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Större händelser under 2015

Februari
Avtal med Stockholms 
Stadsmission för att ta 
till vara övergivna hem.

April
Nya Micasavärdar 
från Samhall börjar.

Mars
Kontoret fl yttar 
till Husby.

Maj
3 000 lägenheter 
fi beruppkopplade.

Organisationsutveckling i syfte 
att få ett effektivare arbetsfl öde 
och tydligare samarbetsformer.

Januari
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November 
Sista etappen 
Hammarbyhöjdens 
trygghetsboende avslutad.

September
Dalbon, hus A, 
plan 1 och 2, klara 
för infl yttning.

Juni
Micasa Fastigheters 
första annons kampanj – 
Tunets trygghetsboende 
öppnar för uthyrning.

December
Axelsbergs 
seniorlägenheter, 
första infl yttning.  

Oktober 
Infl yttning i Tunet, 
Ersta vård- och 
omsorg.

Augusti 
Första etappen av 
Vintertullen klar. 
Skolan fl yttar in.
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VD har ordet
Micasa Fastigheters huvudsakliga uppgift är att  
tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga  
bostäder med rimliga hyror till stadens äldre,  
personer med funktionsnedsättning samt till av  
staden prioriterade grupper med svag ställning  
på bostadsmarknaden.

Micasa Fastigheter äger och förvaltar 123 fastig-
heter. Målet är att vara ett effektivt fastighetsbolag 
och samtidigt leverera ett attraktivt boende till 
rimlig kostnad till kunder och hyresgäster. Micasa 
Fastigheter fokuserar på kundnytta och nöjdhet där 
delaktighet är ett viktigt ledord i kombination med 
utgångspunkt från medarbetarnas kompetens.

I början av 2015 flyttade Micasa Fastigheter 
från Södermalm till Husby. I samband med flytten 
digitaliserade Micasa Fastigheter dokument 
och kom en bra bit på resan mot det pappersfria 
kontoret. Under året implementerades nya arbets-
sätt, ny struktur av kontoret, ny organisation och 
undertecknad tillträdde som VD under hösten. 

Medarbetarna har arbetat med att utveckla 
verksamheten i syfte att ytterligare förstärka  
kundorientering och uppnå ökad kundnöjdhet. 

Under året avslutades ett flertal större projekt  
och bolagets uthyrbara bostadsvolym ökades. 
Därmed tillskapades nya bostäder. 

I Tunet avslutades sista etappen av trygghets-
boendet med 57 färdigställda lägenheter. Totalt 
omfattar nu trygghetsboendet 107 lägenheter. 
Samtidigt färdigställdes ett vård- och omsorgboende 
om 54 lägenheter i en annan huskropp. I Axelsberg 
har 57 seniorlägenheter färdigställts och hyrts 
ut, också detta den sista ombyggnadsetappen i 
seniorboendet. 

I Hammarbyhöjden avslutades den sista  
etappen av trygghetsboendet som totalt omfattar 
106 lägenheter. Dessutom genomfördes renovering 
av ett av husen i fastigheten som nu inrymmer 
bostäder för familjer.

Totalt pågick i Micasa Fastigheters regi cirka  
150 olika byggprojekt av olika storleksgrad och  
i olika grader av färdigställande.

Micasa Fastigheters ambition är att vara lyhörd 
för stadens verksamheters behov och att anpassa, 
förändra och förbättra fastigheterna i enlighet med 
deras önskemål. Bolaget deltar i samarbetet med 
att skapa förutsättningar för nya kundgrupper och 
att utveckla fastighetsbeståndet så att befintliga 
verksamheter fungerar ändamålsenligt.

Flyktingsituationen i världen gör att ett  
stort antal personer har sökt sig till Stockholm. 
Micasa Fastigheter har arbetat med att bistå 
Socialförvaltningen och SHIS Bostäder med att 
snabbt ställa i ordning lokaler och bostäder för  
att kunna härbärgera det stora antalet flyktingar.

Under 2015 beslutade Micasa Fastigheter att 
ta tillbaka felanmälan i egen regi och samtidigt 
utveckla verksamheten till en kundtjänst med  
ett förstärkt kundansvar. Förändringen genomförs 
under våren 2016. 

Driftorganisationen har redan idag en mycket  
hög uppklarandegrad för felanmälningar. Över  
90 procent av felanmälningarna hanteras och 
avslutas inom angiven tid. Organisationen för 
felanmälan har förstärkts med en servicechef. 

Micasa Fastigheter informerar vid felanmälnings-
tillfället om prioriteringsordningen för åtgärd 
samt om ärendenummer. Micasa har i dialog 
med hyresgäster fått önskemål om förbättrad 
återkoppling vid felanmälningar vilket utgör ett 
prioriterat förbättringsområde för bolagets nya 
kundtjänst.

Dialogen med stadsdelar och fackförvaltningar 
har intensifierats genom att nyckelpersoner i 
berörda organisationer träffas minst två gånger  
per år. I fastigheterna genomförs så kallade 
husmöten där Micasa Fastigheter får möjlighet 
att ta tillvara verksamheternas synpunkter och 
gemensamt planera på lokal nivå.
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Som en del av ambitionen att skapa delaktighet i 
närområdet, social hållbarhet och skapa möten över  
generations- och kulturgränserna påbörjade Micasa 
Fastigheter tillsammans med Förorten i Centrum 
ett projekt där ungdomar i området och hyresgäs-
ter i Micasas servicehus i Kista samarbetar om att 
producera muralmålningar i form av fyra gigantiska 
vepor. Veporna ska exponeras på Kista servicehus 
och kommer på detta sätt synliggöra röster som  
sällan hörs i det offentliga rummet. Invigning av  
veporna sker under våren 2016.

Micasa Fastigheter genomförde under året en 
omcertifiering av miljö- och energiledningssystemet 
och antog ett nytt miljöprogram som till 2020  
ska leda bolaget mot det långsiktiga målet att  
nå hållbar förvaltning, drift och byggande. 

Arbetet med att i hög takt öka andelen insamlat 
matavfall fortsatte under 2015 och flera fastigheter 
har nu möjlighet att sortera sitt matavfall. I slutet 
av året fanns matavfallsinsamling i 40 procent av 
Micasas fastigheter och drygt 300 ton samlades in.

Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga 
gårdar som inbjuder till stimulerande utevistelser i 
närmiljön och där belysning och val av växter bidrar 
till att skapa trygghet och gemenskap. I många fall 
är fastighetens gård hyresgästernas enda möjlighet 
till utevistelse och rekreation varvid bolaget strävar 
efter att säkerställa att den yttre miljön lever upp 
till de högt ställda kraven.

Liksom tidigare år har Micasa Fastigheter 
genomfört kundundersökning bland både 
kunder och hyresgäster. Kunderna är till största 
delen stadsdelarna och deras verksamheter 
och hyresgästerna bor främst i senior- och 
trygghetsboenden. Hyresgästerna är nöjda med 
bemötandet från Micasa Fastigheter liksom 
med bemötandet av felanmälan och bolagets 
entreprenörer. Man är också mycket nöjd med 
lägenheterna och utemiljön. Sämre är svaren 
gällande att ta kunden på allvar, kontakt, 
tillgänglighet, bemötande och information.

Liksom bostadshyresgästerna upplever kunderna  
att det är svårt att hitta till rätt kontaktperson  
hos Micasa Fastigheter samt få förståelse för  
synpunkter. Bolaget får också sämre resultat  
än tidigare år beträffande infriandet av löften.  
Det sämre resultatet i kundundersökningen har  
resulterat i att ett stort antal åtgärder tagits  
fram och implementerats för att öka dialog,  
medbestämmande och informationsinsatser.

Ett antal interna och externa kontroller 
av bolagets verksamhet har genomförts med 
mycket gott resultat, bland annat har området 
Avtalsbevakning haft extra fokus. Revisonen  
visade att Micasa Fastigheter arbetar helt i 
enlighet med stadens uppdrag.

Ett tack till den nya styrelsen som med stort  
intresse satt sig in i Micasa Fastigheters verksamhet  
och skapat förutsättningar för arbetet med ett håll-
bart, jämlikt och ansvarstagande fastighetsbolag.

Ett varmt tack till alla Micasas medarbetare  
som med engagemang tillsammans med gedigen  
yrkesmässig kompetens möjliggjort drift och  
utveckling av bostäder för Stockholms äldre,  
personer med funktionsnedsättning och stock-
holmare med svag ställning på bostadsmarknaden. 

Maria Mannerholm, VD
Micasa Fastigheter
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Felanmälningar

90 procent 
Uppklarandegraden för felanmälningar 
har hållit en nivå på 90–95 procent.

Driftnetto

553 mnkr 
Driftnettot ökade till 553 mnkr (540).

Hyresintäkter

1 008 mnkr 
Hyresintäkterna ökade 
till 1 008 mnkr (993).

Resultat

18 mnkr 
Resultatet efter bokslutsdispositioner 
och skatt uppgår till 18 mnkr (226).

Marknadsvärde

13 629 mnkr 
Fastigheternas totala värde bedöms uppgå 
till 13 629 mnkr (13 079). Bokfört värde är 
6 971 mnkr (6 962).

Bruttoarea

1 074 350 kvm 
Micasa Fastigheter äger totalt 
1 074 350 kvm BTA (bruttoarea).

Investeringar

476 mnkr 
Årets investeringar uppgår 
till 476 mnkr (378).

Året i korthet
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Om Micasa Fastigheter  
i Stockholm AB

Micasa Fastigheters uppgift
Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett gott  
och anpassat boende med rimliga hyror till  
människor i behov av särskilt stöd.

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 servicehus, 
ett behandlingshem eller en LSS-gruppbostad. Micasa Fastigheter äger 
och förvaltar också cirka 2 000 senior-, trygghets- och studentboenden. 
Fastighetsbeståndet omfattar 123 fastigheter samt två förvaltningsuppdrag 
om drygt 1 miljon bruttoarea. Omsättningen är drygt 1 miljard kronor. 

Ägardirektiv för 2015–2017
ansvara för att tillhandahålla välskötta, 
trygga och tillgängliga bostäder med 
rimliga hyreskostnader till stadens äldre 
och personer med funktionsnedsättning. 

aktivt bidra till uppfyllande av stadens 
bostadslöfte för personer över 85 år. 

aktivt verka för att pressa hyreskostnaderna 
och vara återhållsamt med standardhöjningar 
i samband med upprustning. 

aktivt arbeta för en hög kvalitet i 
löpande drift och underhåll liksom i 
servicen gentemot hyresgästerna. 

delta i stadens utredning om att tydliggöra 
funktionen för olika former av bostäder för äldre 
i syfte att höja trygghet och skapa gemenskap. 

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

i samråd med berörda nämnder och 
bolagsstyrelser fortsätta att anpassa befintligt 
bestånd till behoven hos målgruppen äldre 
och personer med funktionsnedsättningar. 

•

•

•

•

•

•

•
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tillhandahålla evakueringslägenheter i samband 
med renovering i bolagets fastigheter. 

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

arbeta aktivt med energieffektivisering 
och förnyelsebar energi. 

aktivt bidra till att nå stadens mål om 70 
procent matavfallsinsamling till år 2020. 

fortsätta arbetet att minska administrativa 
och indirekta produktionskostnader. 

prioritera brandpreventivt arbete. 

följa upp av kommunfullmäktige 
beslutade indikatorer. 

i samverkan med kommunstyrelsen 
och Stockholms Stadshus AB se över 
resultatkravet för 2016 och 2017. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Micasa Fastigheters 
övergripande mål 2015
Micasa Fastigheter ska vara ett allmännyttigt 
och 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 arbets- 
givare och ha en väl fungerande organisation
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En stor utmaning under 2015 har varit att hitta 
tillfälliga boenden för EU-migranter, nyanlända och 
flyktingar i den akuta situation som rådde under 
hösten. Micasa Fastigheter kunde med kort varsel, 
på flera platser, iordningställa lokaler som kunde 
användas för ändamålen. Kravet på snabb lösning 
av praktiska förvaltningsfrågor och information till 
andra boende i husen har varit extra stort då tiden 
att lösa dem varit knapp. Under 2016 fortsätter  
arbetet med att iordningställa tidigare vakanta  
lokaler till boende för grupper som behöver stöd  
i sitt boende.

Paviljonger – en ny typ av boende hos Micasa
I samarbete med Socialförvaltningen har ett pro-
gram för akut- och stödboende i paviljonger tagits 
fram. Dessa programarbeten syftar till att på ett 
snabbare och billigare sätt kunna nyproducera  
boenden där det kan finnas tillfälliga bygglov. 
Beroende på hyreskontraktstiden kan paviljong-
lösningarna hyras eller köpas från leverantören.

Gruppboende i modulbygge
Även ett program för permanent gruppboende  
enligt LSS som byggs med moduler har arbetats 
fram tillsammans med ett antal stadsdelar. 

Färdigställda projekt
Under 2015 färdigställdes ett flertal projekt: 

Bodö 1 – huvudkontor
I början av året flyttade bolaget in i sitt nya huvud-
kontor på Nordkapsgatan 3 i Husby. En total om-
byggnad har gjorts för att omvandla fastigheten till 
ett modernt kontor. Ombyggnaden startade direkt 
efter sommaren 2014 och blev klar i början av 2015. 

Micasa Fastigheter äger och förvaltar en stor mängd omsorgsfastigheter och senior- och 
trygghetsboenden. Utveckling av fastighetsbeståndet sker ständigt i nära samarbete med 
stadsdelar, fackförvaltningar, kunder, leverantörer och ägaren. 2015 var ett år med många nya 
hyresgäster. Under 2015 färdigställdes ett stort antal ombyggnadsprojekt och många bostäder 
kunde hyras ut till nya hyresgäster. Socialförvaltningen och SHIS Bostäder har kommit att 
bli större hyresgäster då hyresavtal för olika utsatta grupper i samhället har tecknats. 

Micasa Fastigheter ska vara ett  
allmännyttigt och affärsmässigt 
fastighetsbolag

Micasa Fastigheter, 
Antal bostäder 2015-12-31

 Bostäder 2015 2014

Trygghetsbostäder 575 629

Seniorbostäder 981 994

Hyresbostäder 84 89

Studentbostäder* 243 262

Gruppbostäder (hyrs ut av sdf) 3 842 3 897

Servicehusbostäder (hyrs ut av sdf) 1 868 1 941

Ungdomsbostad (hyrs ut av SHIS) 38 38

Övrigt (bostäder hos privata vård-
givare eller Socialförvaltningen. 
Undantagna från hyresförhandling)

 493

Totalt 7 631 8 343

* Här ingår även studentrum

Antal avtal (enheter) 
  Antal 2015 

Block LSS 26

Block gruppbostad 401

Servicehus 19

Seniorbostäder block privat 3

Tillfälligt boende  
(t ex ensamkommande barn  
och jourboende)

22

Dalbon 1 – (f d Blackebergs äldreboende) 
I kv. Dalbon togs två våningsplan i höghuset i 
bruk direkt efter sommaren och resten av husen 
har fyllts på i två etapper under hösten. Där hyr 
Socialförvaltningen 40 platser för ensamkommande 
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fl yktingbarn, 16 lägenheter för ensamkommande 
fl yktingbarn med permanent uppehållstill stånd 
samt 19 lägenheter för boende med familjer med 
utökat boendestöd. Vidare hyr SHIS Bostäder 
24 lägenheter för vuxna utanför bostads marknaden 
och Bromma stadsdelsförvaltning hyr 12 lägenheter. 

Prästgårdshagen 2 – Älvsjö servicehus
I kv. Prästgårdshagen ytskiktsrenoverades ett 
30-tal lägenheter som fr o m september hyrs ut 
till Socialförvaltningen.

Lektionen 6 – Hammarbyhöjdens 
trygghetsboende
I kv. Lektionen blev tre huskroppar infl yttnings- 
klara under året. En av de tre omfattar 18 lägen-
heter och hyrs ut till SHIS Bostäder för familjer 
med särskilda behov. De två övriga huskropparna 
tillhör Hammarbyhöjdens trygghetsboende och 
omfattar totalt 36 lägenheter. Totalt omfattar 
hela trygghets boendet 106 lägenheter.

Tunet 1 – Tunets trygghetsboende
I Tunet färdigställdes den andra etappen av om-
byggnaden av trygghetsboendet som omfattar 57 
lägenheter samt ett vård- och omsorgsboende som 
hyrs ut till Ersta Diakoni om totalt 54 lägenheter 
uppdelat på sex grupper med nio lägenheter i varje.

Jungfru Lona 2 – Axelsbergs seniorboende
I november färdigställdes 57 lägenheter i senior-
boendet i den sista huskroppen på Jungfru Lona. 

Projekt mark och utemiljö
Utemiljöprogram fastställt
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.

Utemiljöprogrammet syftar till att tydliggöra vad 
bolaget behöver göra för att nå det övergripande 
utemiljömålet samt hur bolaget ska arbeta med 
utemiljöfrågor för att säkerhetsställa en hög 
kvalitet med utgångspunkt från hyresgästernas 
och Micasas behov.

Utgångspunkten för upprustning av Micasas ute-
miljöer ska vara en god normalstandard som håller 
över tid och att material ska väljas med tanke på 
framtida drift- och underhållskostnader. Funktion, 
drift- och skötselaspekter samt kostnad över tid 
ska alltid vägas samman då beslut fattas kring 
nyanläggning.

Hamnvakten 7 – Vintertullen
Innergården har renoverats efter häftiga skyfall 
under sommaren 2014. Den kringbyggda inner-
gården på bjälklag revs helt för att förnya tätskikt. 
Fokus var att den nya innergården utformades på 
ett sätt som kunde hantera stora vattenfl öden.

Tillgänglighet, utrymme för sociala samman-
komster samt upplevelsen av växtlighet och 
blomsterprakt var övriga viktiga komponenter i 
utformningen. Innergården invigdes hösten 2015. 
Fastighetens utsida höjdsattes och gestaltades 
delvis också om, främst med tanke på att skydda 
byggnaderna från stora vattenfl öden. 

Möblering med resultat

Inför uthyrningarna på Tunets trygghetsboende och 
Axelsbergs seniorboende så möblerades en visnings-
lägenhet i respektive boende. På så sätt fi ck blivande 
hyresgäster förslag på möblering av rummen. Dessa 
kunde också användas vid s k spontanvisningar som 
boendets Micasavärd höll i. 

I Tunets trygghetsboende blev lägenheterna svåra att 
hyra ut. I maj 2015 beslutades att personer boende 
utanför Stockholms kommungräns också skulle kunna 
söka sig till boendet. En annonskampanj genomfördes 
och fi ck ett stort gensvar. Personer från olika delar av 
landet anmälde intresse. Till visningen som genomför-
des tillsammans med Bostadsförmedlingen i juni 2015 
kom ca 200 personer. Många uppskattande kommen-
tarer yttrades kring boendet och lägenheterna och 
entusiasmen var stor då besökarna gick in i den 
möblerade lägenheten. 
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Bodö 1 – huvudkontor
Fastighetens gård byggdes om helt för att skapa 
parkeringsplatser för besökande, en uteplats samt 
en välkomnande och tillgänglig entré.

Tunet 1 – Tunet vård- och omsorgsboende 
Efter en omfattande ombyggnad av fastigheten fi nns 
det behov att rusta upp utemiljön på Tunet 1. En del 
av utemiljön förnyades i samband med ombyggnad 
till vård- och omsorgsboende. Resterande markytor 
behöver ses över för att uppfylla dagens krav.

Fiber
Bolaget kommer under en fl erårsperiod att dra fi ber-
nät till samtliga lägenheter i ett 60-tal fastigheter. 
Våren 2015 uppnåddes målet med totalt 3 000 
anslutningar. Under 2015 färdigställdes fi ber-
dragning i 16 fastigheter.

Projekt på gång
Pilotprojekt för ny typ av boende – Edö 1
Under året har Micasa Fastigheter arbetat med lös-
ningar för att kunna bygga om huset så att det upp-
fyller Arbetsmiljöverkets krav på badrum. Micasa 
Fastigheters förslag att bl a bygga om servicehus-
lägenheter i hus C till 108 vård- och omsorgslägen-
heter var med i ett ärende i Farsta stadsdelsnämnd 
sommaren 2015. Ärendet återremitterades för utred-
ning av tre olika alternativ. I november tog Farsta 
stadsdelsnämnd beslut om att bygga 108 vård- och 
omsorgsplatser i hus C och göra ett pilotprojekt i 
hus B med ett äldreboende med en ökad servicegrad 
som i beslutet kallas mellanboende. 

Nyproduktion
Vård- och omsorgsboende
Ett nytt vård- och omsorgboende i Rinkeby med 72 
platser kom igång med ett start-PM. Under hösten 
arbetade bolaget med ett lokalfunktionsprogram till-

sammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Detta lokalfunktionsprogram ska ligga till grund 
för framtida vård- och omsorgsbyggnader.

LSS
I samarbete med Vällingby-Hässelby stadsdelsför-
valtning har bolaget arbetat fram ett lokalfunktions-
program för en fristående byggnad för LSS-boende 
med sex bostäder. Bolaget har tecknat ett tomträtts-
avtal för fastigheten Strandviolen. Programmet 
kommer att användas som underlag för framtida 
fristående LSS-bostäder.

Modulbyggnader
Tillsammans med Socialförvaltningen har Micasa 
Fastigheter tagit fram lokalfunktionsprogram, dels 
för akutboende, dels för stödboende. Programmen 
har legat till grund för upphandling av avropsavtal. 

Samarbete i utvecklingsprojekt
Micasa Fastigheter deltar i ett antal forsknings-
projekt som avser att utveckla boendemiljön 
för äldre och som i förlängningen gynnar alla 
åldersgrupper.

Minskning av skador vid fall
Det pågår ett samarbete mellan Flemingsberg 
Science, KTH, Stockholms stad, Huddinge kom-
mun och Ehrenborgs golv. Målet för projektet är att 
ta fram ett golv som kan minimera skador vid fall. 
Micasa Fastigheters roll i projektet är att erbjuda 
lokaler där golvet kan provas.

Projektgruppen har tagit fram en prototyp på 
ett golv som avsevärt minskar kraften på kroppen 
vid ett fall. 
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Hållbara öppna lösningar för 
det smarta hemmet
Projektet leds av Swedish ICT med fi nansierings-
hjälp av Vinnova. Projektet har tre inriktningar 
– byggnaden, hälsovården och de boende. Micasa 
Fastigheter ingår i den sista gruppen. 

Projektets mål är att öka tryggheten och minska 
oron i första hand för äldre genom att använda 
modern teknik i lägenheten. Tekniken hjälper de 
boende att t ex inte glömma att låsa eller stänga 
av spisen. Projektet vill se om det med de tekniska 
produkter som fi nns att tillgå i handeln kan fungera 
med information som sedan också kan användas 
inom andra relevanta områden. Exempelvis kan 
en rörelsedetektor användas både för att tända 
och släcka belysning, eller varna för att obehöriga 
befi nner sig i rummet eller att någon stigit upp. 
Micasa Fastigheters deltagande i projektet är 
att ta fram tiotalet hyresgäster som kan prova 
produkterna. 

Digitala trygghetslarm 
Tillsammans med Äldreförvaltningen har bolaget 
deltagit i att ta fram en plattform för att gå över 
till digitala trygghetslarm. 

Veraprojektet
Tillsamman med stadens övriga fastighetsbolag ska 
Micasa Fastigheter byta ut bolagets verksamhets-
system för fastighetsförvaltning. Det nya systemet 
ska ersätta Fasad med kringsystem. Under året 
har anbudsförfarandet genomförts. Veraprojektet 
har tidsmässigt samordnats med ekonomisystemet 
Agresso. Införande av det nya fastighetssystemet är 
planerat till hösten 2017. 

Uthyrning av lokaler 
Nya avtal (inklusive nytt avtal 
med tidigare hyresgäst)
68 (39) nya hyresavtal tecknades under året. De 
största avtalen tecknades med Socialförvaltningen 

för verksamhet med tillfälligt boende i fastigheterna 
Dalbon 1 (6 263 kvm) och Prästgårdshagen 2 (2 439 
kvm). Det tredje till arean största avtalet tecknades 
också med Socialförvaltningen som tog över Micasa 
Fastigheters gamla kontor på Rosenlundsgatan 44B. 

Nytt avtal med Stockholm Parkering 
Under 2015 tecknades en överenskommelse med 
Stockholm Parkering avseende garage och en 
avseende arrende. Enligt överenskommelsen ska 
alla avtal för garage respektive arrende följa en i 
förväg överenskommen avtalsmodell avseende 
hyressättning och ansvarsfördelning. Under 2015 
tecknades nya avtal, i enlighet med överenskom-
melsen, för samtliga 24 garage och 43 arrendeavtal.

Vakanta lokalytor 
Antal 2015–12–31 kvm

28 (33) 7–19 kvm mindre förråd och lokaler

20 (27) 20–47 kvm

17 (16) 50–99 kvm 

26 (42) 100–999 kvm

0 (1 ) över 1000 kvm

RAM-avtal
Ett RAM-avtal reglerar ansvaret i fastigheterna 
mellan Micasa Fastigheter och stadsdelarna. 
10 (91) avtal har skrivits som avser olika slags 
verksamhetsareor. 23 (65) blockhyresavtal har 
skrivits. (Innebär även ansökan hos hyresnämnden). 
RAM-avtalsfrågor handlar till exempel om att 
justera förändringar som Micasa Fastigheter eller 
stadsdelsförvaltningen uppmärksammar. Det hand-
lar om att skriva om blockhyresavtal när lägenheter 
tillkommer och att skriva nya avtal efter ombygg-
nad. Under 2015 har få korrigeringar behövt göras. 
Därför är skillnaden i antalet avtal stort jämfört 
med 2014 inom parentes. 
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Vakanta och tomställda 
lägenheter 2015-12-31
Sammanställningen ovan visar antalet 
outhyrda (vakanta) och tomställda lägenheter 
i december 2015.

Internt utvecklingsarbete
För att förbättra informationen om bolagets senior-, 
trygghets- och studentboenden samt för att öka 
telefontillgängligheten, infördes en grupptelefon på 
uthyrningsenheten. Denna bemannas av uthyrarna 
och är öppen under kontorstid. Tillgänglighetsmålet 
sattes till 75 procent och resultatet för 2015 blev 
80,5 procent. 

Uthyrningsprocessen har genomarbetats 
och vidareutvecklats under året som ett led i 
att uppnå bolagets mål om att leverera rena 

Vakanser 2015-12-31

Trygghetsboende Seniorboende  Studentboende Hyreslägenhet

Tunet Reimersudde Kastanjen Akalla

Hammarbyhöjden Palsternackan Hässelgården

Skärholmen Hässelgården Akalla

Väduren Axelsberg

Fästmanssoffan Riddarsporren

Rio

Tomställda p g a ombyggnad 2015-12-31 (totalt 115 lgh)

Trygghetsboende Seniorboende  Studentboende Hyreslägenhet

Tanto Axelsberg Hässelgården Hornstull

Reimersudde

Palsternackan

Riddarsporren

Rio

Rågsved

och hela lägenheter. Framförallt har tidplanen 
och genomförandet av lägenhetsbesiktningar 
justerats. Avfl yttningsbesiktning genomförs 
senast två veckor efter att hyresgästen sagt upp 
lägenheten. För att säkerställa att de åtgärder 
så som målning, tapetsering med mera blivit 
utförda har besiktningspersonerna genomfört 
ytterligare så kallade infl yttnings besiktningar. 
En uppföljningsgrupp har bildats bestående av 
uthyrare, besiktningspersoner, chefen för teknik 
och trygghet, servicechef och uthyrningschef. 
Gruppen träffas löpande för att stämma av att 
lägenheterna är infl yttningsklara. 
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Hyresgästundersökning 2015
En hyresgästundersökning genomfördes under 
april–juni 2015. Som tidigare år har Micasa 
Fastigheter genomfört kundundersökningen till-
sammans med AktivBo. Enkäten skickas till både 
kunder och hyresgäster. Frågorna gäller hur man 
upplever sin arbetsmiljö respektive sitt boende  
och förvaltningen av husen. Micasa Fastigheters 
ambition är att både hyresgäster och kunder ska 
känna sig nöjda. 

Micasa Fastigheter skickar kundundersökningen 
även till de entreprenörer som stadsdelarna har 
avtal med för sin verksamhet.

Bostadshyresgäster
Micasa Fastigheter har vänt sig till både kunder och  
hyresgäster med frågor om hur man upplever sitt  
boende respektive sin arbetsmiljö och dess förvalt-
ning. Bolaget har alltjämt som högsta fokus att få  
felanmälningar och återkoppling att fungera. 

För att ha nöjda kunder krävs att Micasa Fastigheter har en väl fungerande förvaltning där driften, det vill 
säga inre och yttre skötsel, städning och felanmälan, fungerar på ett effektivt sätt. Fastigheterna ska hålla 
en bra standard och kommunikationen ska vara tydlig, enkel och tillgänglig. Micasa Fastigheters största 
kunder är Stockholms stads stadsdelar. 60 procent av fastighetsbeståndet blockförhyrs av stadsdelarna, 
som i sin tur hyr ut till egna hyresgäster. Micasa Fastigheter har också hyresgäster som tecknar kontrakt 
direkt med bolaget. Det är student-, trygghets- och seniorhyresgäster. Bolaget hyr även ut direkt till privata 
vårdgivare och till olika lokalhyresgäster exempelvis lager, restauranger, affärsverksamhet och service. 

Micasa.se

35 986
sidvisningar
På webbplatsen micasa.se genomfördes  
35 986 sidvisningar.

Seniorval

6 616 
visningar
6 616 (6 896) visningar av enskilda fastigheters  
presentationer gjordes på seniorval.se.

Bostadshyresgäster
Hyresgästernas svar på frågor om den service 
Micasa Fastigheter tillhandahåller sammanfattas i 
ett serviceindex som i år blev 73,4. (Svarsfrekvens 
61,6 procent)

Det är frågor om att Micasa Fastigheter tar 
kunden på allvar (bemötande och information),  
hur tryggt boendet upplevs, hur rent och snyggt  
det är i allmänna utrymmen inne och ute och 
om den felavhjälpande service som erbjuds 
hyresgästerna i lägenheterna.

Hyresgästerna är nöjda med bemötandet från 
Micasa Fastigheter, felanmälan och bolagets 
entreprenörer. De är också mycket nöjda med 
lägenheterna och utemiljön. Det så kallade 
produktindex, fångar upp hyresgästernas  
bedömning av den fysiska miljön där de bor, 
exempelvis lägenhetens utformning och andra 
egenskaper vad gäller allmänna utrymmen och  
utemiljön. Jämfört med andra företag i samma 
storleksklass ligger Micasa Fastigheters produkt-
index på 81,0 procent vilket är mycket högt. 

Micasa Fastigheter  
ska ha nöjda kunder
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Varumärkeskännedom

45,3 procent
45,3 procent av stockholmarna känner både igen 
Micasa Fastigheters logotyp och vet vad bolagets 
verksamhet är. 52,9 känner igen logotypen.

Mässor

20 662
mässbesökare
Micasa Fastigheter deltog i två mässor 
som tillsammans hade 20 662 besökare.

Sämre är svaren gällande att ta kunden på allvar, 
kontakt, tillgänglighet, bemötande och information. 
Det upplevs som ett tilltagande problem att få kon-
takt med rätt person på Micasa. Samtliga frågor i 
delindexet har i årets mätning fått ett sämre resultat. 

Micasa Fastigheter har vidtagit ett stort antal 
åtgärder för att möta kunder och hyresgästers 
synpunkter. Bland annat har bolaget inrättat 
en servicechefstjänst och en speciell funktion för 
nyckelhantering. Micasa Fastigheter arbetar också 
med återkoppling av felanmälningar och möjligheten 
att boka telefontid med förvaltarna.

Kunder – stadsdelsförvalt ningar 
och verksamhetsansvariga
Årets resultat visar att Micasa Fastigheters sam-
arbete med kunder och hyresgäster försämrats 
påtagligt sedan 2014. Liksom bostadshyresgästerna 
upplever kunderna att det är svårt att hitta till rätt 
kontaktperson hos Micasa Fastigheter. Värden för 
frågorna ”att få förståelse för synpunkter” och ”hur 
Micasa Fastigheter har hållit sina löften” har också 
sjunkit. Kunderna har bedömt framkomligheten på 
telefon och informationen på hemsidan som bättre 
än tidigare års mätningar.

Ett område som utmärkte sig positivt var mark 
och utemiljö där både kunder och hyresgäster var 
mycket nöjda.

Micasavärdar
Micasavärdar i Micasa Fastigheters 
trygghetsboenden
Under våren 2015 bytte Micasa Fastigheter entre-
prenör för Micasavärdskapet i bolagets trygghets-
boenden. Det innebar att Samhall tog över beman-
ningen av Micasavärdarna efter Vardaga från och 
med 1 april. 

Micasavärdarna har arbetat i par och under 
året har de tillsammans med hyresgästerna 
genomfört olika trivselaktiviteter. Den mest 
populära aktiviteten är kaffestunden, men 
också bingospel och månadsmingel har blivit 
favoriter. Hyresgästerna har också med hjälp av 
Micasavärdarna fi rat årets högtider så som påsk, 
midsommar och jul. En utvärdering/hyresgästunder-
sökning kommer att genomföras under 2016 för 
att mäta hur hyresgästerna har upplevt bytet 
av entreprenör samt hur de uppfattar den nya 
entreprenörens verksamhet.

Avtalet med Samhall har inneburit att 
Micasa Fastigheter har kunnat tillhandahålla 
arbetstillfällen för personer som på grund av olika 
anledningar har svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Detta ligger helt i linje med det 
uppdrag som Stockholms stad har gett stadens 
förvaltningar och bolag nämligen att ordna med 
praktik och arbetstillfällen för personer som ska 
fi nna vägen tillbaka till riktiga jobb. 
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Micasavärdsverksamhet på försök 
i några seniorboenden
Micasa Fastigheter har också haft Micasavärdar på 
prov i Rios, Axelsbergs och Akallas seniorboenden 
samt på seniorboendet för döva i Skärholmen. På 
Rio och Axelsberg inleddes försöket då det pågick 
stora ombyggnader i fastigheterna. Detta för att 
hyresgästerna skulle kunna lämna sina lägenheter 
under dagtid och få en avkopplande trivselstund när 
bygget pågick som bäst. På Rios seniorboende avslu-
tades Micasavärdsverksamheten i december 2015 
efter en utvärdering bland hyresgästerna. I Akallas 
seniorboende har Micasavärdar hjälpt till under 
några månader för att få igång ett trivselråd och  
en fungerande verksamhet. 

I avvaktan på Stockholms stads äldreboende-
utredning, som har till uppdrag att utreda vilka 
boendeformer som ska finnas för äldre, kvarstår 
verksamheten i Axelsbergs seniorboende och i 
seniorboendet för döva i Skärholmen, sedan kommer 
en omprövning av verksamheten i seniorboendena 
att göras.

Kommunikation
Tillgängliga och enhetliga informationsskyltar
Under 2015 har Micasa Fastigheter genomfört ett 
skyltprojekt med målet att ha ett enhetligt och till-
gängligt skyltprogram i alla fastigheter. I samtliga 
fastigheter större än 700 kvadratmeter, drygt 80 
stycken, har Micasa satt upp enhetliga skyltar i  
entréer, källsorteringsrum, tvättstugor och korridorer.

Skötselpärmar till verksamheterna
I samma fastigheter har samtliga verksamheter fått 
pärmar med kontaktinformation, skötselråd samt 
information om fiber och brandförebyggande arbete.

Broschyrer med skötseltips
För att underlätta den del av driften som verksam-
heten har ansvar för har Micasa Fastigheter tagit 
fram ett antal instruktiva broschyrer, exempelvis 
”Så här fungerar värmen i din lägenhet” och  
”När något går sönder”.

Vårsalongen visas på webben 
För andra året i rad filmade Micasa Fastigheter och 
Stockholm Konst i ett samarbete en 20 minuter lång 
visning av Vårsalongen. Visningen genomfördes av 
Mårten Castenfors, VD, för Stockholm Konst och 
Liljevalchs. Filmen, som ligger på Youtube, kunde 
ses på micasa.se och visades 1 259 gånger. Visningar 
på webben ingår i Micasa Fastigheters program för 
att skapa tillgänglighet och delaktighet.

Muralmålning i Kista – ett kultur- och 
generationsöverskridande projekt
”Generationsmöte i muralmålning” är en demo-
kratisk muralmålningsprocess där Micasa 
Fastigheter ingår i ett samarbete med Förorten i 
Centrum, Kista folkhögskola och Kista servicehus.

Det är en unik och kraftfull process där boende 
i servicehuset och studenter från folkhögskolan 
får höja sina röster och berättelser i det offentliga 
rummet. Studenterna och de boende i Kista service-
hus har i sina grupper gjort en skiss var för sig som 
sedan övergår i ”mötes- och samarbetsprocessen” där 
studenterna och de boende på servicehuset träffas 
och har en dialog om vad de tillsammans vill lyfta 
och berätta med muralmålning som verktyg. Detta 
kommer att resultera i Stockholms högsta, och 
kanske största, kollektiva muralmålning i form av 
en vepa. Vepan med muralmålningen kommer att 
invigas våren 2016.

Samarbete med Stockholms Stadsmission 
– för ett mänskligare Stockholm
Micasa Fastigheter har tecknat avtal med 
Stockholms Stadsmission för att ta till vara t ex 
möbler som lämnats kvar i bolagets lägenheter. 
Kommunikationen om samarbetet har också lett  
till ytterligare samarbeten inom staden.
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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 årligen 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”.

Micasa Fastigheter har under året lagt upp infor-
mation om varje fastighets grad av tillgänglighet 
på micasa.se. 

Trädgårdar
Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga 
gårdar som ska inbjuda till utevistelse och där belys-
ning och val av växter bidrar till att skapa en trygg 
närmiljö. I många fall är fastighetens gård hyresgäs-
ternas enda möjlighet till utevistelse och rekreation.

Markskötsel hanteras av externa entreprenörer 
fördelade på tre geografi ska områden – Norr, City 
och Söder. I markskötselavtalen ingår förutom 
markskötsel och mindre anläggningsarbeten, även 
snöröjning och halkbekämpning. 

Konst
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. 
Under året invigdes konst i Sörklippan 1. 

Extern driftentreprenör
Sedan mars 2013 sköter Veolia driften i samtliga 
Micasas fastigheter. Samarbetet styrs via ett funk-
tionsavtal som innefattar tillsyn, skötsel och fel-
avhjälpande underhåll till en förutbestämd anbuds-
summa samt jourverksamhet under icke ordinarie 
arbetstid. Veolia har byggt upp sin organisation 
för uppdraget med en ansvarig platschef samt 
tre arbetsledare indelade efter tre geografi ska 
områden. I varje geografi skt område fi nns tekniker 
som bland annat åtgärdar fel som anmäls av hyres-
gäster samt har tillsyn i fastigheterna. Till sin hjälp 
har teknikerna även stöd av experter som tillhör 
andra avdelningar på Veolia.

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 fi nnas brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation har tagits fram 
i samtliga Micasas fastigheter förutom tre där 
ombyggnad pågått under 2015 – Dalbon 1, 
Lektionen 6, Tunet 1. Dessa färdigställs under 2016.

Egen funktion för tillgänglighet
Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa 
Fastigheters hyresgäster. Målet för bolaget är 

Tillgänglighet är så mycket mer än att ha fysiskt tillträde till alla Micasa Fastigheters miljöer, ute och inne. 
Tillgänglighet är också att kunna navigera enkelt på Micasas webbplats och att hitta den information 
man söker på webb och i informationsmaterial. Under 2015 slutförde Micasa Fastigheter tillgänglig-
hetsinventeringen av alla fastigheter och skapade en funktion som visar varje fastighets grad av 
tillgänglighet på micasa.se. Tillgänglig och vacker utemiljö liksom tillgänglig konst är också viktigt.

Micasa Fastigheter ska 
ha välskötta, trygga och 
tillgängliga fastigheter 
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Felanmälningar
Totalt gjordes 36 875 (32 124) felanmälningar under 
2015. De vanligaste felrapporterna handlar om 
avlopp, brandlarm, belysning, hissar och dörrar.

Inköp
Micasa Fastigheter omfattas av lagen om offentlig 
upphandling, LOU, och samtliga upphandlingar har 
genomförts med stöd av lagen. Inköpsfunktionen är 
ett viktigt verktyg för att påverka leverantörer att 
leverera hållbart, jämlikt och säkert.

Under 2015 överprövades en genomförd 
upphandling som Micasa vann.

Inköpsavdelningen ska vara Micasas experter 
och leda utvecklingen inom inköps- och 
upphandlings området samt säkerställa att inköp 
och upphandlingar sker i enlighet med gällande 
lagstiftning samt Micasas och stadens riktlinjer.
Avdelningen har därigenom en stödjande och 
konsultativ roll.

Micasa Fastigheter har som mål att samtliga 
upphandlingar ska genomföras i egen regi och 
för 2015 har det uppnåtts.

Samtliga upphandlingar har genomförts med 
miljökrav.

Byggvarubedömningen ska gälla vid samtliga 
upphandlingar inom bygg- och anläggning.

Följande upphandlingar 
har genomförts
Upphandling av tillträdesskydd (lås, nycklar, larm 
med mera) genomfördes med en ny strategi för 
hantering av nycklar bland annat.

Reparation av hissar på Svärdet 8, Ålderdoms-
hemmet 7 samt Hamnvakten 7.

Utöver egna upphandlingar så nyttjas avtal som 
stadens Serviceförvaltning, HBV (medlemsförening) 
och SKL Kommentus upphandlar såsom vitvaror, 
tvättstuge- och storköksutrustning.
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För att säkerställa att Micasa Fastigheters miljö- och energiarbete har en tydlig struktur med planering,  
genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar är Micasa Fastigheters miljö- och energi-
ledningssystem certifierade enligt både ISO 14001 och 50001. I varje projekt har Micasa Fastigheter 
miljö- och energisamordnare som stödjer byggprojektledarna i miljö- och energifrågor, ställer krav 
och följer upp efterlevnad av avtal så att bolaget får den miljö- och energiprestanda som avtalats.

Micasa Fastigheter ska säkerställa  
minskad energiförbrukning och  
minskad miljöbelastning

Micasas miljöarbete 2015
Det nya miljöprogrammet som till 2020 ska leda 
Micasa mot det långsiktiga målet att nå hållbar  
förvaltning, drift och byggande antogs under året.

Som en del av detta togs 2015 beslutet att starta 
en Hållbarhetsgrupp inom Micasa Fastigheter. 
Syftet är att sätta ett ökat tryck på miljö- och 
hållbarhetsfrågorna inom hela bolaget. Under 
2016 kommer också ett tydligare grepp tas om 
hela CSR-frågan. Bland annat genom hårdare 
krav i upphandlingar på kemikalieanvändning, 
materialval och sociala krav. 

Energi
Energiledningssystem enligt ISO 50 001
Micasa Fastigheter har sedan 2012 ett certifierat  
energiledningssystem som omfattar hela orga-
nisationen enligt den internationella standarden 
ISO 50001. 

Genom att införa ett energiledningssystem lyfts 
energi som en fråga som hela bolaget ska arbeta 
med. Energiaspekter integreras i den löpande 
verksamheten bland annat genom att rutiner 
införs och kontinuerligt ses över för exempelvis 
byggprocessen, underhållsåtgärder samt drift och 
skötsel. På detta sätt kan Micasa Fastigheter lättare 
följa upp energianvändningen samt säkerställa 
att energifrågan tas i beaktande i alla delar av 
verksamheten. 

Driftoptimering 
Driftoptimering pågår sedan 2012 i Micasas fastig-
heter. Det är det tredje och sista steget i det energi-
sparprojekt som påbörjades 2009. Tre driftoptime-
rare ska under sju år optimera energianvändningen 
i fastigheterna. 

8 procent 
Energianvändningen uppgick i genomsnitt  
till 122,7 kWh/kvm BRA, vilket är en  
minskning med 8 procent jämfört med 2014.

4 ton 
Så mycket mindre koldioxid har Micasa Fastigheter 
släppt ut från bolagets egna transporter, exklusive 
kommunala transporter under 2015.

Driftoptimering innebär att inställningar i exempel-
vis värme- och ventilationssystemen såsom drift-
tider, temperaturer och luftflöden, ska optimeras. 
Effekten av arbetet blir att energianvändningen 
minskar samtidigt som inomhusklimatet i fastig-
heterna förbättras genom att det exempelvis blir 
jämnare temperaturer och att luftdrag försvinner. 
Sedan starten 2012 har energianvändningen i snitt 
minskat med 14,9 procent i de fastigheter som har 
driftoptimerats samtidigt som felanmälningarna i 
dessa fastigheter har minskat. Målet är att samtliga 
fastigheter ska driftoptimeras. 
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Minskad energianvändning 
Energianvändningen 2015 var i genomsnitt 122,7 
kWh/kvm vilket kan jämföras med 2014 då den var 
133 kWh/kvm. Det innebär en minskning med åtta 
procent. Av dessa användes 92,8 kWh/kvm till upp-
värmning av fastigheterna. 29,8 kWh/kvm användes 
till fastighetsel, det vill säga den el som används  
till bland annat fläktar, pumpar och hissar.  
0,1 kWh/kvm användes till kyla i fastigheterna. 

I enlighet med Stockholms stads miljöprogram 
har Micasa Fastigheter haft som mål att energi-
användningen 2015 ska ha minskat med tio procent 
jämfört med 2011. Detta mål uppnåddes redan 
2014. Den sammanlagda energibesparingen under 
perioden 2012–2015 blev 19 procent.

Avfall
Arbetet med att i hög takt öka andelen insamlat 
matavfall fortsatte under 2015 och flera fastigheter 
har fått möjlighet att sortera matavfallet. I slutet 
av 2015 fanns matavfallsinsamling i 40 procent av 
Micasas fastigheter och drygt 300 ton samlades in.

För att underlätta övrig källsortering för 
hyresgästerna har en ny sorteringsguide tagits fram. 
Soprummen har också skyltats om med nya tydliga 
skyltar för att underlätta sortering.

En besökskampanj startade under 2015 i 
trygghetsboendena med samtal och information 
tillsammans med Micasavärdarna angående 
matavfall och källsortering. 

Miljöklassning av byggnader
Ombyggnaden av Micasas första fastighet med 
siktet inställt på att klara en certifiering enligt 
Miljöklassningssystemet Miljöbyggnad var i full 

gång. Vid certifiering kan byggnaden nå nivå guld, 
silver eller brons. Bedömning görs inom områdena 
energi, innemiljö och byggmaterial och är även ett 
bra sätt att kvalitetssäkra dessa områden. Det är  
i fastigheten Filen som en stor ombyggnad genom-
förs och där har kriterierna för Miljöbyggnads nivå 
silver funnits med ända sedan planerings- och  
projekteringsstadiet. 

Förhoppningen är att Micasa ska kunna dra 
lärdom av hur Miljöklassningssystemet fungerar  
och att detta kan användas i kommande projekt.

Transporter 
Micasa Fastigheter fortsätter att vara bra på tank-
ning av förnyelsebart bränsle i alla företagsbilar. 
99,28 procent av bränslet är gas eller etanol. De  
totala koldioxidutsläppen har minskat avsevärt 
under 2015, från sju ton 2014 till 6,3 ton.

Radon
Radonmätningar fullgjordes under 2015 enligt mät-
plan. Samtliga flerbostadsfastigheter är radonmätta.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs 
årligen i en tredjedel av fastighetsbeståndet. 2015 
genomfördes 100 procent av de planerade besikt-
ningarna. Av dessa blev 67 procent av fastigheterna 
godkända. Anmärkningarna i resterande fastigheter 
åtgärdas fortlöpande.

Energianvändning 2011–2015
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Säkerhet och arbetsmiljö
Medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö är områden 
som alltid ligger i fokus för Micasa Fastigheter. Bolaget 
har en arbetsmiljöpolicy där vikten av före byggande 
arbete och fortlöpande insatser – syste matiskt arbets-
miljöarbete – 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.

Micasa Fastigheter fl yttade i mars till ett nytt kontor 
i Husby och fokus för året har varit att inven tera de nya 
lokalerna ur ett arbetsmiljö perspektiv. Arbetsmiljö-
rondering har gjorts två gånger under året och ronder-
ingen inkluderar även den psyko sociala arbetsmiljön. I det 
nya kontoret sitter samtliga anställda i kontorslandskap 
med fasta platser, till skillnad från tidigare kontor som 
var en mix av egna rum samt landskap i olika storlekar. 
Många anställda har uttryckt stolthet över de nya lokal-
erna och fl ertalet är positiva till att arbeta i landskap. 
Det fi nns tillgång till tysta rum och telefonhytter.

Hälsoarbete
På Micasa Fastigheter är förekomsten av övertid 
låg. Micasa Fastigheter har ett nära samarbete med 
företagshälsovården för att arbeta förebyggande. Frisk-
vårdsbidraget höjdes till 5 000 kr per år och anställd och 
utnyttjas fl itigt, ca 425 000 kr utbetalades 2015, bl a har 
medarbetarna kunnat använda friskvårdsbidraget till 
massage på kontoret varannan vecka. Under 2016 
planeras hälsokontroller för alla anställda.

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 
haft en aktiv hälsogrupp vars arbete dock har legat 
på is under året, påverkat av fl ytten av kontoret och 
en högre personalomsättning. Hälsogruppens arbete 
efterfrågas dock av medarbetarna och kommer att 
återupptas under 2016.

För att Micasa Fastigheter ska nå sina mål vill bolaget ha nöjda medarbetare. Tydliga mål, bra ledarskap, 
bra rutiner och kontinuerlig uppföljning är viktiga framgångsfaktorer för nöjda medarbetare. Micasa Fastigheter 
arbetar också aktivt med arbetsmiljön och friskvård. Bolaget har 66 anställda och medelåldern är 48 år.

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

Aktivt medskapandeindex

80 (81)
AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap 
och styrning och ingår i en nationell mätning med 
möjlighet till jämförelser med andra kommuner.

Frisknärvaro

96,4 % (96,5)

Könsfördelning, bolaget

43,3 % män
56,7 % kvinnor

Könsfördelning, ledningsgrupp

37,5 % män
62,5 % kvinnor
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Styrelse och ledningsgrupp

Clara Lindblom (V)
Ordförande i Micasa 
Fastigheter från 
och med 2015-01-01.

Styrelse t o m 
2015-04-01

Olle Andretzky (M)

Aylin Farid (M)

Per Hallerby (FP)

Berit Kruse (S)

Ulf Holmlund (S)

Anna Cederschiöld (M)

Anette Hellström (M) 

Cecilia Söderman (FP)

Adam Maquard (MP)

Maria Elena Gonzales 
Aguilar (V)

Ny styrelse tillträdde 
formellt 2015-04-01  

Erik Slottner (KD)
Vice ordförande

Björn Sund (S)

Mirja Räihä (S)

Gunilla Almén (MP)

Yvonne Fernell-
Ingelström (M)

Dennis Wedin (M)

Margarita Pulido (S)

Hampus Rubaszkin (MP)

Rudy Espinoza (V)

Anita Lundin (M)

Henrik Andersson (FP)

Ledningsgrupp
Patrik Emanuelsson, 
VD, t o m 150904

Thomas Lundmark, 
t f VD,  150905–151011

Maria Mannerholm, 
VD fr o m 151012

Annika Rapp, 
administrativ chef 
t o m 150531

Oscar Fex, 
ekonomichef 
fr o m 150601

Gunnar Kempe, 
fastighetsstrateg

Stina Karlemyr, 
chef byggprojekt

Maria Ehn, 
kommunikationschef

Per-Arne Jandér, 
inköpschef samt chef 
för IT fr o m 150601

Anna Mölgård, 
chef affärsutveckling

Ulrika Thorildsson, 
chef fastighetsförvaltning
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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  
123 (123) fastigheter. Därutöver förvaltar bolaget  
2 (2) fastigheter åt Fastighetskontoret. 

Micasa Fastigheter äger totalt 1 074 350 kvm  
BTA (Bruttoarea), 993 962 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 2015
Under året har stort fokus varit på att ta emot  
den stora flyktingvågen. Bolaget har iordningställt 
flera lokaler för stadens verksamheter som ska till-
handahålla denna typ av boende. 

Bolaget har fortsatt med att omtaxera sina 
fastigheter från att ha varit boende till att 
vara vård. Under 2015 har 7 mnkr erhållits för 
återbetalning av fastighetsskatt. 

Bolaget har bytt lokalisering från innerstaden  
till Husby. Tidigare VD har lämnat bolaget och ny 
VD har tillsatts under hösten.

Marknad
Stockholms stad är genom stadsdelsnämnderna och 
socialnämnden den dominerande hyresgästen. Det 
finns även privata hyresgäster som driver vård samt 
privata hyresgäster som bedriver annan verksamhet 
i de kommersiella lokaler som bolaget äger.

Bolagets gruppbostäder och servicehusbostäder 
hyrs ut till stadsdelsförvaltningarna, de hyr sedan 
ut dessa i andra hand till den boende. Senior-, 
trygghet- och studentbostäder hyr bolaget ut direkt 
till den boende. 

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 476 (378) mnkr. 
Pågående ej avslutade projekt uppgår till 302 (188) 
mnkr. Under året avslutade projekt uppgår till  
359 (567) mnkr. Resterande investeringar avser  
inventarier.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit vär-
dera fastighetsbeståndet med årsskiftet 2015/2016 
som värdetidpunkt. Samtliga värderingar utfördes 
objektvis. Värderingarna genomfördes med en meto-
dik som följer Svensk Fastighetsindex anvisningar 
och riktlinjer. Det åsatta totala långsiktiga direkt-
avkastningskravet bedöms ligga mellan 3,10 och 
6,50 procent. Det totala värdet bedömdes uppgå till 
13 629 (13 079) mnkr. Fastigheternas bokförda värde 
var vid utgången av året 6 971 (6 962) mnkr. 

Det har inte framkommit något nedskrivnings-
behov i enskilda fastigheter.

Styrelsen och verkställande direktören  
för Micasa Fastigheter i Stockholm AB  
avger härmed följande årsredovisning  
för verksamhetsåret 2015.
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Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt upp-
går till 85 (298) mnkr. Resultatet efter bokslutsdis-
positioner och skatt uppgår till 18 (226) mnkr.

Fastighetsförvaltningens 
resultat
Nettoomsättningen för perioden uppgår till 1 036,4 
(1 012,1) mnkr, varav hyresintäkterna utgör 1 008,2 
(993,6) mnkr. Under året har flera ombyggnader  
färdigställts vilket minskar vakanserna.

Driftnettot exklusive återbetalning av fastighets-
skatt på grund av omtaxering uppgår till 546,0 
(478,2) mnkr. Drift- och underhållskostnader upp-
går till -432,1 (-472,7) mnkr och fastighetsskatt till  
0,2 (52,7) mnkr. Driftnettoförbättringen är i linje  
med bolagets ambition att minska fastighets-
kostnaderna och ligga på en långsiktigt hållbar  
nivå. Under året har även värmekostnaderna varit 
lägre än förväntat. 

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (ränteintäkter och övriga finansiella 
intäkter minus räntekostnader och övriga finan-
siella kostnader) uppgår till -130,6 (-172,8) mnkr. 

Avdragsregler för 
interna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om  
begränsningar för avdrag för koncerninterna  
räntor. Skatteverket har efter beslutet kommit  
ut med skriftliga ställningstaganden där verket  
tydliggör sina bedömningar av hur begränsningarna 
ska tolkas.

Stockholms stad har mot bakgrund av de 
nya reglerna sedan år 2013 fört en dialog med 

Skatteverket om huruvida rätt till avdrag föreligger 
för räntekostnader på koncerninterna lån från 
Stockholms stad. Skatteverket inkom den 16 mars 
2015 med svar gällande avdrag för ränta avseende 
inkomstår 2014. Av svaret framgår att Skatteverket 
anser att stadens bolag inte har rätt till avdrag för 
ränteutgifter på lån från ägaren Stockholms stad 
om staden inte kan visa på att det skuldförhållande 
som ligger till grund för ränteutgifterna är 
huvudsakligen affärsmässigt motiverat.

Stockholms stad har en centraliserad finans-
funktion som omfattar hela kommunkoncernen. 
Syftet är att uppnå en samordnad hantering av 
aggregerade finansiella risker och effektiv hantering 
av det samlade finansieringsbehovet för stadens 
bolag och förvaltningar. Micasa Fastigheter i 
Stockholm AB och övriga bolags upplåning hanteras 
därför centralt hos Stockholms stad.

Stadens egen kassa, d v s överskottet av medel 
sedan den i förvaltningen bedrivna verksamheten 
finansierats, är inte tillräcklig för att täcka 
de kommunala bolagens finansieringsbehov. 
Staden lånar därför externt men även av bolag i 
bolagskoncernen för att finansiera enskilda bolags 
lånebehov. Utlåningen till koncernens bolag har 
finansierats enligt nedan: 
1.   Extern upplåning till Staden som vidareutlånas 

till de kommunala bolagen (57 procent)
2.  Lån från kommunala bolag i, första hand moder-

bolaget, som vidareutlånas till andra kommunala 
bolag (24 procent) 

3. Utlåning av Stadens egen kassa (19 procent)
I avvaktan på ett definitivt ställningstagande 

från Skatteverket har räntekostnaderna i Micasa 
Fastigheter till fullo bedömts vara avdragsgilla 
i boksluten för 2014 och 2015. Vad gäller Micasa 
Fastigheters deklarationer för beskattningsåret 
2014 pågår en dialog mellan Micasa Fastigheter  
och Skatteverket som ännu inte är slutförd. 
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Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 78 procent av 
obeskattade reserver, var den sista december 
464,1 (426,6) mnkr. I förhållande till den totala 
balansomslutningen ger det en soliditet på 6,3  
(5,9) procent. Fastighetsbeståndets värde har per 
årsskiftet värderats till 13 629 (13 079) mnkr.  
Med beaktande av fastigheternas övervärden  
minus uppskjuten skatt, blir den justerade  
soliditeten 39,5 (38,4) procent.

Risker
Hyresutveckling
Efterfrågan på senior- och trygghetsbostäder  
samt gruppbostäder är fortsatt hög. Behovet av  
studentbostäder och bostäder för ensamkommande 
flyktingbarn är mycket stort. Enligt den prognos 
som Äldreförvaltningen tagit fram har staden ett 
visst överskott av vård- och omsorgsplatser. Risken 
för vakanser i bostäder och lokaler bedöms dock 
vara mycket låg.

Flerårsöversikt

 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, mnkr 1 036 1 012 994 956 936

Justerat driftnetto, mnkr 546,0 478,2 281,0 233,4 231,5

Resultat efter finansnetto, mnkr 85 298 –15 –135 –136

Realisationsvinster/förluster, mnkr 0 204 0 0 0

Marknadsvärde fastigheter, mnkr 13 629 13 079 12 695 11 980 10 522

Bokfört värde fastigheter, mnkr 6 971 6 962 6 666 6 562 6 032

Avkastning på totalt kapital, % 3,0 6,6 2,4 0,8 1,1

Rörelseresultat i % av omsättning 20,8 46,6 16,6 5,9 7,6

Direktavkastning, % 4,1 4,1 2,9 2,1 2,3

Soliditet, % 6,3 5,9 2,2 2,2 2,3

Justerad soliditet, % 39,5 38,4 35,5 34,2 28,0

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella kostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning

Justerat driftnetto: Driftnettot exklusive återbetalning av fastighetsskatt på grund av omtaxering

Rörelseresultat i procent av omsättning: Resultat före finansiella kostnader, bokslutsdispositioner och skatt/nettoomsättningen

Direktavkastning: Driftnetto/marknadsvärdet

Soliditet: Eget kapital + 78 procent av obeskattade reserver i procent av totalt kapital (balansomslutning)

Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”).  
Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade  
bolaget Årsredovisningslagen med beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd.
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Fastighetskostnader
Förändringar i avgifter, taxor eller skatter har en  
direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat.

Finansiella kostnader
Bolaget har en hög belåningsgrad och är därmed 
extra känslig för ränteförändringar. Ränteläget har 
en stor påverkan på bolagets finansiella kostnader. 
En förändring av räntan med en procent motsvarar 
ökade räntekostnader med cirka 65 mnkr.

Förändrade legala förutsättningar
En förändring av arbetsmiljöreglerna avseende de 
verksamheter som bedrivs i bolagets fastigheter kan 
medföra ett betydande behov av ombyggnad och i 
vissa fall att fastigheter inte längre kan användas 
för avsett ändamål.

Utsikter 2016 väsentliga 
händelser efter balansdagen
Micasa Fastigheter ska tillhandahålla attraktiva 
boenden som är tillgängliga, trygga och med rimlig 
hyra för av staden prioriterade grupper med svag 
ekonomi. Bolaget ska fortsätta att fokusera på  
bolagets kärnverksamhet, att tillhandahålla och  
utveckla vård- och omsorgsboende, servicehusboende, 
seniorboende, trygghetsboende och LSS-boende. 

Flyktingsituationen i världen gör att fler personer  
än tidigare söker sig till Stockholm. Här har Micasa en  
viktig uppgift att bistå bland annat Socialförvaltningen 
och SHIS Bostäder med lokaler/bostäder för att 
kunna härbärgera det stora antalet flyktingar.

Bolaget deltar i stadens arbete med behovs-
prognoser för stadens äldreomsorg. Prognoserna 
ligger sedan som grund för regionens boende-
planering. Resultatet är en viktig del i bolagets 
långsiktiga fastighetsplan. Det görs även en 
bedömning av fastigheternas tekniska och  

ekonomiska status samt arbetsmiljöverkets regler. 
Det sammanvägda resultatet bildar bolagets 
fastighetsplan. 

Inga väsentliga händelser har uppkommit  
efter balansdagen. 

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans 
förfogande står:

Styrelsen föreslår att 
vinstmedel disponeras 
enligt följande:

Balanserade vinstmedel 

349 972 911

Årets resultat I ny räkning balanseras 

18 358 257 368 331 168
 368 331 168  368 331 168
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Balansräkning (tkr)
Tillgångar Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark 18 6 970 924 6 962 394

 Inventarier 19 47 431 5 138

 Pågående ny– och ombyggnader 20 301 883 188 080

Finansiella anläggningstillgångar

 Uppskjuten skattefordran 21 28 160 53 300

 Andra långfristiga fordringar 22 868 953

Summa anläggningstillgångar 7 349 266 7 209 865

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

 Hyres– och kundfordringar 4 135 976

 Fordringar hos koncernföretag – 301

 Övriga fordringar 2 609 979

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 1 368 1 759

Summa omsättningstillgångar 8 112 4 015

Summa tillgångar 1, 2, 3 7 357 378 7 213 880

Not
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Balansräkning (tkr)
Eget kapital och skulder Not 2015-12-31 2014-12-31

Bundet eget kapital

  Aktiekapital
150.000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie

15 000 15 000

 Reservfond 14 900 14 900

Fritt eget kapital

 Balanserad vinst 349 973 124 295

 Årets resultat 18 358 225 678

Summa Eget kapital 26 398 231 379 873

Obeskattade reserver

 Periodiseringsfond 84 500 59 860

Summa obeskattade reserver 84 500 59 860

Avsättningar

 Pensionsskuld VD 2 374 2 114

Summa avsättningar 2 374 2 114

Kortfristiga skulder

 Checkräkningsskuld koncernkonto 6 522 765 6 388 327

 Leverantörsskulder 93 128 100 724

 Skulder till koncernföretag 171 147 181 668

 Skulder till moderföretag 450 699

 Skatteskuld 16 327 22 828

 Övriga kortfristiga skulder 9 409 8 961

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 59 047 68 826

Summa kortfristiga skulder 6 872 273 6 772 033

Summa skulder och eget kapital 1, 2, 3 7 357 378 7 213 880

Ansvarsförbindelser 25 760 821

Ställda säkerheter – –
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Resultaträkning (tkr)
Not 2015 2014

 Hyresintäkter 4, 5 1 008 231 993 589

 Övriga förvaltningsintäkter 5 28 183 18 540

Nettoomsättning 1 036 414 1 012 129

Fastighetskostnader

 Drift 6 –386 785 –418 585

 Underhåll –45 314 –54 121

 Tomträttsavgälder –42 977 –42 506

 Fastighetsskatt 7 201 52 684

 Övriga rörelsekostnader 8 –8 630 –9 748

Driftnetto 552 909 539 853

 Av– och nedskrivningar 9 –294 571 –230 367

Summa fastighetskostnader –778 076 –702 643

Bruttoresultat 258 338 309 486

 Centrala administrations– och försäljningskostnader 10 –28 657 –38 314

 Försäljning, utrangering fastigheter och inventarier 11 –17 077 197 517

 Övriga intäkter 12 2 559 2 463

Rörelseresultat 13, 14 215 163 471 152

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 147 3 338

 Räntekostnader och liknande resultatposter 16 –130 786 –176 174

Resultat efter fi nansiella poster 84 524 298 316

 Förändring periodiseringsfond –24 640 –59 860

Resultat före skatt 59 884 238 456

 Skatter 17 –41 526 –12 778

Årets resultat 1, 2, 3 18 358 225 678
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Kassafl ödesanalys (tkr)
2015 2014

Den löpande verksamheten

 Rörelseresultat 215 163 471 152

Justeringar för poster som ej ingår i kassafl ödet

 Förändring av semesterlöneskuld –17 –524

 Avsättningar 260 262

 Avskrivning anläggningstillgångar 294 571 291 885

 Nedskrivning/reversering anläggningstillgång – –61 518

 Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar –17 077 –197 517

 Erhållen ränta 147 3 338

 Erlagd ränta –130 786 –176 174

 Betald skatt –22 887 –220

Kassafl öde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

373 528 330 684

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –4 097 –1 313

 Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –106 764 –199 118

Kassafl öde från den löpande verksamheten 476 192 130 253

Investeringsverksamheten

 Investering i maskiner och inventarier –3 542 –258

 Investering i pågående nyanläggningar –478 998 –392 105

 Investering i hyresfastigheter 0 –6 471

 Erhållen likvid vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 155 246 004

 Kostnadsförda investeringar 6 108 20 959

Kassafl öde från investeringsverksamheten –476 277 –131 871

Finansieringsverksamheten

 Ökning (–)/minskning (+) av långa fordringar 85 –382

 Koncernbidrag 2 000

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 85 1 618

Årets kassafl öde 0 0

 Likvida medel vid årets början exklusive koncernkonto 0 0

 Likvida medel vid årets slut exklusive koncernkonto 0 0
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Not 1

Allmän information
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisations-
nummer 556581-7870, är ett aktiebolag registrerat  
i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till  
huvudkontoret är Box 1298, 164 29 Kista. 

Moderföretag i den största koncernen som Micasa 
Fastigheter i Stockholm AB är dotterföretag till 
är Stockholm Stadshus AB, organisationsnummer 
556415-1727, med säte i Stockholm. 

Bolagets redovisningsvaluta är svenska  
kronor (SEK).

Not 2

Redovisningsprinciper  
och värderingsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen  
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna  
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (“K3”).

Intäkter
Micasa Fastigheter intäkter består i huvudsak av 
hyresintäkter.

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen 
avser. Förskottsbetalade hyresintäkter redovisas 
som övrig kortfristig skuld. Ersättningar i samband 
med uppsägning av hyresavtal i förtid intäktsförs 
direkt om inga förpliktelser kvarstår gentemot 
hyresgästen.

Leasingavtal
Micasa Fastigheter har ett fåtal leasingavtal  
gällande kontorsmaskiner och datorer. Samtliga  
leasingavtal redovisas som operationella vilket  
innebär att de kostnadsförs löpande.

Låneutgifter (Räntor etc)
Räntekostnader redovisas i resultaträkningen  
i den period de uppkommer. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, 
betald semester, betald sjukfrånvaro med mera 
samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. 
Beträffande pensioner och andra ersättningar efter 
avslutad anställning klassificeras dessa som avgifts-
bestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 

Pensioner
Micasa Fastigheter följer pensions- och försäkrings-
avtalet KAP-KL. Detta är en avgifts- samt förmåns-
bestämd ålderspension.

För avgiftsbestämda planer betalar bolaget 
fastställda avgifter till en separat oberoende 
juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för 
kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket 
normalt sammanfaller med tidpunkten för när 
premier erläggs.

Vid förmånsbestämda pensionsplaner står  
bolaget i allt väsentligt riskerna för att ersätt-
ningarna kommer att kosta mer än förväntat  
och att avkastningen på relaterade tillgångar 
kommer att avvika från förväntningarna.  
De förmånsbestämda pensionsplaner som  
finns innebär att pensionspremier betalas till  
S:t Erik Livförsäkring, varpå dessa redovisas  
som avgiftsbestämda pensionsplaner i enlighet  
med K3:s förenklingsregler.

Till VD utgår, utöver ovanstående, en särskild 
avgiftsbestämd chefspension i enlighet med 
Stockholms stads regler.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas  
som bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Noter med redovisningsprinciper (tkr)
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Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av  
aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resul-
tatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig 
från det redovisade resultatet i resultaträkningen 
då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter 
och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och 
kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i 
andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt 
de skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader 
mellan det redovisade värdet på tillgångar och skul-
der i de finansiella rapporterna och det skattemäs-
siga värdet som används vid beräkning av skatte-
pliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt 
den så kallade balansräkningsmetoden. Uppskjutna 
skatteskulder redovisas för i princip alla skatteplik-
tiga temporära skillnader, och uppskjutna skatte-
fordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla 
temporära skillnader i den omfattning det är sanno-
likt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skatte-
pliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas 
inklusive uppskjuten skatteskuld.

Det redovisade värdet på uppskjutna skatte-
fordringar omprövas varje balansdag och reduceras 
till den del det inte längre är sannolikt att till-
räckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas 
tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot 
den uppskjutna skattefordran.

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur 
bolaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna 
det redovisade värdet för motsvarande tillgång 
eller reglera det redovisade värdet för motsvarande 
skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de 
skattesatser och skatteregler som har beslutats  
före balansdagen.

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en  
kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom  
när skatten är hänförlig till transaktioner som  
redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall  
ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till  
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för 
att bringa den på plats och i skick att användas. 
Tillkommande utgifter inkluderas endast i 
tillgången eller redovisas som en separat tillgång, 
när det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med posten kommer 
att tillfalla bolaget och att anskaffningsvärdet 
för densamma kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i 
resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs betydande komponenter 
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på 
dessa komponenter.

Enligt K3 17.24 får materiella 
anläggningstillgångar som är av mindre värde 
eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på 
högst tre år redovisas som kostnad vid det första 
redovisningstillfället förutsatt att bolaget kan göra 
motsvarande avdrag enligt Inkomstskattelagen.

Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar kostnadsförs så att till-
gångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat  
med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, 
skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. 
Om en tillgång har delats upp på olika komponenter 
skrivs respektive komponent av separat över dess 
nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den 
materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
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Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
uppskattas till:

Byggnader (antal år)

Bostads- och 
kontors- 
fastigheter

Vård-, grupp-, 
bostads-, 
vårdcentrals-, 
skol- och 
förskole-
fastigheter

Markanläggning 20 20

Stomme 100 50

Tak 40 30

Fasad 40/60 
(60 år  

stenfasad)

30

Fönster 50 20

Badrum 40 15

Lägenhet 25 20

Övrigt 25 10

Rör 50 20

Vent inkl styr 30 20

El 50 20

Hiss 40 15

Hg-anpassn. 
lokal

Enl kontrakt

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar: 3 år
Inventarier, verktyg och installationer: 5 år

Nyttjandeperioden för mark och konst är 
obegränsad och skrivs därför inte av.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivnings-
metoder omprövas om det finns indikationer på att 
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt 
jämfört med uppskattningen vid föregående 
balansdag. Då bolaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens 
eventuella restvärde. 

Effekten av dessa ändringar redovisas 
framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-
tillgång tas bort från balansräkningen vid utrang-
ering eller avyttring, eller när inte några framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången eller komponen-
ten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en 
materiell anläggningstillgång eller en komponent 
tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan 
vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade 
värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust 
som uppkommer när en materiell anläggningstill-
gång eller en komponent tas bort från balansräk-
ningen redovisas i resultaträkningen som en övrig 
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar 
kontrolleras vid varje balansdag för att utröna 
om det finns någon indikation på nedskrivnings-
behov. Samtliga värderingar utförs objektvis. 
Värderingarna genomförs med en metodik som följer 
Svensk Fastighetsindex anvisningar och riktlinjer. 

Vid varje balansdag gör bolaget en bedömning 
om den tidigare nedskrivningen inte längre är 
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen 
delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar 
tillgångens redovisade värde. Det redovisade värdet 
efter återföring av nedskrivning får inte överskrida 
det redovisade värde som skulle fastställts om ingen 
nedskrivning gjorts av tillgången under tidigare år. 
En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i 
resultaträkningen.

Fordringar, skulder och avsättningar
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och det belopp varmed de beräknas  
bli reglerade. Övriga tillgångar samt skulder och  
avsättningar har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges.
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Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser och vars förekomst 
endast kommer att bekräftas av att en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom 
bolagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en be-
fintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, 
men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av re-
surser kommer att krävas för att reglera förpliktel-
sen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser 
redovisas inom linjen i balansräkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar bolagets förändringar 
av bolagets likvida medel under räkenskapsåret. 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den  
indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet  
omfattar endast transaktioner som medfört in-  
och utbetalningar.

Not 3

Uppskattningar och 
bedömningar
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit vär-
dera fastighetsbeståndet med årsskiftet 2015/2016 
som värdetidpunkt. Samtliga värderingar utfördes 
objektvis. Värderingarna genomfördes med en meto-
dik som följer Svensk Fastighetsindex anvisningar 
och riktlinjer. Det åsatta totala långsiktiga direkt-
avkastningskravet bedöms ligga mellan 3,10 och 
6,50 procent. Det totala värdet bedömdes uppgå  
till 13 629 (13 079) mnkr. Fastigheternas bokförda 
värde var vid utgången av året 6 971 (6 962) mnkr.

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Vid förmånsbestämda pensionsplaner står bolaget  
i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna  
kommer att kosta mer än förväntat och att avkast-
ningen på relaterade tillgångar kommer att avvika 
från förväntningarna.

Tidigare år har köp och försäljningar till staden  
och dess förvaltningar särredovisats per förvaltning 
i balansräkningen. Från och med år 2015 särredovi-
sas totala köp och försäljningar vilket medfört  
att siffrorna för 2014 räknats om.

Not 4 2015  2014

Kontraktsförfallostruktur

Löptid Kontrakts-
värde, tkr

Andel av 
värdet

Kommersiella

2016 40 667 4,4%

2017 66 679 7,2%

2018 139 210 15,1%

2019 89 041 9,6%

2020 och senare 588 061 63,7%

Summa 923 658 100%

Bostäder 495 048 100,0%

Summa 495 048 100%

Totalt 1 418 706

Beräkning av intäkt under säker  
avtalstid för hyreskontrakt

Intäkt år 1 (kontrakt löper ut 
inom ett år)

45 329

Intäkt år 1–5 (kontrakt löper 
ut inom fem år)

523 140

Intäkt år 1 ‡ (kontrakt löper 
ut senare än fem år)

11 439 508

Siffrorna är i 2015 års nivå. Cirka 60 procent av hyres-
kontrakten hyrs av staden och merparten av dessa är  
på 20 åriga kontrakt, inklusive blockförhyrda bostäder.  
Bostäder som hyrs direkt av den boende förutsätts  
kunna lämnas efter tre månader.   
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Not 5  2015  2014

Nettoomsättning 

Hyresintäkter

Bostäder 556 684 557 104

Lokaler 508 251 499 786

Bilplatser m m 10 571 10 483

1 075 506 1 067 373

Avgår outhyrt inklusive ytor 
under ombyggnad

Bostäder -38 465 -39 444

Lokaler -28 771 -34 313

Bilplatser m m -39 -27

-67 275 -73 784

Summa hyresintäkter 1 008 231 993 589

Övrigt 16 103 6 487

Förvaltningsuppdrag 12 080 12 053

Summa övriga 
förvaltningsintäkter

28 183 18 540

Nettoomsättning 1 036 414 1 012 129

Not 6  2015  2014

Drift

Fastighetsskötsel –100 732 –95 773

Reparationer –50 914 –87 912

Taxebundna kostnader

 – Vatten –11 069 –11 421

 – El/Gas –39 797 –41 875

 – Sophantering –16 933 –15 693

 – Uppvärmning –66 854 –72 971

Lokala 
administrationskostnader

–55 892 –46 274

Övriga driftkostnader –44 594 –46 666

Summa drift –386 785 –418 585

Not 7  2015  2014

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt –6 697 –9 019

Återbetalning pga omtaxeringar 6 898 61 703

Summa fastighetsskatt 201 52 684

Not 8  2015  2014

Övriga rörelsekostnader

Förvaltningsuppdrag –8 630 –9 748

Not 9  2015  2014

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan per tillgång

Byggnader –289 576 –290 672

Inventarier –4 995 –1 213

Summa avskrivningar  
enligt plan per tillgång

–294 571 –291 885

Avskrivningar enligt plan per funktion

Fastighetskostnader –293 749 –291 500

Centrala 
administrationskostnader

–272 –107

Lokala 
administrationskostnader

–550 –278

Summa avskrivningar  
enligt plan per funktion

–294 571 –291 885

Nedskrivningar, reverseringar per tillgång

Byggnader – 61 518

Summa nedskrivningar, 
reverseringar per tillgång

– 61 518

Summa av- och  
nedskrivningar, reverseringar

–294 571 –230 367
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Not 10  2015  2014

Centrala administrations- och försäljningskostnader

Personalkostnader –17 590 –26 813

Övrigt –11 066 –11 501

Summa centrala 
administrationskostnader

–28 657 –38 314

Not 11  2015  2014

Försäljning, utrangering av fastigheter, mark

Försäljningspris – 245 778

Bokfört värde – –41 068

Utrangeringar –17 198 –7 416

Summa försäljning och 
utrangeringar byggnader  
och mark

–17 198 197 294

Försäljning, utrangering inventarier

Försäljningspris 155 226

Bokfört värde –34 –3

Summa försäljning, 
utrangering inventarier

121 223

Not 12  2015  2014

Övriga intäkter

Investeringsmoms 2 559 2 463

 
Not 13:1  2015  2014

Medelantalet anställda

Antal anställda 69 72

– varav män 30 35

 
Not 13:2  2015  2014

Löner och sociala kostnader anställda

Löner och andra ersättningar –32 536 –36 795

Sociala kostnader –17 272 –24 552

– varav pensionskostnader –4 424 –10 648

Not 13:3  2015  2014

Löner fördelade mellan ledning och övriga anställda

Styrelse och VD –1 401 –1 512

Övriga anställda –31 135 –35 283

Styrelse
Då styrelsens ordförande var borgarråd utgick  
ingen personlig ersättning. Arvode för utfört arbete 
fakturerades från Stockholms stad och uppgick  
föregående år till 65 tkr. Till övriga styrelseleda-
möter utgick ett arvode om 266 (242) tkr.

Verkställande direktör 
Till VD har under året utgått lön med 1401 tkr, 
varav 1 082 till tidigare VD, januari till september, 
och 319 till nuvarande VD. Vid uppsägning av  
anställningsavtalet gäller en ömsesidig uppsäg-
ningstid 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 pensionskostnader inklusive löneskatter 
utgör VD:s andel -328 tkr, varav -406 till tidigare  
VD och 78 till nuvarande VD. Pension utgår enligt 
KAP-KL kompletterad med avgiftsbaserad chefs-
pension vilken redovisas i balansräkningen under 
avsättningar.

För övriga ledande befattningshavare följer 
uppsägningstider gällande kollektivavtal. Pensioner 
utgår enligt allmän pensionsplan från 65 års ålder.

Micasa Fastigheter följer pensions- och 
försäkringsavtalet KPA-KL. Detta är en avgifts- 
samt förmånsbestämd ålderspension. Betalningar 
görs löpande för

avgiftsbestämd ålderspension med 4,5 procent 
av lönesumman upp till 30 inkomstbasbelopp. På 
lönedelar över 7.5 inkomstbasbelopp görs även 
en betalning för förmånsbestämd ålderspension. 
Pensionskostnaderna belastar resultaträkningen i 
den takt de intjänas.
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Not 15  2015  2014

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter övriga 147 3 338

Summa ränteintäkter och 
liknande resultatposter

147 3 338

Not 16  2015  2014

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader –130 780 –176 174

Övrigt –6 –

Summa räntekostnader 
och liknande resultatposter

–130 786 –176 174

Not 17  2015  2014

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt –22 366 –39 509

Skatt hänförligt till tidigare år 5 980

Uppskjuten skatt –25 140 26 731

Summa skatter –41 526 –12 778

Resultat före skatt 59 884 238 456

Skatt enligt gällande skattesats –13 174 –52 460

Skatteeffekt av icke avdragsgilla 
kostnader

–100 –1 182

Skatteeffekt av icke skattepliktiga 
intäkter

10 207 14 259

Skatteeffekt av schablonintäkt 
periodiseringsfond

–72 –

Skattemässig effekt av försäljning 
fastigheter

– –126

Uppskjuten skatt hänförlig till 
tidigare år

–44 367 26 731

Skatt hänförligt till tidigare år 5 980

Summa skatt –41 526 –12 778

Not 13:4  2015  2014

Könsfördelning inom företagsledning och styrelse

Andel kvinnor 2015-12-31 2014-12-31

Styrelse ordinarie ledamöter 57% 29%

Styrelsesuppleanter 40% 80%

Övriga ledande befattningshavare 63% 57%

Not 13:5  2015  2014

Ersättning till revisorer

Arvode för revision E&Y –325 –258

Förtroendevalda revisorer –21 –35

Skatterådgivning –340 –902

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den 
lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen 
av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt arvode 
för revisionsrådgivning som lämnats i samband med 
revisionsuppdraget.

 
Not 14  2015  2014

Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

Inköp koncern Stadshus AB –28 443 –31 581

Inköp Stockholms Stad –76 753 –43 726

Summa inköp –105 196 –75 307

Försäljning koncern Stadshus AB 8 181 8 550

Försäljning Stockholms Stad 675 674 693 415

Summa försäljning 683 855 701 965
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Not 18  2015  2014

Byggnader och mark

Byggnader

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

8 184 150 7 663 069

Nyanskaffningar under året 6 471

Överfört från produktion 359 087 567 145

Omklassificeringar –45 517

Försäljningar och utrangeringar –31 398 –52 535

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

8 466 322 8 184 150

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

–1 572 205 –1 297 830

Årets avskrivning enligt plan –289 576 –290 672

Omklassificeringar 1 734

Försäljningar och utrangeringar 14 200 16 297

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

–1 845 847 –1 572 205

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar

–9 795 –71 313

Reversering – 61 518

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

–9 795 –9 795

Utgående bokfört värde 
byggnader 

6 610 680 6 602 150

Taxeringsvärde byggnader 1 546 949 2 163 061

Mark

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

360 244 372 491

Försäljningar och utrangeringar – –12 247

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

360 244 360 244

Utgående bokfört värde mark 360 244 360 244

Taxeringsvärde mark 978 107 1 408 926

 – varav tomträttsmark 542 340 824 648

Utgående bokfört värde 
byggnader och mark

6 970 924 6 962 394

Skattemässigt restvärde 
byggnader och mark

7 098 923 6 728 176

Marknadsvärde byggnader 
och mark

13 628 600 13 079 000

Not 19  2015  2014

Inventarier 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

15 946 18 273

Nyanskaffningar under året 3 536 258

Omklassificeringar 43 120

Försäljningar och utrangeringar –958 –2 585

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

61 644 15 946

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

–12 551 –13 925

Årets avskrivning enligt plan –4 996 –1 212

Omklassificeringar –1 734

Försäljningar och utrangeringar 923 2 586

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

–18 358 –12 551
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Not 19 (fortsättning)   2015  2014

Konst 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

1 743 1 746

Nyanskaffningar under året 6 –

Omklassifi ceringar 2 396 –

Försäljningar och utrangeringar – –3

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

4 145 1 743

Utgående bokfört värde 47 431 5 138

Not 20   2015  2014

Pågående ny- och ombyggnader

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden

188 080 384 079

Periodens inköp 478 998 392 105

Kostnadsförda investeringar –6 108 –20 959

Överfört till färdigställda 
byggnader

–359 087 –567 145

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

188 080 384 079

Utgående bokfört värde 301 883 188 080

Not 21   2015  2014

Uppskjuten skattefordran

Byggnader 28 160 53 300

Not 22   2015  2014

Andra långfristiga fordringar

Andel Husbyggnadsvaror HBV 
förening (702000–9226)

40 40

Fordran Husbyggnadsvaror HBV 
förening

828 913

Utgående bokfört värde 868 953

Not 23   2015  2014

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 1 368 1 759

Summa förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

1 368 1 759

Not 24   2015  2014

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förskottsbetalda hyror 33 562 29 724

Personalrelaterade kostnader 9 266 12 830

Övriga upplupna kostnader 16 219 26 272

Summa uppl kostnader och 
förutbetalda intäkter

59 047 68 826

Not 25   2015  2014

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser avser 
borgensåtagande till Fastigo

760 821

Summa ansvarsförbindelser 760 821

Not 26   2015  2014

Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond tax 2015 50 800 59 860

Periodiseringsfond tax 2016 33 700

Summa periodiseringsfonder 84 500 59 860

Not 26

Eget kapital Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Fritt eget 
kapital

Summa

Utgående balans per 
31 december 2014

15 000 14 900 349 973 379 873

Årets resultat 18 358 18 358

Utgående balans per
31 december 2015

15 000 14 900 368 331 398 231
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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 123 fastigheter 
om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor. 
Läs mer på www.micasa.se




