 813

Utgående bokfört värde 
byggnader 

6 353 507 6 181 305

Taxeringsvärde byggnader 1 775 666 3 676 708

Mark

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

380 539 380 539

Försäljningar och utrangeringar –8 048 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

372 491 380 539

Utgående bokfört värde mark 372 491 380 539

Taxeringsvärde mark 1 133 855 2 385 118

– varav tomträttsmark 549 577 1 490 828

Utgående bokfört värde 
byggnader och mark

6 725 998 6 561 844

Skattemässigt restvärde 
byggnader och mark

6 797 311 6 625 148

Not 15

Inventarier 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

17 640 14 525

Nyanskaffningar under året 2 090 3 115

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

19 730 17 640

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

–12 408 –11 604

Årets avskrivning enligt plan –1 227 –804

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

–13 635 –12 408

Utgående bokfört värde 6 095 5 232

Not 14   fortsättning 2013 2012
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Not 16 2013 2012

Pågående ny- och ombyggnader

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden

270 358 650 523

Periodens inköp 505 465 411 066

Kostnadsförda investeringar –113 805 –106 425

Överfört till färdigställda 
fastigheter

–345 219 –684 806

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

316 799 270 358

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar

0 –5 509

Omklassificering – 5 509

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

0 0

Utgående bokfört värde 316 799 270 358

Not 17

Uppskjuten skattefordran

Fastigheter 13 460 13 235

Not 18

Andra långfristiga fordringar

Andel Husbyggnadsvaror 
HBV förening (702000-9226)

40 40

Fordran Husbyggnadsvaror 
HBV förening

531 289

Utgående bokfört värde 571 329

Not 19 2013 2012

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda leverantörsfakturor 12 288 11 992

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

12 288 11 992

Not 20

Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond tax 08 – 10 557

10 557

Not 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förskottsbetalda hyror 193 686 154 938

Personalrelaterade kostnader 14 306 5 806

– varav omstruktureringskostnader (8 461)

Övriga upplupna kostnader 29 203 25 203

Summa uppl kostnader och 
förutbetalda intäkter

237 195 185 947

Not 22

Ansvarsförbindelser avser 
borgensåtagande till Fastigo

780 750

Pensionsförpliktelse VD 1 852 1 479

Summa ansvarsförbindelser 2 632 2 229

Not 23

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa

Utgående balans enligt balansräkning föregående år 15 000 14 900 113 244 143 144

Årets resultat   –7 904 –7 904

Vid årets slut 15 000 14 900 105 340 135 240
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Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms 
Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms 
stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter 
om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor. 
Läs mer på www.micasa.se


