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Anders Nordstrand, VD: Äldres boende är och kommer framöver
vara en viktig och angelägen fråga. Micasa Fastigheter har
ambitionen att vara aktiv i det nödvändiga utvecklingsarbetet.

VD har ordet
2012 har i likhet med alla föregående år
varit mycket händelserikt. Micasa Fastigheter har arbetat med bolagets värdegrund, affärsidé och bolagets styrmodell.
Arbetet med styrmodellen kommer att
pågå under ett antal år framöver.
Bolaget arbetar aktivt för att nå
visionen – Ett boende att se fram emot.
Inspirationsmiljön i samarbete med
Hjälpmedelsinstitutet är ett exempel på
detta. Bolaget arbetar också med utveckling inom andra områden inom boendet
för äldre. Under året har ett särskilt
måltidsmiljöprogram utvecklats i syfte
att förbättra de äldres måltidsmiljö.

Värdegrund och organisation
Bolaget har under året sett över värdegrund, vision, affärsidé samt styrmodell.
Efter ett gediget arbete externt och internt
kunde konstateras att bolagets vision,
värdegrund, affärsidé och styrmodell till
största delen fortfarande håller och inte
behöver omformuleras. Den förändring
som har gjorts innebär att bolagets
tidigare fyra teman minskats till två –
Förvaltning och Utveckling. Bolaget har
behov av att vara tydligare i vad som är
dess kärnverksamhet samt skapa ett
tydligare ledarskap och medarbetarskap.
Samtidigt har ett arbete inletts för att
förbättra Micasas kundfokus. En ny förvaltningsmodell skall utarbetas under 2013
som skall förbättra bolagets bemötande och
service. Bolagets hyresgäster har särskilda
behov som måste hanteras betydligt bättre
än idag. Bolagets hyresgäster har med all
rätt högt ställda krav på Micasa Fastigheter som hyresvärd och det skall bolaget
klara av att leva upp till i framtiden.
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Trygghetsboende och seniorboende
Införandet av trygghetsboende i bolagets
bestånd har varit en prioriterad uppgift
under 2012 och kommer så vara även
under de kommande en till två åren.
Staden har återlämnat ett antal fastigheter som Micasa Fastigheter uppdragits
att omvandla och bygga om till trygghetsboende alternativt seniorboende. Under
2012 har tre fastigheter färdigställts –
Väduren, Fästmanssoffan och
Långbroberg. Där har också inﬂyttning
ägt rum. Samtidigt pågår ombyggnaden
av ytterligare trygghets- och seniorboenden som kommer bli inﬂyttningsklara
under 2013: Rio, Tunet och Hammarbyhöjden. Därutöver bygger bolaget om
enstaka lägenheter i Tanto trygghetsboende som också blir inﬂyttningsklara
under 2013. De fastigheter och lägenheter
som nu byggs om och anpassas för Stockholms äldre, har mycket hög tillgänglighet. Därmed kan de äldre klara sig själva
utan hjälp betydligt längre än i en vanlig
lägenhet.
Att möta de boendes önskemål och krav
är mycket viktigt. Bolaget arbetar därför
aktivt för att ﬁnna former för samverkan
och information till de boende och till
verksamheterna. I senior- och trygghetsboenden bildas bo- eller trivselråd som

underlättar samarbetet och kommunikationen mellan bolaget och de boende.
Medelåldern i både trygghets- och seniorboendena är mycket hög.
Micasavärdarna, som arbetar med den
sociala samvaron i trygghetsboendena är
mycket uppskattade och de fyller också en
viktig funktion i husen. Micasavärdarna
har ett allt närmare samarbete med
stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorg
och med de olika hemtjänstföretagen.
Under 2013 kommer Micasavärdarnas roll
ses över för att ytterligare tydliggöra den.
Möjligheten att öka bolagets närvaro
i trygghets- men också seniorboendena
kommer att prövas. Det är en viktig del
i att minska ensamheten och få ﬂer att
ta del av de aktiviteter som erbjuds.
Känslan av trygghet ökar när det ﬁnns
någon att vända sig till med frågor eller
för en pratstund.
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Äldreboenden
Behovet av äldreboenden i Stockholms
stad minskar för att öka igen någon
gång efter 2020. Av den anledningen har
behovet av ombyggnader och upprustningar som initieras av staden minskat.
Den stora osäkerhetsfaktorn är Arbetsmiljöverket som genom sina inspektioner
kan komma att ställa krav på ombyggnad
av badrummen för att verksamheten ska
få fortsätta bedrivas i lokalerna. Ombyggnader av badrum sker just nu i två fastigheter – Trekanten och Riddargården.
Micasa Fastigheter kan konstatera att
det går att skapa en bra arbetsmiljö men
främst ett badrum som tillgodoser den
äldres behov att klara sig själv utan
att utöka ytan i badrummet så som
Arbetsmiljöverket kräver.
Just nu pågår ombyggnad av Åsen f d
ålderdomshem till Ersta Diakoni och
Kastanjen till Kavat Vård. Dessutom
pågår projektering av vård- och omsorgsboende för Bromma stadsdelsnämnd i
Sörklippan, till Finska Gården på Tunet
i Bromma samt till Vingslaget på Hornstulls servicehus (f d sjukhemslokaler).
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Kvalitet
Bolaget har genom översynen av visionen
och värdegrunden m m lagt grunden till
det påbörjade kvalitetsarbetet. Den nya
förvaltningsmodellen och det tydligare
kundfokus som det innebär ger en betydligt bättre kvalitet för de tjänster och den
service som bolaget erbjuder. Målet är att
bolaget skall bli kvalitetscertiﬁerat inom
två till tre år.

Framtid
Äldres boende är och kommer framöver
vara en viktig och angelägen fråga.
Micasa Fastigheter har ambitionen att
vara aktiv i det nödvändiga utvecklingsarbetet, oavsett om det gäller vård- och
omsorgsboende eller senior- och trygghetsboende. Micasa Fastigheter vill också vara
en part i stadens långsiktiga planering
av äldres boende.
Micasa Fastigheter har under året fått
i uppdrag att för första gången i bolagets
historia projektera och bygga ett helt nytt
vård- och omsorgsboende med tillhörande
seniorboende i Norra Djurgårdsstaden.
För att få en spännande byggnad och få
ett vårdboende som passar ”morgondagens” äldre har arbetet inletts med en
arkitekttävling. Därefter kommer en lång
rad seminarier och studieresor genomföras för att få ett rikt och fylligt underlag för den kommande projekteringen.
Det nya vårdboendet i Norra Djurgårdsstaden skall bli ett äldreboende i världsklass – ett boende som möter framtidens
krav och önskemål.
Jag vill slutligen rikta ett stort tack till
alla engagerade och duktiga medarbetare
på Micasa Fastigheter och till styrelsen
för ett bra samarbete under året.

Anders Nordstrand

Micasa Fastigheter arbetar för att uteplatser och trädgårdar ska
vara tillgängliga för alla. Här ska man kunna följa årstidernas
växlingar, träffas för en pratstund eller ﬁnna avskildhet.

Om Micasa Fastigheter
Micasa Fastigheter i Stockholm AB,
organisationsnummer 556581-7870,
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 senior-, trygghets- och studentboenden. Micasa Fastigheter i Stockholm
AB äger idag 125 (125) fastigheter.
Därutöver förvaltar bolaget 4 (4) fastigheter åt Fastighetskontoret.
Micasa Fastigheter äger totalt
1 102 224 kvm BTA (bruttoarea),
1 020 967 kvm BRA (bruksarea).
Micasa Fastigheter har, genom NAI
Svefa, låtit värdera fastighetsbeståndet
med årsskiftet 2012/2013 som värdetidpunkt. Samtliga värderingar utfördes
objektvis. Värderingarna genomfördes
med en metodik som följer Svensk Fastighetsindex anvisningar och riktlinjer.
Det åsatta totala långsiktiga direktavkastningskravet bedöms ligga mellan
3,22 och 6,88 procent. Det totala värdet
bedömdes uppgå till 11 980 (10 522) mnkr.
Fastigheternas bokförda värde var vid
utgången av året 6 562 (6 032) mnkr.
Micasa Fastigheters affärsidé
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Micasa Fastigheter i Stockholm AB ska
erbjuda ett attraktivt och anpassat boende
för människor i Stockholms stad i behov
av stöd och trygghet.

Bolagets vision
Ett boende att se fram emot.

Bolagets värdegrund
Engagemang
Nytänkande
Omtanke
Kunskap

Översyn av bolagets styrmodell
Under 2012 påbörjade bolaget en översyn
av vision, strategier, mål och styrmodell.
Med hjälp av externa konsulter togs
ett förslag fram gällande uppdateringar,
omformuleringar och förtydligande av
affärsidén och visionen samt strategiska
teman och styrmodell. Arbetet utfördes
under perioden maj till oktober i samverkan mellan konsulter och ledningsoch chefsgruppen.
Under en heldagsworkshop arbetade
samtliga medarbetare vid Micasa Fastigheter tillsammans för att diskutera om
gällande affärsidé, vision och värdegrund
behövde ändras och vilka strategiska
teman som ska gälla för att utveckla
bolaget utifrån gällande uppdrag.
Diskussionen ledde fram till att tidigare
beslutad vision, värdegrund och affärsidé
fortfarande känns aktuella och speglar
såväl ledningens som medarbetarnas syn
på verksamheten. Resultatet blev också
en förenklad strategibild som tydligare
lyfter fram bolagets kärnverksamhet och
vad som förväntas att alla medarbetare
ska fokusera på för att nå upp till dessa.

Affärsidé

Micasa Fastigheter
i Stockholm AB ska
erbjuda ett attraktivt
och anpassat boende
för människor i
Stockholms stad
i behov av stöd
och trygghet.

Värdegrund

Vision

Ett boende
att se fram
emot.

Engagemang
Nytänkande
Omtanke
Kunskap

Strategiska teman

Förvaltning

Utveckling

Varje enhet bidrar till en rikare,
mer differentierad strategi genom:
• Drivande ledarskap
• Fokus och struktur

Ledarskap

• Motiverade medarbetare
Micasa Fastigheters strategibild

Effektiv fastighetsutveckling
Genom effektiv användning av bolagets fastigheter medverkar Micasa
Fastigheter till att sänka stadens totala kostnader för lokaler. Arbetet
präglas av stor ﬂexibilitet för att möta de behov som stadsdelarna eller
övriga organisationer inom Stockholms stad har. Totalt har Micasa
Fastigheter 8 640 bostäder i sitt fastighetsbestånd samt ett antal lokaler.
5 000
384

■ Direkt med boende
■ Staden
■ Privatbolag

4 000
3 000

3 960

2 000
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1 000
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335
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520
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bostäder
bostäder
bostäder
Servicehus- TrygghetsHyresbostäder
bostäder
bostäder

Avtalsmotpart vad gäller Micasas
bostäder, antal bostäder.
Micasa Fastigheter har sammanlagt 8 640 bostäder.
Den stora merparten blockförhyrs av stadsdelarna
men under det senaste året har bolaget fått ﬂer
privata utförare som hyresgäster.
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Micasa Fastigheters studentboenden
Under 2012 ökade Micasa Fastigheter
antalet studentbostäder med 208. Micasa
Fastigheter har totalt 520 studentbostäder. Av dessa hyr bolaget själva ut 304
genom Stockholms stads bostadsförmedling. Övriga bostäder blockförhyrs av till
exempel KTH.
Överstyckets studentbostäder började
förmedlas under december 2012. Alla 87
lägenheter var uthyrda i februari 2013.
Den genomsnittliga kötiden var 2,3 år
för en studentbostad i fastigheten.

Micasa Fastigheters trygghetsboenden
Micasa Fastigheter har totalt 687 trygghetsbostäder i åtta fastigheter. Efter en
totalrenovering av Fästmanssoffans och
Vädurens trygghetsboenden stod de klara
för inﬂyttning i januari 2012. Inför inﬂyttningarna krävdes en genomgripande
planering för att få all logistik att fungera.
Hyresgästerna ﬂyttade in etappvis. I
Långbrobergs trygghetsboende byggdes
alla lägenheter om och de första hyresgästerna ﬂyttade in under augusti 2012.
Intresset för lägenheterna i Långbrobergs
trygghetsboende var lågt, därför beslutades det i november att erbjuda hyresgästerna en hyresrabatt på 50 procent
under hela 2013. I december 2012 var
fortfarande 18 lägenheter outhyrda.
Micasavärdar
Micasa Fastigheter har avtal med Carema
Care AB om Micasavärdar i trygghetsboenden. I snitt har ca 1 500 personer i
månaden deltagit i aktiviteter arrangerade av Micasavärdarna. Den populäraste
aktiviteten på trygghetsboendena har
varit den gemensamma kaffestunden.
Micasavärdarna i de olika trygghetsboendena har samarbetat och har också
vikarierat för varandra. Aktiviteter har
ordnats gemensamt och hyresgästerna
har haft möjlighet att delta i aktiviteter
vid andra trygghetsboenden än där de bor.

Möjlighet till gemenskap är viktigt visar undersökningar
om hur äldre vill ha sitt framtida boende.

Micasa Fastigheters seniorboenden
Micasa Fastigheter har 907 seniorbostäder i elva fastigheter. Ombyggnader i
seniorboenden genomförs etappvis då
fastigheterna inte är tomställda. När
minst fem lägenheter är tomställda
genomförs en ombyggnad i enlighet med
bolagets framtagna seniorboendeprogram.
Rios och Axelsbergs seniorboenden har
fått varsin Micasavärd på prov. I bolagets
trygghetsboenden bidrar värdarna till
sammanhållning och trivsel. Därför har
ett försök med Micasavärdar gjorts på
två seniorboenden.
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Undersökning bland stockholmare
om senior- och trygghetsboenden
Under ett stort antal år har Micasa Fastigheter årligen deltagit i en undersökning
som kallas Stockholmsbussen. Där tillfrågas stockholmare i alla åldrar över
18 år om olika ämnen. En del av frågorna
handlar om senior- och trygghetsboenden.
Andelen som säger att de skulle kunna
tänka sig att ﬂytta till ett seniorboende
har varit relativt konstant mellan undersökningarna och legat på omkring 40 procent. I undersökningen hösten 2012 svarar
39 procent ja på frågan, vilket är exakt
samma siffra som hösten 2010. Även om
könsskillnaden är relativt liten har den
varit konsekvent under de senaste fyra
undersökningarna då andelen kvinnor
som svarar ja på frågan legat något högre
än andelen män.
De som har svarat att de kan tänka sig
att ﬂytta till ett seniorboende har också
fått svara på frågan om varför. I frågan,
där man kan välja bland ett eller ﬂera
skäl, ligger ”Lägenheter som är anpassade
för äldre”, ”Gemenskap i form av organiserade aktiviteter” och ”Trygghet” i topp.
Bland dem som faktiskt är över 65 år är
det möjligheten till en lägenhet som är
anpassad till äldre som är vanligaste
svaret.

I de senare undersökningarna har en
öppen fråga ställts om vad trygghet i ett
seniorboende innebär för svarspersonerna.
Bland de över 80 svaren som lämnats
ﬁnns en stor variation, men några aspekter som återkommer är att det ﬁnns
människor i närheten och att man har
större tillgång till hjälp och service.
Förskolor i fastigheterna
Micasa Fastigheter har 26 förskolor i
beståndet. Kommunen driver 18 av förskolorna och resten bedrivs av föräldrakooperativ, stiftelser, ekonomiska föreningar och aktiebolag.
Förskolorna utgör totalt 13 399 kvm.
Under 2012 skrevs två nya hyresavtal
för förskolor. Det ena med Stockholms
stad, Norrmalm stadsdelsförvaltning
för en förskola i fastigheten Väduren 16
på Roslagsgatan 20 och det andra i
fastigheten Dalen 20 på Dalens Allé 10
med det ideella aktiebolaget Filosoﬁska.
Under 2012 påbörjades också projektering av ytterligare tre förskolor i fastigheterna Kastanjen 7, Hälsobrunnen 2 och
Väderkvarnen 20. Projekteringarna sker
på uppdrag av Stockholms stad.
LSS- och vård- och
omsorgsboenden m m
Ett antal vård- och omsorgsboenden
har byggts om med anledning av förelägganden från länsstyrelsen om förbud
att bedriva verksamhet i lokalerna.
Badrummen motsvarar inte arbetsmiljöverkets krav. Även ett antal
LSS-boenden har tillkommit.

Väl underhållna fastigheter och lägenheter
Under 2012 hanterade Micasa Fastigheter 326 ny-, ombyggnads- eller
underhållsprojekt omfattande 306 mnkr i ombyggnadsinvesteringar och
254 mnkr i underhållskostnader. Av dessa var 145 ombyggnadsprojekt.
Under 2012 bestod investeringsprojekten av ombyggnader i beﬁntliga
fastigheter. Främst var det fastigheter som blivit trygghetsboenden som
byggts om eller projekterats. Bolaget har också fortsatt att bygga om
seniorlägenheter. Dessutom har det planerats för några LSS-boenden.
Planerat underhåll
En analys av planerade underhållsarbeten för 2012 visar att de största
kostnaderna avser OVK-besiktningar och
åtgärder efter besiktningar (4,7 mnkr),
åtgärder avseende lås- och passersystem
(3,5 mnkr), utbyte av vitvaror i allmänna
kök och lägenheter (3,5 mnkr), mark/
trädgårdsåtgärder (2,8 mnkr) samt utbyte
av styckevisa tvätt- och torkmaskiner i
allmänna tvättstugor (2,5 mnkr).

Om-, till- och nybyggnader
Kastanjen 7
Studentboende och särskilt boende
En upprustning har skett av 56 lägenheter och av dessa har 43 lägenheter hyrts
ut till studentboende med inﬂyttning
under år 2012. De resterande 13 lägenheterna hyrs av socialförvaltningen,
också med inﬂyttning 2012.
Den 1 september 2010 omvandlades
servicehuset till trygghetsboende. 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 om
ombyggnad enligt nedan.
Vård- och omsorgsboende
Under 2011 tomställde stadsdelen ett
vård- och omsorgsboende på plan 3 i hus
1 och 2. Projekteringen av ombyggnaden
av dessa lokaler samt lokaler på plan 2
i hus 1 till ett nytt vård- och omsorgsboende startade under 2011 och en
inﬂyttning kommer att ske under 2013.
Förskola
Under 2012 påbörjades projektering
av en förskola som kommer att ha elva
avdelningar med plats för totalt ca 198
barn. Hela bottenvåningen i hus 2 och 3
kommer att byggas om till förskola som
ska hyras av stadsdelsförvaltningen.
Inﬂyttning kommer att ske under 2013.
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Eftersatt underhåll inom ramen
för ”Äldrelyftet”
Under 2012 har 14 projekt genomförts
inom ramen för ”Äldrelyftet” samt fjorton
planerade underhållsåtgärder. Av dessa
projekt har 15 färdigställts och övriga
kommer att färdigställas under 2013.
Omkring 1 500 boende har påverkats
av detta arbete.
Ett av de större projekten har genomförts i fastigheten Måsholmen 15, Skärholmens f d servicehus. I etapp 4 har 35
lägenheter byggts om till seniorboende
för döva och personer med dövblindhet.
Utöver detta har gemensamhetslokaler
för trygghetsboendet samt sex nya lägenheter färdigställts.
En upphandling avseende takrenovering för 18 fastigheter har upphandlats
till ett värde av ca 30 miljoner. Hälften av
dessa kommer att färdigställas under 2013.
Övriga åtgärder har i huvudsak handlat
om invändiga arbeten i korridorer och
allmänna utrymmen i form av nya golv,
ommålning väggar/tak, byte av undertakplattor och utbyte av armaturer.

Två stora elentreprenader har genomförts
där armaturer har bytts ut vilket även
har gett energisparande effekter.
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Måltidsprojektet som avslutades under 2012 är ett utvecklingsprojekt
med ambition att skapa den måltidsupplevelse som hyresgästerna önskar.

Hälsobrunnen 2
LSS-boende
Under 2011 påbörjades en ombyggnad
till ett LSS-boende med sex lägenheter,
gemensamma ytor och personalutrymmen.
Inﬂyttning skedde 2012.
Förskola
Stadsdelen förhyr i dag lokaler i bottenvåningen som man avser att bygga om
till förskola. Förskolan kommer att bli
ca 356 kvm och ha plats för 50–60 barn.
Projekteringen startade under 2012 och
inﬂyttning kan ske i slutet av år 2013.
Väduren 16 – Vädurens trygghetsboende
Ombyggnad av hela Vädurens servicehus
påbörjades 2010. Vård- och omsorgsboende
med 54 lägenheter hyrs ut till ett privat
vårdföretag. Därutöver byggdes ett trygghetsboende om 63 lägenheter, inklusive
gästlägenhet. En förskola med fyra
avdelningar byggdes och en restaurang
ﬁnns på bottenvåningen. Ombyggnaden
färdigställdes till största delen i slutet av
år 2011 och inﬂyttning ägde rum i början
av år 2012. Restaurangen öppnades
under våren 2012.
Förskola
Förskolan är på drygt 1 000 kvm och har
plats för ca 95 barn. Lokalerna är ﬂexibla
och kan anpassas efter behov. Det ﬁnns
en gård för barnen att leka på.

Svalrocken 17 – Långbrobergs
trygghetsboende
Den 1 september 2010 omvandlades
servicehuset till trygghetsboende. En
ombyggnad startade 2011 och under
2012 ägde inﬂyttning av samtliga
31 lägenheter rum.
Tunet 1 – Tunets trygghetsboende
Den 1 oktober 2010 omvandlades servicehuset till trygghetsboende. Programarbete
för ombyggnad av fastigheten påbörjades
2010.
Allmänna ytor
En ombyggnad av de gemensamma
lokalerna och ytorna för hyresgästerna
som fanns i de mindre lokalerna startade
under hösten 2011 och var helt genomförd
till hösten 2012. Förutom en gemensamhetslokal till trygghetsboendet, ﬁck frisör
och närbutik nya ytor. En läkarmottagning byggdes och restaurangen ﬁck en
uppfräschad matsalsdel.
Trygghetsboende
Projekteringen av trygghetsboendet i hus
A och B startade 2011 och en ombyggnad
påbörjades sommaren 2012 och kommer
att pågå i etapper även under 2013.
Vård- och omsorgsboende
Hus C används som evakuering under
ombyggnaden av trygghetsboendet och
ska sen byggas om till ett vård- och
omsorgsboende. Programhandlingar
togs fram under 2012 och en ombyggnad
kan starta 2014.
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Sörklippan 1 – Tranebergs
trygghetsboende
Den 1 september 2012 omvandlades
Tranebergs servicehus till trygghetsboende. Bromma stadsdelsförvaltning
ﬁck av länsstyrelsen ett föreläggande
om förbud att bedriva verksamhet i
byggnaden. Under 2012 omvandlades
därför hus B till trygghetsboende.
Lägenheter och allmänna utrymmen
har rustats upp och gemensamhetslokal
för boendet har skapats.
I fastigheten ﬁnns 100 lägenheter som
i dag klassiﬁceras som trygghetsbostad.
I fastigheten kommer ett vård- och om-

sorgsboende att byggas och antalet trygghetsbostäder kommer att förändras efter
ombyggnaden. Hyresgästerna har under
vintern ﬂyttat från den huskropp som
ska byggas om.
Bromma stadsdelsförvaltning har under
året beställt en projektering av hus A till
vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter varav fyra för anhörigstöd och allmänna utrymmen. En ombyggnad kan starta
2013 och vara klar för inﬂyttning under
hösten 2014.
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Lektionen 6 – Hammarbyhöjdens
trygghetsboende
Den 1 september 2010 omvandlades
servicehuset till trygghetsboende. Under
2011 färdigställdes projekteringen och
en ombyggnad startade hösten 2012 och
pågår etappvis även under 2013 och 2014.
Av totalt 107 lägenheter beräknas 37
vara inﬂyttningsklara under 2013.
Även hissarna kommer att renoveras.
Svärdet 8 – Tanto trygghetsboende
Den 1 september 2011 omvandlades
servicehuset till trygghetsboende.
Programarbetet för ombyggnaden av
fastigheten påbörjades samma år. En
ombyggnad av trygghetsboendet i hus
2 startade 2012. Enstaka lägenheter
byggs om, och under 2013 beräknas
total 30 lägenheter vara ombyggda.
Ombyggnader i seniorboenden genomförs etappvis då fastigheterna inte är
tomställda. När minst fem lägenheter
är tomställda genomförs en ombyggnad
i enlighet med bolagets framtagna seniorboendeprogram.
Mälteriet 2 – Reimersuddes seniorboende
Under 2012 byggdes 15 lägenheter om.
Riddarsporren 21 – Riddarsporrens
seniorboende
Under 2012 byggdes fem lägenheter om.
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Rio 9 – Rios seniorboende
Den 1 januari 2011 omvandlades servicehuset till trygghetsboende. Den 1 september 2012 omvandlades trygghetsboendet
till seniorboende. Programarbete för ombyggnad av fastigheten påbörjades 2010.
Hösten 2012 startade ombyggnaden av
fastigheten till ett seniorboende. Under
2012 byggdes sju lägenheter om. De fyra
översta våningarna med 38 lägenheter
kan bli ett proﬁlboende. Resterande 34
lägenheter byggs om till seniorlägenheter.
Inﬂyttning planeras under 2013.
Jungfru Lona 2 – Axelsbergs seniorboende
Den 1 september 2012 omvandlades
Axelsbergs servicehus till seniorboende.

Utöver seniorboendet ﬁnns vård- och
omsorgsboende och gruppboende i fastigheten. I anslutning till fastigheten ﬁnns
också verksamhetslokaler, café samt
fotvård och frisör. Totalt ﬁnns i dag 128
seniorbostäder i fastigheten varav 90
lägenheter är uthyrda. Under 2012 har
fem lägenheter i seniorboendet byggts om.
Måsholmen 15 – Bostäder för blinda
och personer med dövblindhet
I fastigheten Måsholmen i Skärholmen
har den sista etappen av renovering av
lägenheter pågått under året. Lägenheterna har anpassats för att passa döva
personer och personer med dövblindhet.
Lägenheterna förmedlas av Stockholms
Stads Bostadsförmedling. Micasa Fastigheter, Stockholms Stads Bostadsförmedling,
Stockholms Dövas Förening och Förbundet
Sveriges Dövblinda i Stockholm och
Gotlands län har gemensamt kommit
överens om villkoren för att få hyra
lägenhet.
Seniorbostäder för döva eller personer
med dövblindhet är en viktig del i Micasa
Fastigheters uppdrag att bidra till en
mångfald av boendeformer och anpassade
bostäder för människor i behov av stöd
och trygghet.
Lägenheterna är i första hand avsedda
för personer som fyllt 65 år, är döva eller
personer med dövblindhet. Sökande ska
ha teckenspråk som förstaspråk. Sökande
ska kunna styrka detta genom intyg från
lokal hörselskadades förening, lokal
FSDB-förening, döv- och dövblindteamet,
hörselvården eller läkare.
Skärholmen 2:1
Bolaget har erhållit ett markanvisningsavtal för Skärholmen 2:1. Skärholmens
stadsdelsförvaltning avser att förhyra
ett nybyggt LSS-boende. Då tomten av
olika anledningar inte är lämplig, letar
exploateringskontoret ny tomt till Micasa
Fastigheter. Under 2013 kommer arbetet
fortgå tillsammans med staden avseende
ny detaljplan.

Micasa Fastigheter fäster stor vikt vid trevliga och anpassade
restauranger eller caféer i fastigheterna för äldre.

Konst är en del av trivseln i ett boende. Micasa Fastigheter köper både egen konst i
enlighet med 1 %-regeln och använder stadens konst i samarbete med Stockholm Konst.
Verket ovan heter Fästmanssoffan ”Puss & Kram”och är skapat av Simon Hägglund.
Det står utanför Fästmanssoffans trygghetsboende.

Rinkeby-Kista
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har
uppdragit åt bolaget att bygga ett nytt
LSS-boende inom stadsdelen. Exploateringskontoret letar tillsammans med
stadsdelen och bolaget ny tomt. Under
2013 kommer arbetet fortgå tillsammans
med staden avseende ny detaljplan.
Strandviolen 6
Bolaget har erhållit ett markanvisningsavtal. En avsiktsförklaring har tecknats
med Attendo om en förhyrning av ett
nybyggt LSS-boende. Under 2012 pågick
arbetet tillsammans med staden avseende
ny detaljplan.
Väderkvarnen 20 – Väderkvarnens
servicehus
Under 2011 påbörjades ombyggnaden
av servicehuslägenheter till två gruppboenden med nio lägenheter i varje
boende. Inﬂyttning skedde 2012.

Trehörningen – Trekantens servicehus
Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning har av länsstyrelsen fått ett föreläggande om förbud att bedriva verksamhet
i byggnaden. Under 2012 byggdes därför
badrummen i 50 lägenheter om, och
ytterligare 50 lägenheter evakuerades
före årsskiftet 2012/2013. Resterande badrum kommer att byggas om under 2013.

Vårdhemmet 2 – Råcksta stödboende
Under 2012 gjorde bolaget en utredning
avseende ombyggnad av bottenvåning till
receptionen, gemensamma ytor samt kök
till socialförvaltningen. Om socialförvaltningen beställer ombyggnaden kan arbetet färdigställas under 2013. I samband
med detta planerar bolaget att också måla
om och byta mattor på våningen ovanför.
Bygeln 5
En avsiktsförklaring tecknades med
socialförvaltningen avseende ombyggnad
av lokalytor samt upprustning av 28
lägenheter för ensamkommande ﬂyktingungdomar. Ett förslag till ombyggnad har
lämnats till socialförvaltningen och om
de beställer ombyggnaden, kan boendet
färdigställas under 2013.
Filen 4 – Hornstulls servicehus
Stadsdelen har sagt upp delar av servicehuset. Vingslaget Omsorgs AB har erbjudits
att hyra lokaler efter ombyggnad till vårdoch omsorgsboende. En projektering startade
2012 och en ombyggnad kan påbörjas 2013.
Trossen 13
Projektering och upphandling av en sopsugsanläggning genomfördes under 2011.
Anläggningen blev klar under 2012.
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Dalen 20 – Åsen
I det f d ålderdomshemmet – Åsen – har
en ombyggnad till vård- och omsorgsboende planerats. Boendet kommer att få
totalt 83 lägenheter. En avsiktsförklaring
har tecknats med Ersta Diakoni avseende
förhyrning. Ombyggnaden påbörjas under
2013 och inﬂyttning kan ske 2014.
I fastigheten har Micasa byggt om till
en förskola som är på 396 kvm och ligger
i Dalens centrum. Förskolan har ingen
egen gård men det är nära till grönområden. Förskolan drivs av ett ideellt aktiebolag vilket innebär att verksamheten
drivs utan vinstsyfte för ägarna.

Riddarsporren 21 – Riddargården
Norrmalms stadsdelsförvaltning har av
länsstyrelsen fått ett föreläggande om
förbud att bedriva verksamhet i vård- och
omsorgsboendet i byggnaden. Under 2012
startade därför en projektering av ombyggnad av badrum i de 45 lägenheterna.
Ombyggnaden utförs under 2013.
I samband med ombyggnaden rustas
fastighetens ställverk upp.
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Trygga, tillgängliga och attraktiva bostäder
Micasa Fastigheter arbetar kontinuerligt med åtgärder för en tryggare
miljö. En tryggare miljö, både inne och ute, omfattar tillgänglighet,
förbättring av belysning och ett aktivt brand- och säkerhetsarbete.
Uppföljning av extern driftentreprenör
Micasa Fastigheter har inrättat en uppföljningsgrupp vars uppgift är att följa
upp att kvaliteten på driftentreprenader
efterföljs. Uppföljningsgruppen har även
som uppgift att följa upp kvaliteten på
andra entreprenader som Micasa Fastigheter valt att köpa externt. Främst har
uppföljningarna omfattat Micasa Fastigheters externa driftentreprenör YIT med
vilken uppföljningsgruppen månadsvis
hållit kontinuerliga uppföljningsmöten.
Utöver detta har gruppen även vid vissa
tillfällen under 2012 gjort speciellt riktade
insatser och följt upp en speciﬁk extern
entreprenör i en större omfattning under
ett kortare tidsintervall.
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Nya avtal markskötsel
Under 2012 har Micasa Fastigheter
handlat upp nya markskötselavtal. De
stora skillnaderna mot tidigare avtal är
en fördelning på tre geograﬁska områden,
1 Norr, 2 City och 3 Söder som ersätter
de tidigare åtta områdena. Avtal har
tecknats med en entreprenör per område
varav en av dessa är en helt ny samarbetspartner för Micasa Fastigheter.
I respektive avtal ingår markskötsel,
snöröjning, halkbekämpning och mindre
anläggningsarbeten vilket bolaget hoppas
leder till en bättre helhet med en och
samma utförare året om. Avtalen trädde
i kraft 1 januari 2013.

Ombyggnader av gårdar
Under 2012 har arbetet fortsatt med
upprustning av utemiljöer enligt bolagets
framtagna gestaltningsprogram.
De gamlas vänner 7
Den äldre byggnaden omsluter en liten
gård som fått en ny gestaltning. Här ﬁnns
nu en sittplats med skydd av en pergola,
nya planteringar, varierande markmaterial
och en förbättrad tillgänglighet genom en
ramp till entrén. Gården kommer också
vara vacker att se på och ge en möjlighet
att följa årstidsväxlingarna inifrån.
Palsternackan 3
Fastigheten har fått en ny gård. Här har
skapats större möjligheter att utnyttja
gården som tidigare till stora delar togs
upp av angöring för bilar. Nya planteringar och markmaterial tillsammans
med en central mötesplats och nya träd
kommer ge nytt liv till platsen.
Likriktaren 2
På Likriktaren 2 har första delen av två
genomförts, i ett projekt med anpassning
av gården för de boendes behov. I projektet ingår såväl odlingsytor, grillplats och
välkomnande planteringar.
Prästgårdshagen 2 och Malsätra 3
Projektering har också gjorts för gårdsombyggnader på Prästgårdshagen 2 och
Malsätra 3 för genomförande under 2013.
Gårdarna kommer att få en utformning
som främjar möten och rörelse tillsammans med en förbättrad tillgänglighet,
genom bland annat ny belysning, sittplatser i lätt skugga och boulebanor.

Vid Tensta servicehus ﬁnns skulpturen Samspråk vid badet
som är gjord av konstnär Ansgar Almqvist.

På plan 7 i nyrenoverade trygghetsboendet Väduren ligger terrass,
gemensamhetslokal och vinterträdgård.

Gamlebo 8, Grötlunken 2 och Bygeln 5
Under året har också ﬂera markarbeten
utförts för att öka tryggheten och tillgängligheten. På fastigheten Gamlebo 8 har
Micasa Fastigheter justerat hårdytor p g a
halkrisk. På fastigheten Grötlunken 2
har markåtgärder gjorts p g a sättningar.
På fastigheten Bygeln 5 med adress
Rågsvedsslingan 12 har ny asfalt lagts.

Tillgänglighetsåtgärder
Tillgänglighet är mycket viktigt för
Micasa Fastigheters hyresgäster.
Tillgängligheten bedöms utifrån olika
funktionsnedsättningar när det gäller
rörelse, syn och hörsel. Fastigheternas
allmänna utrymmen och tillfarter besiktas och anmärkningarna skall åtgärdas
snarast eller i samband med större
ombyggnader.
Under 2012 har arbetet fortsatt med
att förbättra tillgängligheten i fastigheters allmänna utrymmen. I nuläget
är 97 procent av alla anmärkningar
klassade ”enkelt avhjälpta hinder” och
71 procent av anmärkningar klassade
som ”prioriterade brister” åtgärdade.
Micasa Fastigheter har tagit fram ett
klassiﬁceringssystem enligt vilket fastigheter bedöms och klassiﬁceras utifrån
olika funktionsnedsättningar. Klassiﬁceringskyltar sätts upp vid respektive
fastighet och visar hyresgäster och besökare hur anpassad fastigheten är för
personer med rörelse-, syn- eller hörselnedsättning. Arbetet med inventering och
skrivandet av kriterieprotokoll fortlöper
kontinuerligt. Under 2012 har bolaget
satt upp skyltar som visar klassiﬁcering
enligt ovan nämnda kriterier på följande
11 fastigheter: Svalrocken 17, Svärdet 8,
Lådkameran 1, Väduren 16, Fästmanssoffan 1, Backlöken 5, Brevlådan 1,
Fruängsgården 1, Edö 1, Trehörningen 1
och Blackebergs Gård 2.
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Trygghetsåtgärder
För att hyresgästerna ska känna sig
trygga har belysningen förbättrats utvändigt och invändigt på fastigheter i 12
speciﬁka projekt som t ex extra belysning
i garage på fastigheten Fabriken 37, förbättrad belysning i entré på fastigheten
Smedby 38:1 och Skarpnäck 1:1,1 samt ny
rörelsestyrd belysning i alla källarförråd
på fastigheten Mälteriet 2. Utomhusbelysning har förbättrats på fastigheterna
Kastanjen 7, Bygeln 5 och Skärsliparen 2.
Därutöver sker kontinuerligt förbättringar
av belysning på bolagets fastigheter i den
löpande driften samt i ombyggnadsprojekt
som t ex Väduren 16, Måsholmen 15,
Tunet 1, Svalrocken 17 och
Fästmanssoffan 1.
Under 2012 har en inventering genomförts i fem fastigheter (Rio 9, Sveaborg 6,
Frösätra 1, Byholmen 1 och Malsätra 3)
avseende lås/passersystem. Även en dokumentation har upprättats/förbättrats för
respektive system. I 14 fastigheter har
nya passersystem installerats eller beﬁntliga system kompletterats. Passersystem
har installerats/förbättrats på fastigheterna Svalrocken 17, Måsholmen 15,
Sveaborg 6, Hälsobrunnen 1 & 2, Trehörningen 1, Rio 8, Stranninge 1, Kvarnberget 2, Väderkvarnen 20, Idun 24 och
Kastanjen 7. På fastigheten Svanholmen 1
har ny sektionering gjorts samt porttelefon
installerats vid huvudentré och annan
entré. På fastigheten Köpenhamn 1 påbörjades arbetet 2012 för förbättring av
passersystem. Arbetet forstätter 2013.
I fastigheten Överstycket 1 fortsatte
arbetet med en utbyggnad av passersystem i källargångar.

Utöver de ovan nämnda speciﬁka
projekten har, i samband med ombyggnadsprojekt, installerats nya passersystem t ex på fastigheterna Fästmanssoffan 1, Väduren 16 och Tunet 1.
Skyltning uppdateras i alla fastigheter
utifrån Micasa Fastigheters skyltprogram.
Framförallt i fastigheter där boendeformen
har ändrats har nya skyltar satts upp både
utvändigt och invändigt så att hyresgästerna ska hitta till och i fastigheterna.
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Brand- och säkerhetsarbetet
Under 2012 har brandskyddsdokumentation genomförts i 36 fastigheter. Förutom
det arbetet har bolaget i samarbete med
Brandmästaren HB utbildat trygghetsboendehyresgäster i brandskydd.
Projektet heter ”Brandskydd för äldre”
och ﬁnansieras med statliga medel
genom Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB. Utbildningen
omfattar ca två timmar.
Syftet med utbildningen är att öka
kunskapen om hur bränder kan förebyggas samt agerandet om det skulle börja
brinna. I samband med utbildningen delas
en folder ut som heter En olycka händer
så lätt.
Brandutbildning för hyresgäster har
genomförts under året i följande trygghetsboenden: Tranebergs, Fästmanssoffans, Skärholmens och Vädurens
trygghetsboende.
Även hyresgäster vid Reimersuddes
seniorboende har fått denna brandutbildning under 2012.
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På Kattrumpstullens tak står en solcellsanläggning som bidrar till att
sänka fastighetens påverkan på miljön och energikostnaderna.

God miljö och hållbar energianvändning
Minskad energianvändning, renare miljö, mindre koldioxidutsläpp och
bättre inomhusklimat är några av de resultat som Micasa Fastigheter
uppnår med bl a införandet av ett energiledningssystem och skapandet
av en projektgrupp som enbart arbetar med driftoptimering.
Energiledningssystem
enligt ISO 50 001
Micasa Fastigheter införde och certiﬁerade som första fastighetsbolag i Sverige
ett energiledningssystem omfattande hela
organisationen enligt den internationella
standarden ISO 50 001.
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 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.
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Driftoptimering
Under året som gått har Micasa Fastigheter påbörjat ett långsiktigt driftoptimeringsprojekt i alla sina fastigheter. Detta
är det tredje och sista steget i energisparprojektet som startade 2009. Tre stycken
driftoptimerare (inhyrda konsulter) ska
under sju år optimera energianvändningen i fastigheterna.
Driftoptimering innebär att alla inställningar i exempelvis belysnings-, värmeoch ventilationssystemen 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 energianvändningen med ytterligare 10–15 procent.

Minskad energianvändning
I och med Micasa Fastigheters energisparprojekt har den genomsnittliga
energianvändningen för samtliga fastigheter minskat med 16,5 procent jämfört
med 2007 års energianvändning. Målet
med projektet var att minska energianvändningen med 15 procent.
För de fastigheter som ingick i energisparprojektet var målet att minska energianvändningen med 30 procent efter driftoptimering. Resultatet blev att energianvändningen minskade med 29,5
procent. Detta innan driftoptimering av
fastigheterna har påbörjats. När driftoptimeringen har genomförts beräknas
energianvändningen minska med ytterligare minst tio procent i dessa fastigheter.
År 2012 användes i genomsnitt 116,7
kWh/kvm (BRA) och går till uppvärmning
av fastigheterna. 34,7 kWh/kvm användes
till fastighetsel, det vill säga den el som
används till bland annat ﬂäktar, pumpar
och hissar. Totalt minskade energianvändningen med 0,4 procent från 2011 till 2012.
Målet är att minska energianvändningen
med 2,5 procent per år fram till och med
2015.
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Under en vecka registrerades effektuttaget för fjärrvärme i Dalen 20.
Optimering av frånluftsvärme ger ett minskat fjärrvärmeeffektuttag.
Optimeringen skedde i två steg. Första steget var att uppnå en stabil drift (A).
Andra steget var att optimera driften (B).
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Fortsättning på energisparprojekt
I och med energisparprojektets goda
resultat har Micasa Fastigheter fortsatt
att utföra denna typ av energieffektiviseringsprojekt i ﬂer fastigheter.
Energieffektiviseringsprojekt har
påbörjats i Svanholmen 1 och upphandling av liknande projekt sker nu i fastigheterna Byholmen 2, Hemsystern 1,
Pilträdet 10 och Ånn 7. Projekten i dessa
fyra fastigheter har alla som mål att
minska energianvändningen med minst 30
procent. På taket på Byholmen 2 kommer
en stor solfångaranläggning att byggas.
Återbetalningstiden för den beräknas till
nio år.
I de tre sista oljeeldade fastigheterna
inom beståndet, Stegsholm 3:5, Västbo 1
och Orhem 1:4, har projekt genomförts
eller påbörjats för att konvertera oljeeldningen till bergvärme.
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Micasas miljöarbete – fokus på
betydande miljöaspekter
Micasa Fastigheters miljöarbete baserar
sig på Stockholm stads miljöprogram.
Miljöarbetet fokuseras framför allt på
energi, avfall och inköp som är företagets
betydande miljöaspekter.
Ett axplock av vad som hänt inom
miljö under år 2012:
• Micasa Fastigheter är numera
medlemmar i Sweden Green Building
Council och planerar att jämföra ett
byggprojekt med de krav som ställs
för en miljöklassning enligt systemet
Miljöbyggnad.
• Byggvarubedömningens projektplats
används för att underlätta val av
miljöbedömda byggmaterial och få
bättre vetskap om vilka produkter
som används i byggprojekt.
• Antalet platser där hyresgäster kan
lämna grovavfall har ökat under 2012
och arbete påbörjades med att öka
insamlingen av matavfall.
• Personal har deltagit i utbildningar
inom bland annat byggvaror och
sparsam körning.
• En elbil har köpts in och ska utvärderas
efter att ha testats i verksamheten.
• I december ﬁck Micasa Fastigheter
ta emot pris för ett lyckat energi- och
klimatarbete då bolaget har tankat
störst andel förnybara drivmedel
(biogas eller etanol) inom Stockholms
stad. Under 2012 tankades hela
99 procent förnybara drivmedel.

Micasa Fastigheter vann under 2012 ett pris för att ha tankat
störst andel förnybara drivmedel inom Stockholms stad.

Nöjda hyresgäster
Micasa Fastigheter har ett stort antal olika typer av hyresgäster – studenter,
lokalhyresgäster, Stockholms stadsdelar samt ett större antal senior- och
trygghetshyresgäster med vanliga hyreskontrakt. Ambitionen är att alla ska
vara nöjda. Därför frågar Micasa varje år sina hyresgäster om hur bolaget
sköter sig. Så även 2012.
Hyresgästundersökning
för sjunde gången
Liksom under de senaste sju åren frågade
Micasa Fastigheter med hjälp av Aktiv Bo
under våren 2012 hyresgästerna hur de
trivs med lägenheterna och bolagets service.
Bostäder/bostadshyresgäster
Av de hyresgäster som i år var inbjudna
att svara på enkäten var det 55,3 procent
som svarade. Förra året var svarsprocenten 60,3.
Serviceindex har ökat till 76,7 procent
(76 förra året) och produktindex, hur
man upplever lägenheten, till 82,4
(81,3 förra året).

Ta kunden på allvar 83,0%

-18,8%

Trygghet 83,0%

81,2%

-23,5%

Rent och snyggt 64,8%
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Serviceindex är en sammanvägning av
ﬂera frågor och kan sägas vara ett kundnöjdindex. Det är ﬂer hyresgäster som
har talat väl om sin hyresvärd Micasa
Fastigheter än året innan och 87 procent
kan tänka sig att rekommendera Micasa
Fastigheter som hyresvärd.
De största förbättringarna återﬁnns
inom området ”Rent och snyggt”, 68,8
procent (64,8). Städningen av gårdarna
och tvättstugorna samt sophanteringen
och möjligheten till källsorteringen har
alla fått högre betyg än året innan.
Ett område som fortfarande har förbättringspotential är tryggheten. Trygghetsindex har sjunkit 76,5 procent (79,2).

76,5%

-31,2%

Hjälp när det behövs 79,6%

-21,0%

Serviceindex 76,0%

-23,3%

-100,0%
■ Dåligt (2012)

-50,0%
■ Inte så bra (2012)

68,8%

79,0%

76,7%
0,0%
■ Ganska bra

Serviceindex 2012.
Serviceindex är ett sammanvägt mått på hur nöjda kunderna är.

50,0%
■ Mycket bra

100,0%

–

2011

De största försämringarna är följande
områden:
• Den personliga tryggheten
i källaren 61,3 (68,3)
• Förrådens säkerhet 58,8 (63,1)
• Inbrott i lägenheten 73,9 (76,9)
• Säkerheten i området
kvällar/nätter 75,0 (79,7)
Många hyresgäster uppskattar sina gårdar
och utemiljön kring husen. Nästan 88
procent tycker om utformningen av sin
gård och de blommor och buskar Micasa
Fastigheter planterat.
Kunder
Stadsdelsförvaltningar, vårdgivare som
är förstahandshyresgäster (ISS, Carema,
Kavat vård m ﬂ) har också fått svara på
enkäten. Svarsprocenten är 41,3 – en
klar förbättring mot förra årets låga
34,6 procent.
I stort sett alla frågor gällande Micasa
Fastigheters service gentemot kunderna
har fått förbättrade betyg. Åtgärder vidtas
med hänsyn till verksamheten och kunderna får sina frågor besvarade. Micasa
Fastigheters medarbetare och entreprenörer har blivit mycket bättre på att hålla
uppgjorda tider och även deras uppförande och bemötande gentemot kunden
får högre betyg än tidigare. Detsamma
gäller frågan om löften hållits och om
kunden får förståelse för synpunkter.
Trivseln med Micasa Fastigheters egna
medarbetare är högre än den med entreprenören.

Felanmälningar
Under 2012 mottog Micasa Fastigheter
34 459 felanmälningar. Av dessa var 9 262
eller 27 procent webbanmälningar. Motsvarande siffror för 2011 var 29 915
felanmälningar varav 23 procent kom
via webbtjänsten.
Den vanligaste anledningen till en felanmälan under 2012 var avloppsproblem.
Belysning och ventilation hamnade på
andra respektive tredje plats.
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Lokalhyresgäster
Gällande själva lokalerna tycker hyresgästerna att underhållet ökat kraftigt.
Produktindex, som värderar lokalerna,
de allmänna utrymmen och utemiljön,
har ökat med 5,8 procentenheter till
74 procent (68,2).

Skonsamma evakueringar
Micasa Fastigheter har en väl fungerande
rutin för evakuering av hyresgäster i
samband med större ombyggnader för att
samordna kontakter mellan hyresgäster,
anhöriga, ﬂyttﬁrma och personal inom
Micasa Fastigheter. I de ﬂesta fall får
hyresgäster ﬂytta inom samma fastighet.
I vissa fall har hyresgäster erbjudits att
ﬂytta permanent till någon annan fastighet, om de själva har önskat det.
Alla evakueringar sker med stor hänsyn
till hyresgästernas behov och önskemål.
Micasa Fastigheter skriver överenskommelser med varje hyresgäst om vad som
ska gälla i samband med ﬂytten. Hyresgästföreningen informeras om hur överenskommelsen ser ut för varje fastighet.
Micasa Fastigheter packar och ﬂyttar
hyresgästernas bohag och ser till att post
och telefon också ﬂyttas. En evakuering
ska drabba hyresgästen så lite som
möjligt. Hyresgästerna får ekonomisk
kompensation för det besvär som ﬂytt
och ombyggnad kan innebära.
Totalt har 55 hyresgäster evakuerats
under 2012.
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Övriga projekt och utvecklingsområden
Flera utvecklingsprojekt har slutförts under 2012. Bland annat har Micasa
Fastigheter genomfört implementeringen av det nya ramavtalet med staden.
Inom ramen för projektet Bo bra på äldre dar, har bolaget genomfört ett
restaurangmiljöprojekt. I november var det premiär för den nationella inspirationsmiljön som skapats tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet. Inspirationsmiljön
består av tre lägenheter som visar den senaste tekniken inom omsorgsboende.
Implementering av nya
ramavtalet med staden,
det s k Ramavtalsprojektet
Bakgrund
Det nya ramavtalet med staden trädde i
kraft 2011-01-01 och ska vara genomfört
senast sista december 2012. Ramavtalet
reglerar hur hyresavtalen mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter ska
utformas samt hur hyran ska beräknas.
Ramavtalet innehåller bland annat en
ny uppdelning av ytor och hyressättning,
men utöver detta beaktas vid omskrivning
nya deﬁnitioner överenskomna med Stockholms Hyresgästförening. Det nya ramavtalet medför en omfattande inventering
av bland annat ritningar och fastigheter.
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Projektarbetet
Projektet syftar till att säkerställa omskrivningen av hyresavtalen i enlighet
med nya ramavtalet. Implementeringen
startade först 2012, bland annat på grund
av svårlösta momsfrågor, hantering av
ritningsarkiv samt tekniska problem
i fastighetssystemet. Projektets första
steg var att inventera diverse ritningar
och andra underlag samt besiktiga alla
fastigheter där Stockholms stad har
hyresavtal. Sex s k pilotfastigheter
hanterades först för att få en uppfattning
om arbetets omfattning och möjlighet att
göra tidsplan.
De gamla hyresavtalen med staden
skrevs om successivt under år 2012
enligt det nya ramavtalet. Det nya ramavtalet medför en ny klassiﬁcering av
areor inför hyressättning. De nya hyres-

avtalen innehåller betydligt mer information om vad som ingår i avtalet, samt
att både ritning och bilaga med ansvarsfördelning av brandskyddsarbete ingår.
Totalt har drygt 1 500 nya avtal skapats.
Hyresgästföreningen, Stockholms stad
och Micasa Fastigheter har tidigare tillsammans tagit fram en ny hyresmodell
för att skapa enhetliga principer vid
hyressättning av gruppbostäder. I ramavtalsprojektet har denna nya hyresmodell
använts för att hyressätta samtliga 4 000
gruppbostäder. Förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen har
tecknats för varje gruppbostad. Av alla
gruppbostäder har Stockholms stadsdelsförvaltningar hyresavtal för 99 procent.
Enbart ett fåtal direktavtal ﬁnns mellan
den boende och Micasa Fastigheter.
Projektgruppen har haft möten varje
vecka och kontinuerliga kontakter har
hållits med både Hyresgästföreningen
och Stadens Stadsledningskontor.
Resultat och sammanställningar
Projektet har fullföljt sitt uppdrag på
så sätt att alla nya hyresavtal skickades
till respektive stadsdelsförvaltning innan
slutdatumet 2012-12-31. Avslutsarbetet
är påbörjat och vissa sammanställningar
är framtagna. Utvärderingar av de totala
ekonomiska konsekvenserna är ännu
inte slutförda.

Micasavärdarna i Micasas trygghetsbostäder är mycket populära. En mängd
aktiviteter startades under året. Mest populärt är kaffestunderna men det
ﬁnns också möjlighet till allt från bridge till gemensamma promenader.

En höj- och sänkbar mikrovågsugn och en ugn där luckan lätt glider in
under ugnen när man öppnar den är exempel på lösningar som underlättar
vardagen. Den nationella inspirationsmiljön ska ge inspiration och kunskap
om vad som är möjligt i framtidens lägenheter.

Måltidsmiljön – Framtidens
restaurangmiljöer för seniorer
Micasa Fastigheter har genomfört ett
projekt för att ta fram ett program för
måltidsmiljöer för äldre inom projektet
Bo bra på äldre dar.
Måltidsprojektet har handlat om att
skapa ändamålsenliga lokaler som kan
bidra till att skapa den måltidsupplevelse
som hyresgäster, boende på vård- och
omsorgsboendet samt eventuella externa
kunder önskar. I projektet ingick också
att se över möjligheterna att skapa goda
förutsättningar för en bra restauratör
att kunna vara en långsiktig hyresgäst.
Projektet Bo bra på äldre dar är ett
utvecklingsprojekt av måltidslokaler och
restauranger i äldrebostäder. Målet är
i första hand att utifrån vetenskapliga
fakta och kunskap beskriva hur en
restaurangverksamhet och matmiljö
bör utformas för att vara optimal för
äldre personer. Särskild hänsyn måste
tas avseende, tillgänglighet, belysning,
ljudmiljö och estetisk upplevelse utifrån
äldres behov och förväntningar. Estetisk
utformning, social samvaro, minimikrav
för restaurangens ekonomi är andra
faktorer.
Projektet utmynnade bland annat i
boken/rapporten Möten kring mat.

Premiär för nationell inspirationsmiljö
Hjälpmedelsinstitutet och Micasa Fastigheter skapade under 2012 ett gemensamt
projekt om framtidens boende. Det är en
nationell inspirationsmiljö som erbjuder
besökare inspiration och kunskap som
kan bidra till utveckling av nuvarande
och framtida bostäder för personer med
funktionsnedsättning.
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. Här ﬁnns
också möjlighet att genomföra utbildningar och specialvisningar.
Inspirationsmiljön visar hur lägenheter
kan vara utformade för att vara en plats
som erbjuder trygghet hela livet.
Lägenheterna är också skapade för att
vara en bra arbetsmiljö om det behövs
personal i bostaden.
Målet är att sprida kunskap och inspirera till nytänkande i framtida bostadsplanering.
I november invigdes den nationella
inspirationsmiljön.
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Stockholms stads uppdrag till Micasa Fastigheter
Ägardirektiv för 2012–2014
• ansvara för att tillhandahålla välskötta
och trygga bostäder för stadens äldre
och för personer med funktionsnedsättning, däribland LSS-boenden
• tillhandahålla och utveckla
seniorboenden
• tillhandahålla trygghetsboenden och
ansvara för att det ﬁnns personal på
boendena för aktivitets- och
förvaltningsfunktionerna
• åtgärda det eftersatta underhållet i de
fastigheter som långsiktigt kommer
att nyttjas för äldreboende och omsorg
genom det så kallade Äldrelyftet och
Stimulans för Stockholm
• genomföra nödvändiga ombyggnader
och upprustningar i beﬁntligt bestånd
• arbeta kontinuerligt med åtgärder
för en tryggare miljö i och omkring
fastigheterna
• medverka till att sänka stadens totala
kostnader för lokaler och ﬁnna
kostnadseffektiva lokallösningar
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• arbeta kontinuerligt med åtgärder
som bidrar till energieffektivisering
• bistå nämnderna i arbetet med att
utveckla vård- och omsorgsbostäder
i Stockholm
• bidra till en mångfald och utveckling
av boendeformer
• värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet
• vidareutveckla den sociala
dimensionen i boendemiljön
• fortsätta arbetet med att minska
administrativa och indirekta
produktionskostnader
• delta i den regionala och den samlade
planeringen för olika boenden inom
Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s
målgrupp
• fortlöpande se över möjligheterna
att skapa studentlägenheter i vakanta
äldreboenden

Micasa Fastigheter har 907 seniorlägenheter. Denna lägenhet ﬁnns i Malsätra,
det av bolagets seniorboenden som först färdigställdes.

Micasa Fastigheters styrelse 2012
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Joakim Larsson (m)
Ordförande

Martin Michel (mp)
Vice ordförande

Olle Andretzky (m)
Ledamot

Aylin Farid (m)
Ledamot

Per Hallerby (fp)
Ledamot

Berit Kruse (s)
Ledamot

Ulf Holmlund (s)
Ledamot

Anette Hellström (m)
Suppleant

Cecilia Söderman (fp)
Suppleant

Maria Elena Gonzalez
Aguilar (v)
Suppleant

Adam Maquard (mp)
fr.o.m. 12 mars 2012
Suppleant

I styrelsen ingår också:
Anna Cederschiöld Stuart (m)
Suppleant

Micasa Fastigheters ledningsgrupp 2012

Anders Nordstrand
VD

Annika Rapp
Administrativ chef

Raija-Liisa Rapeli Sirén
Fastighetschef

Sören Ingman
Chef fastighetsteknik

Stina Karlemyr
Chef byggprojekt

Maria Ehn
Kommunikationschef

Marie Eriksson
Stabschef

Per-Arne Jandér
Chef underhåll, inköpschef
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Kostnadseffektiv verksamhet
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Org. Nr. 556581-7870
Årsredovisning 2012
Styrelsen och verkställande direktören
för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
avger härmed följande årsredovisning
för verksamhetsåret 2012.
Förvaltningsberättelse
Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stockholm AB,
organisationsnummer 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.
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Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger
idag 125 (125) fastigheter. Därutöver
förvaltar bolaget fyra (4) fastigheter
åt Fastighetskontoret.
Micasa Fastigheter äger totalt
1 102 224 kvm BTA (bruttoarea),
1 020 967 kvm BRA (bruksarea).
Fastighetsbeståndet omfattar seniorbostäder, trygghetsboende, 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 2012
Trygghetsboendena har fortsatt vara en
prioriterad arbetsuppgift inom bolaget.
Under 2012 har upprustningar påbörjats
på Tantos, Tunets och Hammarbyhöjdens
trygghetsboenden. Dessutom har ombyggnaden av Rio seniorboende påbörjats.
Med hänsyn till de boende har projekten
påbörjats senare än planerat då bolaget
önskat evakuera så många som möjligt
till en ny bostad inom fastigheten.
Inﬂyttning efter ombyggnad har skett
i Långbrobergs, Vädurens, Skärholmens
och Fästmanssoffans trygghetsboenden.
De tidigare servicehusen Traneberg och
Axelsberg har per första september blivit
trygghetsboende respektive seniorboende.
Kammarrätten i Stockholm har bifallit
yrkande om indelning specialbyggnad för
15 av bolagets fastigheter vid den förenklade fastighetstaxeringen 2004.
Preliminär återbetalning av fastighetsskatt beräknas uppgå till cirka 20 mkr
för inkomståren 2004–2006.
Bolaget har överklagat fastighetstaxeringar för ytterligare 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. Preliminär återbetalning av
fastighetsskatt beräknas uppgå till 70
mnkr för inkomståren 2004–2012. Domen
har inte vunnit laga kraft vid tidpunkten
för årsredovisningens fastställande.
Hyresgästföreningen, Stockholms stad
och Micasa Fastigheter har gemensamt
tagit fram principerna för en ny hyresmodell. Därefter har Micasa Fastigheter och
Hyresgästföreningen med dessa principer
som grund tecknat en särskild överenskommelse om en ny hyresmodell.

Guldbröllopsminnet 1,2 rustades invändigt under året.
Det är en av Micasas allra äldsta fastigheter.

I Tunet 1 har de allmänna ytorna byggts om och rustats upp.
Hyresgästerna trivs i sina nya lokaler.

Behovet av enhetliga principer för hyressättning av gruppbostadslägenheter
blev tydlig med anledning av ett antal
prövningar i Hyresnämnden mellan
Stockholms stad och boende. Den nya
hyresmodellens hyresnivåer är grundad
på utslagen i Hyresnämnden.
Hyressättningen utgår från vedertagna
principer inom fastighetsbranschen med
bruksvärdesystemet som grund. Den nya
hyresmodellen tar bland annat hänsyn till
gruppbostadens ålder, antalet lägenheter
i gruppboendet, det geograﬁska läget och
lägenhetens standard.
Stockholms stad hyr cirka 99 procent
av alla gruppbostäder som ﬁnns i Micasa
Fastigheters fastighetsbestånd.
Stockholms stad tecknar i sin tur
hyresavtal med den boende.
Olika tolkningar av avtalet med bolagets
driftentreprenör har lett till att samarbetet inte kommer att fortsätta efter fjärde
mars 2013. Driftentreprenören har
fakturerat för kostnader som bolaget
har bestridit.

Investeringar
Årets ombyggnadsinvesteringar uppgår
till 306 (447) mnkr. Av investeringarna
avser 293 (433) mnkr pågående projekt
medan 13 (14) mnkr avser under året
färdigställda och slutredovisade ombyggnader.
Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa,
låtit värdera fastighetsbeståndet med
årsskiftet 2012/2013 som värdetidpunkt.
Samtliga värderingar utfördes objektvis.
Värderingarna genomfördes med en metodik som följer Svensk Fastighetsindex
anvisningar och riktlinjer. Det åsatta
totala långsiktiga direktavkastningskravet bedöms ligga mellan 3,22 och
6,88 procent. Det totala värdet bedömdes
uppgå till 11 980 (10 522) mnkr. Fastigheternas bokförda värde var vid utgången
av året 6 562 (6 032) mnkr.
Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till -134,8 (-136,6) mnkr.
Resultatet efter bokslutsdispositioner
och skatt uppgår till -8,4 (-4,5) mnkr.
Mätt som avkastning på totalt kapital
(d v s resultat efter ﬁnansiella poster plus
ﬁnansiella kostnader, i procent av genomsnittlig balansomslutning) motsvarar
detta 0,8 (1,1) procent.
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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.
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Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen har uppgått till 955,5
(936,1) mnkr. Hyresintäkterna för perioden
uppgår till 937,5 (910,7) mnkr.
Driftnettot uppgår till 254,3 (243,8) mnkr.
Drift- och underhållskostnader uppgår till
646,6 (631,9) mnkr och fastighetsskatt till
4,3 (12,8) mnkr.
Arbetet med att åtgärda det eftersatta
underhållet i de förvärvade fastigheterna
fortgår. Det projektet kommer att pågå
2009–2018. Det planerade underhållet
uppgår till 255 mnkr för år 2012. För år
2013 beräknas det planerade underhållet
uppgå till cirka 310 mnkr.
Som ett resultat av värderingen har tre
fastigheter skrivits ner, Sjuksköterskan 6,
-1,2 mkr, Silkeborg 156, -1,6 mkr och
Drivhuset 2, -1,8 mkr.
Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (räntebidrag och övriga
ﬁnansiella intäkter minus räntekostnader) uppgår till -192,0 (-207,9) mnkr.
Nya avdragsregler för interna räntor
Riksdagen har i slutet av år 2012 tagit
beslut om skärpta avdragsregler för
interna räntor. Stockholms Stadshus AB
har mot bakgrund av de nya reglerna
ansökt hos Skatterättsnämnden om
förhandsbesked huruvida rätt till avdrag
föreligger för räntekostnader på lån från
Stockholms stad från år 2013. Ansökan
avser Micasa Fastigheter och övriga bolag
i koncernen.
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Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 78
procent av obeskattade reserver, var
den sista december 151,4 (160,9) mnkr.
I förhållande till den totala balansomslutningen ger det en soliditet på 2,2 (2,3)
procent. Fastighetsbeståndets värde har
vid värdering per årsskiftet bedömts till
11 980 (10 522) mnkr. Med beaktande
av fastigheternas övervärden minus
uppskjuten skatt, blir den justerade
soliditeten 34,2 (28,0) procent.
Till bolagsstämmans
förfogande står:

Styrelsen föreslår att
vinstmedel disponeras
enligt följande:

Balanserade vinstmedel
121 633 847
Årets resultat
- 8 389 497
113 244 350

I ny räkning balanseras
113 244 350
113 244 350

Resultaträkning (TKR)
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

Nettoomsättning

2012

2011

937 547
17 960
955 507

910 627
25 453
936 080

-391 648
-254 992
-39 314
-4 293
-10 966
254 294
-151 818
-853 031

-367 066
-264 818
-38 014
-12 764
-9 634
243 784
-131 933
-824 229

102 476

111 851

-54 632

-50 843

-

220
63

9 384
57 228

10 058
71 349

27
137
-192 195
-134 803

490
636
-209 048
-136 573

2 063
126 117
-6 623

131 737
-4 836

-1 766
-8 389

359
-4 477

Fastighetskostnader
Drift
Underhåll
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt
Övriga rörelsekostnader

Driftnetto
Av- och nedskrivningar

Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat
Centrala administrations- och
försäljningskostnader
Försäljning av fastigheter
Försäljning, utrangeringar övriga
anläggningstillgångar
Övriga intäkter

Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntebidrag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter ﬁnansiella poster
Förändring periodiseringsfond
Erhållna koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatter

Årets resultat
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Balansräkning (TKR)
Tillgångar

2012-12-31

2011-12-31

6 561 844
5 232
270 358

6 032 355
10
2 921
645 014

13 235
329
6 850 998

14 975
244
6 695 519

9 771
84 871
39 223
21 352
18 063
11 992

17 899
117 809
11 605
13 973

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos moderföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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185 272

161 286

7 036 270

6 856 805

Balansräkning (TKR)
Eget kapital och skulder

2012-12-31

2011-12-31

Aktiekapital
150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie

15 000

15 000

Reservfond

14 900

14 900

121 633
-8 389
143 144

126 110
-4 477
151 533

10 557

12 620

6 524 383
166 232
2 677
3 330
185 947

6 344 514
130 705
2 404
1 765
2 760
5 175
205 329

Summa kortfristiga skulder

6 882 569

6 692 652

Summa skulder och eget kapital

7 036 270

6 856 805

2 229
-

1 958
-

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

Kortfristiga skulder
Checkräkningsskuld koncernkonto
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till moderföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
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Kassaﬂödesanalys (TKR)
2012

2011

-134 803

-136 573

283
147 218
4 600
-24 138
-6 840

18
129 238
2 695
-283
-1 415
-6 320

-8 254
192 394
177 300

32 408
102 296
128 384

-308 952
-308 952

-454 430
94 320
-360 110

-85
131 737
131 652

12
231 714
231 726

Årets kassaﬂöde

0

0

Likvida medel vid årets början exklusive koncernkonto
Likvida medel vid årets slut exklusive koncernkonto

0
0

0
0

Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster

Justeringar för poster som ej ingår i kassaﬂödet
Förändring av semesterlöneskuld
Avskrivning anläggningstillgångar
Nedskrivning anläggningstillgång
Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar
Betald skatt

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning (-)/minskning (+) av långa fordringar
Koncernbidrag

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

Micasa Fastigheter i Stockholm AB ÅRSKRÖNIKA 2012
48

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen
med beaktande av Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Ändrade principer för
redovisning koncernbidrag
Från och med år 2012 redovisas erhållna
och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Jämförelse årets siffror har omräknats
i enlighet med detta.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har
värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.
Redovisning av intäkter och kostnader
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med
hyreskontrakt. 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 rörelseresultatet.
Fastighetsköp och fastighetsförsäljning
redovisas på tillträdesdagen.

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

Byggnader
Inventarier
Nedlagda kostnader på
annans fastighet

Nyttjandeperiod

50 år
3–5 år
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 7,1 (5,1) procent av inköpen
och 71,9 (73,7) procent av försäljningen
andra bolag inom koncernen Stockholms
Stadshus AB och Stockholms stad.

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

